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 جدول أعمال 
 ( 21مجمس كمية التربية الفنية رقم ) 

 12/6/2017  االثنين
 استهالل  -أواًل:
  
 

 -الموضوعات : -ثانيًا:
 15/5/2017الموافق   االثنينيوم الجلسة السابقة المنعقدة محضر المصادقة على  -1
 
 
انذيداب بشينن ات الزخرفدية الذصيمدمقسي  الخطاب الوارد من السيدد اسسيذاا اليدرذور / ر يدس النظر في  -2

 .   2017/2018السدد الدرذور / محمد المسلماني للذدردس بالعا  الجامعي 
 
 
المقذييرا المقييد  ميين السييدد اسسييذاا الييدرذور / عمدييد الرلديية بشيينن ذعييدد  بعييض بنييود ال  حيية النظيير فييي  -3

 . الداخلدة للدراسات العلدا بالرلدة 
 
 
لسيدد اسسيذاا اليدرذور / عمديد الرلدية بشينن مقذيرا ذشيرد  لجنية ذرشيد  الخطياب اليوارد مين االنظر فيي  -4

 عمدد الرلدة . 
 
 
الخطيياب الييوارد ميين السييددة اسسييذااة اليدرذورة / وردليية الرلديية للدراسييات العلدييا والبحييوث بشيينن النظير فييي  -5

الذعبديير  للباحثيية / مييروة محمييد احمييد حسيين بقسيي مقذييرا ذشييرد  لجنيية اعشييراا علييى رسييالة الييدرذورا  
 المجس  ) مرفق ( .
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الخطاب اليوارد مين السيددة اسسيذااة اليدرذورة / وردلية الرلدية للدراسيات العلديا والبحيوث بشينن النظر في  -6
مقذييييرا ذشييييرد  لجنيييية اعشييييراا علييييى رسييييالة الماجسييييذدر للباحثيييية / مييييروة ربديييي  رجييييب  بييييرا د  بقسيييي  

 الذصمدمات الزخرفدة ) مرفق ( .
 
طاب اليوارد مين السيددة اسسيذااة اليدرذورة / وردلية الرلدية للدراسيات العلديا والبحيوث بشينن الخالنظر في  -7

مقذييييرا ذشييييرد  لجنيييية اعشييييراا علييييى رسييييالة الييييدرذورا  للباحثيييية / نييييارددن نيييياد  نصيييير  حبدييييب بقسيييي  
 الذصمدمات الزخرفدة ) مرفق ( .

 
 
 هحبضر هجبلش األقضبم التبليخ :الٌظر في  -8

 .التصويوبد الزخرفيخ  هجلش قضن -2والتصوير .    هجلش قضن الرصن -1
 هجلش قضن  -3

 
 
 هحبضر اللجبى الوٌجثقخ التبليخ :الٌظر في  -9 

 .الوكتجبد  لجٌخ -2الوختجراد والوعبهل .           لجٌخ   -1
 لجٌخ. -4                .   الدراصبد العليب  لجٌخ -2
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 جدول أعمال 
 ( 21مجمس كمية التربية الفنية رقم ) 

 12/6/2017  االثنين
 استهالل  -أواًل:

 

 -الموضوعات : -ثانيًا:
 15/5/2017المصادقة عمى محضر الجمسة السابقة المنعقدة يوم االثنين الموافق   -1
سررتاا الرردكتور / رقرريس قسررم التصررميمات الن رفيررة ب رر ن النظررر فررخ ال طررار الرروارد مررن السرريد اأ -2

  م. 2017/2018انتدار السيد الدكتور / محمد المسممانخ لمتدريس بالعام الجامعخ 
النظر فخ المقترح المقدم من السيد اأستاا الدكتور / عميد الكمية ب  ن تعديل بعض بنود الالقحة  -3

  الدا مية لمدراسات العميا بالكمية .
النظر فخ ال طار الوارد من السيد اأستاا الدكتور / عميد الكمية ب  ن مقترح ت كيل لجنة تر يح  -4

  عميد الكمية .
النظرر فرخ ال طرار الرروارد مرن السريدة اأسررتااة الردكتورة / وكيمرة الكميررة لمدراسرات العميرا والبحرروث  - 5

/ مرروة محمرد احمرد حسرن بقسرم  ب  ن مقترح ت كيل لجنة اإل راف عمى رسالة الردكتورا  لمباحثرة
 التعبير المجسم ) مرفق ( .

النظررر فررخ ال طررار الرروارد مررن السرريدة اأسررتااة الرردكتورة / وكيمررة الكميررة لمدراسررات العميررا والبحرروث  -6
ب  ن مقترح ت كيل لجنة اإل راف عمى رسالة الماجستير لمباحثة / مروة ربيع رجر إبرراييم بقسرم 

 فق ( .التصميمات الن رفية ) مر 
النظررر فررخ ال طررار الرروارد مررن السرريدة اأسررتااة الرردكتورة / وكيمررة الكميررة لمدراسررات العميررا والبحرروث  -7

ب  ن مقترح ت كيل لجنة اإل راف عمى رسالة الدكتورا  لمباحثة / ناردين نادي نصري حبير بقسرم 
 التصميمات الن رفية ) مرفق ( .

 النظر فخ محاضر مجالس اأقسام  -8
 ظر فخ محاضر المجان المنبثقة الن -9
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 عؼادة األعتار انذكتٌس / ػًٍذ انكهٍت  
 تحٍت طٍبت ... ًبؼذ،

 
الووافيي  االثٌيييي وذلييي يييوم  يوًيييوخ مييي ريي ر ن اجتوييبم هجلييش الكليييه مييصيييبكمكن ملوييبن ث ًيينحييٍظ       

  -: ثحضور كل هيظ را  مشر الحبكيخم الضبمخ  12/6/2017

 

 انتٌقٍغ انذسجت ـــــىاالعـ

  أعتار  د/حنا حبٍب سيهو0أ

   أعتار د/عؼاد حغن ػبذ انشحًن 0أ

   أعتار د/أيم يحًذ يحًٌد أبٌصٌذ0أ

  أعتار  / يحًذ ػبذ اناله إعًاػٍم د0أ

   أعتار د/آيال حًذي أعؼذ ػشفاث0أ

   أعتار د/صانح أحًذ انششٌف 0أ

   ر وأعتا د/إبشاىٍى ػٍغى ػبذ انحافظ0و0أ

   أعتار د/ػصاو ػبذ انؼضٌض ػهً 0أ

  يذسط  د/ػًشً يحًذ ػبذ انغالو 

  يذسط أيٍشة ٌغشي يحًذ قاٌذ د/ 

  أيٍن انًجهظ أ/ أًٌن فٌصي صكً 

 

   

 بشجاء انتكشو بؼًم انالصو نحٌ صشف انًغتحقاث انخاصت بزنك

 ًتفضهٌا بقبٌل فائق االحتشاو 

 

 

 ػًٍذ انكهٍت                

 

 

  د/حنا حبٍب سيهو (0)أ                
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 يحضش اجتًاع

 ( 21سقى )يجهظ انكهٍت 

 و2011/ 0/ 12 انًٌافق االحنٍنٌٌو 
 

م فيي مويبم 12/6/2017الووافي   ييوم االثٌييي وىشيرعالالحبكييخ الكلييخ جلضيته  هجليشػقذ      

 حنا حبٍب سيهيوذ الدكتور/ثقبمخ هجلش الكليخ ثرئبصخ الضيد األصتب ان ظ رخ مشر يالضبمخ الحبك

 :    مويد الكليخ ورئيش الوجلش وثحضور كل هي
 

 مضــــوان  وكيل الكليخ للدراصبد العليب   أ.د/عؼاد حغن ػبذ انشحًن 

 امضــــو وكيل الكليخ لشئوى الجيئخ وخدهخ الوجتوع أ.د/أيم يحًذ يحًٌد أبٌ صٌذ

 مضــــوان  لتعلين والطالة  وكيل الكليخ لشئوى ا د/ يحًذ ػبذ اناله إعًاػٍم0أ

 مضــــوان  انًششف ػهى قغى األـشغال انفنٍت ًانتشاث انشؼبً أ.د/آيال حًذي أعؼذ ػشفاث

 مضــــوان  الوشرف ملى قضن التصويوبد الزخرفيخ  أ.د/صانح أحًذ انششٌف 

 مضــــوان  الوشرف ملى قضن الرصن والتصوير أ.و.د/إبشاىٍى ػٍغى ػبذ انحافظ

 مضــــوان  ثقضن الرصن والتصوير وٌبوة الصتبذ األ و ػبذ انؼضٌض ػهً أ.د/ػصا

 مضــــوان  هدير وحدح الجوكح  د/ ػًشً يحًذ ػبذ انغالو 

 مضــــوان  أقدم هدرس  قاٌذ يحًذأيٍشة ٌغشي د/

 أهيٌب للوجلش  هدير هكتت األصتبذ الدكتور/ مويد الكليخ أ/ أًٌن فٌصي صكً 

 -: اعتيالل -
 

 بالسرادة الحضرور وقردم لهرم عميرد الكميرة ورقريس المجمرس حنرا حبيرر رممر  أ.د/  رحر الجمسة ةفخ بداي
لمصررنا الحبيبرة ولجامعرة المنيرا  ال كر عمرى تمبير  الردعوة لحضرور المجمرسن متمنيرا دوام التقردم والرقرخ

 .  البركات ن كما ينئ الجميع بحمول  هر رمضان الكريم أعاد  اهلل عمينا جميعا بال ير و  كل التوفيق
   التنوي  عن المستجدات التخ طرحت ب  ر جمسات مجمس الجامعة ويخ :  إلىثم انتقل سيادت 

 االمتحانات ب كل نهاقخ .  إلىعمى منع د ول الموبايل مع الطالر  الت كيد -
عمررى اسررتيفاو  ررروط الورقررة االمتحانيررة ن كمررا نررو  سرريادت  الررى مالحظررة عرردم مطابقررة بعررض  الت كيررد -

الردكتور/ وكيرل الكميرة ل رقون التعمريم والطرالر ت ركيل  اأستاالها  ال روط لاا يرجى من السيد  راقاأو 
 لجنة لمتابعة يا  الم كمة والتوجي  بالحل المناسر . 
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 عمى ضرورة حجر نتيجة الطالر الغير مسددين لممصروفات .  الت كيد -
 .  ب تم  اص بالمجمس مس الكمية بمجواعتماد القرارات ال اصة التوجي  نحو ضرورة  تم  -
 ضرورة تركير كاميرات مراقبة دا ل الكميات فخ قاعات التدريس واالمتحانات .  -
قطرراع الدراسررات العميررا ن قطرراع  ررقون الطررالر ن قطرراع عمررى تقررديم التقريررر السررنوي لمكميررة )  الت كيررد -

  دمة المجتمع ( .
أي  إرسرراليس الجامعررة لمدراسرات العميررا والبحروث بعرردم الردكتور / ناقررر رقر اأسررتااالتنبير  مررن معرالخ  -

ن عمرى ان ترسرل جميرع الطمبرات مجمعرة لكرل قسرم ولريس  8ة قبل  هر جديد طمر إعارة أوطمر تجديد 
 .   7فرادى فخ  هر 

بعررد عرررض أكثررر مررن حالررة عمررى مجمررس الجامعررة لفصررل مررن ينقطررع عررن العمررل مررن أعضرراو ييقررة  -
الكميات ومرا أحراط بهرا مرن م راكل ن لراا فر ن مجمرس الجامعرة يررى أن تبردأ الكميرات مبكررا فرخ التدريس ب

فترة الستة  هور سماح حتى يتنبر  العضرو المعررض لمفصرل لموقفر  القرانونخ بداية إجراوات الفصل فخ 
  فيكون لدي  الفرصة لمعودة ويتم التراجع عن الفصل . 

     
 -: عمى النحو التالخأعمال مناق ة جدول الالحضور انتقل ثم  -
 

 و  2011/ 1/ 11 االحنٍنٌٌو   ملى هحضر الجلضخ الضبثقخ الوٌعقدحانًصادقت  : ٌع األًلــانًٌض

  .انًصادقت  -:ـــشاســانقــــــــــــ

 

السريد اأسرتاا الردكتور / رقريس قسرم التصرميمات الخطياب اليوارد مين النظير فيي  : انًٌضٌع انخانـً 
للذيييدردس بالعيييا   السررريد الررردكتور / محمرررد المسرررممانخ انتررردار بشييينن الن رفيرررة
  .  2017/2018الجامعي 

   انًٌافقت. -: ـشاســانقــــــــــــــــ
 

ذعيدد  بشينن  السيد اأستاا الردكتور / عميرد الكميرةالمقذرا المقد  مين النظر في  : ـجانًٌضٌع انخانــ
 .  لرلدةبعض بنود ال  حة الداخلدة للدراسات العلدا با

 الموافقة عمى التعديل المرفق .  -: ـشاســــــــانقــــــــــــ
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مقذيرا بشينن  السيد اأستاا الدكتور / عميرد الكميرةالخطاب الوارد مين النظر في   :ـغٌع انشابــانًٌض
 .  ذشرد  لجنة ذرشد  عمدد الرلدة

 خ : ت كل المجنة عمى النحو التال  -: ـــشاســــــانقــــــــــــ
 أ.د/ حنا حبير رمم             عضوا أساسيا .  -1
 عضوا أساسيا .         أ.د/ أمال حمدي عرفات  -2
 أ.د/ صالح احمد ال ريف      عضوا احتياطيا .    -3

 
السيدة اأستااة الردكتورة / وكيمرة الكميرة لمدراسرات النظر في الخطاب الوارد من  :انًٌضٌع انخايـظ

لمباحثرة /  را ذشرد  لجنة اعشراا على رسالة الدرذورا مقذبشنن  العميا والبحوث
 ) مرفق ( . الذعبدر المجس بقس  مروة محمد احمد حسن 

 الموافقة عمى الت كيل المرفق .  -: ـشاســـانقـــــــــــــــــ
 

 السيدة اأستااة الدكتورة / وكيمة الكميرة لمدراسرات النظر في الخطاب الوارد من : انًٌضٌع انغادط
لمباحثرة  مقذرا ذشرد  لجنة اعشراا على رسالة الماجسذدربشنن العميا والبحوث 

 ) مرفق ( . الذصمدمات الزخرفدةبقس  / مروة ربيع رجر إبراييم 
 الموافقة عمى الت كيل المرفق . -: ـشاســـانقـــــــــــــــــ

 
دكتورة / وكيمرة الكميرة لمدراسرات السريدة اأسرتااة الر النظر فيي الخطياب اليوارد مين : انًٌضٌع انغابغ

لمباحثة / ناردين نرادي نصرري حبيرر  رسالة الدرذورا ذسجد   بشننالعميا والبحوث 
 ) مرفق ( . الذصمدمات الزخرفدةبقس  

 الموافقة . -: ـشاســـانقـــــــــــــــــ
 

 الذالدة : مجالس اأقسامالنظر في محاضر  : انًٌضٌع انخاين
 مجلس قس  الذصمدمات الزخرفدة . -2والذصودر .     مجلس قس  الرس  -1
 اسشغا  الفندة والذراث الشعبي. مجلس قس  -3

 أحٍظ انًجهظ ػهًا.  -: شاسانقــــــــــــــــــ
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 عن مجلس الرلدة الذالدة : المجان المنبثقةالنظر في محاضر  : انًٌضٌع انتاعغ
 لجنة خدمة المجذم  .    -3   ات العلدا .  لجنة الدراس -2     لجنة المخذبرات والمعام  . -1
 لجنة الذعلد  والط ب   -6 لجنة الع قات الثقافدة  -5             لجنة المرذبات .  -4

 أحيط المجمس عمما. -:ـــــشاسانقـــــــــــــــ
 

 -:ًفًٍا ٌغتجذ ين أػًال ناقش انًجهظ انًٌضٌػاث انتانٍت

مؤسسررة د/ حنرران درويررم لم رردمات الموجسررتية خطيياب الييوارد ميين الالنظيير فييي  : انًٌضييٌع انؼا ييش
) عقييييد مهذمر ييييا العلمييييي السييييادس عشيييير ذحييييت عنييييوان بشيييينن والتعمرررريم التطبيقررررخ 

عات  ية بالمجتم قيم األخالق مة ال صفية ومنظو شطة الال األن

رلديية الذربديية الفنديية جامعيية المندييا و برعاديية معييالي بالذعيياون ميي   العربيةةة  
  . ر دس جامعة المندااسسذاا الدرذور 

     انًٌافقت. -: ــشاســـانقــــــــــــــــ
أمل محمد محمود أبو نيد / ة الدكتور  ةاأستااالخطاب الوارد من النظر في  :انًٌضٌع انحادي ػشش
رمقييرر عييا  ذرشييدح ا  بشيينن دمررة المجتمررع وتنميررة البيقررة الكميررة ل ررقون  ةوكيمرر

  . د/ حنان درودش المهذمر العلمي السادس عشر لمهسسة
 انًٌافقت. -: ــشاســـانقــــــــــــــــ 

 

قسررم الرسررم اأسررتاا الرردكتور/ رقرريس السرريد الخطيياب الييوارد ميين النظيير فييي  :انًٌضييٌع انخييانً ػشييش
للعييا   السرريد اأسررتاا الرردكتور / حامررد سررالم جمعررة ذجددييد  عييارةبشيينن والتصرروير 

 .  ( 2017/2018الساب  على الذوالي ) 
 .الموافقة  -:ـــــشاســــــــــــــانقـ

 

محمرد عبرد الرال  اسرماعيل /  اأسرتاا الردكتورن قيد  ميمالمقذيرا النظير فيي ال :انًٌضٌع انخانج ػشيش
بشينن بعييض ضيوابط اخذبييارات القيدرات ل يياا التعمريم والطررالر وكيرل الكميررة ل ررقون 

 العا  و ي : 
 ذشرد  رنذرو  للقدرات .  -
 سر  قب  عملدة الذصحد  . ذرقد  االوراق بالرق  ال -
  اع ن النذا ج فور انذ اء االمذحان وفي اات الدو  . -
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 انًٌافقت. -: ـشاســـــــــانقــــــــــ

ذعييدد  بشيينن  السرريد اأسررتاا الرردكتور / عميررد الكميررةالمقذييرا المقييد  ميين النظيير فييي  :انًٌضييٌع انشابييغ ػشييش
ا تبرررار تمييرررن اص بييياجراء )خييي ب ضرررافة بنرررد جديرررد ال  حييية الداخلدييية للبريييالوردوس

 .   رشرط للقبو  بالرلدة  األوان(
 .الموافقة   -: ـشاسانقـــــــــــــــــ

 
للعيا  الجيامعي  برلدية الذربدية الفنديةالدراسيات العلديا مرحلية نذيا ج اعذمياد النظير فيي  :انًٌضٌع انخيايظ ػشيش
2016/2017 .     

 تمد نتاقج مرحمة الدراسات العميا كما يمخ : تع -:ـــشاســـــــــــانقـــــــــــــــــــ
 .الدبموم التكميمخ  -1
 الدبموم الت ييمخ .  -2
 الماجستير . -3

 الفرقة اأولى .  ( أ
 الفرقة الثانية .   ( ر

 الدكتورا  .  -4
 

السيد اأستاا الدكتور / وكيرل الكميرة ل رقون التعمريم الخطاب الوارد من النظر في  :انًٌضٌع انغادط ػشش
صييرا مرافيينة اععييداد للعيياملدن اعداردييدن المشييارردن فييي اععييداد را مقذييبشيينن  والطررالر

ذخصيص ذثقديا بيالفن ( نظيرا  –) ذخصيص  عيداد معلي    للذدردب المدداني على الذدردس
والرررك تطبيقرررا    2016/2017للعيييا  الجيييامعي النذ ييياء الذيييدردب لطييي ب الفرقييية الرابعييية 

 اسصيلددنللعياملدن  مرافينةضيي بمين  والا  دق ( من قانون تنظيم الجامعات297لممادة )
   .للذدردب المدداني على الذدردس  اععدادوالمنذدبدن المشارردن في 

 . الموافقة -:انقـــــــــــــــــــــــــــــــــشاس
 

السيدة اأستااة الردكتورة/ رقيسرة قسرم اأ رغال الفنيرة الخطاب الوارد من النظر في  :انًٌضٌع انغابغ ػشش
للعييا   السرريدة الرردكتورة / ر ررا رجررر عبررد المقصررود ذجددييد  عييارةبشيينن ال ررعبخ والتررراث 
 .  الخامس 

 .الموافقة  -:انقــــــــــــــــــــشاس
 .م2011/ 12/0الوواف   يوم االثٌيي ظ رهي ثعد  الواحدحالوجلش أموبله في موبم الضبمخ  ىوقد أً 

 ،،، ىزا ًباهلل انتٌفٍق
  سئٍظ انًجهظ ًػًٍذ انكهٍت                    أيٍن انًجهظ      

 
         



                                                  

 جايؼت انًنٍا                                                 

 انفنٍت كهٍــت انتشبٍــت

 أيانت يجهظ انكهٍت

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (020) 2311021: هٍفاكظت  كهٍت انتشبٍت انفنٍت  -جايؼت انًنٍا   –انًنٍا يحافظت   –جًيٌسٌت يصش انؼشبٍت 

 

 

 

أ.د/ حنا حبيب  )       أًٌن فٌصي صكً                                              أ/   

  ( رمله


