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 جدول أعمال 
 (31مجمس كمية التربية الفنية رقم )

 14/5/2018  االثنين
 استيالل  -أواًل:

  
 

 -الموضوعات : -ثانيًا:
 16/4/2018الموافق   االثنينيوم الجمسة السابقة المنعقدة محضر المصادقة عمى  -1
 
بشأن مجتمع وتنمية البيئة وكيل الكمية لشئون خدمة الالدكتور /  األستاذمن الخطاب الوارد النظر في  -2

بخصاو  اقتاراق قسام م 16/4/2018الكمياة بجمساتب بتااري  مجماس الرد عمى الموضوع المحاال مان 
 .التصميمات الزخرفية بإقامة نادي فني 

 
الخطاب الوارد من األستاذ الدكتور / وكيل الكمية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بشأن النظر في  -3

 المجتمع وتنمية البيئة بإقامة وحدة لمتابعة الخريجين . مقترق لجنة خدمة
 
بشااأن رئاايس قساام األشاافال الانيااة والتااراث الشااعبي /  ةالاادكتور  ةالخطاااب الااوارد ماان األسااتاذالنظاار فااي  -4

عمى تعيين السيدة / م  7/5/2018موافقة مجمس قسم األشفال الانية والتراث الشعبي بجمستب بتاري  
 .خشب ( بذات القسم  أشفال) تخص  مساعد سيد طمعت في وظياة مدرس ال يحيالسيد  أسماء

 
 
الخطاااب الااوارد ماان األسااتاذة الاادكتورة / رئاايس قساام األشاافال الانيااة والتااراث الشااعبي بشااأن النظاار فااي  -5

م عماااى  14/5/2018الطارئاااة بتااااري  موافقاااة مجماااس قسااام األشااافال الانياااة والتاااراث الشاااعبي بجمساااتب 
 د عيسى حسانين في وظياة مدرس ) تخص  أشفال معادن ( بذات القسم .تعيين السيد/ محم
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الخطاب الاوارد مان األساتاذة الادكتورة / وكيماة الكمياة لمدراساات العمياا والبحاوث بشاأن موافقاة النظر في  -6
دعاااء زكرياا محمااد /  تساجيل الاادكتورال لمباح اةم عمااى  29/4/2018بتااري  قسام النقااد والتاذوف الانااي 

 )مرفف( .يم إبراه
 
 
الخطاب الاوارد مان األساتاذة الادكتورة / وكيماة الكمياة لمدراساات العمياا والبحاوث بشاأن موافقاة النظر في  -7

م عماى تساجيل الماجساتير لمباح اة / لميااء  7/5/2018قسم األشفال الانية و التاراث الشاعبي بتااري  
 هناء إسماعيل .)مرفف( 

 
 
ساتاذة الادكتورة / وكيماة الكمياة لمدراساات العمياا والبحاوث بشاأن موافقاة الخطاب الاوارد مان األالنظر في  -8

مااااروة محمااااد أحمااااد م عمااااى تسااااجيل الاااادكتورال لمباح ااااة /  8/5/2018قساااام التعبياااار المجساااام بتاااااري  
 .)مرفف( حسن

 
 
افقاة الخطاب الاوارد مان األساتاذة الادكتورة / وكيماة الكمياة لمدراساات العمياا والبحاوث بشاأن مو النظر في  -9

م عماااااى تساااااجيل الااااادكتورال لمباحاااااث / مصاااااطاى محماااااد  8/5/2018قسااااام التعبيااااار المجسااااام بتااااااري  
 السعيد.)مرفف(

 
الخطاب الوارد من األستاذة الدكتورة / وكيمة الكمية لمدراسات العميا والبحاوث بشاأن موافقاة النظر في  -10

ل لمباحااث / محمااد منياار محمااد م عمااى تسااجيل الاادكتورا 7/5/2018قساام عمااوم التربيااة الانيااة بتاااري  
 سمير عبد المقصود .)مرفف( 

  

الخطاب الوارد من األستاذة الادكتورة / وكيماة الكمياة لمدراساات العمياا والبحاوث بشاأن موافقاة النظر في  -11
م عمااى تسااجيل خطااة الماجسااتير لمباحااث /  7/5/2018قساام األشاافال الانيااة والتااراث الشااعبي بتاااري  

 فف( غنوم محمد محمد.)مر 
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 محبضز مجبلش األلضبم التبليخ :النظز في  -12
 مجمس قسم التصميمات الزخرفية . -2مجمس قسم األشفال الانية والتراث الشعبي.  -1     
         )جمسة طارئة( . مجمس قسم األشفال الانية والتراث الشعبي  -4    . مجمس قسم الرسم والتصوير -3     

 
 

 مجان المنب قة التالية :النظر في محاضر ال -13
 شئون الطالب لجنة  -2المكتبات                            لجنة  -1     
 لجنة العالقات ال قافية -4خدمة المجتمع                       لجنة -3     
    .                  لجنة الدراسات العميا -6المختبرات والمعامل                 لجنة -5     

 
 

 ما يستجد من أعمال 
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 جدول أعمال
 (31مجمس كمية التربية الفنية رقم )

 14/5/2018  االثنين
 استيالل  -أواًل:
  

 -الموضوعات : -ثانيًا:
 16/4/2018الموافق   االثنينالجمسة السابقة المنعقدة يوم محضر المصادقة عمى  -1
 
كيتل الكميتة لوت ون خدمتة المجتمتم وتنميتة البي تة بوتعن الترد عمتى الخطاب الوارد من األستتا  التدكتور / و النظر في  -2

م بخصتو  اقتتراق قستم التصتميمات اليخرفيتة 16/4/2018الموضوع المحتال متن مجمتس الكميتة بجمستتو بتتاري  
 بإقامة نادي فني .

 
ي تة بوتعن مقتترق لجنتة الخطاب الوارد من األستا  الدكتور / وكيل الكمية لو ون خدمة المجتمم وتنمية البالنظر في  -3

 خدمة المجتمم وتنمية البي ة بإقامة وحدة لمتابعة الخريجين .
 
الخطاب الوارد متن األستتا ة التدكتورة / ر تيس قستم األوتفال الفنيتة والتتراث الوتعبي بوتعن موافقتة مجمتس النظر في  -4

يدة / أستما  الستيد يحتي الستيد م عمى تعيين الس 7/5/2018قسم األوفال الفنية والتراث الوعبي بجمستو بتاري  
 طمعت في وظيفة مدرس مساعد ) تخص  أوفال خوب ( ب ات القسم .

 
الخطاب الوارد متن األستتا ة التدكتورة / ر تيس قستم األوتفال الفنيتة والتتراث الوتعبي بوتعن موافقتة مجمتس النظر في  -5

م عمتتى تعيتتين الستتيد/ محمتتد عيستتى  14/5/2018قستتم األوتتفال الفنيتتة والتتتراث الوتتعبي بجمستتتو الطار تتة بتتتاري  
 حسانين في وظيفة مدرس ) تخص  أوفال معادن ( ب ات القسم .

 
الخطتتاب التتوارد متتن األستتتا ة التتدكتورة / وكيمتتة الكميتتة لمدراستتات العميتتا والبحتتوث بوتتعن موافقتتة قستتم النقتتد النظتتر فتتي  -6

 دعا  يكريا محمد إبراىيم .)مرفق(  م عمى تسجيل الدكتوراه لمباحثة / 29/4/2018والت وق الفني بتاري  
 
الخطاب الوارد من األستا ة الدكتورة / وكيمتة الكميتة لمدراستات العميتا والبحتوث بوتعن موافقتة قستم األوتفال النظر في  -7

 م عمى تسجيل الماجستير لمباحثة / لميا  ىنا  إسماعيل .)مرفق(  7/5/2018الفنية و التراث الوعبي بتاري  
 
الخطاب الوارد متن األستتا ة التدكتورة / وكيمتة الكميتة لمدراستات العميتا والبحتوث بوتعن موافقتة قستم التعبيتر  النظر في -8

 م عمى تسجيل الدكتوراه لمباحثة / مروة محمد أحمد حسن.)مرفق(  8/5/2018المجسم بتاري  
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ميتا والبحتوث بوتعن موافقتة قستم التعبيتر الخطاب الوارد متن األستتا ة التدكتورة / وكيمتة الكميتة لمدراستات العالنظر في  -9
 م عمى تسجيل الدكتوراه لمباحث / مصطفى محمد السعيد.)مرفق( 8/5/2018المجسم بتاري  

 
الخطاب الوارد متن األستتا ة التدكتورة / وكيمتة الكميتة لمدراستات العميتا والبحتوث بوتعن موافقتة قستم عمتوم النظر في  -10

محمتتتتتد منيتتتتر محمتتتتتد ستتتتمير عبتتتتتد عمتتتتى تستتتتتجيل التتتتدكتوراه لمباحتتتتث /  م 7/5/2018التربيتتتتة الفنيتتتتة بتتتتتتاري  
 .)مرفق( المقصود

  
الخطاب الوارد من األستا ة الدكتورة / وكيمة الكمية لمدراسات العميا والبحوث بوتعن موافقتة قستم األوتفال النظر في  -11

  غنوم محمد محمد.)مرفق(م عمى تسجيل خطة الماجستير لمباحث /  7/5/2018الفنية والتراث الوعبي بتاري  
 

 محاضر مجالس األقسام .النظر في  -12
 

 محاضر المجان المنبثقة . النظر في -13
 

 ما يستجد من أعمال 
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 عؼادة األعتار انذكتٕس / ػًٛذ انكهٛت
 تحٛت طٛبت ... ٔبؼذ،

 
الً افييك  االثنيييشوذلييي  يي م  مييب   خ مييش ريي ز ع اجتًييبم مجاييش ال ايييه مييصيييبكم ع ماًييبن ث  ييَحييٛظ       

  -: ثحض ر كل مشبن صجبح 11 م الضبمخ  11/5/2018

 

 انتٕقٛغ انذسجت االعــــــى

  أعتار  انغٛذ األعتار انذكتٕس/ يحًذ ػبذ انالِ إعًاػٛم

   أعتار انغٛذة األعتارة انذكتٕسة/ عؼاد حغٍ ػبذ انشحًٍ 

   أعتار انغٛذة األعتارة انذكتٕسة/ أيم يحًذ يحًٕد أبٕ صٚذ 

  أعتار  انذكتٕس/ إبشاْٛى ػٛغٗ ػبذ انحافظ األعتار غٛذ ان

  أعتار  انغٛذة األعتارة انذكتٕسة/ آيال حًذ٘ اعؼذ ػشفاث 

   أعتار انغٛذ األعتار انذكتٕس / حُا حبٛب سيهّ 

   أعتار انغٛذ األعتار انذكتٕس/ ػصاو ػبذ انؼضٚض ػهٙ 

  تارأع انغٛذ األعتار انذكتٕس/ صانح احًذ انششٚف 

  أعتار انغٛذ األعتار انذكتٕس/ يُٛش يحًذ عًٛش

  و أعتار انغٛذة انذكتٕسة/ َجٕٖ ػهٙ يحًذ ػهٙ

  أعتار و يحًذ كايم ػهٙ انغٛذ انذكتٕس/ 

  يذسط  انغٛذ انذكتٕس/ ػًشٔ يحًذ ػبذ انغالو سجب 

  يذسط ْانت يحًذ خهٛم انغٛذة انذكتٕسة/ 

 

   

 حٕ صشف انًغتحقاث انخاصت بزنكبشجاء انتكشو بؼًم انالصو َ

 ٔتفضهٕا بقبٕل فائق االحتشاو 

 

 

 ػًٛذ انكهٛت                

 

 

  (يحًذ ػبذ انالِ اعًاػٛمد/0)أ          
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 يحضش اجتًاع

 ( 31سقى )يجهظ انكهٛت 

 و2018/ 5/ 14 انًٕافق االحٍُٕٛٚو 

 

م فييي مًييبم 11/5/2018الً افييك  االثنيييش يي م  الثالثيي  الحبك ييخ وال ايييخ جاضييته  مجاييشػقييذ   

يحًيذ ػبيذ انيالِ /  األصيتبذ اليتكت رثمبمخ مجايش ال اييخ ثزسبصيخ صجبحب  حبك خ مشزالالضبمخ 

   : مًيت ال ايخ ورسيش الًجاش وثحض ر كل مش  إعًاػٛم
 

 مضــــ ان  وكيل ال ايخ لاتراصبد العايب   أ.د/عؼاد حغٍ ػبذ انشحًٍ 

 امضــــ  التعايع والطالة وكيل ال ايخ لشئ    أ.د/أيم يحًذ يحًٕد أبٕ صٚذ

 امضــــ  وكيل ال ايخ لشئ   ختمخ الًجتًع ومنًيخ الجيئخ  إبشاْٛى ػٛغٗ ػبذ انحافظ .د/أ

 امضــــ  الًشزف ماى لضع األرغبل الفنيخ والتزاث الشعجي  أ.د/ آيال حًذ٘ اعؼذ ػشفاث 

 مضــــ ان  لتذوق الفني الًشزف ماى لضع النمت وا حُا حبٛب سيهّ د/ 0أ

 امضــــ  المبسع ث مًبل رسيش لضع التصًيًبد الزخزفيخ  أ.و.د/ َجٕٖ ػهٙ يحًذ ػهٙ 

 امضــــ  التعجيز الًجضعلضع رسيش  المبسع ث مًبل يحًذ كايم ػهٙ  أ.و.د/

 مضــــ ان  األصتبذ الًتفزغ ثمضع الزصع والتص  ز  أ.د/ ػصاو ػبذ انؼضٚض 

 مضــــ ان  األصتبذ الًتفزغ ثمضع التصًيًبد الزخزفيخ  ذ انششٚفصانح أحً أ.د/

 امضــــ  األعتار انًتفشؽ بقغى األشغال انفُٛت ٔانتشاث انشؼبٙ أ.د/ يُٛش يحًذ عًٛش 

 مضــــ ان  مت ز وحتح الج كح  د/ ػًشٔ يحًذ ػبذ انغالو 

 مضــــ ان  ألتم مترس  ْانت يحًذ خهٛم   د/

 أمينب لاًجاش مت ز م تت األصتبذ التكت ر/ مًيت ال ايخ أ/ أًٍٚ فٕص٘ صكٙ 

 -: اعتٓالل
 

 عميتد الكميتة ور تيس المجمتس  إسممععل محمد عبد الاله أ.د/  رحتب الجمستة فتي بدايتة
 .ادة الحضوربالس

 -: عمى النحو التاليمناقوة جدول األعمال لالحضور انتقل ثم  -
 و  2018/ 4/ 16 االحٍُٕٛٚو لضبثمخ الًنعمتح  محضز الجاضخ ا المصادقة عمى انًٕضــٕع األٔل :

 انًصادقت.   -انقـــــــــــــــــشاس:



                                                  

 جايؼت انًُٛا                                                 

 انفُٛت كهٛــت انتشبٛــت

 أياَت يجهظ انكهٛت

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (086) 2317087: هٛفاكظت  تكهٛت انتشبٛت انفُٛ  -جايؼت انًُٛا   –انًُٛا يحافظت   –جًٕٓسٚت يصش انؼشبٛت 

 

 

 

األستا  الدكتور / وكيل الكمية لو ون خدمتة المجتمتم الخطاب الوارد من النظر في  انًٕضٕع انخاَـٙ : 
بشااأن الاارد عمااى الموضااوع المحااال ماان مجمااس الكميااة بجمسااتب بتااااري  وتنميتتة البي تتة 

 . اقتراق قسم التصميمات الزخرفية بإقامة نادي فنيم بخصو  16/4/2018
 .انًٕافقت ػهٗ انُشاط ضًٍ خطت انقغى انتؼهًٛٛت  -: ـشاســانقــــــــــــــــ

األستا  الدكتور / وكيل الكمية لو ون خدمة المجتمم الخطاب الوارد من النظر في  : ـجانًٕضٕع انخانــ
خدمااة المجتمااع وتنميااة البيئااة بإقامااة وحاادة لمتابعااة  مقتاارق لجنااةبشااأن  وتنميتتة البي تتة

 . الخريجين
يقتييشإ إقايييت  انٕحييذة ػهييٗ أٌ تتبييغ ٔكانييت انكهٛييت نشيي ٌٕ خذيييت انًٕافقييت ػهييٗ  -: ـشاســـييـــــانقــــــــــــ

 .انًجتًغ ٔتًُٛت انبٛ ت 
م األوتتفال الفنيتتة متتن األستتتا ة التتدكتورة / ر تتيس قستتالخطاااب الااوارد النظاار فااي   ـغ:ٕع انشابــييانًٕضيي

موافقاااة مجماااس قسااام األشااافال الانياااة والتاااراث الشاااعبي بجمساااتب بشاااأن  والتتتتراث الوتتتعبي
فاااي  الستتيدة / أستتما  الستتتيد يحتتي الستتيد طمعتتت م عمااى تعيااين 7/5/2018بتاااري  
 بذات القسم . مدرس مساعد ) تخص  أشفال خشب (وظياة 

 عٛادتٓا .انًٕافقت ػهٗ تؼٍٛٛ  -: ـــشاســــــانقــــــــــــ
متن األستتا ة التدكتورة / ر تيس قستم األوتفال الفنيتة والتتراث الخطااب الاوارد النظار فاي  :انًٕضٕع انخاييـظ

موافقااة مجمااس قساام األشاافال الانيااة والتااراث الشااعبي بجمسااتب الطارئااة بشااأن  الوتتعبي
مادرس ) في وظيااة  السيد/ محمد عيسى حسانين م عمى تعيين 14/5/2018بتاري  

 بذات القسم . ل معادن (تخص  أشفا
 انًٕافقت ػهٗ تؼٍٛٛ عٛادتّ. -: ـشاســـانقـــــــــــــــــ

 األستا ة الدكتورة / وكيمة الكميتة لمدراستات العميتا والبحتوثالخطاب الوارد من النظر في  انًٕضٕع انغادط:
تستتتتتجيل عمااااى  م 29/4/2018موافقااااة قساااام النقااااد والتاااااذوف الانااااي بتاااااري  بشااااأن 

 .)مرفف(  مباحثة / دعا  يكريا محمد إبراىيمالدكتوراه ل
 انًٕافقت . -: ـشاســانقــــــــــــــــ

 األستتا ة التدكتورة / وكيمتة الكميتة لمدراستات العميتا والبحتوثالخطاب الوارد من النظر في  : انًٕضٕع انغابغ
عمااااى  م 7/5/2018بتاااااري   األشاااافال الانيااااة والتااااراث الشااااعبيموافقااااة قساااام بشااااأن 
 .)مرفف( لميا  ىنا  إسماعيل لمباحثة /  الماجستيرتسجيل 

 انًٕافقت . -: ــشاســـانقــــــــــــــــ
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 األستتا ة التدكتورة / وكيمتة الكميتة لمدراستات العميتا والبحتوثالخطاب الاوارد مان النظر في  : خايٍانًٕضٕع ان
اه التتتتدكتور تستتتتجيل عمااااى  م 8/5/2018التعبياااار المجساااام بتاااااري  موافقااااة قساااام بشااااأن 

 .)مرفف( مروة محمد احمد حسن لمباحثة / 
 انًٕافقت . -: ــشاســـانقــــــــــــــــ

 األستتا ة التدكتورة / وكيمتة الكميتة لمدراستات العميتا والبحتوثالخطااب الاوارد مان النظر في  :غتاعانًٕضٕع ان
التتتتدكتوراه تستتتتجيل عمااااى  م 8/5/2018التعبياااار المجساااام بتاااااري  موافقااااة قساااام بشااااأن 
 .)مرفف( مصطفى محمد السعيد /  ثلمباح

 انًٕافقت . -: ــشاســـانقــــــــــــــــ

 األستا ة الدكتورة / وكيمة الكمية لمدراسات العميتا والبحتوثالخطاب الوارد من النظر في  :اشش انًٕضٕع انؼ
التتدكتوراه تستتجيل عمااى  م 7/5/2018عمااوم التربيااة الانيااة بتاااري  موافقااة قساام بشااأن 
 .)مرفف( محمد منير محمد سمير عبد المقصود /  لمباحث

 انًٕافقت . -: ــشاســـانقــــــــــــــــ

األستتا ة التدكتورة / وكيمتة الكميتة لمدراستات العميتا الخطااب الاوارد مان النظر في  :حاد٘ ػشش انًٕضٕع ان
 م 7/5/2018بتاااري   األشاافال الانيااة والتااراث الشااعبيموافقااة قساام بشااأن  والبحتتوث
 .)مرفف( غنوم محمد محمد/  الماجستير لمباحثسجيل تعمى 

 انًٕافقت . -: ــشاســـانقــــــــــــــــ

 التالية : مجالس األقسامالنظر في محاضر  :ػشش  خاَٙانًٕضٕع ان
 مجمس قسم األشفال الانية والتراث الشعبي. -2مجمس قسم الرسم والتصوير .               -1
  .)جمسة طارئة(مجمس قسم األشفال الانية والتراث الشعبي -4الزخرفية .مجمس قسم التصميمات  -3

 أحٛظ انًجهظ ػهًا. -: انقـــــــــــــــــشاس

 عن مجمس الكمية التالية : المجان المنبثقةالنظر في محاضر  :ػشش  خانجانًٕضٕع ان
 خدمة المجتمع .   لجنة  -3   لجنة الدراسات العميا .   -2     لجنة المختبرات والمعامل . -1
 لجنة المكتبات  -6   لجنة التعميم والطالب   -5         لجنة العالقات ال قافية  -4

 أحيط المجمس عمما. -: ـــــــشاســانقــــــــــــ

 

 -:ٔفًٛا ٚغتجذ يٍ أػًال َاقش انًجهظ انًٕضٕػاث انتانٛت

 



                                                  

 جايؼت انًُٛا                                                 

 انفُٛت كهٛــت انتشبٛــت

 أياَت يجهظ انكهٛت

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (086) 2317087: هٛفاكظت  تكهٛت انتشبٛت انفُٛ  -جايؼت انًُٛا   –انًُٛا يحافظت   –جًٕٓسٚت يصش انؼشبٛت 

 

 

 

ر تتتيس قستتتم التصتتتميمات  ة التتتدكتورة / األستتتتاالخطاااب الاااوارد ماان النظاار فاااي  :ػشيييش  شابيييغانًٕضيييٕع ان
تستجيل عماى  م 10/5/2018التصاميمات الزخرفياة بتااري  موافقة قسم بشأن  اليخرفية

 .)مرفف( جالل وحيد احمد عبد القادر )أردني الجنسية( /  الدكتوراه لمباحث
 انًٕافقت . -: ــشاســـانقــــــــــــــــ

تااوي  بشاأن الكميتة عميتد /  األستا  التدكتورمان المقدم المقترق النظر في  :ػشش  انخايظانًٕضٕع 
 . م2017/2018نهاية العام الجامعي  امتحاناتسيادتب في اعتماد نتائج 

 . انًٕافقت -ــــــشاس:ـــنقـــــــا

ر تيس قستم األوتفال الفنيتة األستتا ة التدكتورة / الخطااب الاوارد مان النظار فاي  :ػشش  انغادطانًٕضٕع 
األشاااافال الانيااااة والتااااراث الشااااعبي بتاااااري  قساااام مجمااااس موافقااااة بشااااأن ي والتتتتتراث الوتتتتعب

أستتتما  الستتتيد يحتتتى الستتتيد طمعتتتت / رفتتتم الجتتتيا  عتتتن الستتتيدة عمااى  م 7/5/2018
 م . 11/9/2012المواقم عمييا بتاري  

 انًٕافقت . -: ــشاســـانقــــــــــــــــ

 .م14/5/2018الً افك االثنيش   م   ظ ز ثعت مش  ال احتحالًجاش أمًبله في مًبم الضبمخ  ىلت أ  هذا و 

 ،،، ْزا ٔباهلل انتٕفٛق
  سئٛظ انًجهظ ٔػًٛذ انكهٛت                    أيٍٛ انًجهظ      

 
         

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

 (إسمععل 


