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 جدول أعمال 
 ( 24مجمس كمية التربية الفنية رقم ) 

 24/10/2017  الثالثاء
 استيالل  -أواًل:
  
 

 -الموضوعات : -ثانيًا:
 11/9/2017الموافق   االثنينيوم الجمسة السابقة المنعقدة محضر المصادقة عمى  -1
 
الخمسةة  تشةكي  لجةان القةر أن بشةعميد الكميةة األستاذ الدكتور /  معاليمن المقترح المقدم النظر في  -2

 . في مرحمة البكالوريوس 
 
 
المقتةةرح المقةةدم مةةن معةةالي األسةةتاذ الةةدكتور / عميةةد الكميةةة بشةةأن تشةةكي  كنتةةرو   القةةر  النظةةر فةةي  -3

 لمرحمتي البكالوريوس والدراسا  العميا .
 
 
مشةةةاركة بشةةةأن المجسةةةم رئةةةيس قسةةةم التعبيةةةر /  السةةةيد األسةةةتاذ الةةةدكتور الخطةةةال الةةةوارد مةةةنالنظةةةر فةةةي  -4

وحضور السيد الدكتور / ماهر حسين عراقيل مدرس الخةز  بقسةم التعبيةر المجسةم بةالماتمر العممةي 
اكتةةةوبر 27اكتةةةوبر  لةةةى 24األو  لكميةةةة التربيةةةة النوعيةةةة جامعةةةة كقةةةر الشةةةير والمنعقةةةد فةةةي القتةةةرة مةةةن 

 . ) مرف  ( م 2017
 
 
تشكي  المجمةة العمميةة لمكميةة بشأن عميد الكمية / الدكتور  معالي األستاذمن  المقترح المقدمالنظر في  -5

 . ) مرف  ( 
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بشةةأن مكتةةل التربيةةة الميدانيةةة بالكميةةة / مةةدير الةةدكتورة  ةاألسةةتاذ ةمةةن السةةيد المقتةةرح المقةةدمالنظةةر فةةي  -6
 تشكي  مكتل التربية الميدانية بالكمية ) مرف  ( . 

 
 
لشةةئون خدمةةة المجتمةةي وتنميةةة الةةدكتورة / وكيمةةة الكميةةة  ةألسةةتاذاة النظةةر فةةي الخطةةال الةةوارد مةةن السةةيد -7

اعتذارها عن السقر لحضور ا جتماع الدوري السابي واألربعين لالتحادا  النوعية التابعة بشأن البيئة 
لمجمس الوحدة ا قتصادية العربيةة بالجامعةة العربيةة والسةقر  لةى  مةارة القجيةرة بدولةة المةارا  العربيةة 

 أكتوبر ) مرف  ( .  5أكتوبر  لى  2ة و ذلك في القترة من المتحد
 
 
ثة  راوي ) القنان التشكيمي ( والمتمعبد الغني المند أسامةالمقدم من السيد الدكتور/  الهداءالنظر في  -8

 من كتال ) فنون الخز  طينا  وطالءا  ( . ( نسخة 2في عدد )
 
 
 –الرسةةةم والتصةةةةوير  –شةةةغا  القنيةةةةة والتةةةرا  الشةةةعبي النظةةةر فةةةي مقتةةةرح تشةةةةكي  مجةةةالس أقسةةةام ) األ -9

  ( .التصميما  الزخرفية 
 
 

 النظر في تشكي  المجان المنبثقة عن مجمس الكمية . -10
 
 

النظةةر فةةي الخطةةال الةةوارد مةةن السةةيد األسةةتاذ / مةةدير عةةام الشةةئون القانونيةةة بالجامعةةة بشةةأن تشةةكي   -11
 لعميا . مجمس التأديل بالنسبة لمرحمة الدراسا  ا

 
 

بقسةم  األسةتاذالدكتور / منير محمد سمير عبد المقصةود  األستاذالمقدم من السيد  الهداءالنظر في  -12
والمراجةةةي والمجةةةال   واألبحةةةا القنيةةةة والتةةةرا  الشةةةعبي والمتمثمةةةة فةةةي مجموعةةةة مةةةن الكتةةةل  األشةةةغا 
 .)مرف (العممية 
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موقة  العامةة لشةئون التعمةيم بشةأن  الدارةدير عةام / مة األسةتاذالنظر فةي الخطةال الةوارد مةن السةيد  -13

  ( بيانا  حالة لطالل راغبين بالتحوي  لكمية التربية القنية جامعة المنيا )مرف (. 6الكمية من عدد )
 
 

طمبهةةا بقبةةةو  اعتةةذارها عةةةن بشةةةأن هةةةدؤ فةةااد فةةةوزي محمةةد / الطالبةةة مةةةن المقةةدم  الطمةةةلالنظةةر فةةي  -14
 .الرياضية  لى كمية التربية القنية التحوي  من كمية التربية 

 
 

النظر في الخطةال الةوارد مةن السةيد األسةتاذ الةدكتور / نائةل رئةيس الجامعةة لشةئون الدراسةا  العميةا  -15
والبحو  بشأن كتةال المجمةس األعمةى لمثقافةة عةن جةوائز النية  لممبةدعين المصةريين والنية  لممبةدعين 

 لقنون واآلدال والعموم ا جتماعية .العرل والتقديرية والتقو  في مجا   ا
 
 
 

طة  حسةن الغباشةي قومسةير سةمبوزيم النحة  لجامعةة النظر في الخطال الوارد مةن السةيد الةدكتور /  -16
مشةاركة بشةأن م 2/12/2017م  لةى 18/11/2017دمياط المقام في مدينة رأس البةر فةي القتةرة مةن 

 .في فعاليا  السمبوزيم  السيد الدكتور / محمد كام  عمي الحديدي كضي  شر 
 
 

قرار مجمس بشأن رئيس قسم الرسم والتصوير الدكتور / األستاذ النظر في الخطال الوارد من السيد  -17
القسةةةم بالموافقةةةة عمةةةى السةةةماح لمسةةةيدة الةةةدكتورة / شةةةيماء عبةةةد العظةةةيم مصةةةطقى شةةةمس الةةةدين بالعمةةة  

 .م 2017/2018الجامعي  بجامعة شقراء بالمممكة العربية السعودية وذلك عن العام
 

 ما يستجد من أعمال 
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 جدول أعمال
 ( 24مجمس كمية التربية الفنية رقم ) 

 24/10/2017  الثالثاء
 استيالل  -أواًل:
 -الموضوعات : -ثانيًا:
 11/9/2017الموافق   االثنينالجمسة السابقة المنعقدة يوم محضر المصادقة عمى  -1
 
معالي األستاذ الدكتور / عميد الكمية بشأن تشكيل لجان الفرق الخمسة في مرحمة  المقترح المقدم منالنظر في  -2

 البكالوريوس  
 
المقترح المقدم من معالي األستاذ الدكتور / عميد الكمية بشأن تشكيل كنتروالت الفرق لمرحمتي النظر في  -3

 البكالوريوس والدراسات العميا .
 
األستاذ الدكتور / رئيس قسم التعبير المجسم بشأن مشاركة وحضور السيد  الخطاب الوارد من السيدالنظر في  -4

الدكتور / ماىر حسين عراقيب مدرس الخزف بقسم التعبير المجسم بالمؤتمر العممي األول لكمية التربية النوعية جامعة 
 م ) مرفق ( . 2017اكتوبر 27اكتوبر إلى 24كفر الشيخ والمنعقد في الفترة من 

 
 المقترح المقدم من معالي األستاذ الدكتور / عميد الكمية بشأن تشكيل المجمة العممية لمكمية ) مرفق ( . في  النظر -5
 
بية المقترح المقدم من السيدة األستاذة الدكتورة / مدير مكتب التربية الميدانية بالكمية بشأن تشكيل مكتب التر النظر في  -6

   الميدانية بالكمية   )مرفق(
 
نظر في الخطاب الوارد من السيدة األستاذة الدكتورة / وكيمة الكمية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بشأن ال -7

اعتذارىا عن السفر لحضور االجتماع الدوري السابع واألربعين لالتحادات النوعية التابعة لمجمس الوحدة االقتصادية 
 5أكتوبر إلى  2رة بدولة اإلمارات العربية المتحدة و ذلك في الفترة من العربية بالجامعة العربية والسفر إلى إمارة الفجي

 أكتوبر ) مرفق ( . 
 
( 2النظر في اإلىداء المقدم من السيد الدكتور/ أسامة عبد الغني المندراوي ) الفنان التشكيمي ( والمتمثل في عدد ) -8

 نسخة من كتاب ) فنون الخزف طينات وطالءات ( . 
 
 ( التصميمات الزخرفية –الرسم والتصوير  –األشغال الفنية والتراث الشعبي ) مقترح تشكيل مجالس أقسام النظر في -9
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 النظر في تشكيل المجان المنبثقة عن مجمس الكمية . -10
 
النظر في الخطاب الوارد من السيد األستاذ / مدير عام الشئون القانونية بالجامعة بشأن تشكيل مجمس التأديب  -11

 بالنسبة لمرحمة الدراسات العميا . 
 
النظر في اإلىداء المقدم من السيد األستاذ الدكتور / منير محمد سمير عبد المقصود األستاذ بقسم األشغال  -12

 الفنية والتراث الشعبي والمتمثمة في مجموعة من الكتب واألبحاث والمراجع والمجالت العممية )مرفق(.
 
ارد من السيد األستاذ / مدير عام اإلدارة العامة لشئون التعميم بشأن موقف الكمية من عدد النظر في الخطاب الو  -13
 ( بيانات حالة لطالب راغبين بالتحويل لكمية التربية الفنية جامعة المنيا )مرفق(. 6)
  
لعميا والبحوث بشأن النظر في الخطاب الوارد من السيد األستاذ الدكتور / نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات ا -14

كتاب المجمس األعمى لمثقافة عن جوائز النيل لممبدعين المصريين والنيل لممبدعين العرب والتقديرية والتفوق في 
 مجاالت الفنون واآلداب والعموم االجتماعية .

 
تحويل من كمية النظر في الطمب المقدم من الطالبة / ىدى فؤاد فوزي محمد بشأن طمبيا بقبول اعتذارىا عن ال -15

 التربية الرياضية إلى كمية التربية الفنية .
 
النظر في الخطاب الوارد من السيد الدكتور / طو حسن الغباشي قومسير سمبوزيم النحت لجامعة دمياط المقام  -16

م بشأن مشاركة السيد الدكتور / محمد كامل 2/12/2017م إلى 18/11/2017في مدينة رأس البر في الفترة من 
 عمي الحديدي كضيف شرف في فعاليات السمبوزيم 

 
النظر في الخطاب الوارد من السيد األستاذ الدكتور / رئيس قسم الرسم والتصوير بشأن قرار مجمس القسم  -17

بالموافقة عمى السماح لمسيدة الدكتورة / شيماء عبد العظيم مصطفى شمس الدين بالعمل بجامعة شقراء بالمممكة 
 م 2017/2018ودية وذلك عن العام الجامعي العربية السع

 
 ما يستجد من أعمال 
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 عؼبدح األعتبر انذكتٕس / ػًٛذ انكهٛخ     
 تذٛخ طٛجخ ... ٔثؼذ،

 
ا ًرافييك  ا ثالثييب وذ ييي ميير   أكتيير زت مييش ريي ز ع اجتًييبم لساييش ا  ادييه مييصييدبكم ع ماًييبن    ييَذييٛظ       

  -:  حضرر كل لش صببحب 10   ا ضبمت  24/10/2017

 

 انتٕقٛغ انذسجخ االعــــــى

  أعتبر  انغٛذ األعتبر انذكتٕس/ يذًذ ػجذ انالِ ئعًبػٛم

   أعتبر انغٛذح األعتبرح انذكتٕسح/ عؼبد دغٍ ػجذ انشدًٍ 

   أعتبر انغٛذح األعتبرح انذكتٕسح/ أيم يذًذ يذًٕد أثٕ صٚذ 

   أعتبر انغٛذح األعتبرح انذكتٕسح/ آيبل دًذ٘ اعؼذ ػشفبد 

   أعتبر انغٛذ األعتبر انذكتٕس / دُب دجٛت سيهّ 

   أعتبر انغٛذح انذكتٕسح/ َجٕٖ ػهٙ يذًذ ػهٙ

   أعتبر و انغٛذ انذكتٕس/ ئثشاْٛى ػٛغٗ ػجذ انذبفظ 

   أعتبر انغٛذ األعتبر انذكتٕس/ ػصبو ػجذ انؼضٚض ػهٙ 

  أعتبر انغٛذ األعتبر انذكتٕس/ صبنخ ادًذ انششٚف 

  أعتبر ألعتبر انذكتٕس/ يُٛش يذًذ عًٛشانغٛذ ا

  يذسط  انغٛذ انذكتٕس/ ػًشٔ يذًذ ػجذ انغالو سجت 

  يذسط انغٛذح انذكتٕسح/ أيبَٙ َبجٙ ػجذ انؼضٚض 

  أيٍٛ انًجهظ أ/ أًٍٚ فٕص٘ صكٙ 

 

   

 ثشجبء انتكشو ثؼًم انالصو َذٕ صشف انًغتذقبد انخبصخ ثزنك

 ٔتفضهٕا ثقجٕل فبئق االدتشاو 

 

 

 ػًٛذ انكهٛخ                

 

 

  (يذًذ ػجذ انالِ اعًبػٛمد/0)أ          
 

 

 

 



                                                  

 جبيؼخ انًُٛب                                                 

 انفُٛخ كهٛــخ انتشثٛــخ

 أيبَخ يجهظ انكهٛخ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (086) 2317087: هٛفبكظت  انفُٛخ كهٛخ انتشثٛخ  -جبيؼخ انًُٛب   –انًُٛب يذبفظخ   –جًٕٓسٚخ يصش انؼشثٛخ 

 

 

 

 يذضش اجتًبع

 ( 24سقى )يجهظ انكهٛخ 

 و2017/ 10/ 24 انًٕافق انخالحبءٕٚو 
 

  في  مًيب  24/10/2017ا ًرافيك  مير  ا ثالثيب  ونشزعا وت ا زا عا  ادت جاضته  لساشػقذ   

يذًيذ ػجيذ انيالِ سايش ا  اديت  زسبصيت ا ضيدس اذصيتبذ ا يسكترر/ مبميت ل صببحب ةرزبعا ضبمت ا 

   : مًدس ا  ادت ورسدش ا ًساش و حضرر كل لشاعًبػٛم 
 

 مضــــران  وكدل ا  ادت  اسراصبث ا عادب   أ.د/عؼبد دغٍ ػجذ انشدًٍ 

 امضــــر وكدل ا  ادت  شئرن ا بدئت وخسلت ا ًستًع أ.د/أيم يذًذ يذًٕد أثٕ صٚذ

 امضــــر ا ًشزف ماى لضع اذرغبل ا فندت وا تزاث ا شعب   ل دًذ٘ اعؼذ ػشفبد أ.د/ آيب

 مضــــران  ا ًشزف ماى لضع ا نمس وا تذوق ا فن   دُب دجٛت سيهّ د/ 0أ

 امضــــر ا مبسع   مًبل رسدش لضع ا تصًدًبث ا زخزفدت  أ.د/ َجٕٖ ػهٙ يذًذ ػهٙ 

 امضــــر لضع ا زصع وا تصرمز   مًبلا مبسع  أ.و.د/ئثشاْٛى ػٛغٗ ػجذ انذبفظ

 مضــــران  ا ًتفزغ  مضع ا زصع وا تصرمز  اذصتبذ أ.د/ ػصبو ػجذ انؼضٚض 

 مضــــران  ا ًتفزغ  مضع ا تصًدًبث ا زخزفدت  اذصتبذ أ.د/صبنخ أدًذ انششٚف

 اـرمضـــ انفُٛخ ٔانتشاث انشؼجٙ األشغبلانًتفشؽ ثقغى  األعتبر أ.د/ يُٛش يذًذ عًٛش 

 مضــــران  لسمز وحسة ا سركة  د/ ػًشٔ يذًذ ػجذ انغالو 

 مضــــران  ألس  لسرس  أيبَٙ َبجٙ ػجذ انؼضٚض د/

 ألدنب  اًساش  لسمز ل تب اذصتبذ ا سكترر/ مًدس ا  ادت أ/ أًٍٚ فٕص٘ صكٙ 

 -: اعتٓالل
 

 المجمس عميد الكمية ورئيس محمد عبد الاله اسماعيل أ.د/  رحب الجمسة في بداية
، كموا نعوى شويداء الووطن الدعوة لحضوور المجموسبالسادة الحضور وقدم ليم الشكر عمى تمبيو 

من رجال الشرطة البواسل الذين استشيدوا في حادثة الواحات وطالب أعضاء المجموس بوالوقوف 
ل لمصورنا الحبيبوة ولجامعوة المنيوا كو متمنيوا دوام التقودم والرقويدقيقة حدادا عمى روح الشويداء، 

 األعضاء الجدد بالمجمس .، كما ىنئ  التوفيق
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 كول عموى السوابق الكميوة عميود حنا حبيب رملو الودكتور /  كما توجو بالشكر إلى األستاذ
 .ما قدمو من جيود لصالح الكمية 

  زيد أبومحمد محمود محمد  أملالدكتورة /  األستاذة إلىتوجو سيادتو بالشكر كما

فووي لمووا بذلتووو سوويادتيا موون جيووود مشووكورة المجتمووع وتنميووة البيئووة  وكيوول الكميووة لشووئون خدمووة
لعالج سورطان األطفوال  57357لون ( التي نظمتيا مؤسسة مستشفى  –ارسم  –مبادرة ) احمم 

.  
 . وأيضا نوه سيادتو نحو تشكيل لجنة لمتابعة جودة المنتج   
 -: عمى النحو التاليمناقشة جدول األعمال لالحضور انتقل ثم  -
 

 و  2017/ 9/ 11 االحٍُٕٛٚو   ماى لحضز ا ساضت ا ضب مت ا ًنعمسةانًصبدقخ  : ٕع األٔلــانًٕض

  .انًصبدقخ  -:ـــشاســانقــــــــــــ

تشةكي  بشةأن الكميوة عميود /  معالي األستاذ الدكتورالمقترح المقدم مةن النظر في  : انًٕضٕع انخبَـٙ 
 مرف  ( .  )لجان القر  الخمس بمرحمة البكالوريوس 

   .انتشكٛم انًشفق انًٕافقخ ػهٗ  -: ـشاســانقــــــــــــــــ
شةكي  تبشةأن الكمية عميد /  معالي األستاذ الدكتورمةن  المقترح المقدمالنظر في  : ـجانًٕضٕع انخبنــ

 ) مرف  ( . والدراسا  العميا البكالوريوس كنترو   القر  الخمس بمرحمتي
   .انًٕافقخ ػهٗ انتشكٛم انًشفق  -: ـشاســــــــانقــــــــــــ
رئوويس قسووم التعبيوور /  موون السوويد األسووتاذ الوودكتورالخطةةال الةةوارد النظةةر فةةي   :ـغٕع انشاثــييانًٕضيي

السويد الوودكتور / مواىر حسوين عراقيوب موودرس مشةاركة وحضةور بشةأن المجسوم 
نوعية جامعةة بالماتمر العممي األو  لكمية التربية الالخزف بقسم التعبير المجسم 

 ) مرف  (. م2017اكتوبر 27اكتوبر  لى 24القترة من كقر الشير والمنعقد في 
 .  الموافقة -: ـــشاســــــانقــــــــــــ

بشةأن تشةكي    معالي األستاذ الدكتور / عميد الكميوةالمقترح المقدم من النظر في  :انًٕضٕع انخبيـظ
 المجمة العممية لمكمية ) مرف  ( . 

   .انًٕافقخ ػهٗ انتشكٛم انًشفق   -: ــــــــــــــــشاسانقــ
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السوويدة األسووتاذة الوودكتورة / موودير مكتووب التربيووة المقتةةرح المقةةدم مةةن النظةةر فةةي  : انًٕضييٕع انغييبدط
 بالكمية بشأن تشكي  مكتل التربية الميدانية بالكمية ) مرف  ( .  الميدانية

   .هٗ انتشكٛم انًشفق انًٕافقخ ػ -:انقــــــــــــــــــــشاس
السوويدة األسووتاذة الوودكتورة / وكيمووة الكميووة لشووئون النظةةر فةةي الخطةةال الةةوارد مةةن  : انًٕضييٕع انغييبثغ

لحضةور ا جتمةاع الةدوري  اعتوذارىا عون السوفربشأن  خدمة المجتمع وتنمية البيئة
ة السةةةةابي واألربعةةةةين لالتحةةةةادا  النوعيةةةةة التابعةةةةة لمجمةةةةس الوحةةةةدة ا قتصةةةةادية العربيةةةة

إمووارة الفجيورة بدولووة اإلمووارات العربيوة المتحوودة و ذلووك بالجامعةة العربيةة والسةةقر  لةى 
 ) مرف  ( .  أكتوبر 5أكتوبر إلى  2في الفترة من 

 .الموافقة  -: ـشاســـانقـــــــــــــــــ
القنةان  ) السيد الودكتور/ أسوامة عبود الغنوي المنودراويالنظر في الهداء المقدم مةن  : انًٕضٕع انخبيٍ

  ()فنون الخزف طينات وطالءات( نسخة من كتال 2التشكيمي ( والمتمث  في عدد )
 . شكش نغٛبدتّ قجٕل اإلْذاء يغ تٕجّٛ خطبة  -: ــشاســـانقــــــــــــــــ

 –مقترحووات تشووكيل مجووالس أقسووام ) األشووغال الفنيووة والتووراث الشووعبي النظةةر فةةي  :غتبعييانًٕضييٕع ان
  .) مرف  (  لتصميمات الزخرفية (ا –الرسم والتصوير 

 .  ة المقترح تالموافقة عمى التشكيال -: ـــــــشاســانقــــــــــــ
  . تشكيل المجان المنبثقة عن مجمس الكميةالنظر في   :بشش انًٕضٕع انؼ
 الموافقة عمى التشكيل ) مرفق ( . -: ـــــــشاســانقــــــــــــ
السيد األستاذ / مدير عام الشوئون القانونيوة ي الخطال الوارد مةن النظر ف :ذبد٘ ػشش انًٕضٕع ان

 .  تشكيل مجمس التأديب بالنسبة لمرحمة الدراسات العميابشأن  بالجامعة
َظشا نقهخ اػضيبء اإلثقبء ػهٗ انتشكٛم انز٘ اقشِ يجهظ انكهٛخ ثجهغتّ انغبثقخ   -: انقــــــــــــــــــشاس

   .ْٛئخ انتذسٚظ ثبنكهٛخ 
السيد األستاذ الدكتور / منير محمد سومير عبود النظر في الهداء المقدم من  : خبَٙ ػششنًٕضٕع انا

مجموعوة مون  فةياألستاذ بقسةم األشةغا  القنيةة والتةرا  الشةعبي والمتمثة   المقصود
 )مرف (.الكتب واألبحاث والمراجع والمجالت العممية 

 شكش نغٛبدتّ  .خطبة يغ تٕجّٛ قجٕل اإلْذاء  -: ــشاســـانقــــــــــــــــ
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السيد األستاذ / مدير عوام اإلدارة العاموة لشوئون النظر في الخطال الوارد من  :خبنج ػششانًٕضٕع ان
بيانةا  حالةة لطةالل راغبةين بالتحوية   (6)بشأن موق  الكميةة مةن عةدد  التعميم

 )مرف (.   لكمية التربية القنية جامعة المنيا
( ديبالد تذٕٚيم فقيظ َظيشات الػتيزاس دبنيخ ػيٍ انتذٕٚيم 5)انًٕافقيخ ػهيٗ قجيٕل  -: ــشاســـانقــــــــــــــــ

 ٔثٛبَٓى كبنتبنٙ : 

 .ادًذ فإاد يُخ هللا  -1

 دػبء ػجذِ يذًذ صبثش .  -2

 عًبء ادًذ قذٔط . -3

 )شٓبدح يؼبدنخ(  شٛشٍٚ ػالء انذٍٚ يصطفٗ . -4

  ْذٖ فٕنٙ يذًذ .  -5

طمبهةا بشةأن  الطالبوة / ىودى فوؤاد فووزي محمودمةن قةدم الم الطمةلالنظةر فةي  : شاثيغ ػشيشانًٕضٕع ان
  اعتذارىا عن التحويل من كمية التربية الرياضية إلى كمية التربية الفنيةبقبو  

 .قجٕل اػتزاسْب ثشأٌ ػذو انتذٕٚم نكهٛخ انتشثٛخ انفُٛخ  -: ــشاســـانقــــــــــــــــ

لسيد األستاذ الدكتور / نائب رئيس الجامعوة االنظر في الخطال الوارد من  : خبيظ ػششانًٕضٕع ان
بشةةأن كتةةال المجمةةس األعمةةى لمثقافةةة عةةن  لشووئون الدراسووات العميووا والبحوووث

جووووائز النيووول لممبووودعين المصوووريين والنيووول لممبووودعين العووورب والتقديريوووة 
 )مرف (. والتفوق في مجاالت الفنون واآلداب والعموم االجتماعية

 .يخبطجخ سؤعبء األقغبو  نتششٛخ يٍ ٚشَّٔ يُبعجب ٔاإلفبدح  -: ــشاســـانقــــــــــــــــ

قومسةير  السيد الدكتور / طوو حسون الغباشويالنظر في الخطال الوارد من  : غبدط ػششانًٕضٕع ان
مدينةةة رأس البةةةر فةةي القتةةةرة مةةةن المقةةام فةةةي  لجامعوووة دميووواطسةةمبوزيم النحةةة  

لدكتور / محمد السيد امشاركة بشأن  م2/12/2017م  لى 18/11/2017
 )مرف ( . كضيف شرف في فعاليات السمبوزيم كامل عمي الحديدي

انًٕافقخ ػهيٗ عيفش عيٛبدتّ ييغ يخبطجيخ سئيٛظ قغيى انتؼجٛيش انًجغيى نتششيٛخ  -: ــشاســـانقــــــــــــــــ

 . ( طبنت نهًشبسكخ 2)

رئويس قسووم الرسووم / الوودكتور األسووتاذ السويد النظةر فةةي الخطةال الةوارد مةةن  : غييبثغ ػشييشانًٕضيٕع ان
لمسيدة الدكتورة /  قرار مجمس القسم بالموافقة عمى السماحبشةأن والتصوير 
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بالعمةة  بجامعةةة شةةقراء بالمممكةةة  شوويماء عبوود العظوويم مصووطفى شوومس الوودين
 م )مرف (2017/2018وذلك عن العام الجامعي  العربية السعودية

جييبصح نًييذح ػييبو ثييذٌٔ يشتييت نهؼًييم ثجبيؼييخ شييقشاء انًٕافقييخ ػهييٗ يُذٓييب ئ -: ـييـشاســـانقــــــــــــــــ

 .ثبنًًهكخ انؼشثٛخ انغؼٕدٚخ 

 التالية : مجالس األقسامالنظر في محاضر  : يٍ ػششانًٕضٕع انخب
 مجمس قسم التصميما  الزخرفية . -2مجمس قسم الرسم والتصوير .     -1
 األشغا  القنية والترا  الشعبي. مجمس قسم -3

  أدٛظ انًجهظ ػهًب.  -: شاســــانقــــــــــــــ
 

 -:ٔفًٛب ٚغتجذ يٍ أػًبل َبقش انًجهظ انًٕضٕػبد انتبنٛخ

أموول محموود /  ةالوودكتور األسووتاذة  ةالسوويدالنظةةر فةةي الخطةةال الةةوارد مةةن  : تبعييغ ػشييشانًٕضييٕع ان
بشأن محمود محمد أبوزيد وكيل الكمية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة 

في الماتمر الدولي األو  لكمية التربية النوعية بجامعةة مشاركة سيادتها ببح  
بمدينة  2017نوفمبر  27إلى  25 جنول الوادي )قنا( والمقام في القترة من

 األقصر .
 .انًٕافقخ ػهٗ عفش عٛبدتٓب ػهٗ َفقتٓب انخبصخ   -: شاسانقــــــــــــــــــ

رئووويس قسوووم /  ةالووودكتور ألسوووتاذة ا ةالسووويدالنظةةةر فةةةي الخطةةةال الةةةوارد مةةةن  : نؼشيييشٌٔانًٕضيييٕع ا
بورف  طموب االنتوداب الكموي القسوم قورار مجموس بشةأن التصميمات الزخرفية 

سووموى السوويدة الوودكتورة / المقةةدم مةةن إلووى كميووة التربيووة الفنيووة جامعووة المنيووا 
جامعةةة  –التربيةة القنيةةة كميةة التربيةة النوعيةة المةدرس بقسةم  مواىر احمود زىووران

 . أسيوط
 انًٕافقخ ػهٗ قشاس يجهظ انقغى .  -: شاســـــــانقـــــــــــ

وكيول الكميوة /  ةالودكتور األسوتاذة  ةالسويدالنظةر فةي الخطةال الةوارد مةن  : نؼشيشٌٔاانذبد٘ ٔانًٕضٕع 
( 3( ،)2تعوديل صوياغة الموادة )بشةأن لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئوة 

ا اتقة  عمية  مةي طبقةا لمة من الئحة )مركوز الخودمات الفنيوة لتنميوة المجتموع(
 . وزارة المالية
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  انًٕافقخ ػهٗ انتؼذٚم انًقتشح .  -: شاسانقــــــــــــــــــ
وكيوول الكميووة /  ةالوودكتور األسووتاذة  ةالسوويدالنظةةر فةةي الخطةةال الةةوارد مةةن  : نؼشييشٌٔأ انخييبَٙانًٕضييٕع 

اعتماد نتيجة امتحانوات الودور الثواني بشأن لشئون الدراسات العميا والبحوث 
أولوى  –) الدبموم التكميموي  م 2016/2017راسات العميا لمعام الجامعي لمد

 )مرفق( . ماجستير(
 انًٕافقخ ػهٗ اػتًبد انُتٛجخ انًشفقخ .  -: شاسانقــــــــــــــــــ

وكيوول الكميووة /  ةالوودكتور األسووتاذة  ةالسوويدالنظةةر فةةي الخطةةال الةةوارد مةةن  : نؼشييشٌٔأانخبنييج انًٕضييٕع 
نتيجووة اختبووارات قبووول و مقووابالت بشةةأن العميووا والبحوووث لشووئون الدراسووات 

 –) الوووودبموم التكميمووووي  م 2017/2018الدراسووووات العميووووا لمعووووام الجووووامعي 
 )مرفق(  الدكتوراه ( -الماجستير –دبموم الدراسات العميا  –الدبموم التأىيمي 

نذساعييبد انؼهٛييب نهؼييبو انجييبيؼٙ انًٕافقييخ ػهييٗ قٛييذ انطييالة انُييبجٍٛ نًشدهييخ ا  -: شاسانقـــــــــــــــــييـ
 و .2017/2018

رئوويس قسووم /  ةالوودكتور األسووتاذة  ةالسوويدالنظةةر فةةي الخطةةال الةةوارد مةةن  : نؼشييشٌٔأ انشاثييغانًٕضييٕع 
موافقوة القسوم عموى طموب إجوازة رعايوة بشةأن األشغال الفنية والتراث الشوعبي 

مةدرس بالقسةم الرباب محمد احمد الحيني السيدة الدكتورة / المقدم مةن  الطفل
 .م 10/10/2017 منتبدأ  ستة أشيرلمدة 

 انًٕافقخ .  -: شاسانقــــــــــــــــــ

 16/10/7201قرار مجمس قسم التصميما  الزخرفية بتةارير النظر في  :انخبيظ ٔانؼششٌٔ انًٕضٕع 
عمى رأي المجنة العممية الدائمة لترقية األساتذة واألساتذة المسةاعدين  بالموافقة
محمووود كيشوووار كامووول السةةةيد الةةةدكتور/ ترقيوووة ) تربيةةةة فنيةةةة ( بشةةةأن تخصةةة  

 بذا  القسم. مساعد أستاذالمدرس بالقسم  لى درجة 
ٕٚصييٙ انًجهييظ ثًييُخ انًييزكٕس دسجييخ أعييتبر يغييبػذ تخصيي  تصييًٛى ثييزاد  -:ــــييـشاســــــانقــــــــــــ

 انقغى .
 . 2017/ 11/9ا ًرافك  مر  االثندش ظ زلش  عس  صفا ثب دت مشز وا نا ًساش أمًب ه ف  مًب  ا ضبمت  ىولس أ  

 ،،، ْزا ٔثبهلل انتٕفٛق
  سئٛظ انًجهظ ٔػًٛذ انكهٛخ                    أيٍٛ انًجهظ      
 

         
محمد عبد الاله أ.د/  )أًٍٚ فٕص٘ صكٙ                                              أ/   

 (إسماعيل

 


