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 جدول أعمال 
 ( 27مجمس كمية التربية الفنية رقم ) 

 15/1/2018  االثنين
 استهالل  -أواًل:

  
 

 -الموضوعات : -ثانيًا:
 18/12/2017الموافق   االثنينيوم الجلسة السابقة المنعقدة محضر المصادقة على  -1
 
 
علمى ري  اللجنمة العلمبمة  بالملافقمة 14/1/2018قرار مجلس قسم  الرسم  لالوصملبر بومارب  النظر في  -2

السمممبد المممد ولر/  ورقبمممةالدائممممة لورقبمممة ا سممماوذة لا سممماوذة المسممماعدبف وةصمممش ن ورببمممة فنبمممة   ب ممم ف 
 بذات القس . يسواذإبراهب  عبسى عبد الحافظ ا سواذ المساعد بالقس  إلى درجة 

 
 
حاجة ال لبة لمبنمى يةمر بمد  الةطاب اللارد مف السبد المهندس / يمبف عا  الجامعة ب  ف النظر في  -3

 عف المبنى الحالي .
 
 
رئمممبس مجلمممس قمممرار ب ممم ف الجامعمممة ا سمممواذ المممد ولر / رئمممبس معمممالي الةطممماب الممملارد ممممف النظمممر فمممي  -4

المملزراب بلضممم  يسمممس لضممملابط لنسمممب الوعلبضمممات عمممف ا ضمممرار النا مممئة عمممف القمممرارات ا قوصمممادبة 
فبمما بةمش الم مرلعات البح بمة الممللمة  31/12/2016لحومى  1/3/2016الصمادرة فمي الرومرة ممف 

 .مف صندلق العلل  لالونمبة الو نلللجبة 
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 (020) 2311021: هْفاكظت  كهْح انتشتْح انفنْح  -جايؼح انًنْا   –انًنْا يحافظح   –جًيٌسّح يصش انؼشتْح 

 

 

 

إجمرابات الوقمد  لالجمدل  ب م ف الجامعمة المد ولر / رئمبس  ا سواذمعالي النظر في الةطاب اللارد مف  -5
 الزمني لا لراق لاإلجرابات المطللبة للور ح لمنصب عمبد  لبة الورببة الرنبة .

 
 
ملافقمة قمرار الةطاب الملارد ممف ا سمواذة المد ولرة / رئمبس قسم  الوصممبمات الزةرفبمة ب م ف النظر في  -6

يمممم  عبمممد العظمممب  عبمممد السممم   الممممدرس / المقمممد  ممممف السمممبدة  القسممم  علمممى طلمممب إجمممازة رعابمممة الطرممم 
   .1/2/2018 مفالمساعد بالقس  لمدة عا  وبدي 

 
 
ملافقمة القسم  ب م ف الوصممبمات الزةرفبمة / رئمبس قسم   ةالمد ولر  ةذا سمواالنظر في الةطاب اللارد ممف  -7

 مم ث بالقسمم  لمممدة حسممناب عبممد العنممي علممي المعبممدة /  السممبدةالمقممد  مممف المرضممبة جممازة اإلعلمى طلممب 
 .  16/12/2017 مفبدي يسابب  و

 
 
لالبحملث ب م ف مقومر   ل بلمة ال لبمة للدراسمات العلبما/  ةالمد ولر  ا سمواذةالنظر في الةطماب الملارد ممف  -8

 .لجنة الدراسات العلبا بإبقاف قبد الباح ة / إحساف علي  ام  
 
 
الةطاب الملارد ممف ا سمواذة المد ولرة / ل بم  ال لبمة ل مئلف الدراسمات العلبما لالبحملث ب م ف النظر في  -9

ور ممممممبح بحممممممث الماجسمممممموبر الةمممممماش بالسممممممبدة / دعمممممماب احمممممممد عممممممز ضمممممممف جمممممملائز الجامعممممممة للعمممممما  
2017/2018 .   

 
 
 محبضز مجبلش األلضبم التبليت :النظز في  -10

 يجهظ قغى انتصًًْاخ انضخشفْح . -2             يجهظ قغى األشغال انفنْح ًانتشاث انشؼثِ.    -1
 انشعى ًانتصٌّش يجهظ قغى -3
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 النظر في محاضر اللجاف المنب قة الوالبة : -11
  ئلف الط ب لجنة  -2           .          الدراسات العلبالجنة  -1     
 الع قات ال قافبةلجنة  -4ةدمة المجوم                        لجنة -3     
 الم وبات  لجنة -6               المةوبرات لالمعام   لجنة -5     

 
 

 ما يستجد من أعمال 
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 جدول أعمال
 ( 27مجمس كمية التربية الفنية رقم ) 

 15/1/2018  االثنين
 استهالل  -أواًل:

  
 -الموضوعات : -ثانيًا:

 18/12/2017الموافق   االثنينالجمسة السابقة المنعقدة يوم محضر المصادقة عمى  -1
 
بالموافقة عمى رأي المجنة العمميةة الداممةة لترقيةة  14/1/2018قرار مجمس قسم الرسم والتصوير بتاريخ النظر في  -2

تخصص ) تربية فنيةة ( بأة ن ترقيةة السةيد الةدكتور/ يبةراسيم عيسةى عبةد الحةافظ األسةتاذ األساتذة واألساتذة المساعدين 
 المساعد بالقسم يلى درجة أستاذ بذات القسم.

 
الخطاب الوارد من السيد المهندس / أمين عةام الجامعةة بأة ن حاجةة الكميةة لمبنةى أخةر بةدال عةن المبنةى النظر في  -3

 الحالي .
 
وارد من معالي األستاذ الدكتور / رميس الجامعة بأ ن قرار رميس مجمس الوزراء بوضة  أسةس الخطاب الالنظر في  -4

وحتةةى  1/3/2016وضةةوابط ونسةةب التعويضةةات عةةن األضةةرار الناأةةمة عةةن القةةرارات االقتصةةادية الصةةادرة فةةي الفتةةرة مةةن 
 نولوجية .فيما يخص المأروعات البحثية الممولة من صندوق العموم والتنمية التك 31/12/2016
 
النظر في الخطاب الوارد من معالي األستاذ الدكتور / رميس الجامعة بأ ن يجراءات التقدم والجدول الزمنةي واألوراق  -5

 واإلجراءات المطموبة لمترأح لمنصب عميد كمية التربية الفنية .
 
يةة بأة ن قةرار موافقةة القسةم عمةى الخطةاب الةوارد مةن األسةتاذة الةدكتورة / رمةيس قسةم التصةميمات الزخرفالنظر فةي  -6

طمب يجازة رعاية الطفل المقدم من السيدة / أمةل عبةد العظةيم عبةد السةالم المةدرس المسةاعد بالقسةم لمةدة عةام تبةدأ مةن 
 م .1/2/2018
 
النظر في الخطاب الوارد مةن األسةتاذة الةدكتورة / رمةيس قسةم التصةميمات الزخرفيةة بأة ن موافقةة القسةم عمةى طمةب  -7

ازة المرضةةةةية المقةةةةدم مةةةةن السةةةةيدة / حسةةةةناء عبةةةةد المنةةةةي عمةةةةي المعيةةةةدة بالقسةةةةم لمةةةةدة ثةةةةالث أسةةةةابي  تبةةةةدأ مةةةةن اإلجةةةة
 م .16/12/2017
 
النظر في الخطاب الوارد من األستاذة الدكتورة / وكيمة الكمية لمدراسات العميةا والبحةوث بأة ن مقتةرن لجنةة الدراسةات  -8

 امل .العميا بإيقاف قيد الباحثة / يحسان عمي ك
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الخطاب الوارد مةن األسةتاذة الةدكتورة / وكيةل الكميةة لأةمون الدراسةات العميةا والبحةوث بأة ن ترأةيح بحةث النظر في  -9
 م . 2017/2018الماجستير الخاص بالسيدة / دعاء احمد عز ضمن جوامز الجامعة لمعام 

 
 النظر في محاضر مجالس األقسام التالية : -10

 مجمس قسم التصميمات الزخرفية . -2مال الفنية والتراث الأعبي.                مجمس قسم األأ -1      
 مجمس قسم الرسم والتصوير -3      

 
 النظر في محاضر المجان المنبثقة التالية : -11

 لجنة أمون الطالب  -2لجنة الدراسات العميا.                      -1     
 لجنة العالقات الثقافية -4                لجنة خدمة المجتم        -3     
 لجنة المكتبات  -6لجنة المختبرات والمعامل                 -5     
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 عؼادج األعتار انذكتٌس / ػًْذ انكهْح     
 تحْح طْثح ... ًتؼذ،

 
الً افييك  االثنيييشذلييي ييي م و ينييبيزت مييش ريي ز ع اجتًييبم مجاييش ال ايييه مييصيييبكم ع ماًييبن    يينحييْظ       

  -:  حض ر كل مشصببحبن  10 م الضبمت  11/1/2018

 

 انتٌقْغ انذسجح االعــــــى

  أعتار  انغْذ األعتار انذكتٌس/ يحًذ ػثذ اناله إعًاػْم

   أعتار انغْذج األعتارج انذكتٌسج/ عؼاد حغن ػثذ انشحًن 

   أعتار ّذ انغْذج األعتارج انذكتٌسج/ أيم يحًذ يحًٌد أتٌ ص

  أعتار  انغْذج األعتارج انذكتٌسج/ آيال حًذُ اعؼذ ػشفاخ 

   أعتار انغْذ األعتار انذكتٌس / حنا حثْة سيهو 

   أعتار انغْذ األعتار انذكتٌس/ ػصاو ػثذ انؼضّض ػهِ 

  أعتار انغْذ األعتار انذكتٌس/ صانح احًذ انششّف 

  أعتار شانغْذ األعتار انذكتٌس/ ينْش يحًذ عًْ

  و أعتار انغْذج انذكتٌسج/ نجٌٍ ػهِ يحًذ ػهِ

  أعتار و انغْذ انذكتٌس/ إتشاىْى ػْغَ ػثذ انحافع 

  أعتار و يحًذ كايم ػهِ انغْذ انذكتٌس/ 

  يذسط  انغْذ انذكتٌس/ ػًشً يحًذ ػثذ انغالو سجة 

  يذسط انغْذج انذكتٌسج/ أيانِ ناجِ ػثذ انؼضّض 

 

   

 و تؼًم انالصو نحٌ صشف انًغتحقاخ انخاصح تزنكتشجاء انتكش

 ًتفضهٌا تقثٌل فائق االحتشاو 

 

 

 ػًْذ انكهْح                

 

 

  (يحًذ ػثذ اناله اعًاػْمد/0)أ          
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 يحضش اجتًاع

 ( 21سقى )يجهظ انكهْح 

 و2012/ 1/ 11 انًٌافق االحنْنٌّو 

 

م فيي مًيبم 11/1/2018الً افيك  االثنييشيي م  ونشيز الو تالضيب  ال اييت جاضيته  مجايشػقذ   

يحًييذ ػثييذ انيياله /  األصييتبذ الييركت ر مبمييت مجاييش ال ايييت  ز بصييت ب صييببح ةرييزب الالضييبمت 

   : مًير ال ايت ور يش الًجاش و حض ر كل مش  إعًاػْم
 

 مضــــ ان  وكيل ال ايت لارراصبث ال ايب   أ.د/عؼاد حغن ػثذ انشحًن 

 امضــــ  وكيل ال ايت لشئ ن البيئت وخرمت الًجتًع د أتٌ صّذأ.د/أيم يحًذ يحًٌ

 امضــــ  الًشزف ماى لضع األرغبل الفنيت والتزاث الش بي  أ.د/ آيال حًذُ اعؼذ ػشفاخ 

 مضــــ ان  الًشزف ماى لضع النمر والتذوق الفني  حنا حثْة سيهو د/ 0أ

 امضــــ  ع التصًيًبث الزخزفيت المب ع   مًبل ر يش لض .د/ نجٌٍ ػهِ يحًذ ػهِ .وأ

 امضــــ  لضع الزصع والتص يزر يش  المب ع   مًبل إتشاىْى ػْغَ ػثذ انحافع أ.و.د/

 امضــــ  الت بيز الًجضعلضع ر يش  المب ع   مًبل يحًذ كايم ػهِ  أ.و.د/

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

 مضــــ ان  الًتفزغ  مضع التصًيًبث الزخزفيت  األصتبذ صانح أحًذ انششّف أ.د/

 امضــــ  انفنْح ًانتشاث انشؼثِ األشغالانًتفشؽ تقغى  األعتار أ.د/ ينْش يحًذ عًْش 

 مضــــ ان  مريز وحرة الج كة  د/ ػًشً يحًذ ػثذ انغالو 

 مضــــ ان  ألرم مررس  أيانِ ناجِ ػثذ انؼضّض  د/

 أمينب لاًجاش مريز م تب األصتبذ الركت ر/ مًير ال ايت فٌصُ صكِ  أًّنأ/ 

 -: اعتيالل
 

 عميةد الكميةة ورمةيس المجمةس  إسدمععل محمد عبدد لالد   أ.د/  رحةب الجمسةة فةي بدايةة
 .ادة الحضوربالس

 -: عمى النحو التاليمناقأة جدول األعمال لالحضور انتقل ثم  -
 

 و  2012/ 12/ 12 االحنْنٌّو ى محضز الجاضت الضب مت الًن مرة  ماانًصادقح  : انًٌضــٌع األًل

 انًصادقح.   -:انقـــــــــــــــــشاس
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ري  بالملافقممة علممى  14/1/2018بوممارب   قسةةم الرسةةم والتصةةويرقممرار مجلممس النظممر فممي  : انًٌضييٌع انخانييـِ 
ب م ف  ورببمة فنبمة  اللجنة العلمبة الدائمة لورقبة ا سماوذة لا سماوذة المسماعدبف وةصمش ن 

ا سممواذ المسمماعد بالقسمم  إلممى درجممة  ترقيةةة السةةيد الةةدكتور/ يبةةراسيم عيسةةى عبةةد الحةةافظ
 بذات القس .أستاذ 

 .تؼْْن عْادتو تٌظْفح أعتار تقغى انشعى ًانتصٌّش انتٌصْح تػهَ انًٌافقح  -: ـشاســانقــــــــــــــــ

حاجةة الكميةة ب م ف  أمةين عةام الجامعةةف السمبد المهنمدس / الةطماب الملارد ممالنظمر فمي  : ـجانًٌضٌع انخانــي
 .لمبنى أخر بدال عن المبنى الحالي 

تشكم نجنح ين يًخم نكيم قغيى ) سئيْظ انقغيى ( ًأييْن انكهْيح نٌضيغ تصيٌس نهًثنيَ  -: ـشاســــــــانقــــــــــــ

    .انًطهٌب ًاحتْاجاخ انكهْح 
رمةيس ب م ف قمرار  معالي األستاذ الدكتور / رمةيس الجامعةةارد مف الةطاب الل النظر في   :ـغٌع انشاتــانًٌض

بلضممم  يسمممس لضممملابط لنسمممب الوعلبضمممات عمممف ا ضمممرار النا مممئة عمممف  مجمةةةس الةةةوزراء
فبممممما  31/12/2016لحوممممى  1/3/2016القممممرارات ا قوصممممادبة الصممممادرة فممممي الروممممرة مممممف 

 لللجبة .بةش الم رلعات البح بة الممللة مف صندلق العلل  لالونمبة الو ن
 . أحْظ انًجهظ ػهًا -: ـــشاســــــانقــــــــــــ

إجمرابات ب م ف  معةالي األسةتاذ الةدكتور / رمةيس الجامعةةالنظمر فمي الةطماب الملارد ممف  :انًٌضٌع انخاييـظ
عميةةةةد كميةةةةة لمنصممممب  الوقممممد  لالجممممدل  الزمنممممي لا لراق لاإلجممممرابات المطللبممممة للور ممممح

 . التربية الفنية
 .أحْظ انًجهظ ػهًا ًتؼًى نغخح ػهَ األقغاو   -: ــــــــشاسانقــــــــــ

 األسةةتاذة الةةدكتورة / رمةةيس قسةةم التصةةميمات الزخرفيةةةالةطمماب المملارد مممف النظممر فممي  : انًٌضييٌع انغييادط
السةيدة / أمةل عبةد المقمد  ممف  ملافقة القس  على طلمب إجمازة رعابمة الطرم ب  ف قرار 

 .  1/2/2018عا  وبدي مف د بالقس  لمدة المدرس المساع العظيم عبد السالم
   .انًٌافقح -:انقــــــــــــــــــــشاس
ب م ف  األسةتاذة الةدكتورة / رمةيس قسةم التصةميمات الزخرفيةةالنظمر فمي الةطماب الملارد ممف  : انًٌضٌع انغاتغ

 السةةيدة / حسةةناء عبةةد المنةةي عمةةيملافقممة القسمم  علممى طلممب اإلجممازة المرضممبة المقممد  مممف 
 .  16/12/2017  ث يسابب  وبدي مف دة بالقس  لمدة المعب

 .انًٌافقح  -: ــشاســـانقــــــــــــــــ
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 األسةتاذة الةدكتورة / وكيمةة الكميةة لمدراسةات العميةا والبحةوثالنظر في الةطاب اللارد مف  : انًٌضٌع انخاين
 . ملبإلماء قيد الباحثة / يحسان عمي كاب  ف مقور  لجنة الدراسات العلبا 

 .ػهَ إنغاء قْذىاانًٌافقح -: ـشاســـانقـــــــــــــــــ

األسةةتاذة الةةدكتورة / وكيةةل الكميةةة لأةةمون الدراسةةات العميةةا الةطمماب المملارد مممف النظممر فممي  :غتاعييانًٌضييٌع ان
ضممف جملائز  بالسيدة / دعاء احمد عةز ور بح بحث الماجسوبر الةاشب  ف  والبحوث
 .  م2017/2018لمعام الجامعة 

  .انًٌافقح -: ـــــــشاسانقــــــــــ

 الوالبة : مجالس األقسامالنظر في محاضر  :اشش انًٌضٌع انؼ
 مجلس قس  الوصمبمات الزةرفبة . -2مجلس قس  الرس  لالوصلبر .     -1                          
 مجلس قس  ا  عا  الرنبة لالوراث ال عبي. -3                     

 أحْظ انًجهظ ػهًا. -: ـــــــشاســـــــــــانقـــ

 عف مجلس ال لبة الوالبة : المجان المنبثقةالنظر في محاضر : حادُ ػشش انًٌضٌع ان
 لجنة ةدمة المجوم  .    -3   لجنة الدراسات العلبا .   -2     لجنة المةوبرات لالمعام  . -1
 لجنة الم وبات  -6   لالط ب   لجنة الوعلب  -5         لجنة الع قات ال قافبة  -4

 أحيط المجمس عمما. -:انقــــــــــــــــــــشاس

ي م   ان ظ زت مشز الحبكيالًجاش أمًبله في مًبم الضبمت  ىمر أ  هذا ولًب لع ي جر مب يضتجر مش أمًبل ف

 .م2012/ 11/1الً افك االثنيش 

 ،،، ىزا ًتاهلل انتٌفْق
  سئْظ انًجهظ ًػًْذ انكهْح                    أيْن انًجهظ      

 
         

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

 (إسمععل 

 


