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 جدول أعمال 
 ( 26مجمس كمية التربية الفنية رقم ) 

 18/12/2017  االثنين
 استهالل  -أواًل:

  
 

 -الموضوعات : -ثانيًا:
 21/11/2017الموافق   الثالثاءيوم الجلسة السابقة المنعقدة محضر المصادقة على  -1
 
قنرار مجلن  القسن  بغنن  لفنسنة قسن  اسغنلاا ا/ رئنس   ةالندتذور  ةالخطاب الوارد من  اسسنذا النظر في  -2

الطننارب بالموافقننة علننى قننرار لجنننة فحننت رسننالة النندتذوراا المقدمننة منن  الباح ننة /  سبنني ع سنن  سوسنن  
 .المدر  لمساعد بالقس  بخصوت الذوصسة بذعسس  سسادذها في وظسفة المدر  ب ات القس  

  
بغنن  الدراسنات العلسنا والبحنوث لغنئو  التلسنة وتسنا /  ةالندتذور  ةاسسنذا من   الخطاب النواردالنظر في  -3

ذغنننتسا لجننننة اعغنننرا  علنننى مذابعنننة  عنننداد خطنننة مغنننروع البحنننث للطالبنننة /  حسنننا  رمضنننا  محمنننود 
 . )ماجسذسر(

 
 
الخطاب النوارد من  اسسنذا ة الندتذورة / وتسنا التلسنة لغنئو  الدراسنات العلسنا والبحنوث بغنن  النظر في  -4

 ذغتسا عند مناقغة الدتذوراا م  بح س   لى بحث واحد . خفض عدد نغر اسبحاث المغذرطة لل
 
 
موافقننة القسنن  النقنند والذنن وف الفننني بغننن  النندتذور / رئننس  قسنن   اسسننذا النظننر فنني الخطنناب الننوارد منن   -5

 بسننمة منسننر محمنند سننمسر عبنند المقصننود المنندر / المقنند  منن  السننسدة  علننى طلننب  جننا ة رعاسننة الطفننا
   .1/2/2018 م ذبدأ  أغهرسذة بالقس  لمدة  المساعد
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  بنرا س دعنا  علني / الغنتو  المقدمنة من  الطالبنة بغنن  غنئو  الذعلنس  والطن ب قنرار لجننة النظر في  -6
 .بخصوت نذسجذها في مادة أغلاا المعاد  ، بذحوسا الموضوع  لى الذحقسف سوس  بالفرقة الرابعة 

 
 
موافقنة القسن  علنى الرسن  والذصنوسر بغنن  رئنس  قسن  الندتذور /  اسسنذا النظر في الخطاب الوارد من   -7

 منن ولسنند احمنند  تنني المنندر  بالقسنن  لمنندة عننا  سبنندأ / مرافقننة ال وجننة المقنند  منن  النندتذور طلننب  جننا ة 
 .  30/12/2018 لى   1/1/2018

 
 
 
لنى موافقنة القسن  عالرسن  والذصنوسر بغنن  الدتذور / رئس  قسن   اسسذا النظر في الخطاب الوارد م   -8

لسننالي عبننادة احمند المنندر  بالقسنن  بنندر منن  النندتذور/ ولسنند احمنند /  سنناد أمانننة مجلنن  القسنن  للنندتذورة 
 . تي نظرا لسفر سسادذه 

 
 
 
عندد  ن ث ماتسننات أصننا  راتندة عمسد التلسة بغن  الدتذور /  اسسذا النظر في الخطاب الوارد م   -9

 .أقسا  التلسة م  عدمه وقدسمة بخصوت ذحدسد انذما  اسصنا  رحذساج 
 
 
 
الخطاب الوارد م  معالي اسسنذا  الندتذور / نائنب رئنس  الجامعنة لغنئو  الدراسنات العلسنا النظر في  -10

والبحوث بغنن  موافناة معالسنه باحذساجنات التلسنة من  أجهن ة الذابلنت الذني سنو  سنذ  ذصننسعها باعنذناج 
 .الحربي 
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ي اسسنذا  الندتذور / نائنب رئنس  الجامعنة لغنئو  الدراسنات العلسنا الخطاب الوارد م  معالفي  النظر -11
   . 2017/2018والبحوث بغن  جوائ  الجامعة للعا  

 
  
 
 
النظر في اع دا  المقد  م  السسد اسسذا  الدتذور / عادا عبد الرحم  اسسنذا  بتلسنة الذربسنة الفنسنة  -12

 ات في الضو  واسلوا  ( .جامعة حلوا  والمذم ا في نسخة م  تذابه ) نظرس
  
 
 

 محبضز مجبلش األلضبم التبلية :النظز في  -13
 يجهظ قغى انتصًًْاث انضخشفْت . -2             يجهظ قغى انشعى ًانتصٌّش .    -1
 يجهظ قغى األشغال انفنْت ًانتشاث انشؼبِ انطاسئ -4 يجهظ قغى األشغال انفنْت ًانتشاث انشؼبِ -3

 
 
 
 

 محاضر اللجا  المنب قة الذالسة : النظر في -14
 الدراسات العلسالجنة  -2.                    الع قات ال قافسةلجنة  -1     
 لجنة خدمة المجذمع  -4غئو  الذعلس  والط ب                لجنة -3     
 لجنة -6                                        لجنة -5     

 
  
 

 مال ما يستجد من أع
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 جدول أعمال
 ( 26مجمس كمية التربية الفنية رقم ) 

 18/12/2017  االثنين
 استهالل  -أواًل:

  
 -الموضوعات : -ثانيًا:

 21/11/2017الموافق   الثالثاءالجمسة السابقة المنعقدة يوم محضر المصادقة عمى  -1
 
ال الفنيررة ب رررن قرررار مجمررس القسررم الطررار  الخطرراا الرروارد مررن ا سررتاوة الرردكتورة / رشرريس قسررم ا  رر النظررر فرر   -2

بالموافقررة عمررى قرررار لجنررة فحررد رسررالة الرردكتورال المقدمررة مررن الباحثررة / سيبرر  ع يرر  يوسرر  المرردرس لمسرراعد بالقسررم 
 بخصود التوصية بتعيين سيادتها ف  وظيفة المدرس بوات القسم .

  
ميرة ل رشون الدراسرات العميرا والبحروث ب ررن ت ركيل لجنرة الخطاا الوارد مرن ا سرتاوة الردكتورة / وكيرل الكالنظر ف   -3

 اإل را  عمى متابعة إعداد خطة م روع البحث لمطالبة / إحسان رمضان محمود )ماجستير(. 
 
الخطراا الروارد مرن ا سرتاوة الردكتورة / وكيرل الكميرة ل رشون الدراسرات العميرا والبحروث ب ررن خفر  عردد النظر فر   -4

 لمت كيل عند مناق ة الدكتورال من بحثين إلى بحث واحد .  ن ر ا بحاث الم ترطة
 
النظر ف  الخطاا الوارد من ا ستاو الدكتور / رشيس قسم النقد والتووق الفن  ب رن موافقة القسم عمى طمرا إجرا ة  -5

ة أ رهر تبردأ رعاية الطفل المقدم من السيدة / بسمة منير محمد سمير عبد المقصود المدرس المساعد بالقسرم لمردة سرت
 م .1/2/2018من 
 
قرار لجنة  شون التعميم والطالا ب رن ال كوى المقدمة من الطالبرة / دعراء عمر  إبرراسيم يوسر  بالفرقرة النظر ف   -6

 الرابعة بخصود نتيجتها ف  مادة أ  ال المعادن ، بتحويل الموضوع إلى التحقيق .
 
رشريس قسرم الرسرم والتصروير ب ررن موافقرة القسرم عمرى طمرا إجرا ة  النظر ف  الخطاا الوارد مرن ا سرتاو الردكتور / -7

م إلرررى 1/1/2018مرافقرررة ال وجرررة المقررردم مرررن الررردكتور / وليرررد احمرررد  كررر  المررردرس بالقسرررم لمررردة عرررام يبررردأ مرررن 
 م .30/12/2018
 
ى إسرناد أمانرة النظر ف  الخطاا الوارد من ا ستاو الدكتور / رشريس قسرم الرسرم والتصروير ب ررن موافقرة القسرم عمر -8

 مجمس القسم لمدكتورة / ليال  عبادة احمد المدرس بالقسم بدال من الدكتور/ وليد احمد  ك  نظرا لسفر سيادته .
 
 



                                                  

 جايؼت انًنْا                                                 

 انفنْت كهْــت انتشبْــت

 أيانت يجهظ انكهْت

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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النظررر فرر  الخطرراا الرروارد مررن ا سررتاو الرردكتور / عميررد الكميررة ب رررن عرردد ثررالث ماكينررات أصررنا  راكرردة وقديمررة  -9
 سام الكمية من عدمه .بخصود تحديد انتماء ا صنا  الحتياج أق

 
الخطاا الوارد من معال  ا ستاو الدكتور / ناشا رشيس الجامعة ل شون الدراسرات العميرا والبحروث ب ررن النظر ف   -10

 موافاة معاليه باحتياجات الكمية من أجه ة التابمت الت  سو  يتم تصنيعها باإلنتاج الحرب  .
 

ستاو الدكتور / ناشا رشيس الجامعة ل شون الدراسرات العميرا والبحروث ب ررن الخطاا الوارد من معال  ا النظر ف   -11
 م . 2017/2018جواش  الجامعة لمعام 

  
النظر ف  اإلسداء المقدم من السيد ا ستاو الدكتور / عادل عبد الرحمن ا ستاو بكمية التربية الفنية جامعة حمروان  -12

 ضوء وا لوان ( .والمتمثل ف  نسخة من كتابه ) نظريات ف  ال
 

 محاضر مجالس ا قسام .النظر ف   -13
 

 ف  محاضر المجان المنبثقة .النظر  -14
  

  ما يستجد من أعمال
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 عؼادة األعتار انذكتٌس / ػًْذ انكهْت     
 تحْت طْبت ... ًبؼذ،

 
الً افييك  شاالثنيييوذلييي ييي م  كيضييً زة مييش ريي ز ع اجتًييبم مجاييش ال ايييه مييصيييبكم ع ماًييبن    يينحييْظ       

  -:  حض ر كل مش ظ زان  11 م الضبمة  11/12/2017

 

 انتٌقْغ انذسجت االعــــــى

  أعتار  انغْذ األعتار انذكتٌس/ يحًذ ػبذ اناله إعًاػْم

   أعتار انغْذة األعتارة انذكتٌسة/ عؼاد حغن ػبذ انشحًن 

   أعتار انغْذة األعتارة انذكتٌسة/ أيم يحًذ يحًٌد أبٌ صّذ 

  أعتار  نغْذة األعتارة انذكتٌسة/ آيال حًذُ اعؼذ ػشفاث ا

   أعتار انغْذ األعتار انذكتٌس / حنا حبْب سيهو 

   أعتار انغْذ األعتار انذكتٌس/ ػصاو ػبذ انؼضّض ػهِ 

  أعتار انغْذ األعتار انذكتٌس/ صانح احًذ انششّف 

  أعتار انغْذ األعتار انذكتٌس/ ينْش يحًذ عًْش

  و أعتار ذة انذكتٌسة/ نجٌٍ ػهِ يحًذ ػهِانغْ

  أعتار و انغْذ انذكتٌس/ إبشاىْى ػْغَ ػبذ انحافظ 

  أعتار و يحًذ كايم ػهِ انغْذ انذكتٌس/ 

  يذسط  انغْذ انذكتٌس/ ػًشً يحًذ ػبذ انغالو سجب 

  يذسط انغْذة انذكتٌسة/ أيانِ ناجِ ػبذ انؼضّض 

 

   

 نحٌ صشف انًغتحقاث انخاصت بزنكبشجاء انتكشو بؼًم انالصو 

 ًتفضهٌا بقبٌل فائق االحتشاو 

 

 

 ػًْذ انكهْت                

 

 

  (يحًذ ػبذ اناله اعًاػْمد/0)أ          
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 يحضش اجتًاع

 ( 20سقى )يجهظ انكهْت 

 و2011/ 12/ 12 انًٌافق االحنْنٌّو 

 

م فيي مًيبم 11/12/2017الً افيك  شاالثنييي م  ونشزعالو صةالضبكال اية جاضته  مجاشػقذ   

يحًيذ ػبيذ انياله /  األصيتبذ اليتكت ر مبمية مجايش ال ايية  زةبصية ظ يزا  مشيز الحبكيةالضبمة 

   : مًيت ال اية ورةيش الًجاش و حض ر كل مش  إعًاػْم
 

 مضــــ ان  وكيل ال اية لاتراصبت العايب   أ.د/عؼاد حغن ػبذ انشحًن 

 امضــــ  وكيل ال اية لشئ ن ال يئة وختمة الًجتًع أ.د/أيم يحًذ يحًٌد أبٌ صّذ

 امضــــ  الًشزف ماى لضع األرغبل الفنية والتزاث الشع ي  أ.د/ آيال حًذُ اعؼذ ػشفاث 

 مضــــ ان  الًشزف ماى لضع النمت والتذوق الفني  حنا حبْب سيهو د/ 0أ

 امضــــ  بت الزخزفية المبةع   مًبل رةيش لضع التصًيً .د/ نجٌٍ ػهِ يحًذ ػهِ .وأ

 امضــــ  لضع الزصع والتص يزرةيش  المبةع   مًبل إبشاىْى ػْغَ ػبذ انحافظ أ.و.د/

 امضــــ  التع يز الًجضعلضع رةيش  المبةع   مًبل يحًذ كايم ػهِ  أ.و.د/

 مضــــ ان  الًتفزغ  مضع الزصع والتص يز  األصتبذ أ.د/ ػصاو ػبذ انؼضّض 

 مضــــ ان  الًتفزغ  مضع التصًيًبت الزخزفية  األصتبذ انششّف صانح أحًذ أ.د/

 امضــــ  انفنْت ًانتشاث انشؼبِ األشغالانًتفشؽ بقغى  األعتار أ.د/ ينْش يحًذ عًْش 

 مضــــ ان  متيز وحتة الج كة  د/ ػًشً يحًذ ػبذ انغالو 

 مضــــ ان  ألتم مترس  أيانِ ناجِ ػبذ انؼضّض  د/

 أمينب لاًجاش متيز م تب األصتبذ التكت ر/ مًيت ال اية صكِ  فٌصُ أًّنأ/ 

 -: اعتيالل
 

 بالسريد عميد الكمية ورشريس المجمرس  إسماعيلمحمد عبد الاله أ.د/  رحا الجمسة ف  بداية
 .ل المجمس  ول مرة لحضور قسم التعبير المجسم رشيس  محمد كامل علي الدكتور /

  متحانرات الفصرل الدراسر  ا ول لمرحمرة البكرالوريوس مرن امتحانرات سيادته إلى قرا موعد بردء ا نبهثم
 .م 2017/2018العام الجامع  

 -: عمى النحو التال مناق ة جدول ا عمال لالحضور انتقل ثم  -
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 و  2011/ 11/ 21 انخالحاءٌّو ماى محضز الجاضة الضب مة الًنعمتة  انًصادقت  : انًٌضــٌع األًل

 انًصادقت.   -:سانقـــــــــــــــــشا

والتررراث  ا سررتاوة الرردكتورة / رشرريس قسررم ا  رر ال الفنيررةالخطنناب الننوارد منن  النظننر فنني  : انًٌضييٌع انخانييـِ 
بغنننن  قنننرار مجلننن  القسننن  الطننننارب بالموافقنننة علنننى قنننرار لجننننة فحنننت رسننننالة  ال رررعب 

المندر  المسناعد بالقسن  بخصنوت  الباحثة / سيب  ع ي  يوسر الدتذوراا المقدمة من  
 . الذوصسة بذعسس  سسادذها في وظسفة المدر  ب ات القس 

 انًٌافقت . -: ـشاســانقــــــــــــــــ

ا سرتاوة الردكتورة / وكيرل الكميرة ل رشون الدراسرات العميرا الخطناب النوارد من  النظنر فني  : ـجانًٌضٌع انخانــ
لمطالبرة /  بغن  ذغتسا لجنة اعغرا  على مذابعة  عداد خطنة مغنروع البحنث والبحوث

 )ماجسذسر(.  إحسان رمضان محمود
   .انًٌافقت  -: ـشاســــــــانقــــــــــــ

ا سرتاوة الردكتورة / وكيرل الكميرة ل رشون الدراسرات العميرا الخطناب النوارد من  النظنر فني   :ـغٌع انشابــانًٌض
من  بغن  خفض عندد نغنر اسبحناث المغنذرطة للذغنتسا عنند مناقغنة الندتذوراا والبحوث 

 بح س   لى بحث واحد . 
 انًٌافقت . -: ـــشاســــــانقــــــــــــ

بغنن   ا سرتاو الردكتور / رشريس قسرم النقرد والترووق الفنر النظر في الخطاب النوارد من   :انًٌضٌع انخايـظ
السرريدة / بسررمة منيررر محمررد المقنند  منن   موافقننة القسنن  علننى طلننب  جننا ة رعاسننة الطفننا

 .  1/2/2018سذة أغهر ذبدأ م  ر  المساعد بالقس  لمدة المد سمير عبد المقصود
 . الً افمة  -: انقــــــــــــــــــشاس

الطالبرة / دعراء بغنن  الغنتو  المقدمنة من   قررار لجنرة  رشون التعمريم والطرالاالنظنر فني  : انًٌضٌع انغادط
 .بخصوت نذسجذها في مادة أغلاا المعاد   عم  إبراسيم يوس  بالفرقة الرابعة

    .ّحفظ انًٌضٌع  -:انقــــــــــــــــــــشاس
موافقنة بغنن   ا سرتاو الردكتور / رشريس قسرم الرسرم والتصرويرالنظر في الخطاب النوارد من   : انًٌضٌع انغابغ

المندر  بالقسن   الدكتور / وليرد احمرد  كر المقد  م   القس  على طلب  جا ة مرافقة ال وجة
 .  30/12/2018ى    ل1/1/2018لمدة عا  سبدأ م  

 .انًٌافقت  -: ــشاســـانقــــــــــــــــ
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موافقنة القسن  بغنن   ا ستاو الدكتور / رشيس قسم الرسم والتصويرالنظر في الخطاب الوارد م   : انًٌضٌع انخاين
بننندر مننن  المننندر  بالقسننن   لمررردكتورة / ليرررال  عبرررادة احمرررد علنننى  سنننناد أماننننة مجلننن  القسننن 

 .  تي نظرا لسفر سسادذه الدتذور/ ولسد احمد
 .الموافقة -: ـشاســـانقـــــــــــــــــ
عنندد  نن ث ماتسنننات بغننن   ا سررتاو الرردكتور / عميررد الكميررةالنظننر فنني الخطنناب الننوارد منن   :غتاعييانًٌضييٌع ان

 بخصوت ذحدسد انذما  اسصنا  رحذساج أقسا  التلسة م  عدمه  أصنا  راتدة وقدسمة
وامن عدمه  ا صنا ت كيل لجنة فحد لمعرفة صالحية  -: اســـــــشانقــــــــــ ثبت عدم صالحيتها يرتم تكهيينهرا،  وا 

وا  . ثبت صالحيتها يتم صرفها لموحدة وات الطابع الخاد بالكمية  وا 

معرال  ا سرتاو الردكتور / ناشرا رشريس الجامعرة ل رشون الدراسرات الخطناب النوارد من  النظر في  :اشش انًٌضٌع انؼ
الذنني سننو  سننذ   التابمررتبغننن  موافنناة معالسننه باحذساجننات التلسننة منن  أجهنن ة  والبحرروث العميررا

 ذصنسعها باعنذاج الحربي .
 % من عدد الطالا بالكمية 50( جها  تابمت أي بنسبة 400الموافقة عمى  راء ) -: ـــــــشاســانقــــــــــــ

ا سرتاو الردكتور / ناشرا رشريس الجامعرة ل رشون معرال  الخطناب النوارد من  النظنر فني : حادُ ػشش انًٌضٌع ان
   2017/2018بغن  جوائ  الجامعة للعا   الدراسات العميا والبحوث

الموافقرة عمرى تر ريل الباحثرة / سيبر  ع ير  يوسر  سرركيس المردرس بقسرم ا  ر ال  -:انقــــــــــــــــــــشاس
  كتورال .الفنية والتراث ال عب  لنيل جاش ة الجامعة  فضل رسالة د

اسسننذا      السرريد ا سررتاو الرردكتور / عررادل عبررد الرررحمنالنظننر فنني اع نندا  المقنند  منن   : خييانِ ػشييشانًٌضييٌع ان
) نظريرات فر  بتلسة الذربسة الفنسة جامعة حلنوا  والمذم نا فني نسنخة من  تذابنه      

 . الضوء وا لوان (
 كر لسيادته .قبول اإلسداء وتوجيه ال  -:انقــــــــــــــــــــشاس

 الذالسة : مجالس ا قسامالنظر في محاضر  :خانج ػششانًٌضٌع ان
 مجل  قس  الذصمسمات ال خرفسة . -2مجل  قس  الرس  والذصوسر .     -1
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  أحْظ انًجهظ ػهًا.  -: انقــــــــــــــــــشاس

 ع  مجل  التلسة الذالسة : المجان المنبثقةالنظر في محاضر  : شابغ ػششانًٌضٌع ان
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 جايؼت انًنْا                                                 

 انفنْت كهْــت انتشبْــت

 أيانت يجهظ انكهْت
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 (020) 2311021: هْفاكظت  كهْت انتشبْت انفنْت  -جايؼت انًنْا   –انًنْا يحافظت   –جًيٌسّت يصش انؼشبْت 

 

 

 

 أحيط المجمس عمما. -:ــــــــــــــشاسانقــــــ
 -:ًفًْا ّغتجذ ين أػًال ناقش انًجهظ انًٌضٌػاث انتانْت

ناشررا رشرريس الجامعررة /  الرردكتورا سررتاو معررال  النظننر فنني الخطنناب الننوارد منن   : خييايظ ػشييشانًٌضييٌع ان
ارطنن ع علننى الخطننة البح سننة للجامعننة وذحدسنند دور بغننن  لمدراسررات العميررا والبحرروث 

 بالتلسة . لألبحاثحذى سذسنى ذقدس  دع  الجامعة  تلسة في محاور الخطة ال
 . أحْظ انًجهظ ػهًا يغ يالحظت يخاطبت يؼانِ اننائب إلدساد اعى انكهْت بانخطت -: ــشاســـانقــــــــــــــــ

لنة ذغنتسا لجنا  وضنع وذصنحست امذحاننات الفصنا الدراسني اسوا لمرحالنظنر فني  :ػشيش نغيادطانًٌضٌع ا
 بتلسة الذربسة الفنسة .  2017/2018البتالورسو  للعا  الجامعي 

 انًٌافقت ػهَ انتشكْالث انًشفقت .  -:انقـــــــــــــــــــــــــــشاس 

ا سررتاوة الرردكتورة / وكيمررة الكميررة ل ررشون خدمررة الخطنناب الننوارد منن  النظننر فنني  :ػشييش نغييابغانًٌضييٌع ا
" علنننو  الذربسننة الفنسنننة بغنننن  حضنننور ا ملذقنننى   ورئنننس  قسننن   المجتمرررع وتنميرررة البيشرررة

بدولننة المملتننة العربسننة السننعودسة  فنني  " 2030الررر ى التنمويررة لممجتمررع وفررق ر يررة 
   و لك نظرا لمغارتة سسادذها ببحث بالملذقى . 2018فبراسر  20-18الفذرة م  

 .ػهَ عفش عْادتيا  انًٌافقت -:انقــــــــــــــــــــــشاس

 

 12/12الً افك االثنيش ي م   مش  عت ظ ز الثب ية مشز والنصفالًجاش أمًبله في مًبم الضبمة  ىولت أ  

 .م2011/

 ،،، ىزا ًباهلل انتٌفْق
  سئْظ انًجهظ ًػًْذ انكهْت                    أيْن انًجهظ      

 
         

محمد عبد الاله أ.د/  )أًّن فٌصُ صكِ                                              أ/   

 (إسماعيل

 


