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 جدول أعمال 
 ( 61مجمس كمية التربية الفنية رقم ) 

 61/6/7162  االثنين
 استهالل  -أواًل:

  
 
 

 -الموضوعات : -ثانيًا:
 67/67/7161الموافق   االثنينيوم الجلسة السابقة المنعقدة محضر المصادقة على  -6
 
 
جوراتات ذنسوس  شون  برئوسس الجامعوة / معوالي اسسوذاا الودرذار الخطاب الواارد مو  النظر في  -2 قااعود ااج

 . قبال الطالب الاافدس  بالجامعات 
 
 
الذنرسود علوى عودس ذسوجسل الخطاب الاارد م  معالي اسسذاا الودرذار/ رئوسس الجامعوة بشون  النظر في  -3

 بعد الماافقة النهائسة على القبال م  جانب الازارة .  إالذحصسل الرساس  أاالطالب الاافدس  
 
 
 
الخطواب الواارد مو  معوالي اسسوذاا الودرذار/ رئوسس الجامعوة بشون  اعذمواد براذاروال ماحود النظر فوي  -4

سطبوو  علووى رافووة الجامعووات بشوون  المبووال  المسووددة موو  الجامعووات امعا وود مقابوول نوودب أعضووات  سئووة 
 الذدرسس . 
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لذودرسب الذحواسلي مقذور  االخطاب الاارد م  معالي اسسذاا الدرذار/ رئوسس الجامعوة بشون  النظر في  -5 
 . لسد العجز في مدرسي العلمي االعملي بالذعلسس الفني 

 
 
 
 
قوورار معووالي اسسووذاا الوودرذار/ رئووسس الجامعووة بشوون  ذشوورسل مجلووس إدارة مررووز الخوودمات النظوور فووي  -6

 الفنسة لذنمسة المجذمع برلسة الذربسة الفنسة . 
 
 
 
 
 

ارسلووة الرلسووة لشووئا  خدمووة المجذمووع اذنمسووة البسئووة /  ةالوودرذار  ةالخطوواب الوواارد موو  اسسووذااالنظوور فووي  -7
حضار ا المؤذمر اسال للمرأة العربسة المذخصصوة بدالوة ذوانس بشن  علاس الذربسة الفنسة رئسس قسس ا 

 .س  2017سناسر  28-23في الفذرة م  

 
 
 
 ِحبضس ِجبٌش األلضبَ اٌتبٌٍخ :إٌظس فً  -8

 ٍش لضُ األشغبي اٌفٍٕخ ٚاٌتساث اٌشعجً .ِج -2ِجٍش لضُ اٌسصُ ٚاٌتصٌٛس .    -1
  .انتصًًٍاخ انضخشفٍح يجهظ قغى  -3

 

 

 

 

 

 ِحبضس اٌٍجبْ إٌّجثمخ اٌتبٌٍخ :إٌظس فً  -9
 .اٌّختجساد ٚاٌّعبًِ ٌجٕخ  -2.          خدِخ اٌّجتّع ٌجٕخ  -1
 .اٌدزاصبد اٌعٍٍب  ٌجٕخ -4.    شئْٛ اٌتعٍٍُ ٚاٌطالة ٌجٕخ -2
 .اٌعاللبد اٌثمبفٍخ ٌجٕخ  -6               اٌّىتجبد    ٌجٕخ  -5
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 ما يستجد من أعمال 
 



                                                  

 جايؼح انًٍُا                                                 

 انفٍُح كهٍــح انتشتٍــح

 أياَح يجهظ انكهٍح

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (020) 2311021: هٍفاكظت  كهٍح انتشتٍح انفٍُح  -جايؼح انًٍُا   –انًٍُا يحافظح   –انؼشتٍح  جًٕٓسٌح يصش

 

 

 

 جدول أعمال 
 ( 61مجمس كمية التربية الفنية رقم ) 

 61/6/7162  االثنين
 استهالل  -أواًل:

  

 -الموضوعات : -ثانيًا:
 67/67/7161الموافق   االثنينيوم الجلسة السابقة المنعقدة محضر المصادقة على  -6
 
جوراتات ذنسوس  نظر في ال -2 الخطاب الواارد مو  معوالي اسسوذاا الودرذار / رئوسس الجامعوة بشون  قااعود ااج

 قبال الطالب الاافدس  بالجامعات . 
 
الخطاب الاارد م  معالي اسسذاا الودرذار/ رئوسس الجامعوة بشون  الذنرسود علوى عودس ذسوجسل النظر في  -3

 ماافقة النهائسة على القبال م  جانب الازارة . الطالب الاافدس  أا ذحصسل الرساس إال بعد ال
 
الخطواب الواارد مو  معوالي اسسوذاا الودرذار/ رئوسس الجامعوة بشون  اعذمواد براذاروال ماحود النظر فوي  -4

سطبوو  علووى رافووة الجامعووات بشوون  المبووال  المسووددة موو  الجامعووات امعا وود مقابوول نوودب أعضووات  سئووة 
 الذدرسس . 

 
اارد م  معالي اسسذاا الدرذار/ رئوسس الجامعوة بشون  مقذور  الذودرسب الذحواسلي الخطاب الالنظر في  -5 

 لسد العجز في مدرسي العلمي االعملي بالذعلسس الفني . 
 
قوورار معووالي اسسووذاا الوودرذار/ رئووسس الجامعووة بشوون  ذشوورسل مجلووس إدارة مررووز الخوودمات النظوور فووي  -6

 . الفنسة لذنمسة المجذمع برلسة الذربسة الفنسة 
 

الخطوواب الوواارد موو  اسسووذااة الوودرذارة / ارسلووة الرلسووة لشووئا  خدمووة المجذمووع اذنمسووة البسئووة النظوور فووي  -7
ارئسس قسس علاس الذربسة الفنسة بشن  حضار ا المؤذمر اسال للمرأة العربسة المذخصصوة بدالوة ذوانس 

 س . 2017سناسر  28-23في الفذرة م  
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 اٌتبٌٍخ : ِحبضس ِجبٌش األلضبَإٌظس فً  -8

 ِجٍش لضُ األشغبي اٌفٍٕخ ٚاٌتساث اٌشعجً . -2ِجٍش لضُ اٌسصُ ٚاٌتصٌٛس .    -1
  .انتصًًٍاخ انضخشفٍح يجهظ قغى  -3

 

 ِحبضس اٌٍجبْ إٌّجثمخ اٌتبٌٍخ :إٌظس فً  -9
 ٌجٕخ اٌّختجساد ٚاٌّعبًِ . -2ٌجٕخ خدِخ اٌّجتّع .           -1
 ٌجٕخ اٌدزاصبد اٌعٍٍب . -4ٌجٕخ شئْٛ اٌتعٍٍُ ٚاٌطالة .    -2
 ٌجٕخ اٌعاللبد اٌثمبفٍخ . -6ٌجٕخ اٌّىتجبد                    -5

 
 ما يستجد من أعمال 
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 عؼادج األعتار انذكتٕس / ػًٍذ انكهٍح  
 تحٍح طٍثح ... ٔتؼذ،

 
ٚذٌييه ٌييَٛ ان ٕييٍٓ اٌّٛافييك  ٌٕييبٌسخ مييٓ شييٙس ُ اجتّييبم ِجٍييش اٌىٍٍييٗ مييصييٍبكمىُ مٍّييبن ث ٔييَحييٍظ       

  -: ظٙسان ثحضٛز وً ِٓٚإٌصف  ٍخ مشساٌثبَٔ اٌضبمخ  16/1/2017

 

 انتٕقٍغ انذسجح االعــــــى

  أعتار  د/حُا حثٍة سيه0ّأ

   أعتار د/عؼاد حغٍ ػثذ انشحًٍ 0أ

   أعتار د/أيم يحًذ يحًٕد أتٕصٌذ0أ

  أعتار و / يحًذ ػثذ انالِ إعًاػٍم د0أ

   أعتار د/آيال حًذي أعؼذ ػشفاخ0أ

   أعتار د/صانح أحًذ انششٌف 0أ

   أعتار و د/إتشاٍْى ػٍغى ػثذ انحافظ0و0أ

   أعتار د/ػصاو ػثذ انؼضٌض ػهً 0أ

  يذسط  د/ػًشٔ يحًذ ػثذ انغالو 

  يذسط أيٍشج ٌغشي يحًذ قاٌذ د/ 

  أيٍٍ انًجهظ أ/ أًٌٍ فٕصي صكً 

 

   

 ح تزنكتشجاء انتكشو تؼًم انالصو َحٕ صشف انًغتحقاخ انخاص

 ٔتفضهٕا تقثٕل فائق االحتشاو 

 

 

 ػًٍذ انكهٍح                

 

 

  د/حُا حثٍة سيهّ (0)أ                
 

 

 

 



                                                  

 جايؼح انًٍُا                                                 

 انفٍُح كهٍــح انتشتٍــح

 أياَح يجهظ انكهٍح

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (020) 2311021: هٍفاكظت  كهٍح انتشتٍح انفٍُح  -جايؼح انًٍُا   –انًٍُا يحافظح   –انؼشتٍح  جًٕٓسٌح يصش

 

 

 

 يحضش اجتًاع

 ( 10سقى )يجهظ انكهٍح 

 و2011/ 1/ 10 انًٕافق ٌٕو االحٍٍُ
 
 

َ َ فييً مّييب16/1/2017اٌّٛافييك  ٌييَٛ ان ٕييٍٓ شييسم اٌضبكصييخاٌىٍٍييخ جٍضييتٗ  ِجٍييشػقييذ      

حُيا ثمبميخ ِجٍيش اٌىٍٍيخ ثسةبصيخ اٌضيٍد األصيتبذ اٌيدوتٛز/ ان ظٙيسٚإٌصيف خ مشس ٍاٌضبمخ اٌثبٔ

 :    مٍّد اٌىٍٍخ ٚزةٍش اٌّجٍش ٚثحضٛز وً ِٓ حثٍة سيهّ
 

 مضــــٛان  ٚوًٍ اٌىٍٍخ ٌٍدزاصبد اٌعٍٍب   أ.د/عؼاد حغٍ ػثذ انشحًٍ 

 امضــــٛ ٚخدِخ اٌّجتّعٚوًٍ اٌىٍٍخ ٌشئْٛ اٌجٍئخ  أ.د/أيم يحًذ يحًٕد أتٕ صٌذ

 مضــــٛان  ٚوًٍ اٌىٍٍخ ٌشئْٛ اٌتعٍٍُ ٚاٌطالة   د/ يحًذ ػثذ انالِ إعًاػٍم0أ

 مضــــٛان  انًششف ػهى قغى األـشغال انفٍُح ٔانتشاث انشؼثً أ.د/آيال حًذي أعؼذ ػشفاخ

 مضــــٛان  اٌّشسف مٍى لضُ اٌتصٍّّبد اٌزخسفٍخ  أ.د/صانح أحًذ انششٌف 

 مضــــٛان  اٌّشسف مٍى لضُ اٌسصُ ٚاٌتصٌٛس تشاٍْى ػٍغى ػثذ انحافظأ.و.د/إ

 مضــــٛان  ثمضُ اٌسصُ ٚاٌتصٌٛس ّٕبٚة اٌصتبذ األ أ.د/ػصاو ػثذ انؼضٌض ػهً 

 مضــــٛان  ِدٌس ٚحدح اٌجٛكح  د/ ػًشٔ يحًذ ػثذ انغالو 

 مضــــٛان  ألدَ ِدزس  قاٌذ يحًذأيٍشج ٌغشي د/

 إٍِٔب ٌٍّجٍش  ٌس ِىتت األصتبذ اٌدوتٛز/ مٍّد اٌىٍٍخِد أ/ أًٌٍ فٕصي صكً 

 

 -: اعتٓالل -
 

 ثبٌضيبكح اٌحضيٛز ٚليدَ  ػًٍيذ انكهٍيح ٔسئيٍظ انًجهيظ حُا حثٍة سيهّأ.د/  زحت اٌجٍضخ فً ثداٌخ

ٌّصيسٔب اٌحجٍجيخ ٌٚجبِعيخ  ِتٍّٕب كٚاَ اٌتمدَ ٚاٌسلًٌُٙ اٌشىس مٍى مٍجٍٗ اٌدمٛح ٌحضٛز اٌّجٍش، 

  .  إٌٍّب وً اٌتٛفٍك

 ًٌوّب أحبط اٌضبكح اٌحضٛز ث ُ٘ اٌّٛضٛمبد اٌتً مُٙ اٌىٍٍخ ٚذٌه مٍى إٌحٛ اٌتب  : 

اٌضٍد اٌٍٛاء اٌّحبفع فً ِجٍش اٌجبِعخ أٔٗ صٍتُ مسخٍص اٌتيٛن اٌتيٛن ثيدءن ِيٓ ٘يرا اٌشيٙس  أمٍٓ -

 .أٗ صٍّٕع ِٓ اٌّسٚز ثشبزم اٌىٛزٍٔش ٚاٌطسٌك اٌززامً  إن

 ٌْٛ ٍِّز ٌُ ٌحدك ثعد .  إٌى األثٍضثدن ِٓ صٍتُ مغٍٍس ٌْٛ مبوضً إٌٍّب  -

 اٌُّٙ ٘ٛ ِٕع اٌغش فً انِتحبٔبد ٌٍٚش مصٍدٖ. أْاٌدوتٛز / زةٍش اٌجبِعخ  األصتبذٔجٗ ِعبًٌ  -

 ٌىً صؤاي . اإلجبثخ أٚزاقٌتُ اٌتصحٍح ثبٌتفصًٍ كاخً  أْنثد  -

 إٌتٍجخ . إمالٌِْٛب فمظ ِٓ  15اٌتظٍّبد خالي  -
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 اٌٍجبْ اٌخبصخ فً ِضتشفى اٌجبِعخ فمظ . -

 اٌطالة اٌّحجٛصٍٓ ٌضّح ٌُٙ ثبنِتحبْ إٌظسي فمظ . -

نثد ِٓ ٚجٛك اٌعٍّد أٚ اٌٛوًٍ فً حبٌخ ٚجٛك حبٌخ غش ، ٚفً حبي غٍبة اٌعٍّد نثد ِٓ ِٛافمخ  -

   زةٍش اٌجبِعخ مٍى مفٌٛض اٌٛوًٍ .

 ٔظبَ إٌّصٛزح . إٌى MISٓ ٔظبَ ٔتبةج ِسحٍخ اٌجىبٌٛزٌٛس ِ إكخبيصٍتُ مغٍٍس ٔظبَ  -

 نةحخ نثد ِٓ مغٍس٘ب .  أيصٕٛاد مٍى  5فً حبٌخ ِسٚز  -

فً حبٌخ حضٛز مضٛ ٍ٘ئخ اٌتيدزٌش اٌّيؤمّساد نثيد ِيٓ ِٛافميخ ِيدٌس ٚحيدح اٌجيٛكح مٍيى ذٌيه  -

حتيى  ٚمصدٌمٗ مٍى ٚفبء اٌعضٛ ثبٌتزاِبمٗ مجبٖ اٌٛحدح ٚنثد ِٓ مٛلٍع زةٍش اٌمضُ ٚمٍّد اٌىٍٍخ

 اٌعضٛ مٍى اٌّٛافمخ .  ٌحصً

 -: ػهى انُحٕ انتانًًُاقشح جذٔل األػًال نانحضٕس اَتقم حى  -
 

 و  2010/ 12/ 12 ٌٕو االحٍٍُ  مٍى ِحضس اٌجٍضخ اٌضبثمخ إٌّعمدحانًصادقح  : ٕع األٔلــانًٕض

  .انًصادقح   -:ـــشاســانقــــــــــــ
 

بشوون   عااالا اتسااتاد الاادكتور / رجاايس الجامعااةمالخطوواب الوواارد موو  النظوور فووي  انًٕضييٕع انخاَييـً : 
جراتات ذنسس  قبال الطالب الاافدس  بالجامعات .   قااعد ااج

   .أحٍظ انًجهظ ػهًا    -ـــــــــــــــشاس:انقــ
 

بشوون   معااالا اتسااتاد الاادكتور/ رجاايس الجامعااةالخطوواب الوواارد موو  النظوور فووي  :ـجــييانًٕضييٕع انخان
ب الاافووودس  أا ذحصوووسل الرسووواس إال بعووود الماافقوووة الذنرسووود علوووى عووودس ذسوووجسل الطوووال

 النهائسة على القبال م  جانب الازارة . 

 أحٍظ انًجهظ ػهًا .  -ــــــشاس:انقــــــــــــ
 

بشوون   معااالا اتسااتاد الاادكتور/ رجاايس الجامعااةالخطوواب الوواارد موو  النظوور فووي   :ـغٕع انشاتــييانًٕضيي
جامعوووات بشووون  المبوووال  المسوووددة مووو  اعذمووواد براذاروووال ماحووود سطبووو  علوووى رافوووة ال

 الجامعات امعا د مقابل ندب أعضات  سئة الذدرسس . 
 أحٍظ انًجهظ ػهًا .  -ـــشاس:ــــانقــــــــــــ

 

بشوون   معااالا اتسااتاد الاادكتور/ رجاايس الجامعااةالخطوواب الوواارد موو  النظوور فووي  :ظـانًٕضييٕع انخاييي
 علمي االعملي بالذعلسس الفني . مقذر  الذدرسب الذحاسلي لسد العجز في مدرسي ال

أحٍظ انًجهظ ػهًا  ، ٔتكهف األقغاو تذساعح انًٕضٕع ٔيٕافاج ػًٍيذ انكهٍيح   -: ـشاســــــانقــــــــــــــ

 تانشد تشكم ػاجم .
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بشون  ذشوورسل مجلووس  معااالا اتسااتاد الاادكتور/ رجاايس الجامعااةقوورار النظوور فوي   :انًٕضييٕع انغييادط 
 فنسة لذنمسة المجذمع برلسة الذربسة الفنسة . إدارة مررز الخدمات ال

 تكهف األقغاو انؼهًٍح تتقذٌى يقتشحاتٓا . -:ـــــشاســــــانقــــــــــــ
 

اتساتاد  الادكتور  / وكيماة الكمياة ل اجون  دماة الخطواب الواارد مو  النظور فوي    : تغانًٕضٕع انغيا
ة بشون  حضوار ا الموؤذمر ارئسس قسس علاس الذربسوة الفنسو المجتمع وتنمية البيجة

سنووواسر  28-23اسال للمووورأة العربسوووة المذخصصوووة بدالوووة ذوووانس فوووي الفذووورة مووو  
 س . 2017

 .انًٕافقح -:ــــشاســــــــانقــــــــــ
     

 الذالسة : مجالس اتقسامالنظر في محاضر   : ٍــانخايانًٕضٕع 
 س الذصمسمات الزخرفسة .مجلس قس -2مجلس قسس الرسس االذصاسر .                 -6
 اسشغال الفنسة االذراث الشعبي . مجلس قسس -3

 أحٍظ انًجهظ ػهًا. -:ـــــشاســـــــــــــانقــــــــــــ
 

 مٓ ِجٍش اٌىٍٍخ اٌتبٌٍخ : انهجاٌ انًُثخقحإٌظس فً ِحبضس  :غــــتاعان انًٕضٕع

 ٌجٕخ اٌّختجساد ٚاٌّعبًِ .  -2    ٌجٕخ اٌتعٍٍُ ٚاٌطالة . -1                        
 ٌجٕخ اٌدزاصبد اٌعٍٍب . -4ٌجٕخ اٌعاللبد اٌثمبفٍخ .     -3                        
 ٌجٕخ اٌّىتجبد . -6ٌجٕخ خدِخ اٌّجتّع .       -5                             

 أحٍظ انًجهظ ػهًا. -:ـــــشاســـــــــــــانقــــــــــــ
 
 

 -:يٍ أػًال َاقش انًجهظ انًٕضٕػاخ انتانٍحٔفًٍا ٌغتجذ 
 

 

وكياال الكميااة ل ااجون التعماايم اتسااتاد الاادكتور / الخطوواب الوواارد موو  النظوور فووي  :ـشاشييؼاننًٕضييٕع ا
قوورار لجنووة شووئا  الذعلووسس االطووالب بذعوودسل اسووس الطالبووة / إسمووا  بشوون   والطااال 
 . محمد  يحىمحمد إلى إسما  مصطفى  يحيىمصطفى 

 انًٕافقح. -:ـــــشاســــــــانقــــــــ
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 (020) 2311021: هٍفاكظت  كهٍح انتشتٍح انفٍُح  -جايؼح انًٍُا   –انًٍُا يحافظح   –انؼشتٍح  جًٕٓسٌح يصش

 

 

 

 اسالذشوورسل لجووا  اضووع اذصووحسا امذحانووات الفصوول الدراسووي النظوور فووي  :ػشييش ادينحييانًٕضييٕع ا
برلسووة الذربسوووة الفنسوووة   اقسوووس  2016/2017لمرحلووة البروووالارساس للعووواس الجوووامعي 

 . ذعلسس الفنا  برلسة الذربسة
 .ػهى انتشكٍالخ انًشفقح  انًٕافقح  -: ـشاسانقــــــــــــــــــــــــــ

ل اجون التعمايم الكمياة  اتستاد الدكتور / وكيالالخطاب الاارد مو  النظر في  :ـشانخاًَ ػشنًٕضٕع ا
مالحظة اجاد درجات أعمال فصل لبعض الطوالب مموا سذطلوب بشن  والطال  

 .ذعدسل بسانات نذسجذهس طبقا للبسا  المرف  
 .ػهى انتؼذٌم  ٕافقحانً -:ـــــشاســــــانقــــــــــــ

 2/1/7201بذوووارس   قووورار مجلوووس قسوووس الذصووومسمات الزخرفسوووةالنظووور فوووي  :شانخانيييج ػشييينًٕضيييٕع ا
المسواعد  المودرس أمل عبد العظايم عباد الساالم/  ةالسوسدطلب على  بالموافقة
 . 30/1/2017بمنحها إجازة رعاسة طفل لمدة عاس اعذبارا م  بالقسس 

 انًٕافقح . -:ســـــشاــــــانقــــــــــــ

 اتقصر وأساوان ذحدسد ماعد سفر طالب الفرقة الثالثة إلى مدسنذي  النظر في  :شانشاتغ ػشنًٕضٕع ا
 إلجرات الدراسات المسدانسة لمدة أسباع افقا لنص الالئحة الداخلسة .

إنيى  5/3أعٕاٌ ييٍ انًٕافقح ػهى عفش طالب انفشقح انخانخح نًذٌُتً األقصش ٔ -:ـــــشاســــــانقــــــــــــ

 و . 12/3/2011

وكيل الكمية ل جون  دماة اتستاد الدكتور / الخطاب الاارد م  النظر في  :شانخايظ ػشنًٕضٕع ا
بشووون  مقذووور  ذشووورسل احووودة اسزموووات االرووواارث بالرلسوووة المجتماااع وتنمياااة البيجاااة 

 )مرف ( . 
 .  انًٕافقح ػهى انتشكٍم انًشفق -:ـــــشاســــــانقــــــــــــ

 10/1اٌّٛافك   ٌٍَٕٓٛ ان ظٙسِٓ ثعد  خاٌثبٌثاٌّجٍش أمّبٌٗ فً مّبَ اٌضبمخ  ىٚلد أٔٙ

/2011َ. 

 ،،، ْزا ٔتاهلل انتٕفٍق

  هظ ٔػًٍذ انكهٍحسئٍظ انًج             أيٍٍ انًجهظ      
 

         

 .د/ حنا حبيب رملهأ )                                                                                         

)  


