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 جدول أعمال 
 ( 18مجمس كمية التربية الفنية رقم ) 

 20/3/2017  االثنين
 استهالل  -أواًل:

  
 
 

 -الموضوعات : -ثانيًا:
 20/2/2017الموافق   االثنينيوم الجلسة السابقة المنعقدة محضر المصادقة على  -1
 
 
 ذرراا    ررل و ل   ارة أ  بشررالجامعررة رئرر   / األسررذاا الررد ذ ر معررال  الخطرراا الرر ارد مرر  النظررر  رر   -2

بذررار    936الذعلر   العرال  بخصر ا مرا انذلره ال رع الجمع رة العم م رة لقسرم  الشذر    الذشرر   رقر  
 . ح ل مرا قة ال  ج الاي  عمل بالخارج م  الذصر ح بالعمل  14/8/2005

 
 
 
األعرداد المقذرر  بشرأ   لشرئ   الذعلر  مرد ر عرا  اادارة العمرة / الخطاا الر ارد مر  األسرذاا النظر     -3

 .    2017الحاصل   على الثان  ة العامة الطالا قب للا م  
 
 
 
 
 مقذررر البشررأ     ررل ال ل ررة لشررئ   الذعلرر    الطررالا األسررذاا الررد ذ ر/  الخطرراا الرر ارد مرر النظررر  رر   -4

 ءانمرراالمقررد  مرر  األسررذااة الررد ذ رة / يمررال حمرردي عر رراه عضرر  لجنررة الذعلرر    الطررالا بخصرر ا 
 .  ذط  ر ملف الذرب ة الم دان ة 
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ال ل رة لشرئ   الدراسراه العل را  البحر ن بشرأ   ةالرد ذ ر/    لر ةالخطاا ال ارد مر  األسرذااالنظر     -5 
قرررار مجلرر  قسرر  النقررد  الذررا ل الشنرر  بالم ا قررة علررى الذسررج ل لدرجررة الررد ذ را  للسرر دة / بسررمة من ررر 

 . محمد سم ر 
 
 
 
الر ارد مرر  األسرذااة الررد ذ رة/    لرة ال ل رة لشررئ   الدراسراه العل ررا  البحر ن بشررأ   الخطررااالنظرر  ر   -6

قرررار مجلرر  قسرر  الذعب ررر المجسرر  بالم ا قررة علررى الذسررج ل لدرجررة الماجسررذ ر للباحثررة /  ررد ر مجرردي 
 مح  الد   . 

 
 
 
 يحبضر يجبنس األقسبو انتبنيخ :انُظر في  - 7

  -2   اث انشعجي .يجهس قسى األشغبل انفُيخ وانتر -1
3-  

 
 
 

 يحبضر انهجبٌ انًُجثقخ انتبنيخ :انُظر في  -8
 .انعالقبد انثقبفيخنجُخ  -2         .          انًكتجبدنجُخ  -1

 نجُخ اندراسبد انعهيب . -4نجُخ شئوٌ انتعهيى وانطالة .    -2
 نجُخ. -6             نجُخ                   -5

 
 

 ما يستجد من أعمال 
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 جدول أعمال 
 ( 18مجمس كمية التربية الفنية رقم ) 

 20/3/2017  االثنين
 استهالل  -أواًل:

  

 -الموضوعات : -ثانيًا:
 20/2/2017الموافق   االثنينيوم  الجمسة السابقة المنعقدةمحضر المصادقة عمى  -1
 
شننن كتناب وكينل أول وةارة التعمنيم الخطاب الوارد منن معنالي اتسنتال الندكتور / رانيس الجامعنة بالنظر في  -2

بتنننناري   936العننننالي بخصننننوه مننننا انتهننننت مليننننق الجمعيننننة العموميننننة لقسننننمي الفتننننو  والتشننننري  رقننننم 
 حول مرافقة الةوج اللي يعمل بالخارج م  التصريح بالعمل .  14/8/2005

 
بشنن اتعداد المقتنرح قبولهنا  مة لشاون التعميماالخطاب الوارد من اتستال / مدير عام اإلدارة العالنظر في  -3

 م .  2017من الطالب الحاصمين عمى الثانوية العامة 
 
الخطاب النوارد منن اتسنتال الندكتور/ وكينل الكمينة لشناون التعمنيم والطنالب بشننن المقتنرح المقندم النظر في  -4

تطنوير ممن  من اتسنتالة الندكتورة / امنال حمندي عرفنات عضنو لجننة التعمنيم والطنالب بخصنوه منمنا  و 
 التربية الميدانية . 

 
الخطاب الوارد من اتسنتالة الندكتور/ وكيمنة الكمينة لشناون الدراسنات العمينا والبحنوث بشننن قنرار النظر في  -5 

مجمننس قسننم النقنند والتننلوق الفننني بالموافقننة عمننى التسننجيل لدرجننة النندكتورا  لمسننيدة / بسننمة منيننر محمنند 
 سمير . 

 
رد منن اتسنتالة الندكتورة/ وكيمنة الكمينة لشناون الدراسنات العمينا والبحنوث بشننن قنرار الخطاب الواالنظر في  -6

   لمباحثة / هدير مجدي محي الدين  مجمس قسم التعبير المجسم بالموافقة عمى التسجيل لدرجة الماجستير
 

 انُظش فً يحاضش يجانظ األقغاو انتانٍت  - 1
 

 ت انُظش فً يحاضش انهجاٌ انًُبخقت انتانٍ -2
 

 ما يستجد من أعمال 
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 عؼادة األعتار انذكتٕس / ػًٍذ انكهٍت  
 تحٍت طٍبت ... ٔبؼذ،

 
وذنييي مييوو ان ُيييٍ انًوافيي   يييبر خ مييٍ شيي ر ى اجتًييبم يجهييس انكهيييه مييسيييبكمكى مهًييبن ث َييَحييٍظ       

  -: ثحضور كم يٍظ را  يخ مشرانثبَو انسبمخ  20/3/2017

 

 انتٕقٍغ انذسجت االعــــــى

  أعتار  /حُا حبٍب سيهّد0أ

   أعتار د/عؼاد حغٍ ػبذ انشحًٍ 0أ

   أعتار د/أيم يحًذ يحًٕد أبٕصٌذ0أ

  أعتار  / يحًذ ػبذ انالِ إعًاػٍم د0أ

   أعتار د/آيال حًذي أعؼذ ػشفاث0أ

   أعتار د/صانح أحًذ انششٌف 0أ

   أعتار و د/إبشاٍْى ػٍغى ػبذ انحافظ0و0أ

   أعتار ػهً  د/ػصاو ػبذ انؼضٌض0أ

  يذسط  د/ػًشٔ يحًذ ػبذ انغالو 

  يذسط أيٍشة ٌغشي يحًذ قاٌذ د/ 

  أيٍٍ انًجهظ أ/ أًٌٍ فٕصي صكً 

 

   

 بشجاء انتكشو بؼًم انالصو َحٕ صشف انًغتحقاث انخاصت بزنك

 ٔتفضهٕا بقبٕل فائق االحتشاو 

 

 

 ػًٍذ انكهٍت                

 

 

  حبٍب سيهّ (د/حُا 0)أ                
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 يحضش اجتًاع

 ( 12سقى )يجهظ انكهٍت 

 و2011/ 3/ 20 انًٕافق ٌٕو االحٍٍُ

 
 

و فيي مًيبو انسيبمخ 20/3/2017انًواف   موو ان ُيٍ شرم خانثبيُانكهيخ جهسته  يجهسػقذ      

مًييد  حُيا حبٍيب سيهيّثقبمخ يجهس انكهييخ ثرابسيخ انسييد األسيتبذ انيدكتور/ ان ظ رخ مشر يانثبَ

 :   انكهيخ ورايس انًجهس وثحضور كم يٍ
 

 مضــــوان  وكيم انكهيخ نهدراسبد انعهيب   أ.د/عؼاد حغٍ ػبذ انشحًٍ 

 امضــــو وكيم انكهيخ نشئوٌ انجيئخ وخديخ انًجتًع أ.د/أيم يحًذ يحًٕد أبٕ صٌذ

 مضــــوان  وكيم انكهيخ نشئوٌ انتعهيى وانطالة   د/ يحًذ ػبذ انالِ إعًاػٍم0أ

 مضــــوان  انًششف ػهى قغى األـشغال انفٍُت ٔانتشاث انشؼبً .د/آيال حًذي أعؼذ ػشفاثأ

 مضــــوان  انًشرف مهى قسى انتصًيًبد انزخرفيخ  أ.د/صانح أحًذ انششٌف 

 مضــــوان  انًشرف مهى قسى انرسى وانتصومر أ.و.د/إبشاٍْى ػٍغى ػبذ انحافظ

 مضــــوان  ثقسى انرسى وانتصومر ُبوة ًانستبذ األ أ.د/ػصاو ػبذ انؼضٌض ػهً 

 مضــــوان  يدمر وحدح انجوكح  د/ ػًشٔ يحًذ ػبذ انغالو 

 مضــــوان  أقدو يدر   قاٌذ يحًذأيٍشة ٌغشي د/

 أييُب نهًجهس  يدمر يكتت األستبذ اندكتور/ مًيد انكهيخ أ/ أًٌٍ فٕصي صكً 

 -: اعتٓالل -
 

 بالسرادة الحضر ر  قرد   عميد الكمينة ورانيس المجمنس ممقحنا حبيب ر أ.د/  رحا الجلسة    بدا ة
لمصررنا الحب برة  لجامعرة  لل  الش ر على ذلب ع الدع ة لحض ر المجل ، مذمن را د ا  الذقرد   الرقر 

  .  المن ا  ل الذ   ل
 -: عمى النحو التاليمناقشة جدول اتعمال لالحضور انتقل ثم  -
 

 و  2011/ 2/ 20 ٌٕو االحٍٍُ  نجهسخ انسبثقخ انًُعقدحمهى يحضر اانًصادقت  : ٕع األٔلــانًٕض

  .انًصادقت   -:ـــشاســانقــــــــــــ
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بشررأ   معننالي اتسننتال النندكتور / راننيس الجامعننةالنظررر  رر  الخطرراا الرر ارد مرر   : انًٕضييٕع انخاَييـً 
 ذرراا    ررل و ل   ارة الذعلرر   العررال  بخصرر ا مررا انذلرره ال ررع الجمع ررة العم م ررة 

حرر ل مرا قررة الرر  ج الرراي  14/8/2005بذررار    936الشذرر    الذشررر   رقرر   لقسررم 
   عمل بالخارج م  الذصر ح بالعمل .

  .أحيط المجمس عمما   -: ـشاســانقــــــــــــــــ
 

 اتستال / مندير عنام اإلدارة العامنة لشناون التعمنيمالنظر    الخطاا ال ارد م   : ـجانًٕضٕع انخانــ
  .2017المقذر  قب للا م  الطالا الحاصل   على الثان  ة العامة بشأ  األعداد 

منن الحاصنمين عمنى الثانوينة  ( ماانة طالنب100يقترح المجمس قبول عدد )  -: ـشاســــــــانقــــــــــــ
 وفقا لمتوةي  التالي : العامة فقط 

 

 انشؼبت األدبٍت
 انشؼبت انؼهًٍت

 انًجًٕع
 سٌاضت ػهٕو

40 30 30 100 

 

 

اتسننتال النندكتور/ وكيننل الكميننة لشنناون التعمننيم النظررر  رر  الخطرراا الرر ارد مرر    :ـغٕع انشابــييانًٕضيي
المذبعرررة ب ل رررة الذرب رررة الشن رررة بجامعرررة حلررر ا  انمررراء  اءاهااجرررر بشرررأ   والطنننالب

اتسننتالة النندكتورة / امننال مرر   ةالمقذررر  المقدمرر ذطرر  ر ملررف الذرب ررة الم دان ررة 
 . ة التعميم والطالبحمدي عرفات عضو لجن

 .يحال الموضوع لمكتب التربية الميدانية لمنظر واإلفادة   -: ـــشاســــــانقــــــــــــ
 

اتسنتالة الندكتور/ وكيمنة الكمينة لشناون الدراسنات النظر    الخطاا ال ارد مر   :انًٕضٕع انخايـظ
 قرررة علرررى بالم ا النقننند والتنننلوق الفننننيبشرررأ  قررررار مجلررر  قسررر   العمينننا والبحنننوث

 .  لمسيدة / بسمة منير محمد سميرالذسج ل لدرجة الد ذ را  
 الموافقة .  -: ــشاسـانقــــــــــــــــ
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اتستالة الندكتور/ وكيمنة الكمينة لشناون الدراسنات النظر    الخطاا ال ارد م  :  انًٕضٕع انغادط
ى الذسررج ل بالم ا قرة علر التعبينر المجسننمبشرأ  قرررار مجلر  قسر   العمينا والبحنوث

 . لمباحثة / هدير مجدي محي الدين لدرجة الماجسذ ر 
 الموافقة .  -: ــشاســـانقــــــــــــــــ

  
 الذال ة : مجالس اتقسامالنظر    محاضر  : انًٕضٕع انغابغ

 مجل  قس  الذصم ماه ال خر  ة . -2مجل  قس  الرس   الذص  ر .     -1
 ران الشعب .األشغال الشن ة  الذ مجل  قس  -3

 أحٍظ انًجهظ ػهًا.  -: شاسانقــــــــــــــــــ

 

 ع  مجل  ال ل ة الذال ة : المجان المنبثقةالنظر    محاضر  : انًٕضٕع انخايٍ
   لجنة خدمة المجذم  .  -3     لجنة الدراساه العل ا . -2     لجنة المخذبراه  المعامل . -1
 لجنة الذعل    الطالا   -6 نة العالقاه الثقا  ة لج -5             لجنة الم ذباه .  -4

 أحيط المجمس عمما. -:ـــــشاسانقـــــــــــــــ
 

 -:ٔفًٍا ٌغتجذ يٍ أػًال َاقش انًجهظ انًٕضٕػاث انتانٍت
 

ذ صرر اه المرر ذمر بشررأ  عمينند الكميننة السننيد اتسننتال النندكتور/ النظررر  رر   ذرراا :  غانًٕضييٕع انتاعيي
  . العلم  الد ل  األ ل

 .رفعها لمجمس الجامعةالتوصية بعمى التوصيات و  الموافقة -: ـشاســـــــــانقــــــــــ
 

  . الواردة من اتقسام دبل ماه للذعل   المشذ  مقذرحاه برامج النظر    :  انًٕضٕع انؼاشش
تمنناع طننار  تحننال المقترحننات لننرايس لجنننة شنناون التعمننيم والطننالب لعقنند اج  -: ـشاسانقـــــــــــــــــيي

عمنى وجنق  حولهنابنالرأي النهنااي موافاة أ.د/ عميند الكينة ومناقشة المقترحات و 
 .لمجمس الجامعة  مرسالهاالسرعة حتى يتسنى 
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معرررا ال ذرراا شررراء ال ذرراا الجررامع  مرر  ذشرر  ل لجنررة مقذررر  النظررر  رر   :شييشػانًٕضييٕع انحييادي 
  .المقا  داخل الجامعة

 :انتانً  جُت ػهى انُحٕهان تشكم -:ـــشاســــــــــــانقــــــــــــــــــ

 رايسا الشري  أحمد صالح  أ.د /
 عضوا  عةمي محمد احمد  د / 
 عضوا  أحمد ليالي عبادة د /
 عضوا عبد السالم محمد عمرو  د /
 عضوا  الحديدي محمد كامل د /
 عضوا  عبد السالمفاطمة رمضان  د /
 عضوا وهبة عمى نبيل رباب  د /

 

 20/3انًواف    ُيٍموو ان ظ ريٍ ثعد  خانثبَيانًجهس أمًبنه في مًبو انسبمخ  ىوقد أَ 

 .و2011/

 ،،، ْزا ٔباهلل انتٕفٍق

 
  هظ ٔػًٍذ انكهٍتسئٍظ انًج             أيٍٍ انًجهظ      
 

         

  ( بيب رمله.د/ حنا حأ )                                             أًٌٍ فٕصي صكً أ/   


