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 (086) 2317087: هٍفاكظت  كهٍت انتشبٍت انفٍُت  -جايؼت انًٍُا   –انًٍُا يحافظت   –جًٕٓسٌت يصش انؼشبٍت 

 

 

 

 جدول أعمال 
 ( 51مجمس كمية التربية الفنية رقم ) 

 51/51/1152  االثنين
 استهالل  -أواًل:

  
 
 

 -الموضوعات : -ثانيًا:
 51/55/1152الموافق   االثنينيوم الجلسة السابقة المنعقدة محضر المصادقة على  -5
 
 
بةرررتد يعرررد/و الةررررنط  الخطرررال الرررنارد مرررد السررر/د مرررد/ر عرررار / ةررر ند الطررر ل المر ز/رررةالنظرررر  ررر   -2

 نالمعا//ر الي  /جل مراعايها عند نقو الطالل مد قسر إلى أخر . 
 
 
 الخطال النارد مد معال  األسياذ الد ينر/ ر /س الجامعة بةتد السادة األسايذة الميفرغند النظر     -3
 
 
 
ل/ررا نالبحررنأ بةررتد قرررار الخطررال الررنارد مررد األسررياذة الررد ينرة / ن /لررة ال ل/ررة للدراسررا  العالنظررر  رر   -4

مجلس الدراسا  العل/را بالمنا قرة علرى ير//رر افةررا  علرى رسرالة الماجسري/ر للطالبرة /  رد/ر مجرد  
 مح  الد/د ) يخصص نح  ( .
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 (086) 2317087: هٍفاكظت  كهٍت انتشبٍت انفٍُت  -جايؼت انًٍُا   –انًٍُا يحافظت   –جًٕٓسٌت يصش انؼشبٍت 

 

 

 

الخطررال الررنارد مررد األسررياذة الررد ينرة / ن /لرة ال ل/ررة للدراسررا  العل/ررا نالبحررنأ بةررتد قرررار النظرر  رر   -5 
بالمنا قة على يحد/د لجنة افةرا  على رسالة الد ينراه للطالل / محمد من/ر  مجلس الدراسا  العل/ا

 محمد سم/ر عبد المقصند .
 
 
 
الخطررال الررنارد مررد األسررياذة الررد ينرة / ن /لررة ال ل/ررة للدراسررا  العل/ررا نالبحررنأ بةررتد قرررار النظررر  رر   -6

الة الماجسرري/ر للطالبررة / إ/ ررار مجلررس الدراسررا  العل/ررا بالمنا قررة علررى يحد/ررد لجنررة افةرررا  علررى رسرر
 جابر عبد الرحمد .

 
 
 
 
الخطال النارد مد معال  األسياذ الد ينر / ر /س الجامعة بةرتد ةررنط يتج/رو اميحانرا  النظر     – 7

 الط ل المحيجز/د بالسجد . 
 
 
 
 يحبضس يجبنش األقضبو انتبنيخ :انُظس في  -8

 ضى األشغبل انفُيخ ٔانتساث انشعجي .يجهش ق -2يجهش قضى انسصى ٔانتصٕيس .    -1
  .انتصًًٍاث انضخشفٍت يجهظ قغى  -3

 

 

 

 

 يحبضس انهجبٌ انًُجخقخ انتبنيخ :انُظس في  -9
 نجُخ اندزاصبد انعهيب . -2نجُخ انًكتجبد .           -1
 نجُخ انًختجساد ٔانًعبيم . -4نجُخ خديخ انًجتًع .    -2
 قبد انخقبفيخ .نجُخ انعال -6نجُخ انتعهيى ٔانطالة  -5
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 (086) 2317087: هٍفاكظت  كهٍت انتشبٍت انفٍُت  -جايؼت انًٍُا   –انًٍُا يحافظت   –جًٕٓسٌت يصش انؼشبٍت 

 

 

 

 ما يستجد من أعمال 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ثم ينعقد المجمس عمى مستوى األساتذة لمناقشة الموضوعين التاليين : 
 
علرى رأ  اللجنرة العلم/ررة  بالموافقةةة 5/12/2016قررار مجلرس قسررر الرسرر ناليصرن/ر بيرار/  النظرر  ر   -

السرر/د الررد ينر /  ترقيةةةخصررص ) يرب/ررة  ن/ررة ( بةررتد الدا مررة ليرق/ررة األسررايذة ناألسررايذة المسرراعد/د ي
 بذا  القسر . أستاذاألسياذ المساعد بالقسر إلى درجة  محمد محمد عبد الاله إسماعيل

علرى رأ  اللجنرة العلم/ررة  بالموافقةةة 5/12/2016قررار مجلرس قسررر الرسرر ناليصرن/ر بيرار/  النظرر  ر   -
السرر/د الررد ينر /  ترقيةةة/د يخصررص ) يرب/ررة  ن/ررة ( بةررتد الدا مررة ليرق/ررة األسررايذة ناألسررايذة المسرراعد

 بذا  القسر . أستاذاألسياذ المساعد بالقسر إلى درجة  حامد سالم جمعة عزب
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 (086) 2317087: هٍفاكظت  كهٍت انتشبٍت انفٍُت  -جايؼت انًٍُا   –انًٍُا يحافظت   –جًٕٓسٌت يصش انؼشبٍت 

 

 

 

 جدول أعمال   
 ( 51مجمس كمية التربية الفنية رقم ) 

 51/51/1152  االثنين
 استهالل  -أواًل:

  

 -الموضوعات : -ثانيًا:
 51/55/1152الموافق   االثنينيوم لسة السابقة المنعقدة الجمحضر المصادقة على  -5
 
الخطرررال الرررنارد مرررد السررر/د مرررد/ر عرررار / ةررر ند الطررر ل المر ز/رررة بةرررتد يعرررد/و الةررررنط النظرررر  ررر   -2

 نالمعا//ر الي  /جل مراعايها عند نقو الطالل مد قسر إلى أخر . 
 
 س الجامعة بةتد السادة األسايذة الميفرغند الخطال النارد مد معال  األسياذ الد ينر/ ر /النظر     -3
 
الخطررال الررنارد مررد األسررياذة الررد ينرة / ن /لررة ال ل/ررة للدراسررا  العل/ررا نالبحررنأ بةررتد قرررار النظررر  رر   -4

مجلس الدراسا  العل/را بالمنا قرة علرى ير//رر افةررا  علرى رسرالة الماجسري/ر للطالبرة /  رد/ر مجرد  
 مح  الد/د ) يخصص نح  ( .

 
الخطررال الررنارد مررد األسررياذة الررد ينرة / ن /لرة ال ل/ررة للدراسررا  العل/ررا نالبحررنأ بةررتد قرررار النظرر  رر   -5 

مجلس الدراسا  العل/ا بالمنا قة على يحد/د لجنة افةرا  على رسالة الد ينراه للطالل / محمد من/ر 
 محمد سم/ر عبد المقصند .

 
نرة / ن /لررة ال ل/ررة للدراسررا  العل/ررا نالبحررنأ بةررتد قرررار الخطررال الررنارد مررد األسررياذة الررد يالنظررر  رر   -6

مجلررس الدراسررا  العل/ررا بالمنا قررة علررى يحد/ررد لجنررة افةرررا  علررى رسررالة الماجسرري/ر للطالبررة / إ/ ررار 
 جابر عبد الرحمد .
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 (086) 2317087: هٍفاكظت  كهٍت انتشبٍت انفٍُت  -جايؼت انًٍُا   –انًٍُا يحافظت   –جًٕٓسٌت يصش انؼشبٍت 

 

 

 

الخطال النارد مد معال  األسياذ الد ينر / ر /س الجامعة بةرتد ةررنط يتج/رو اميحانرا  النظر     – 7
 لط ل المحيجز/د بالسجد . ا

 
 يحبضس يجبنش األقضبو انتبنيخ :انُظس في  -8

 .األشغبل انفُيخ ٔانتساث انشعجي  يجهش قضى -2يجهش قضى انسصى ٔانتصٕيس .    -1
  .انتصًًٍاث انضخشفٍت يجهظ قغى  -3

 

 يحبضس انهجبٌ انًُجخقخ انتبنيخ :انُظس في  -9
 اندزاصبد انعهيب .نجُخ  -2نجُخ انًكتجبد .           -3
 نجُخ انًختجساد ٔانًعبيم . -4نجُخ خديخ انًجتًع .    -4
 نجُخ انعالقبد انخقبفيخ . -6نجُخ انتعهيى ٔانطالة  -5

 
 ما يستجد من أعمال 

 
  

 ثم ينعقد المجمس عمى مستوى األساتذة لمناقشة الموضوعين التاليين : 
 
علرى رأ  اللجنرة العلم/ررة  بالموافقةةة 5/12/2016 قررار مجلرس قسررر الرسرر ناليصرن/ر بيرار/ النظرر  ر   -

السرر/د الررد ينر /  ترقيةةةالدا مررة ليرق/ررة األسررايذة ناألسررايذة المسرراعد/د يخصررص ) يرب/ررة  ن/ررة ( بةررتد 
 بذا  القسر . أستاذاألسياذ المساعد بالقسر إلى درجة  محمد محمد عبد الاله إسماعيل

علرى رأ  اللجنرة العلم/ررة  بالموافقةةة 5/12/2016ار/  قررار مجلرس قسررر الرسرر ناليصرن/ر بيرالنظرر  ر   -
السرر/د الررد ينر /  ترقيةةةالدا مررة ليرق/ررة األسررايذة ناألسررايذة المسرراعد/د يخصررص ) يرب/ررة  ن/ررة ( بةررتد 

 بذا  القسر . أستاذاألسياذ المساعد بالقسر إلى درجة  حامد سالم جمعة عزب
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 (086) 2317087: هٍفاكظت  كهٍت انتشبٍت انفٍُت  -جايؼت انًٍُا   –انًٍُا يحافظت   –جًٕٓسٌت يصش انؼشبٍت 

 

 

 

 عؼادة األعتار انذكتٕس / ػًٍذ انكهٍت  
 ت ... ٔبؼذ،تحٍت طٍب

 
ٔذنييي يييٕو انحُيييٍ انًٕافيي   كيضييًجسخ مييٍ شييٓس ى اجتًييبم يجهييش انكهيييّ مييصيييبكمكى مهًييبن ث َييَحييٍظ       

  -: ظٓسان ثحضٕز كم يٍ يخ مشسانخبَو انضبمخ  12/12/2016

 

 انتٕقٍغ انذسجت االعــــــى

  أعتار  د/حُا حبٍب سيه0ّأ

   أعتار د/عؼاد حغٍ ػبذ انشحًٍ 0أ

   أعتار يحًذ يحًٕد أبٕصٌذد/أيم 0أ

  أعتار و / يحًذ ػبذ انالِ إعًاػٍم د0و0أ

   أعتار د/آيال حًذي أعؼذ ػشفاث0أ

   أعتار د/صانح أحًذ انششٌف 0أ

   أعتار و د/إبشاٍْى ػٍغى ػبذ انحافظ0و0أ

   أعتار د/ػصاو ػبذ انؼضٌض ػهً 0أ

  يذسط  د/ػًشٔ يحًذ ػبذ انغالو 

  يذسط ًذ قاٌذ أيٍشة ٌغشي يحد/ 

  أيٍٍ انًجهظ أ/ أًٌٍ فٕصي صكً 

 

   

 بشجاء انتكشو بؼًم انالصو َحٕ صشف انًغتحقاث انخاصت بزنك

 ٔتفضهٕا بقبٕل فائق االحتشاو 

 

 

 ػًٍذ انكهٍت                

 

 

  د/حُا حبٍب سيهّ (0)أ                
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 يحضش اجتًاع

 ( 15سقى )يجهظ انكهٍت 

 و2016/ 12/ 12 انًٕافق ٌٕو االحٍٍُ
 
 

و فييي مًييبو 12/12/2016انًٕافيي   يييٕو انحُيييٍ شييسم انخبيضييخانكهيييخ جهضييتّ  يجهييشػقييذ      

 حُيا حبٍيب سيهيّثقبمخ يجهش انكهيخ ثسئبصخ انضيد األصتبذ انيدكتٕز/ ان ظٓسخ مشس يانضبمخ انخبَ

 :    مًيد انكهيخ ٔزئيش انًجهش ٔثحضٕز كم يٍ
 

 مضــــٕان  ٔكيم انكهيخ نهدزاصبد انعهيب    أ.د/عؼاد حغٍ ػبذ انشحًٍ

 امضــــٕ ٔكيم انكهيخ نشئٌٕ انجيئخ ٔخديخ انًجتًع أ.د/أيم يحًذ يحًٕد أبٕ صٌذ

 مضــــٕان  ٔكيم انكهيخ نشئٌٕ انتعهيى ٔانطالة   د/ يحًذ ػبذ انالِ إعًاػٍم0و0أ

 مضــــٕان  شاث انشؼبًانًششف ػهى قغى األـشغال انفٍُت ٔانت أ.د/آيال حًذي أعؼذ ػشفاث

 مضــــٕان  انًشسف مهٗ قضى انتصًيًبد انزخسفيخ  أ.د/صانح أحًذ انششٌف 

 مضــــٕان  انًشسف مهٗ قضى انسصى ٔانتصٕيس أ.و.د/إبشاٍْى ػٍغى ػبذ انحافظ

 مضــــٕان  ثقضى انسصى ٔانتصٕيس ًُبٔة انصتبذ األ أ.د/ػصاو ػبذ انؼضٌض ػهً 

 مضــــٕان  يديس ٔحدح انجٕكح  بذ انغالو د/ ػًشٔ يحًذ ػ

 مضــــٕان  أقدو يدزس  قاٌذ يحًذأيٍشة ٌغشي د/

 أييُب نهًجهش  يديس يكتت األصتبذ اندكتٕز/ مًيد انكهيخ أ/ أًٌٍ فٕصي صكً 

 

 -: اعتٓالل -
 

 ثبنضيبكح انحضيٕز ٔقيدو  ػًٍيذ انكهٍيت ٔسئيٍظ انًجهيظ حُا حبٍب سيهّأ.د/  زحت انجهضخ في ثدايخ

نًصيسَب انحجيجيخ ٔنجبيعيخ  يتًُيب كٔاو انتقدو ٔانسقيى انشكس مهٗ مهجيّ اندمٕح نحضٕز انًجهش، نٓ

 .  انًُيب كم انتٕفي 

 بكمّ شٓداء انٕطٍ في حبكحتي يضجد انضالو ثبنٓسو ٔ انكُيضخ انجطسصيخ ٔامف  انحضٕز صيَؼى  كًب

َيئخ ٔزفض مكسازْب ٔإَُب كهُب فداء انكسيى ثبصى اإلَضبَيخ مهٗ شجت يخم ْرِ األمًبل اإلزْبثيخ اند

 نًصس . 

 ًكًا أحاط انغادة انحضٕس بأْى انًٕضٕػاث انتً تٓى انكهٍت ٔرنك ػهى انُحٕ انتان : 

ثعد اطالم يعبني األصتبذ اندكتٕز/ زئيش انجبيعخ مهٗ يحبضس يجيبنش األقضيبو ٔانهجيبٌ انًُجخقيخ  -

نحع صيبكمّ مكساز أمضبء ْيئيخ انتيدزيش َِٕ صيبكمّ ثًهحٕظخ حٕل مشكيم انهجبٌ انًُجخقخ حيج 
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يٍ قضى األشغبل انفُيخ ثعدك يٍ انهجبٌ ، إن أٌ يعبني األصتبذ اندكتٕز/ مًيد انكهيخ أٔضح نضيبكمّ 

أمضيبء ْيئيخ د ييٍ ييعدقضى األشغبل انفُييخ يضيى ان ٔ أٌاألقضبو جعض اَّ َظسا نقهخ مدك األصبمرح ث

د ثبنكهييخ ، فٕافي  صييبكمّ مهيٗ أمضيبء فيي انكُتيسٔنٓى ٔجًييع، انتدزيش أكخس يٍ ثبقي األقضبو 

 .  ٔجٕك أكخس يٍ مضٕ يٍ قضى األشغبل انفُيخ 

 

 -: ػهى انُحٕ انتانًًُاقشت جذٔل األػًال نانحضٕس اَتقم حى  -
 

 و  2016/ 11/ 14 ٌٕو االحٍٍُ  مهٗ يحضس انجهضخ انضبثقخ انًُعقدحانًصادقت  : ٕع األٔلــانًٕض

  .انًصادقت   -:ـــشاســانقــــــــــــ
 

بةرتد  السةيد مةدير عةام / شةاون الاةالب المركزيةةالخطرال الرنارد مرد النظر     انًٕضٕع انخاَـً : 
 يعد/و الةرنط نالمعا//ر الي  /جل مراعايها عند نقو الطالل مد قسر إلى أخر  

   .أحٍظ انًجهظ ػهًا    -ـــــــــــــــشاس:انقــ
 

بةتد السادة  معالي األستاذ الدكتور/ رايس الجامعةالخطال النارد مد ظر    الن :ـجــانًٕضٕع انخان
 األسايذة الميفرغند 

 أحٍظ انًجهظ ػهًا .  -ــــــشاس:انقــــــــــــ
 

األسةتاذة الةدكتورة / وكيمةة الكميةة لمدراسةات العميةا الخطرال الرنارد مرد النظرر  ر    :ـغٕع انشابــانًٕض
افةرررا  علرى رسررالة يعرد/و لجنرة بس الدراسرا  العل/ررا مجلر مقيررر بةرتد  والبحةوث

 ) يخصص نح  (. / هدير مجدي محي الدين لمباحثةالماجسي/ر 
 انًٕافقت.  -ـــشاس:ــــانقــــــــــــ

       

األسةتاذة الةدكتورة / وكيمةة الكميةة لمدراسةات العميةا الخطرال الرنارد مرد النظر     :ظـانًٕضٕع انخاي
يحد/رد لجنرة افةررا  علرى رسرالة بمجلس الدراسا  العل/ا   مقير بةتد  والبحوث
 . / محمد منير محمد سمير عبد المقصودلمباحثالد ينراه 

 انًٕافقت.  -: ـشاســــــانقــــــــــــــ
 

األستاذة الةدكتورة / وكيمةة الكميةة لمدراسةات العميةا الخطال النارد مد النظر      :انًٕضٕع انغادط 
يحد/رد لجنرة افةررا  علرى رسرالة بمجلس الدراسا  العل/ا  ير مقبةتد  والبحوث

 . / إيثار جابر عبد الرحمن لمباحثةالماجسي/ر 
 انًٕافقت. -:ـــــشاســــــانقــــــــــــ
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الخطررال الررنارد مررد معررال  األسررياذ الررد ينر / ر رر/س الجامعررة بةررتد النظررر  رر     : بغانًٕضييٕع انغييا
 المحيجز/د بالسجد . ةرنط يتج/و اميحانا  الط ل 

 أحٍظ انًجهظ ػهًا . -:ــــشاســــــــانقــــــــــ
     

 اليال/ة : مجالس األقسامالنظر    محاضر   : ٍــانخايانًٕضٕع 
 مجلس قسر اليصم/ما  الزخر /ة . -2مجلس قسر الرسر ناليصن/ر .                 -5
 األةراو الفن/ة ناليراأ الةعب  . مجلس قسر -3

 أحٍظ انًجهظ ػهًا. -:ـــــشاســـــــــــــنقــــــــــــا
 

 مٍ يجهش انكهيخ انتبنيخ : انهجاٌ انًُبخقتانُظس في يحبضس  :غــــتاعان انًٕضٕع

 نجُخ انًختجساد ٔانًعبيم .  -2    نجُخ انتعهيى ٔانطالة . -1                        
 نجُخ اندزاصبد انعهيب . -4انخقبفيخ .     نجُخ انعالقبد -3                        
 نجُخ انًكتجبد . -6نجُخ خديخ انًجتًع .       -5                             

 أحٍظ انًجهظ ػهًا. -:ـــــشاســـــــــــــانقــــــــــــ
 

 -:ٔفًٍا ٌغتجذ يٍ أػًال َاقش انًجهظ انًٕضٕػاث انتانٍت
 

بةرتد رايس قسم الرسةم والتصةوير األستاذ الدكتور/ لخطال النارد مرد االنظر     :ـشاشؼاننًٕضٕع ا
لمرادة اليصرن/ر  2017مقير  ية /و لجاد نضر  نيصرح/ا اميحانرا  دنر /نرا/ر 

 لط ل ةعبة يعل/ر الفنند ب ل/ة اليرب/ة . 
 انًٕافقت. -:ـــــشاســــانقــــــــــــ

 
راةةةيس قسةةةم الرسةةةم األسةةةتاذ الةةةدكتور / الخطرررال الرررنارد مرررد النظرررر  ررر   :ػشيييش ادينحيييانًٕضيييٕع ا

 عبيةةةر احمةةةدالينصررر/ة باسررري ماو السررر/دة / ببةرررتد قررررار مجلرررس القسرررر والتصةةةوير 
المررردرس المسررراعد بالقسرررر دراسررريها بمرحلرررة ) الرررد ينراه ( ب ل/رررة  مختةةةار النبهةةةاني
 جامعة أس/نط .  –اليرب/ة الننع/ة 

 .انًٕافقت  -: ـشاسانقــــــــــــــــــــــــــ
 

األسةةتاذة الةةدكتورة / وكيمةةة الكميةةة لمدراسةةات الخطررال الررنارد مررد النظررر  رر   :ـشانخيياًَ ػشييًٕضييٕع نا
لليقرردر لجررا زة الجامعررة دعةةاا احمةةد عةةز / السةةيدة بةررتد يرةرر/ا  العميةةا والبحةةوث

 .أل ضو رسالة ماجسي/ر
 انًٕافقت. -:ـــــشاســــــانقــــــــــــ
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (086) 2317087: هٍفاكظت  كهٍت انتشبٍت انفٍُت  -جايؼت انًٍُا   –انًٍُا يحافظت   –جًٕٓسٌت يصش انؼشبٍت 

 

 

 

 :   انتبنييٍ يٍاألصبمرح َٔبقش انًٕضٕم حى اقتصس انًجهش في أمًبنّ مهٗ يضتٕٖ 

 

 بالموافقةة 5/12/2016قررار مجلرس قسرر الرسرر ناليصرن/ر بيرار/  النظر  ر   :شانخانج ػشنًٕضٕع ا
على رأ  اللجنة العلم/ة الدا مة ليرق/ة األسايذة ناألسايذة المساعد/د يخصرص 

 محمةد عيلمحمةد عبةد الةاله إسةماالسر/د الرد ينر/  ترقيةة) يرب/ة  ن/رة ( بةرتد 
 بذا  القسر. أستاذاألسياذ المساعد بالقسر إلى درجة 

 انًٕافقت . -:ـــــشاســــــانقــــــــــــ

 

 بالموافقةة 5/12/2016قررار مجلرس قسرر الرسرر ناليصرن/ر بيرار/  النظر  ر   :شانشابغ ػشنًٕضٕع ا
خصرص على رأ  اللجنة العلم/ة الدا مة ليرق/ة األسايذة ناألسايذة المساعد/د ي

األسررياذ  حامةد سةةالم جمعةةة عةزبالسر/د الررد ينر /  ترقيةة) يرب/رة  ن/رة ( بةررتد 
 بذا  القسر. أستاذالمساعد بالقسر إلى درجة 

 .انًٕافقت -:ـــــشاســــــانقــــــــــــ
 

انًٕاف   حُيٍيٕو ان ظٓسيٍ ثعد  انٕاحدحانًجهش أمًبنّ في مًبو انضبمخ  ٗٔقد أَٓ

 .و2016/ 12/12
 

 ،،، اهلل انتٕفٍقْزا ٔب

 

  هظ ٔػًٍذ انكهٍتسئٍظ انًج             أيٍٍ انًجهظ      
 

         
.د/ حنا حبيب أ )                                                                                          

  ( رمله


