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 جدول أعمال 
 ( 28مجمس كمية التربية الفنية رقم ) 

 12/2/2018  االثنين
 استيالل  -أواًل:

  
 

 -الموضوعات : -ثانيًا:
 15/1/2018الموافق   االثنينيوم الجمسة السابقة المنعقدة محضر المصادقة عمى  -1
 
تحديمد منسمقين بشمنن كميمة الخطاب الوارد من السيد الدكتور / مدير وحدة ضممان الجمودة بالالنظر في  -2

 .لبرامج البكالوريوس والدراسات العميا 
 
 
لشممئون الدراسممات العميمما الجامعممة نائممب رئمميس / معممالي اتسممتاد الممدكتور الخطمماب المموارد مممن النظممر فممي  -3

باسمتحداث درجمة المدكتورال اليخريمة  30/1/2012قرار مجمس الجامعة بجمسته بتاريخ بشنن والبحوث 
 .يا من جامعة المن

 
 
لشمئون التعمميم والطم ب الجامعمة رئميس نائمب اتسمتاد المدكتور / معمالي الخطاب الموارد ممن النظر في  -4

م ودلممك عممن العممام  2012أعممداد الطمم ب المقتممره قبولامما مممن الحاصمممين عمممى ال انويممة العامممة بشممنن 
 .الجامعي المقبل 

 
 
بشممنن قسممم اتشمماال الينيممة والتممراث الشممعبي  الممدكتور / رئمميس اتسممتادالنظممر فممي الخطمماب المموارد مممن  -5

التوصمممية بتعيمممين السممميد / محممممد حسمممين محممممود الممممدرس المسممماعد بالقسمممم تخصممم  أشممماال الخشمممب 
 .بوظيية مدرس بدات القسم 
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مقتمره وكيممة الكميمة لمدراسمات العميما والبحموث بشمنن /  ةالمدكتور  اتسمتادةالنظر في الخطماب الموارد ممن  -6
 حسناء عبد الاني عمي .  لمباح ة / الماجستير  تشكيل لجنة إشراف

  
مقتممره وكيمممة الكميممة لمدراسممات العميمما والبحمموث بشممنن /  ةالممدكتور  اتسممتادةالنظممر فممي الخطمماب المموارد مممن  -7

 أمل فاروق الياس إبراهيم .  لمباح ة / الماجستير تشكيل لجنة إشراف 
 
 
مقتمره وكيممة الكميمة لمدراسمات العميما والبحموث بشمنن /  ةالمدكتور  اتسمتادةالنظر في الخطماب الموارد ممن  -8

 رضوى ع ء الدين عبد المولى .  لمباح ة / الماجستير تشكيل لجنة إشراف 
 
 
 محبضز مجبلش األلضبم التبليت :النظز في  -9

 يجهظ قغى انتصًًْبث انضخشفْت . -2                    . انشعى ًانتصٌّش يجهظ قغى -1
 .انطبسئ  يجهظ قغى األشغبل انفنْت ًانتشاث انشؼبِ -4   األشغبل انفنْت ًانتشاث انشؼبِ. يجهظ قغى -3

 
 
 النظر في محاضر المجان المنب قة التالية : -10
 شئون الط ب لجنة  -2   .                  الدراسات العميالجنة  -1     
 ة الع قات ال قافيةلجن -4خدمة المجتمع                       لجنة -3     
 لجنة المكتبات  -6المختبرات والمعامل                 لجنة -5     

 
  م ينعقد المجمس عمى مستوى اتساتدة لمنظر في :

قسممم اتشمماال الينيممة والتممراث الشممعبي بشممنن الممدكتور / رئمميس  اتسممتادالنظممر فممي الخطمماب المموارد مممن  -11
غمممي سمميد المممدرس بالقسممم تخصمم  أشمماال طباعممة بوظييممة أسممتاد التوصممية بتعيممين السمميدة / إيمممان فر 

 مساعد بدات القسم .
 

 ما يستجد من أعمال 
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 جدول أعمال
 ( 28مجمس كمية التربية الفنية رقم ) 

 12/2/2018  االثنين
 استيالل  -أواًل:
 -الموضوعات : -ثانيًا:
 15/1/2018موافق  ال االثنينالجمسة السابقة المنعقدة يوم محضر المصادقة عمى  -1
 
الخطرراا الرروارد مررن السرريد الرردكتور / مرردير وحرردة ضررمان الجررودة بالكميررة بارر ن تحديررد منسررقين لبرررام  النظررر فرر   -2

 البكالوريوس والدراسات العميا .
 
الخطاا الوارد من معال  األستاذ الردكتور / نابرا ربريس الجامعرة لاربون الدراسرات العميرا والبحروث بار ن النظر ف   -3

 باستحداث درجة الدكتوراه الفخرية من جامعة المنيا . 30/1/2018قرار مجمس الجامعة بجمستو بتاريخ 
 
الخطراا الرروارد مرن معرال  األسرتاذ الرردكتور / نابرا ربريس الجامعرة لارربون التعمريم والطرالا بار ن أعررداد النظرر فر   -4

 م وذلك عن العام الجامع  المقبل . 2018الطالا المقترح قبوليا من الحاصمين عمى الثانوية العامة 
 
النظر ف  الخطاا الوارد مرن األسرتاذ الردكتور / ربريس قسرم األارفال الفنيرة والترراث الارعب  بار ن التوصرية بتعيرين  -5

 السيد / محمد حسين محمود المدرس المساعد بالقسم تخصص أافال الخاا بوظيفة مدرس بذات القسم .
 
ن األسرتاذة الردكتورة / وكيمرة الكميرة لمدراسرات العميرا والبحروث بار ن مقتررح تاركيل لجنرة النظر ف  الخطاا الروارد مر -6

 إاراف الماجستير لمباحثة / حسناء عبد الفن  عم  .  
 
النظر ف  الخطاا الروارد مرن األسرتاذة الردكتورة / وكيمرة الكميرة لمدراسرات العميرا والبحروث بار ن مقتررح تاركيل لجنرة  -7

 لمباحثة / أمل فاروق الياس إبراىيم .  إاراف الماجستير 
 
النظر ف  الخطاا الروارد مرن األسرتاذة الردكتورة / وكيمرة الكميرة لمدراسرات العميرا والبحروث بار ن مقتررح تاركيل لجنرة  -8

 إاراف الماجستير لمباحثة / رضوى عالء الدين عبد المولى .  
 
 .النظر ف  محاضر مجالس األقسام  -9
 

 ضر المجان المنبثقة .محا النظر ف  -10
 ثم ينعقد المجمس عمى مستوى األساتذة لمنظر ف  :

النظر ف  الخطاا الوارد من األستاذ الدكتور / ربيس قسم األارفال الفنيرة والترراث الارعب  بار ن التوصرية بتعيرين  -11
 قسم .السيدة / إيمان فرغم  سيد المدرس بالقسم تخصص أافال طباعة بوظيفة أستاذ مساعد بذات ال
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 عؼبدة األعتبر انذكتٌس / ػًْذ انكهْت     
 تذْت طْبت ... ًبؼذ،

 
الً افييك  االثنيييشوذلييي ييي م  فبزايييزت مييش ريي ز ع اجتًييبم مجاييش ال ايييه مييصيييبكم ع ماًييبن    يينذييْظ       

  -:  حض ر كل مشصببحبن  11 م الضبمت  12/2/2018

 

 انتٌقْغ انذسجت االعــــــى

  أعتبر  نغْذ األعتبر انذكتٌس/ يذًذ ػبذ اناله إعًبػْما

   أعتبر انغْذة األعتبرة انذكتٌسة/ عؼبد دغن ػبذ انشدًن 

   أعتبر انغْذة األعتبرة انذكتٌسة/ أيم يذًذ يذًٌد أبٌ صّذ 

  أعتبر  انغْذة األعتبرة انذكتٌسة/ آيبل دًذُ اعؼذ ػشفبث 

   أعتبر ْب سيهو انغْذ األعتبر انذكتٌس / دنب دب

   أعتبر انغْذ األعتبر انذكتٌس/ ػصبو ػبذ انؼضّض ػهِ 

  أعتبر انغْذ األعتبر انذكتٌس/ صبنخ ادًذ انششّف 

  أعتبر انغْذ األعتبر انذكتٌس/ ينْش يذًذ عًْش

  و أعتبر انغْذة انذكتٌسة/ نجٌٍ ػهِ يذًذ ػهِ

  و أعتبر انغْذ انذكتٌس/ إبشاىْى ػْغَ ػبذ انذبفظ 

  أعتبر و يذًذ كبيم ػهِ انغْذ انذكتٌس/ 

  يذسط  انغْذ انذكتٌس/ ػًشً يذًذ ػبذ انغالو سجب 

  يذسط انغْذة انذكتٌسة/ أيبنِ نبجِ ػبذ انؼضّض 

 

   

 بشجبء انتكشو بؼًم انالصو نذٌ صشف انًغتذقبث انخبصت بزنك

 ًتفضهٌا بقبٌل فبئق االدتشاو 

 

 

 ت ػًْذ انكهْ               

 

 

  (يذًذ ػبذ اناله اعًبػْمد/0)أ          
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 يذضش اجتًبع

 ( 27سقى )يجهظ انكهْت 

 و2017/ 2/ 12 انًٌافق االحنْنٌّو 

 

م فييي مًييبم 12/2/2018الً افييك  االثنيييشييي م  ونشييزعالو تالثبمنييال ايييت جاضييته  مجاييشػقييذ   

يذًيذ ػبيذ انياله /  اليككت راألصيتبذ  مبمت مجايش ال اييت  زسبصيت ب صببح مشزحبكيت الالضبمت 

   : مًيك ال ايت ورسيش الًجاش و حض ر كل مش  إعًبػْم
 

 مضــــ ان  وكيل ال ايت لاكراصبث العايب   أ.د/عؼبد دغن ػبذ انشدًن 

 امضــــ  وكيل ال ايت لشئ ن البيئت وخكمت الًجتًع أ.د/أيم يذًذ يذًٌد أبٌ صّذ

 امضــــ  لضع األرغبل الفنيت والتزاث الشعبي  الًشزف ماى أ.د/ آيبل دًذُ اعؼذ ػشفبث 

 مضــــ ان  الًشزف ماى لضع النمك والتذوق الفني  دنب دبْب سيهو د/ 0أ

 امضــــ  المبسع   مًبل رسيش لضع التصًيًبث الزخزفيت  .د/ نجٌٍ ػهِ يذًذ ػهِ .وأ

 امضــــ  زصع والتص يزلضع الرسيش  المبسع   مًبل إبشاىْى ػْغَ ػبذ انذبفظ أ.و.د/

 امضــــ  التعبيز الًجضعلضع رسيش  المبسع   مًبل يذًذ كبيم ػهِ  أ.و.د/

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

 مضــــ ان  الًتفزغ  مضع التصًيًبث الزخزفيت  األصتبذ صبنخ أدًذ انششّف أ.د/

 امضــــ  انفنْت ًانتشاث انشؼبِ األشغبلانًتفشؽ بقغى  األعتبر  أ.د/ ينْش يذًذ عًْش

 مضــــ ان  مكيز وحكة الج كة  د/ ػًشً يذًذ ػبذ انغالو 

 مضــــ ان  ألكم مكرس  أيبنِ نبجِ ػبذ انؼضّض  د/

 أمينب لاًجاش مكيز م تب األصتبذ الككت ر/ مًيك ال ايت فٌصُ صكِ  أًّنأ/ 

 -: اعتيالل
 

 ادة الحضوربالسعميد الكمية وربيس المجمس  إسماعيلمحمد عثد الاله أ.د/  رحا الجمسة ف  بداية. 
  الددتتر     يديا المامعد  األستاذمعالي  إلييرا أاارالمستجدات الت   ألخرثم نوه سيادتو 

لرذا أقتررح سريادتو  ضرورة تركيا كاميرات مراقبة بالكميات خاصًة بالمردرجات وقاعرات االمتحانرات والدراسرة العمميرة وأىميا
 .ثالث كاميرات بالممرات وكاميرا بقاعة المقررات النظرية بكل قسم  األقلعمى  تكاميرا 4تركيا 

 اباا الجامعات لممعاقين وما يجرري مرن تجييرزات حثيثرة لجعرل  أسبوععن استعدادات الجامعة الستقبال سيادتو نوه  أيضا
 تميق بجامعة المنيا .  األسبوعفعاليات 
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  أمدلأ.د   عميرد الكميرة السرابق   و  أ.د  حنا حثية  ملوجو سيادتو بالاكر الجزيل لكرل مرن ثم تو 

 د   احمد عثد هللا عما   و وكيمة الكمية لابون خدمة المجتمع وتنميرة البيبرة محمد  محمد محمرد
 و   المردرس المسراعد بقسرم التعبيرر المجسرم أ   ياسر يحيد  تادا  والمردرس بقسرم التعبيرر المجسرم   

   57357لمرا برذلوه مرن جيرًد كرريم فر  ماراركة الكميرة بمبرادرة مفسسرة مستارفى  فريق العمل من الطالب
 العميق وترتا عمييا تكريم المستاف لجامعة المنيا متمثمة بكمية التربية الفنية بالجامعة . األثروالت  كان ليا 

 خرالل احتفاليرة   ييا المامعد  الدتتر    األستاذمعالي مرا تفضرل برو  إلىسيادتو  أاار أيضا
مرن كميرة التربيرة الفنيرة فنر   إاررافدعم جامعة المنيا لممستافى عن طريق تقديم من  57357تكريم مفسسة مستافى 

 بالجامعة لنااطات الفنون التاكيمية بالمستافى . 

 -: عمى النحو التال مناقاة جدول األعمال لالحضور انتقل ثم  -
 و  2017/ 1/ 11 االحنْنٌّو ماى محضز الجاضت الضب مت الًنعمكة  دقت انًصب انًٌضــٌع األًل :

 انًصبدقت.   -انقـــــــــــــــــشاس:

بالكميممة  مردير وحردة ضرمان الجرودة السريد الردكتور /الخطماب الموارد ممن النظمر فمي  انًٌضيٌع انخبنيـِ : 
 . منسقين لبرامج البكالوريوس والدراسات العميابشنن تحديد 

 .ّشجئ انًٌضٌع نذْن ًضغ يقتشح تشكْم -: ـشاســـــــــــــــانقـــ

نابا ربيس الجامعة لابون  معال  األستاذ الدكتور /الخطاب الوارد ممن النظر في  : ـجانًٌضٌع انخبنــ
بجمسمممممته بتممممماريخ  قررررررار مجمرررررس الجامعرررررةبشمممممنن  الدراسرررررات العميرررررا والبحررررروث

 .ن جامعة المنيام الدكتوراه الفخريةباستحداث درجة  30/1/2012
 .أدْظ انًجهظ ػهًب  -: ـشاســــــــانقــــــــــــ

نابا ربيس الجامعة لابون  معال  األستاذ الدكتور /الخطاب الوارد من النظر في   ـغ:ٌع انشابــانًٌض
أعممداد الطمم ب المقتممره قبولامما مممن الحاصمممين عمممى ال انويممة بشممنن  التعمرريم والطررالا

 العام الجامعي المقبل .م ودلك عن  2012العامة 
 .( يئت طبنب ػن انؼبو انجبيؼِ انًقبم 100ّقتشح قبٌل ) -: ـــشاســــــانقــــــــــــ

األستاذ الدكتور / ربيس قسم األافال الفنيرة والترراث النظر في الخطاب الوارد ممن  :انًٌضٌع انخبيـظ
المسمماعد  الممدرس السريد / محمررد حسررين محمررود التوصمية بتعيممينبشممنن  الارعب 

 بدات القسم . مدرسبالقسم تخص  أشاال الخشب بوظيية 
 .انًٌافقت ػهَ انتٌصْت بتؼْْن عْبدتو   -انقــــــــــــــــــشاس :
 األسرتاذة الردكتورة / وكيمرة الكميرة لمدراسرات العميرا والبحروثالنظمر فمي الخطماب الموارد ممن  انًٌضٌع انغبدط:

   . لمباحثة / حسناء عبد الفن  عم  ستيرلجنة إشراف الماجبشنن مقتره تشكيل 
   . انًٌافقت -انقــــــــــــــــــــشاس:
 األسررتاذة الرردكتورة / وكيمررة الكميررة لمدراسررات العميررا والبحرروثالنظممر فممي الخطمماب المموارد مممن  : انًٌضييٌع انغييببغ

 .   لمباحثة / أمل فاروق الياس إبراىيم لجنة إشراف الماجستيربشنن مقتره تشكيل 
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 .انًٌافقت  -: ــشاســـانقــــــــــــــــ

 األسرتاذة الردكتورة / وكيمرة الكميرة لمدراسرات العميرا والبحروثالنظر في الخطاب الوارد من  : انًٌضٌع انخبين
 .   لمباحثة / رضوى عالء الدين عبد المولى لجنة إشراف الماجستيرمقتره تشكيل بشنن 

 . افقتانًٌ-: ـشاســـانقـــــــــــــــــ

 التالية : مجالس األقسامالنظر في محاضر  :غتبعانًٌضٌع ان
 مجمس قسم التصميمات الزخرفية . -2          مجمس قسم الرسم والتصوير .     -1          
 الطارئ . قسم اتشاال الينية والتراث الشعبيمجمس  -4 مجمس قسم اتشاال الينية والتراث الشعبي. -3        

 أدْظ انًجهظ ػهًب. -: ـــــــشاســــــانقــــ

 عن مجمس الكمية التالية : المجان المنبثقةالنظر في محاضر  :بشش انًٌضٌع انؼ
 لجنة خدمة المجتمع .    -3   لجنة الدراسات العميا .   -2     لجنة المختبرات والمعامل . -1
 لجنة المكتبات  -6    لجنة التعميم والط ب  -5         لجنة الع قات ال قافية  -4

 أحيط المجمس عمما. -: ـــــــشاســانقــــــــــــ

 
 حى اقتصش انًجهظ فِ أػًبنو ػهَ يغتٌٍ  األعبتزة ًنبقش انًٌضٌع انتبنِ : 

األستاذ الدكتور / ربيس قسم األافال الفنيرة والترراث النظر في الخطاب الوارد ممن  :ذبدُ ػشش انًٌضٌع ان
الممدرس بالقسمم تخصم   السيدة / إيمان فرغم  سيد ية بتعيينالتوصبشنن  الاعب 

 بدات القسم . أستاذ مساعدأشاال طباعة بوظيية 
 ٌافقت ػهَ انتٌصْت بتؼْْن عْبدتيب .ًان -:انقــــــــــــــــــــشاس

 
 12/2ً افك الاالثنيش ي م   ظ ز و النصف مش  عك  ت مشزيالثب الًجاش أمًبله في مًبم الضبمت  ىلك أ  هذا و 

 .م2017/

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

 
         

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

 (إسماعيل


