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 جدول أعمال 
 (32مجمس كمية التربية الفنية رقم )

 10/6/2018 األحد
 استيالل  -أواًل:

  
 

 -الموضوعات : -ثانيًا:
 14/5/2018الموافق   االثنينيوم الجلسة السابقة المنعقدة محضر المصادقة على  -1
 
لمالحظرا  اشرنن بمنيرر محمرد سرمير عبرد المقصررد الردتارر /  األسراا مرن الخطرا  الررارد النظرر ير   -2

 .الا  الحظها خالل قيامه تمراق  عام باالماحانا  
 
 
الاعلريم رالطرال  لشرئرن نائر  رئريا الجامعرة األسراا  الردتارر / معرال  الخطرا  الررارد مرن النظر ي   -3

م الماحرررران 11/5/2012الضرررررابط الارررر  اقرسررررا المجلررررا األعلررررى للجامعررررا  بجلسرررراه بارررراري  بشررررنن 
 .القدرا 

 
الخطا  الرارد من األساا  الدتارر / رتيل التلية لشئرن خدمة المجامع رانمية البيئة بشنن ي  النظر  -4

 مقارح الالئحة المالية لقاعة عرض الفنرن الاشتيلية بالتلية ) قاعة الفنان/ حنا حبي  ( .
 

 
ا رالبحرر  بشرنن الخطا  الررارد مرن األسراا ة الردتاررة / رتيرل التليرة لشرئرن الدراسرا  العليرالنظر ي   -5

مرايقة مجلا قسم الرسم رالاصرير علرى اجديرد اعرارة الردتاررة / شريما  عبرد العظريم مصرطفى للعمرل 
 بجامعة شقرا  بالمملتة العربية السعردية ر لك ي  اطار العام الثان  .
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بحرر  بشرنن الخطا  الررارد مرن األسراا ة الردتاررة / رتيرل التليرة لشرئرن الدراسرا  العليرا رالالنظر ي   -6
مرايقرررة مجلرررا قسرررم الرسرررم رالاصررررير علرررى اجديرررد اعرررارة الررردتارر / حامرررد سرررالم جمعرررة للعمرررل بتليرررة 

 .الثامن الاصاميم رالفنرن الاطبيقية بالمملتة العربية السعردية ر لك ي  اطار العام 
 
 
  
بشرنن مرايقرة مجلرا الخطا  الرارد من األساا ة الدتاررة / رئيا قسم الاصرميما  الخخرييرة النظر ي   -7

قسررم الاصررميما  الخخرييررة علررى اجديررد اعررارة الرردتارر / محمررد تيشررار تامررل للعمررل  ر لررك يرر  اطررار 
 العام الثامن .

 

 
 
الخطا  الررارد مرن األسراا ة الردتاررة / رتيلرة التليرة للدراسرا  العليرا رالبحرر  بشرنن مرايقرة النظر ي   -2

م علررى اسررجيل الرردتارراح للباحثررة / امررل عبررد العظرريم  4/6/2012قسررم الاصررميما  الخخرييررة بارراري  
 عبد السالم .)مريق(

 
 
الخطررا  الرررارد مررن األسرراا ة الرردتاررة / رتيلررة التليررة للدراسررا  العليررا رالبحررر  بشررنن مرايقررة قسررم النظررر يرر   -1

 )مريق(. م على اسجيل الدتارراح للباحثة / سنا  ياح  عبد الرحمن 4/6/2012األشغال الفنية بااري  
 
  

الخطررا  الرررارد مررن األسرراا ة الرردتاررة / رتيلررة التليررة للدراسررا  العليررا رالبحررر  بشررنن مرايقررة قسررم النظررر يرر   -10
 م على اسجيل الدتارراح للباحثة / دعا  احمد محمد عخ .)مريق( 4/6/2012األشغال الفنية بااري  

 
 

 محبضز مجبلش األلضبم التبليخ :النظز في  -11
 مجلا قسم الاصميما  الخخريية . -2جلا قسم األشغال الفنية رالارا  الشعب . م -1     
    . مجلا قسم الرسم رالاصرير -3     
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 النظر ي  محاضر اللجان المنبثقة الاالية : -12
 شئرن الطال  لجنة  -2المتابا                             لجنة  -1     
 لجنة العالقا  الثقايية -4               خدمة المجامع        لجنة -3     
    .                  لجنة الدراسا  العليا -6المخابرا  رالمعامل                 لجنة -5     
 

 ما يستجد من أعمال 
 

  ثم ينعقد المجلا على مسارى األساا ة للنظر ي  :
سرررم األشرررغال الفنيرررة رالاررررا  الشرررعب  بشرررنن ق/ رئررريا  ةالررردتارر  األسررراا ةالنظرررر يررر  الخطرررا  الررررارد مرررن  -

طباعرررة المررردرا بالقسرررم اخصررر   شرررغال ميررررة يسرررر  محمرررد محمرررد قايرررد الارصرررية باعيرررين السررريدة /  
 برظيفة  ساا  مساعد ب ا  الاخص  بالقسم .
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 جدول أعمال
 (32مجمس كمية التربية الفنية رقم )

 10/6/2018 األحد
 استيالل  -أواًل:
  

 -ات :الموضوع -ثانيًا:
 14/5/2018الموافق   االثنينالجمسة السابقة المنعقدة يوم محضر المصادقة عمى  -1
 
الخطرا  الرروارد مرن األسررتات الردكتور / منيررر محمرد سررمير عبرد المقصررود بتر ن المالحظررات التر  الحظيررا النظرر فرر   -2

 خالل قيامو كمراق  عام باالمتحانات .
 
األستات الدكتور / نائر  رئريس الجامعرة لترئون التعمريم والطرال  بتر ن الضروابط الخطا  الوارد من معال  النظر ف   -3

 م المتحان القدرات.19/5/2018الت  اقرىا المجمس األعمى لمجامعات بجمستو بتاريخ 
 
الخطررا  الرروارد مررن األسررتات الرردكتور / وكيررل الكميررة لتررئون خدمررة المجتمرر  وتنميررة البيئررة بترر ن مقتررر  النظررر فرر   -4

 حة المالية لقاعة عرض الفنون التتكيمية بالكمية ) قاعة الفنان/ حنا حبي  ( .الالئ
 
الخطا  الوارد من األستاتة الدكتورة / وكيل الكمية لتئون الدراسرات العميرا والبحروث بتر ن موافقرة مجمرس النظر ف   -5

ل بجامعررة تررقراف بالمممكررة قسررم الرسررم والتصرروير عمررى تجديررد تعررارة الرردكتورة / ترريماف عبررد العظرريم مصررطفى لمعمرر
 العربية السعودية وتلك ف  تطار العام الثان  .

 
الخطا  الوارد من األستاتة الدكتورة / وكيل الكمية لتئون الدراسرات العميرا والبحروث بتر ن موافقرة مجمرس النظر ف   -6

يم والفنررون التطبيقيررة قسررم الرسررم والتصرروير عمررى تجديررد تعررارة الرردكتور / حامررد سررالم جمعررة لمعمررل بكميررة التصررام
 بالمممكة العربية السعودية وتلك ف  تطار العام الثامن .

  
الخطررا  الرروارد مررن األسررتاتة الرردكتورة / رئرريس قسررم التصررميمات القخرفيررة بترر ن موافقررة مجمررس قسررم النظررر فرر   -7

 العام الثامن .التصميمات القخرفية عمى تجديد تعارة الدكتور / محمد كيتار كامل لمعمل  وتلك ف  تطار 
 
الخطرررا  الررروارد مرررن األسرررتاتة الررردكتورة / وكيمرررة الكميرررة لمدراسرررات العميرررا والبحررروث بتررر ن موافقرررة قسرررم النظرررر فررر   -8

 م عمى تسجيل الدكتوراه لمباحثة / امل عبد العظيم عبد السالم .)مرفق( 4/6/2018التصميمات القخرفية بتاريخ 
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ة الدكتورة / وكيمرة الكميرة لمدراسرات العميرا والبحروث بتر ن موافقرة قسرم األتر ال الخطا  الوارد من األستاتالنظر ف   -9
 م عمى تسجيل الدكتوراه لمباحثة / ىناف فتح  عبد الرحمن .)مرفق( 4/6/2018الفنية بتاريخ 

 
ة قسرم األتر ال الخطا  الوارد من األستاتة الدكتورة / وكيمة الكمية لمدراسات العميا والبحوث بتر ن موافقرالنظر ف   -10

 م عمى تسجيل الدكتوراه لمباحثة / دعاف احمد محمد عق .)مرفق( 4/6/2018الفنية بتاريخ 
 

 محاضر مجالس األقسام .النظر ف   -11
 

 محاضر المجان المنبثقة . النظر ف  -12
 

 ما يستجد من أعمال 
 

 ثم ينعقد المجمس عمى مستوى األساتتة لمنظر ف  : 
لروارد مرن األسرتاتة الردكتورة / رئريس قسرم األتر ال الفنيرة والترراث الترعب  بتر ن التوصرية بتعيرين النظر ف  الخطا  ا -

السيدة / أميرة يسري محمد محمد قايد المدرس بالقسم تخصص أت ال طباعة بوظيفرة أسرتات مسراعد برتات التخصرص 
 بالقسم .
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 عؼادة األعتار انذكتٕس / ػًٛذ انكهٛت
 تحٛت طٛبت ... ٔبؼذ،

 
الًوافييك األحيي  وذلييي يييوم   يو يييوخ مييش ريي ز ع اجتًييبم مجاييش ال ايييه مييصيييبكم ع ماًييبن ث  ييَحييٛظ       

  -: ثحضور كل مش ظ زان  12 م الضبمخ  10/6/2018

 

 انتٕقٛغ انذسجت االعــــــى

  أعتار  انغٛذ األعتار انذكتٕس/ يحًذ ػبذ انالِ إعًاػٛم

   أعتار حًٍ انغٛذة األعتارة انذكتٕسة/ عؼاد حغٍ ػبذ انش

   أعتار انغٛذة األعتارة انذكتٕسة/ أيم يحًذ يحًٕد أبٕ صٚذ 

  أعتار  انذكتٕس/ إبشاْٛى ػٛغٗ ػبذ انحافظ األعتار انغٛذ 

  أعتار  انغٛذة األعتارة انذكتٕسة/ آيال حًذ٘ اعؼذ ػشفاث 

   أعتار انغٛذ األعتار انذكتٕس / حُا حبٛب سيهّ 

   أعتار / ػصاو ػبذ انؼضٚض ػهٙ انغٛذ األعتار انذكتٕس

  أعتار 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/ 

  ط يذس انغٛذ انذكتٕس/ ػًشٔ يحًذ ػبذ انغالو سجب 

  يذسط ْانت يحًذ خهٛم انغٛذة انذكتٕسة/ 

 

   

 بشجاء انتكشو بؼًم انالصو َحٕ صشف انًغتحقاث انخاصت بزنك

 ٔتفضهٕا بقبٕل فائق االحتشاو 

 

 

 ػًٛذ انكهٛت                

 

 

  (يحًذ ػبذ انالِ اعًاػٛمد/0)أ          
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 يحضش اجتًاع

 ( 32سقى )يجهظ انكهٛت 

 و2018/ 6/ 10 ًٕافقان األحذٕٚو 

 

م في مًبم الضبمخ 10/6/2018الًوافك  األح يوم  الثالثونو الثب يخال ايخ جاضته  مجاشػقذ   

  يحًذ ػبيذ انيالِ إعيًاػٛم/  األصتبذ ال كتورثمبمخ مجاش ال ايخ ثزئبصخ صجبحب  حبكيخ مشزال

   : مًي  ال ايخ ورئيش الًجاش وثحضور كل مش
 

 مضــــوان  وكيل ال ايخ لا راصبد العايب   أ.د/عؼاد حغٍ ػبذ انشحًٍ 

 امضــــو التعايع والطالة وكيل ال ايخ لشئون  أ.د/أيم يحًذ يحًٕد أبٕ صٚذ

 امضــــو وكيل ال ايخ لشئون خ مخ الًجتًع ومنًيخ الجيئخ  إبشاْٛى ػٛغٗ ػبذ انحافظ .د/أ

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

 مضــــوان  الًشزف ماى لضع النم  والتذوق الفني  حُا حبٛب سيهّ د/ 0أ

 امضــــو المبئع ث مًبل رئيش لضع التصًيًبد الزخزفيخ  أ.و.د/ َجٕٖ ػهٙ يحًذ ػهٙ 

 امضــــو التعجيز الًجضعلضع رئيش  المبئع ث مًبل يحًذ كايم ػهٙ  أ.و.د/

 مضــــوان  األصتبذ الًتفزغ ثمضع الزصع والتصويز  أ.د/ ػصاو ػبذ انؼضٚض 

 مضــــوان  األصتبذ الًتفزغ ثمضع التصًيًبد الزخزفيخ  صانح أحًذ انششٚف أ.د/

 مضــــوان  م يز وح ح الجوكح  د/ ػًشٔ يحًذ ػبذ انغالو 

 مضــــوان  أل م م رس  ْانت يحًذ خهٛم   د/

 أمينب لاًجاش م يز م تت األصتبذ ال كتور/ مًي  ال ايخ ٍ فٕص٘ صكٙ أ/ أًٚ

 نظشٔف طاسئت . أ.د/ يُٛش يحًذ عًٛشٔتغٛب ػٍ انحضٕس 
 -: اعتٓالل

 

 عميرد الكميرة ورئريس المجمرس  إسممععل محمد عبد الاله أ.د/  رحر  الجمسرة فر  بدايرة
 .ادة الحضوربالس

 تحانات بنجا  ودون حاالت غش تتكر سوى واحدة فقط ثم ىنئ عميد الكمية الحضور عمى نياية االم 
  لكنترول الدراسات العميا لسرعة تتمام النتيجة .كما وجو سيادتو التكر 
   لكل أعضاف الكمية من أعضاف ىيئة تدريس وعاممين إلتمرام االمتحانرات فر  سرالم لكرل كما وجو التكر

 من مرحمت  البكالوريوس والدراسات العميا .
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 ادتو بالتينئة عمى التعيين لممعيدين الجدد التين تسمموا أعماليم بالكمية .كما تقدم سي 
 . كما نبو سيادتو مجددا بضرورة تنفيت تعميمات الجامعة بطباعة المجمة العممية بمطبعة الجامعة 

 -: عمى النحو التال مناقتة جدول األعمال لالحضور انتقل ثم  -
 و  2018/ 5/ 14 االثٍُٕٛٚو جاضخ الضبثمخ الًنعم ح  محضز ال المصادقة على انًٕضــٕع األٔل :

 انًصادقت.   -انقـــــــــــــــــشاس:

 األسرتات الردكتور / منيرر محمرد سرمير عبرد المقصرودالخطرا  الررارد مرن النظر ير   انًٕضٕع انثاَـٙ : 
 بشنن المالحظا  الا  الحظها خالل قيامه تمراق  عام باالماحانا  .

 .أحٛظ انًجهظ ػهًا  -: ـشاســــــانقــــــــــــ

معال  األستات الدكتور / نائ  رئيس الجامعة لترئون الخطا  الرارد من النظر ي   : ـثانًٕضٕع انثانــ
الضرابط الا  اقرسا المجلا األعلى للجامعا  بجلساه باراري  بشنن  التعميم والطال 

 .م الماحان القدرا 11/5/2012
 .أحٛظ انًجهظ ػهًا  -: شاســـــــــانقــــــــــــ

األستات الدكتور / وكيل الكمية لتئون خدمة المجتم  الخطا  الرارد من النظر ي    ـغ:ٕع انشابــانًٕض
عرررض الفنرررن الاشررتيلية بالتليررة  لقاعررة مقتررر  الالئحررة الماليررةبشررنن  وتنميررة البيئررة

 . ()قاعة الفنان/ حنا حبي 
جُٛييّ يصييش٘ ،  600ًٕافقييت ػهييٗ أٌ انقًٛييت االٚجاسٚييت نهؼاسضييٍٛ يييٍ انييذاخم ان -: ــييـشاســــــانقــــــــــــ

 جُّٛ يصش٘ .  800ٔاٌ تكٌٕ انقًٛت االٚجاسٚت نهؼاسضٍٛ يٍ انخاسج 

األسرتاتة الردكتورة / وكيرل الكميرة لترئون الدراسرات العميرا  مرنالخطرا  الررارد النظر ي   :انًٕضٕع انخايـظ
الررردكتورة /  رسرررم رالاصررررير علرررى اجديررد اعرررارةمرايقررة مجلرررا قسرررم البشرررنن  والبحررروث

ر لرك  بجامعرة شرقرا  بالمملترة العربيرة السرعرديةللعمرل  تيماف عبد العظريم مصرطفى
 . العام الثان ي  اطار 

 انًٕافقت. -: ـشاســـانقـــــــــــــــــ

الدراسرات العميرا  األسرتاتة الردكتورة / وكيرل الكميرة لترئون مرنالخطرا  الررارد النظرر ير   انًٕضٕع انغيادط:
حامد /  الدكتور مرايقة مجلا قسم الرسم رالاصرير على اجديد اعارةبشنن  والبحوث

ر لرك  بالمملتة العربيرة السرعردية تلية الاصاميم رالفنرن الاطبيقيةبللعمل  سالم جمعة
 .الثامن العام ي  اطار 

 انًٕافقت . -: ـشاســانقــــــــــــــــ
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األسررتاتة الرردكتورة / وكيررل الكميررة لتررئون الدراسررات العميررا  مررنالخطررا  الرررارد ظررر يرر  الن : انًٕضييٕع انغييابغ
/  الردكتور علرى اجديرد اعرارةالاصميما  الخخرييرة مرايقة مجلا قسم بشنن  والبحوث

ر لرك ير   بالمملترة العربيرة السرعرديةجامعة الملك ييصل بللعمل محمد كيتار كامل 
 .الثامن العام اطار 

 انًٕافقت . -: ــشاســـــــــــانقــــــــ

 األسرتاتة الردكتورة / وكيمرة الكميرة لمدراسرات العميرا والبحروثالخطا  الررارد مرن النظر ي   : ثايٍانًٕضٕع ان
تسرجيل الردكتوراه علرى  م 4/6/2012مرايقرة قسرم الاصرميما  الخخرييرة باراري  بشنن 

 .)مريق( عبد العظيم عبد السالم أمللمباحثة / 
 انًٕافقت . -: ــشاســــــــــــــانقـــــ

 األسرتاتة الردكتورة / وكيمرة الكميرة لمدراسرات العميرا والبحروثالخطرا  الررارد مرن النظر ي   :غتاعانًٕضٕع ان
تسررررجيل الرررردكتوراه علررررى  م 4/6/2012مرايقررررة قسررررم األشررررغال الفنيررررة بارررراري  بشررررنن 
 .)مريق(/ ىناف فتح  عبد الرحمن لمباحثة

 انًٕافقت . -: ــشاســــــانقـــــــــــــ

 األستاتة الدكتورة / وكيمرة الكميرة لمدراسرات العميرا والبحروثالخطا  الرارد من النظر ي   :اششٕع انؼضانًٕ
تسرررجيل الررردكتوراه علرررى م  4/6/2012مرايقرررة قسرررم األشرررغال الفنيرررة باررراري   بشرررنن

 .)مريق( لمباحثة / دعاف احمد محمد عق
 انًٕافقت . -: ســشاـــانقــــــــــــــــ

 الاالية : مجالس األقسامالنظر ي  محاضر  :حاد٘ ػشش انًٕضٕع ان
 مجلا قسم األشغال الفنية رالارا  الشعب . -2مجلا قسم الرسم رالاصرير .               -1
  مجلا قسم الاصميما  الخخريية . -3

 أحٛظ انًجهظ ػهًا. -: انقـــــــــــــــــشاس

 عن مجلا التلية الاالية : المجان المنبثقةالنظر ي  محاضر  :شش ػ ثاَٙانًٕضٕع ان
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 جايؼت انًُٛا                                                 

 انفُٛت كهٛــت انتشبٛــت

 أياَت يجهظ انكهٛت

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

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

 

 

 

 -:ٚغتجذ يٍ أػًال َاقش انًجهظ انًٕضٕػاث انتانٛتٔفًٛا 

رئرريس قسررم األترر ال الفنيررة األسررتاتة الرردكتورة /  مررنالخطررا  الرررارد النظررر يرر   :ػشييش  ثانييثانًٕضييٕع ان
علرى اجديرد األشرغال الفنيرة رالاررا  الشرعب  مرايقة مجلرا قسرم بشنن  والتراث التعب 

بالمملتررة العربيررة جامعرة الطررائ  ب للعمررلرتررا رجرر  عبررد المقصررود /  الرردكتورة اعرارة
 .السادس العام ر لك ي  اطار  السعردية

 انًٕافقت . -: ــشاســـانقــــــــــــــــ

 ثى اقتصش انًجهظ فٙ أػًانّ ػهٗ يغتٕٖ  األعاتزة َٔاقش انًٕضٕع انتانٙ : 

ألترر ال الفنيررة األسررتات الرردكتور / رئرريس قسررم ا النظررر يرر  الخطررا  الرررارد مررن :ػشييش  شابييغانًٕضييٕع ان
يررة يسرري محمرد محمرد قايرد السريدة / أم الارصرية بمرنو راعيرينبشرنن  والتراث التعب 

 ب ا  القسم . أستات مساعدبرظيفة  طباعةالمدرا بالقسم اخص   شغال 
فيٙ تؼٛيٍٛ عيٛادتٓا ًيُح ٔانتٕصيٛت بقشاس انهجُيت انؼهًٛيت انذائًيت بٕافقت ػهٗ ًان -:انقــــــــــــــــــــشاس

 .ٛفت أعتار يغاػذ بزاث انقغى ٔانتخصص ٔظ
 .م10/6/2018الًوافك األح  يوم   ظ ز مش ثع  والزثع  الواح حالًجاش أمًبله في مًبم الضبمخ  ىل  أ  هذا و 

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

 
         

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

 (إسمععل 


