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 جدول أعمال 
 ( 23مجمس كمية التربية الفنية رقم ) 

 11/9/2017  االثنين
 استيالل  -أواًل:

  
 

 -الموضوعات : -ثانيًا:
 10/7/2017الموافق   االثنينيوم الجلسة السابقة المنعقدة محضر المصادقة على  -1
 
 
لشررن ن خدمررة المجذمرري  ذنمةررة  وةلررة الولةررة /  ةالرردوذ ر  ةاألسررذا  السررةدةالخطرراا الرر ارد مررن النظررر  رر   -2

لحضر ر اججذمراع الرد رل السرابي  اجربعرةن لاذحراداع الن عةرة الذابعرة لمجلرس ذرشرةحاا بشرنن البةنة 
السررر الرى امرارة الرجةررة بد لرة اجمراراع العربةرة المذحردة ال حدة اجقذصادةة العربةة بالجامعة العربةرة   

 . ) مر ق (  اوذ بر 5اوذ بر الى  2 لك    الرذرة من   
 
 
مرردةر عررام اجدارة العامررة للدراسرراع العلةررا  البحرر   / السررةدة اجسررذا ة  الخطرراا الرر ارد مررنالنظررر  رر   -3

مقذرح م عد امذحاناع الد ر الثان  لبعض طاا الدراسراع العلةرا الراسربةن عرن العرام الجرامع  بشنن 
 . ) مر ق ( م  2016/2017

 
 
بشرنن  وةلرة الولةرة للدراسراع العلةرا  البحر   /  ةالردوذ ر  ةاألسرذا  ةالسرةدمرن  المقذررح المقردمالنظر  ر   -4

م ) 2017/2018م عرررد اخذبررراراع القبررر ل للررردبل ماع  اجخذبررراراع الذن ةلةرررة للررردوذ را  للعرررام الجرررامع  
 . مر ق ( 
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 بشنن : الخطاا ال ارد من السةد األسذا  / مدةر عام اجدارة العامة للشن ن القان نةةالنظر     -5
 م .2017/2018لمرحلة البوال رة س لعام  الذندةاذشوةل مجلس  -
 م .2017/2018لمرحلة الدراساع العلةا لعام  الذندةاذشوةل مجلس  -
 م .2017/2018ذرشةح اسذا  عامل من الولةة لعض ةة مجلس الذندةا اجعلى لعام   -

 
 
وةلرة الولةرة للدراسراع العلةرا  البحر   بشرنن النظر    الخطاا ال ارد مرن السرةد ة اجسرذا  الردوذ رة /    -6

م قررا الطالبررة / احسرران علرر  وامررل المقةرردة بمرحلررة الماجسررذةر  الذرر  سررقط اسررماا سررا ا  رر  وشرر ا 
 .  MISالذسجةل المرسلة لنظام 

 
 
 

 ما يستجد من أعمال 
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 (020) 42311021 هٍفاكظت  كهٍح انتشتٍح انفٍُح  -ح انًٍُا جايؼ  –انًٍُا يحافظح   –جًٕٓسٌح يصش انؼشتٍح 

 

 

 

 جدول أعمال
 ( 23مجمس كمية التربية الفنية رقم ) 

 11/9/2017  االثنين
 اللاستي  -أواًل:

  
 

 -الموضوعات : -ثانيًا:
 10/7/2017الموافق   االثنينالجمسة السابقة المنعقدة يوم محضر المصادقة عمى  -1
 
الخطاب الوارد من السيدة األستاذة الدكتورة / وكيمة الكمية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بشأن النظر في  -2

عين لالتحادات النوعية التابعة لمجمس الوحدة االقتصادية العربية ترشيحيا لحضور االجتماع الدوري السابع واالرب
اكتوبر )  5اكتوبر الى  2بالجامعة العربية والسفر الى إمارة الفجيرة بدولة االمارات العربية المتحدة و ذلك في الفترة من 

 مرفق ( . 
 
امة لمدراسات العميا والبحوث بشأن مقترح موعد الخطاب الوارد من السيدة االستاذة / مدير عام االدارة العالنظر في  -3

 م ) مرفق ( .  2016/2017امتحانات الدور الثاني لبعض طالب الدراسات العميا الراسبين عن العام الجامعي 
 
المقترح المقدم من السيدة األستاذة الدكتورة / وكيمة الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأن موعد اختبارات النظر في  -4

 م ) مرفق ( . 2017/2018القبول لمدبمومات واالختبارات التأىيمية لمدكتوراه لمعام الجامعي 
 
 الخطاب الوارد من السيد األستاذ / مدير عام االدارة العامة لمشئون القانونية بشأن :النظر في  -5

 م .2017/2018تشكيل مجمس التأديب لمرحمة البكالوريوس لعام 
 م .2017/2018مرحمة الدراسات العميا لعام تشكيل مجمس التأديب ل

 م .2017/2018ترشيح استاذ عامل من الكمية لعضوية مجمس التأديب االعمى لعام  
 
ة االستاذ الدكتورة / وكيمة الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأن موقف الطالبة / النظر في الخطاب الوارد من السيد -6

  . MISالماجستير والتي سقط اسميا سيوا في كشوف التسجيل المرسمة لنظام احسان عمي كامل المقيدة بمرحمة 
 

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

 
ا ً افيي   االثنييدشوذ ييي ميي   صييمتًم  ة مييش ريي   ع اجتًييبم لساييش ا  ادييه مييصييدبكم ع ماًييبن    ييَحييٍظ       

  -4  حض ر كل لشظ  ا  12 مة   ا ضب 11/9/2017

 

 انتٕقٍغ انذسجح االعــــــى

  أعتار  يحًذ ػثذ انالِ إعًاػٍم  د/0أ

   أعتار د/عؼاد حغٍ ػثذ انشحًٍ 0أ

   أعتار د/أيم يحًذ يحًٕد أتٕصٌذ0أ

  أعتار  حُا حثٍة سيهّ/ 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 

 

   

 تشجاء انتكشو تؼًم انالصو َحٕ صشف انًغتحقاخ انخاصح تزنك

 او ٔتفضهٕا تقثٕل فائق االحتش

 

 

 ػًٍذ انكهٍح                

 

 

  (يحًذ ػثذ انالِ اعًاػٍمد/0)أ          
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 يحضش اجتًاع

 ( 23سقى )يجهظ انكهٍح 

 و2011/ 3/ 11 انًٕافق االثٌٍٍُٕو 

 

ولعيب ي االصيتبذ ا يتكت ر  بئي  رئيدش ا سبلعية لعب ي االصيتبذ ا يتكت ر ماى معادًبت تُاءا      

تراصبت ا عادب وا مح ث   ن معقت لساش ا  ادية  في ة امضيبنظ  ًي ان رئدش ا سبلعة  شئ ن ا 

  معض ا ً وف ا خبصة  تعددش رؤصبن االقضب  ولساش ا  ادة ا ستمت . 

  فييي مًييب  11/9/2017ا ً افيي   ميي   االثنييدش ونشيي عا وة ا ثب ثييا  اديية جاضييته  لساييشػقييذ   

يحًذ ػثذ انيالِ ضدت األصتبذ ا تكت ر/ قبمة لساش ا  ادة   ئبصة ا  ان ظ  ة مش  ما ضبمة ا حبك

 4   مًدت ا  ادة ورئدش ا ًساش و حض ر كل لشاعًاػٍم 
 

 مضــــ ان  وكدل ا  ادة  اتراصبت ا عادب   أ.د/عؼاد حغٍ ػثذ انشحًٍ 

 امضــــ  وكدل ا  ادة  شئ ن ا مدئة وختلة ا ًستًع أ.د/أيم يحًذ يحًٕد أتٕ صٌذ

 مضــــ ان  ا تعمد  ا ًسضع  رئدش قضع حُا حثٍة سيهّ د/ 0أ

 مضــــ ان  ا ًش ف ماى قضع ا تفًدًبت ا زخ فدة  أ.د/صانح أحًذ انششٌف 

 مضــــ ان  ا ًش ف ماى قضع ا  صع وا تف م  أ.و.د/إتشاٍْى ػٍغى ػثذ انحافظ

 مضــــ ان  لتم  وحتة ا س كة  د/ ػًشٔ يحًذ ػثذ انغالو 

 ضــــ ان م أقت  لترس  قاٌذ يحًذأيٍشج ٌغشي د/

أ.د/ امال حمدي عرفاات لظاروف صاحية طارئاة ا كماا ت.ياب أ.د/ عصاام اعتذرت عن الحضور  وقد
  عبد العزيز عمي .

 -4 اعتٓالل
 

 بالساادة الحضاور عمياد الكمياة ورئايس المجماس محماد عباد الااله اساماعيل أ.د/  رحب الجمسة في بداية
لمصرنا الحبيبة ولجامعاة  منيا دوام التقدم والرقيوقدم ليم الشكر عمى تمبيو الدعوة لحضور المجمسا مت

 م وأيضااا ىنااأ2017/2018قاارب باادد الدراسااة لمعااام الجااامعي ا كمااا ىنااج الجميااع ب المنيااا كاال التوفيااق
 . عمى توليو لمنصبو الكمية معالي االستاذ الدكتور / عميد الحضور 

 -: عمى النحو التاليمناقشة جدول األعمال لالحضور انتقل ثم  -
 

 و  2011/ 1/ 10 االثٌٍٍُٕو   ماى لحض  ا ساضة ا ضب قة ا ًنعقتةانًصادقح  4 ٕع األٔلــنًٕضا

  .انًصادقح  -4ـــشاســانقــــــــــــ
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 (020) 42311021 هٍفاكظت  كهٍح انتشتٍح انفٍُح  -ح انًٍُا جايؼ  –انًٍُا يحافظح   –جًٕٓسٌح يصش انؼشتٍح 

 

 

 

السايدة األساتاذة الادكتورة / وكيماة الكمياة لشائون الخطراا الر ارد مرن النظرر  ر   : انًٕضٕع انثاَيـً 
لحضرر ر اججذمرراع الررد رل السررابي بشررنن ذرشررةحاا  خدمااة المجتمااع وتنميااة البيئااة

 اجربعررةن لاذحرراداع الن عةررة الذابعررة لمجلررس ال حرردة اجقذصررادةة العربةررة بالجامعررة 
   لرك  ر  الرذررة  إمارة الفجيرة بدولة االماارات العربياة المتحادةالعربةة  السرر الى 

 ) مر ق ( .  اكتوبر 5اكتوبر الى  2من 
   .ٕافقح ػهى عفش عٍادتٓا ػهى اٌ تتحًم كافح َفقاخ انغفش ٔاالقايح انً -4 ـشاســانقــــــــــــــــ

السااايدة االساااتاذة / مااادير عاااام االدارة العاماااة الخطررراا الررر ارد مرررن النظرررر  ررر   : ـثانًٕضيييٕع انثانــييي
مقتاارح موعااد امتحانااات الاادور الثاااني لاابعض بشررنن  لمدراسااات العميااا والبحااوث

 ) مر ق (  م 2016/2017ام الجامعي طالب الدراسات العميا الراسبين عن الع
 . عمى الموعد المقترح ) مرفق ( الموافقة  -: ـشاســــــــانقــــــــــــ

من السيدة األستاذة الادكتورة / وكيماة الكمياة لمدراساات المقذرح المقردم النظر      :ـغٕع انشاتــانًٕض
واالختباااارات  بشاااأن مقتااارح موعاااد اختباااارات القباااول لمااادبمومات العمياااا والبحاااوث

 ) مر ق ( .  م2017/2018التأىيمية لمدكتوراه لمعام الجامعي 
 الموافقة عمى الموعد المقترح ) مرفق ( .  -: ـــشاســــــانقــــــــــــ

 مادير عاام اادارة العاماة لمشائون القانونياة/ السيدال ارد من خطاا الالنظر     :انًٕضٕع انخايـظ
س ذندةا الطاا لمرحلة البوال رة س  الدراسراع العلةرا م ا اذه بذشوةل مجالبشنن 

  ذرشةح اسذا  عامل لعض ةة مجلس الذندةا األعلى .
  يشحهح انثكانٕسٌٕط ػهى انُحٕ انتانً 4 انطالب شكم يجهظ تأدٌةٌ  -4 انقــــــــــــــــــشاس

 رنةسا          أ.د/ محمد عبد الا  اسماعةل                عمةد الولةة          
 عض ا   وكيل الكمية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة     أمل محمد محم د أب زةدأ.د/ 

 عض ا الذصمةماع الزخر ةة         األسذا  بقسم    عل          نج ى محمدأ.د/ 
 
 يشحهح انذساعاخ انؼهٍا ػهى انُحٕ انتانً 4 طالب شكم يجهظ تأدٌة ٌ

  الدراساع العلةا       رنةسامن        وةل الولةة لشن ن أ.د/ سعاد حسن عبد الرح
 األسذا  بقسم الذصمةماع                 عض اأ.د/ حنا حبةا رمله              
 عض ا    قسم األش.ال الفنية والتراث الشعبيب األستاذأ.د/ آمال حمدل اسعد عر اع    

 ػهى انُحٕ انتانً 4 االػهى تأدٌة انيجهظ تششٍح اعتار ػايم نؼضٌٕح 

 الدراساع العلةا       أ.د/ سعاد حسن عبد الرحمن        وةل الولةة لشن ن 
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السايدة االساتاذ الادكتورة / وكيماة الكمياة لمدراساات العمياا النظرر  ر  الخطراا الر ارد مرن  : انًٕضٕع انغيادط
 الذرر   رالماجسااتيالمقةرردة بمرحلررة  الطالبااة / احسااان عمااي كاماالبشررنن م قررا  والبحااوث

 .  MISسقط اسماا سا ا    وش ا الذسجةل المرسلة لنظام 
 الموافقة عمى تعديل النتيجة وفقا لما يمي :  -:انقــــــــــــــــــــشاس

 .م ويدون اماميا ) تجميد قيد ( 2015/2016اضافة اسم الطالبة لمعام الجامعي  -1
 .ميا ) غائب بدون عذر ( م ويدون اما2016/2017اضافة اسم الطالبة لمعام الجامعي  -2

 
 -4ٔفًٍا ٌغتجذ يٍ أػًال َاقش انًجهظ انًٕضٕػاخ انتانٍح

 
أمااين مساااعد المجمااس االعمااى األسااتاذ الاادكتور / الساايد الخطرراا الرر ارد مررن النظررر  رر   : انًٕضييٕع انغيياتغ

   ذحدةد ا  انشاء ذخصصاع اجسذا ةة    الجامعاع .بشنن لمجامعات 
 . اخذ رأي االقسام المعنية واالفادة -: شاســــانقـــــــــــــــــ

علررى رأل اللجنررة العلمةررة الدانمررة لذرقةررة  بالموافقااة الذعبةررر المجسررمالنظررر  رر  قرررار قسررم  : انًٕضييٕع انثييايٍ
محماد السرةد الردوذ ر /  ترقياةاألساذ ة  األسراذ ة المسراعدةن ذخصر  ) ذربةرة  نةرة ( بشرنن 

 ب اع القسم . مساعد أستاذقسم الى درجة بالالمدرس  كامل عمي ابراىيم الحديدي
 . انًٕافقح  -: ــشاســـانقــــــــــــــــ

ماان الساايدة األسااتاذة الاادكتورة / وكيمااة الكميااة لمدراسااات العميااا المقذرررح المقرردم النظررر  رر    :غتاعييانًٕضييٕع ان
    بشااأن تشااكيل لجااان السااير والنظااام وكنتاارول الاادور الثاااني لمدراسااات العميااا  والبحااوث

 ) مر ق ( .  م2017/2018اولى ماجستير ( لمعام الجامعي  –) الدبموم التكميمي 
 الموافقة عمى التشكيل المقترح ) مرفق ( .  -: ـــــــشاســانقــــــــــــ

 من السيدة األستاذة الدكتورة / رئيس قسم النقد والتاذوق الفنايالمقذرح المقردم النظر      :اشش انًٕضٕع انؼ
شكيل لجان وضاع وتصاحيح امتحاناات الادور الثااني لمدراساات العمياا ) الادبموم تبشأن 

 ) مر ق (  م2017/2018التكميمي ( لمعام الجامعي 
  الموافقة عمى التشكيل ) مرفق ( . -: ـــــــشاســانقــــــــــــ

كيماة الكمياة لمدراساات مان السايدة األساتاذة الادكتورة / و المقذررح المقردم النظر  ر    :انحادي ػشش انًٕضٕع 
لمدراساااات العمياااا االختباااارات الشااافوية والقباااول بشاااأن تشاااكيل لجاااان  العمياااا والبحاااوث

( لمعااام الاادكتوراه  –دبمااوم الدراسااات العميااا  –الاادبموم التااأىيمي  –الاادبموم التكميمااي )
 ) مر ق ( .  م2017/2018الجامعي 

 يل المقترح ) مرفق ( . الموافقة عمى التشك -: ـــــــشاســانقــــــــــــ
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 (020) 42311021 هٍفاكظت  كهٍح انتشتٍح انفٍُح  -ح انًٍُا جايؼ  –انًٍُا يحافظح   –جًٕٓسٌح يصش انؼشتٍح 

 

 

 

مان السايدة األساتاذة الادكتورة / وكيماة الكمياة لمدراساات المقذررح المقردم النظرر  ر    :ثياًَ ػشيش انًٕضٕع ان
أولاااى  لمدراساااات العمياااا )المقاااابالت الشخصاااية بشاااأن تشاااكيل لجاااان  العمياااا والبحاااوث

 ) مر ق ( .  م2017/2018ماجستير ( لمعام الجامعي 
 الموافقة عمى التشكيل المقترح ) مرفق ( .  -: ـــــــشاســانقــــــــــــ

النقاد / رئايس قسام  ةالادكتور  ةاألساتاذ ةالسايدالخطراا الر ارد مرن النظرر  ر   :نث ػششانًٕضٕع انثا
 بيااد الادين يوساف غاراب الادكتور / األستاذ السيد  انتداببشنن والتذوق الفني 

 م.  2017/2018للذدرةس بالعام الجامع  
   انًٕافقح. -4 ـشاســــــــــــــــــانق

 األش.ال/ رئيس قسم  ةالدكتور  ةاألستاذ ةالسيدالخطاا ال ارد من النظر     :شاتغ ػششانًٕضٕع ان
عررردد مرررن السرررادة أعضررراء  ةنرررة الذررردرةس  انتاااداببشرررنن الفنياااة والتاااراث الشاااعبي 
 : بةانام والذال   2017/2018للذدرةس بالعام الجامع  

 وجدي رفعت نخمة الدكتور / األستاذ السيد  -                         
 السيدة الدكتورة / فوقية حسن شمتوت  -                         
  السيد الدكتور / وليد محمد عثمان   -                         

   انًٕافقح. -4 ـشاســانقــــــــــــــــ
 . 2011/ 11/3ا ً اف   م   االثندش ظ  لش  عت  ا  احتةبمة ا ًساش أمًب ه في مًب  ا ض ىوقت أ  

 ،،، ْزا ٔتاهلل انتٕفٍق
  سئٍظ انًجهظ ٔػًٍذ انكهٍح                                             

 
         

محمد عبد الاله أ.د/  )                                                                      

  (عيل اسما


