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 جدول أعمال 
 ( :3مجمس كمية التربية الفنية رقم ) 

 23/4/3129  االثنين
 استهالل  -أواًل;

  
 

 -الموضوعات ; -ثانيًا;
 23/3/3129الموافق   االثنينيوم الجلسة السابقة المنعقدة محضر المصادقة على  -2
 
 
 ول ررةالمعررادن بأشررلال  أسررذا شررر م مسررعد عررارم الرردوذ ر    األسررذا مررن  المقرردم اإلهرردا النظررر  رر   -2

نسرر ة مررن وذاب ررت ك الذشررو ل بال امررات ةةة الب   ررة  1الذرب ررة الين ررة جامعررة حلرر ان  المذمدررل  رر  عرردد 
 ة  المسذهلوة ( ، ك  ن ذشو ل المعادن  الم نا  الزجاج (

 
 
الذشرو ل بشرنن الذعلر م  الطر ب لشر  ن  و لرة الول رة    ةالردوذ ر  ةاألسرذا ال طاب ال ارد من النظر     -3

المقذرح للجنة  حص ذظلمات الط ب بمرحلة البوال ر  س عن اليصل الدراس  األ ل للعرام الجرامع  
 ة 2118 2117

 
 
مرراهر حسرر ن عراق ررب المرردرس بقسررم الذعب ررر المجسررم بالول ررة مررن الرردوذ ر    الطلررب المقرردمالنظررر  رر   -4

 ةالرسم ة ممارسة ذ صصت  ارج أس ار الجامعة    غ ر أ قات العمل بشنن 
 
 
 محبضر مجبلس األلسبم التبليخ :النظر في  -5

 يجهظ قغى انتصًًٛبد انضخشفٛخ . -2 األشغبل انفُٛخ ٔانتشاث انشؼجٙ. يجهظ قغى -1
                       . انشعى ٔانتصٕٚش يجهظ قغى -3
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 النظر    محاضر اللجان المنبدقة الذال ة : -6
 ش  ن الط ب لجنة  -2                 الموذبات           لجنة  -1     
 لجنة الع قات الدقا  ة -4 دمة المجذمع                       لجنة -3     
    ة                  لجنة الدراسات العل ا -6الم ذبرات  المعامل                 لجنة -5     
 

 ما يستجد من أعمال 
 

  ذ ة للنظر    :دم  نعقد المجلس على مسذ ى األسا
قسرررم األشرررلال الين رررة  الذرررراث الشرررعب  بشرررنن الررردوذ ر   ر ررر س  األسرررذا النظرررر  ررر  ال طررراب الررر ارد مرررن  -

الذ صرر ة بذع رر ن السرر دة   أمرران  نرراج  عبررد العز ررز المرردرس بالقسررم ذ صررص أشررلال معررادن ب ظ يررة 
 أسذا  مساعد ب ات الذ صص بالقسم ة
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 جدول أعمال
 ( :3لفنية رقم ) مجمس كمية التربية ا

 23/4/3129  االثنين
 استهالل  -أواًل;
  

 -الموضوعات ; -ثانيًا;
 23/3/3129الموافق   االثنينالجمسة السابقة المنعقدة يوم محضر المصادقة عمى  -2
 
ة اإلهررداا المقرردم مررن ااسررتار الرردكتور / عررريأ مسررعد عررارأ أسررتار أعررتال المعررادن بكميررة التربيررة الفنيررالنظررر فرر   -3

نسرر ة مررن كتابيررت ) التعرركيل بال امررات ةةة البيهيررة والمسررتهمكة (   ) فررن تعرركيل  2جامعررة حمرروان والمتمثررل فرر  عرردد 
 المعادن والمينا والزجاج ( ة

 
ال طاب الوارد من ااستارة الدكتورة / وكيمة الكمية لعهون التعميم والطرالب بعر ن التعركيل المقتررح لمجنرة النظر ف   -4

 ة 3128/3129لطالب بمرحمة البكالوريوس عن الفصل الدراس  ااول لمعام الجامع  فحص تظممات ا
 
الطمب المقدم من الردكتور / مراهر حسرين عراقيرب المردرس بقسرم التعبيرر المجسرم بالكميرة بعر ن ممارسرة النظر ف   -5

 ت صصت  ارج أسوار الجامعة ف  غير أوقات العمل الرسمية ة
 
 ةااقسام النظر ف  محاضر مجالس  -6

                   
 ةالنظر ف  محاضر المجان المنبثقة  -7
 

 ما يستجد من أعمال 
 

 ثم ينعقد المجمس عمى مستوى ااساترة لمنظر ف  ; 
النظرر فر  ال طرراب الروارد مرن ااسررتار الردكتور / رهرريس قسرم ااعرتال الفنيررة والترراث العرعب  بعرر ن التوصرية بتعيررين    

 ج  عبد العزيز المدرس بالقسم ت صص أعتال معادن بوظيفة أستار مساعد برات الت صص بالقسم السيدة / أمان  نا



                                                  

 جبيؼخ انًُٛب                                                 

 انفُٛخ كهٛــخ انتشثٛــخ

 ظ انكهٛخأيبَخ يجه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (020) 42311021 هٛفبكظت  كهٛخ انتشثٛخ انفُٛخ  -جبيؼخ انًُٛب   –انًُٛب يذبفظخ   –جًٕٓسٚخ يصش انؼشثٛخ 

 

 

 

 عؼبدح األعتبر انذكتٕس / ػًٛذ انكهٛخ     
 تذٛخ طٛجخ ... ٔثؼذ،

 
الً افييك  االثنيييشوذلييي ميي م  مييب  خ مييش ريي ر ع اجتًييبم مجاييس ال ايييه مييسيييبكم ع ماًييبن ث  ييَذييٛظ       

  -4 ثحض   كل مشان ظ ر 12 م السبمخ  12/3/2018

 

 انتٕقٛغ انذسجخ االعــــــى

  أعتبر  انغٛذ األعتبر انذكتٕس/ يذًذ ػجذ انالِ إعًبػٛم

   أعتبر انغٛذح األعتبرح انذكتٕسح/ عؼبد دغٍ ػجذ انشدًٍ 

   أعتبر انغٛذح األعتبرح انذكتٕسح/ أيم يذًذ يذًٕد أثٕ صٚذ 

  أعتبر  ٛغٗ ػجذ انذبفع انذكتٕس/ إثشاْٛى ػاألعتبر انغٛذ 

  أعتبر  انغٛذح األعتبرح انذكتٕسح/ آيبل دًذ٘ اعؼذ ػشفبد 

   أعتبر انغٛذ األعتبر انذكتٕس / دُب دجٛت سيهّ 

   أعتبر انغٛذ األعتبر انذكتٕس/ ػصبو ػجذ انؼضٚض ػهٙ 

  أعتبر انغٛذ األعتبر انذكتٕس/ صبنخ ادًذ انششٚف 

  أعتبر ُٛش يذًذ عًٛشانغٛذ األعتبر انذكتٕس/ ي

  و أعتبر انغٛذح انذكتٕسح/ َجٕٖ ػهٙ يذًذ ػهٙ

  أعتبر و يذًذ كبيم ػهٙ انغٛذ انذكتٕس/ 

  يذسط  انغٛذ انذكتٕس/ ػًشٔ يذًذ ػجذ انغالو سجت 

  يذسط انغٛذح انذكتٕسح/ أيبَٙ َبجٙ ػجذ انؼضٚض 

 

   

 ثزنك ثشجبء انتكشو ثؼًم انالصو َذٕ صشف انًغتذقبد انخبصخ

 ٔتفضهٕا ثقجٕل فبئق االدتشاو 

 

 

 ػًٛذ انكهٛخ                

 

 

  (يذًذ ػجذ انالِ اعًبػٛمد/0)أ          
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 يذضش اجتًبع

 ( 23سقى )يجهظ انكهٛخ 

 و2012/ 3/ 12 انًٕافق االحٍُٕٛٚو 

 

ًيبم م فيي م12/3/2018الً افيك  االثنييشمي م  ونشير الو خالتبسي ال اييخ جاسيته  مجايسػقذ   

يذًييذ ػجييذ انييالِ /  األسييتبذ الييركت  ثمبمييخ مجاييس ال ايييخ ثر بسييخ  ظ ييران  مشييريييخ ثب الالسييبمخ 

   4 مًير ال ايخ و  يس الًجاس وثحض   كل مش  إعًبػٛم
 

 مضــــ ان  وكيل ال ايخ لار اسبد ال ايب   أ.د/عؼبد دغٍ ػجذ انشدًٍ 

 امضــــ  ع والطالة الت ايوكيل ال ايخ لشئ ن  أ.د/أيم يذًذ يذًٕد أثٕ صٚذ

 امضــــ  وكيل ال ايخ لشئ ن خرمخ الًجتًع ومنًيخ الجيئخ  إثشاْٛى ػٛغٗ ػجذ انذبفع .د/أ

 امضــــ  الًشرف ماى لسع األرغبل الفنيخ والتراث الش جي  أ.د/ آيبل دًذ٘ اعؼذ ػشفبد 

 مضــــ ان  الًشرف ماى لسع النمر والتذوق الفني  دُب دجٛت سيهّ د/ 0أ

 امضــــ  المب ع ث مًبل   يس لسع التصًيًبد الزخرفيخ  أ.و.د/ َجٕٖ ػهٙ يذًذ ػهٙ 

 امضــــ  الت جير الًجسعلسع   يس  المب ع ث مًبل يذًذ كبيم ػهٙ  أ.و.د/

 مضــــ ان  األستبذ الًتفرغ ثمسع الرسع والتص مر  أ.د/ ػصبو ػجذ انؼضٚض 

 مضــــ ان  ثمسع التصًيًبد الزخرفيخ  األستبذ الًتفرغ صبنخ أدًذ انششٚف أ.د/

 امضــــ  األعتبر انًتفشؽ ثقغى األشغبل انفُٛخ ٔانتشاث انشؼجٙ أ.د/ يُٛش يذًذ عًٛش 

 مضــــ ان  مرمر وحرح الج كح  د/ ػًشٔ يذًذ ػجذ انغالو 

 مضــــ ان  ألرم مر    أيبَٙ َبجٙ ػجذ انؼضٚض  د/

 أمينب لاًجاس مرمر م تت األستبذ الركت  / مًير ال ايخ أ/ أًٍٚ فٕص٘ صكٙ 

 -4 اعتٓالل
 

 ةادة الحضوربالسعميد الكمية ورهيس المجمس  إسماعيلمحمد عبد الاله أةد/  رحب الجمسة ف  بداية 

 -; عمى النحو التال مناقعة جدول ااعمال لالحضور انتقل ثم  -
 و  2012/ 2/ 12 االحٍُٕٛٚو سبثمخ الًن مرح  ماى محضر الجاسخ الانًصبدقخ  انًٕضــٕع األٔل 4

 انًصبدقخ.   -انقـــــــــــــــــشاس4
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أسرذا  أشرلال  ااسرتار الردكتور / عرريأ مسرعد عرارأاإلهردا  المقردم مرن النظر     انًٕضٕع انخبَـٙ 4 
ك  نسرر ة مررن وذاب ررت 1عرردد المعررادن بول ررة الذرب ررة الين ررة جامعررة حلرر ان  المذمدررل  رر  

  بال امات ةةة الب   ة  المسذهلوة ( ، ك  ن ذشو ل المعادن  الم نا  الزجاج ( الذشو ل 
 .ٕل اإلْذاء ٔتٕجّٛ خطبة شكش نغٛبدتّ قج -4 ـشاســانقــــــــــــــــ

ااسررتارة الرردكتورة / وكيمررة الكميررة لعررهون التعمرريم ال طرراب الرر ارد مررن النظررر  رر   4 ـجانًٕضييٕع انخبنــيي
بمرحلرة البورال ر  س  لمجنة فحص تظممات الطرالبالمقذرح  بشنن الذشو ل والطالب

 ة 2118 2117عن اليصل الدراس  األ ل للعام الجامع  
 ة انًٕافقخ ػهٗ انتشكٛم انًقتشح -4 ـشاســــــــانقــــــــــــ

التعبيرر المردرس بقسرم  الدكتور / مراهر حسرين عراقيرب منالطلب المقدم النظر      ـغ4ٕع انشاثــانًٕض
ممارسرررة ذ صصرررت  رررارج أسررر ار الجامعرررة  ررر  غ رررر أ قرررات بالول رررة بشرررنن  لمجسرررما

 ة العمل الرسم ة
ٚؤجم انًٕضٕع نذٍٛ االطالع ػهٗ انًٕافقبد انغبثقخ انتيٙ قيذيتٓب انكهٛيخ ثشيكم  -4 ـــشاســــــانقــــــــــــ

 يًبحم نجؼض أػضبء ْٛئخ انتذسٚظ 
 الذال ة : ساممجالس ااقالنظر    محاضر  4انًٕضٕع انخبيـظ

 مجلس قسم الذصم مات الز ر  ة ة -2          مجلس قسم الرسم  الذص  ر ة     -2          
 مجلس قسم األشلال الين ة  الذراث الشعب ة -3        

 أدٛظ انًجهظ ػهًب. -; انقـــــــــــــــــشاس

 الذال ة : عن مجلس الول ة المجان المنبثقةالنظر    محاضر  انًٕضٕع انغبدط4
 لجنة  دمة المجذمع ة    -3   لجنة الدراسات العل ا ة   -2     لجنة الم ذبرات  المعامل ة -1
 لجنة الموذبات  -6   لجنة الذعل م  الط ب   -5         لجنة الع قات الدقا  ة  -4

 أحيط المجمس عمماة -; ـــــــشاســانقــــــــــــ

 -4جهظ انًٕضٕػبد انتبنٛخٔفًٛب ٚغتجذ يٍ أػًبل َبقش انً

 ااسررتارة الرردكتورة / وكيمررة الكميررة لمدراسررات العميررا والبحرروثالنظررر  رر  ال طرراب الرر ارد مررن  : انًٕضييٕع انغييبثغ
 ة  لمياا هناا إسماعيل لمباحثة /  لجنة إشرام الماجسذ ربشنن مقذرح ذشو ل 

 .انًٕافقخ  -; ــشاســـانقــــــــــــــــ

 ر ر س قسرم ااستارة الدكتورة / وكيمة الكمية لعهون التعمريم والطرالب ال طاب ال ارد من نظر    ال : انًٕضٕع انخبيٍ
    تركيابد لة  " االنياكيكوبات التركية الحكومية "عل م الذرب ة الين ة بشنن حض رها مؤذمر بجامعة 

 م   لك نظرا لمشاروة س ادذها ببحث بالمؤذمر ة 2118ابر ل  16-12اليذرة من 

 .ػهٗ عفش عٛبدتٓب  انًٕافقخ -:نقــــــــــــــــــــــشاسا
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بشررنن ذشررو ل الكميررة عميررد /  معررال  ااسررتار الرردكتورالمقذرررح المقرردم مررن النظررر  رر   ;غتبعييانًٕضييٕع ان
بعرررل اللجررران المنبدقرررة عرررن مجلرررس الول رررة   لرررك نظررررا  لحرررد ث بعرررل الذع  نرررات 

  ق ( ة الجد دة     مناصب السادة  و   الول ة ك مر 
   .انًٕافقخ ػهٗ انتشكٛم انًشفق  -4 ـشاســانقــــــــــــــــ

ااسررتارة الرردكتورة / وكيمررة الكميررة لعررهون  دمررة ال طرراب الرر ارد مررن النظررر  رر    4بشييش انًٕضييٕع انؼ
اعذرر ارها عرررن  ر ررر س قسررم علررر م الذرب ررة الين ررة بشرررنن  المجتمررو وتنميرررة البيهررة
" بد لرررة  2131م  رررة للمجذمرررع   رررق رؤ رررة " الررررؤى الذنالسرررير لحضررر ر ملذقرررى 

 م   لررك نظرررا   2118 برا ررر  21-18المملوررة العرب ررة السررع د ة   رر  اليذرررة مررن 
 ذنج ل الذنش رات لجم ع المشارو ن بالملذقى من  ارج المملوة العرب ة السع د ة ل

بثق العتخشاد يٕافقيخ انجبيؼيخ ، ػهٗ اػتزاس عٛبدتٓب ػٍ انغفش فٙ انًٕػذ انغ انًٕافقخ -ــــــشاس4ـــنقـــــــا

 .ػهٗ أٌ ٚتى إػالو انكهٛخ ثبنًٕػذ انجذٚذ نهًهتقٗ 

بشرنن الكميرة عميرد /  معرال  ااسرتار الردكتورالمقذررح المقردم مرن النظرر  ر  : ذيبد٘ ػشيش انًٕضٕع ان
ك الرحلرة العلم رة ( ذعد ل بعل بن د ال حرة البورال ر  س ب صر ص أن ذور ن 

األسرب ع الدالرث  ر  أن  ور ن م عردها قصرر  أسر ان    ر  ال  حرة لمرد نذ  األ
 ك مر ق ( ة من اليصل الدراس  الدان  سن  ا  

   .انًٕافقخ ػهٗ انًقتشح  -;انقــــــــــــــــــــشاس

 حى اقتصش انًجهظ فٙ أػًبنّ ػهٗ يغتٕٖ  األعبتزح َٔبقش انًٕضٕع انتبنٙ 4 

ااستار الردكتور / رهريس قسرم ااعرتال الفنيرة والترراث مرن  النظر    ال طاب ال ارد: ػشش  خبَٙانًٕضٕع ان
المرردرس أمرران  نرراج  عبررد العزيررز السرريدة /  ذع رر نمررنو   الذ صرر ة ببشررنن  العررعب 

 ب ات القسم ة أستار مساعدب ظ ية معادن بالقسم ذ صص أشلال 
فيٙ تؼٛيٍٛ عيٛبدتٓب ًيُخ ٔٛخ ثبنتٕصيقشاس انهجُيخ انؼهًٛيخ انذائًيخ ثٕافقخ ػهٗ ًان -;انقــــــــــــــــــــشاس

 .ٔظٛفخ أعتبر يغبػذ ثزاد انقغى ٔانتخصص 
 .م2012/ 12/3الً افك االثنيش م م   ظ ر مش ث ر  خيالثب الًجاس أمًبله في مًبم السبمخ  ىلر أ  هذا و 

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

 
         

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

 (إسماعيل


