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 جدول أعمال 
 (34مجمس كمية التربية الفنية رقم )

 16/7/2018 االثنين
 استهالل  -أواًل:

  
 

 -الموضوعات : -ثانيًا:
 24/6/2018الموافق   األحديوم الجلسة السابقة المنعقدة محضر المصادقة على  -1
 
مقذررر  ب رر    الطرر ا   ويلررة الوليررة ل ررت   الذعلرري /  ةالرردوذ ر  ةاألسررذا مرر  الخطرراا الرر ارد النظررر  رر   -2

 .   2018/2019ذ ويل لجنة الجد ل للعا  الجامع  
 
 
ب    خدمة المجذمع  ذنمية البيتة ل ت    ويل الولية الخطاا ال ارد م  األسذا  الدوذ ر / النظر     -3

 .ذ ويل مجلس إدارة ) مروز الخدمات الفنية لذنمية المجذمع ( 
 
ذوليف المعيدي  بالقس  ب    رتيس قس  النقد  الذ  ق سذا  الدوذ ر / الخطاا ال ارد م  األالنظر     -4

 .له ا العا  طبقًا للخطة الخمسية المعذمدة لذوليف المعيدي  
 

 
الخطررراا الررر ارد مررر  األسرررذا ة الررردوذ رة / رتررريس قسررر  علررر   الذربيرررة الفنيرررة  ب ررر   ذوليرررف النظرررر  ررر   -5

 خمسية المعذمدة لذوليف المعيدي  .المعيدي  بالقس  له ا العا  طبقًا للخطة ال
 
الخطرراا الرر ارد مرر  األسررذا  الرردوذ ر / رترريس قسرر  الرسرر   الذصرر ير ب رر   ذوليررف المعيرردي  النظررر  رر   -6

 بالقس  له ا العا  طبقًا للخطة الخمسية المعذمدة لذوليف المعيدي  .
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يمات الزخر يرررة ب ررر   ذوليرررف الخطررراا الررر ارد مررر  األسرررذا ة الررردوذ رة / رتررريس قسررر  الذصرررمالنظرررر  ررر   -7
 المعيدي  بالقس  له ا العا  طبقًا للخطة الخمسية المعذمدة لذوليف المعيدي  .

 

 
الخطرراا الرر ارد مرر  األسررذا  الرردوذ ر / رترريس قسرر  الذعبيررر المجسرر  ب رر   ذوليررف المعيرردي  النظررر  رر   -8

 بالقس  له ا العا  طبقًا للخطة الخمسية المعذمدة لذوليف المعيدي  .
 
 
الخطرراا الرر ارد مرر  األسررذا ة الرردوذ رة / رترريس قسرر  األ رراال الفنيررة  الذررراث ال ررعب  ب رر   النظررر  رر   -9

 ذوليف المعيدي  بالقس  له ا العا  طبقًا للخطة الخمسية المعذمدة لذوليف المعيدي  .
 
  

العليا  البحر ث ب ر    الخطاا ال ارد م  األسذا ة الدوذ رة /  ويلة الولية ل ت   الدراساتالنظر     -10
   م  الخطة الخمسية الثامنة .2017/2018 األ لخطة البعثات للعا  

 
 

 محبضز مجبلس األقسبم التبليخ :النظز في  -11
 مجلس قس  الرس   الذص ير  -2مجلس قس  الذصميمات الزخر ية .  -1     
     3-   
 
 النظر    محاضر اللجا  المنبثقة الذالية : -12
 المخذبرات  المعامللجنة  -2الموذبات                            لجنة  -1     
 لجنة  -4                                      لجنة -3     
                     لجنة -6                                      لجنة -5     

 
 ما يستجد من أعمال 
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 جدول أعمال
 (34الفنية رقم ) مجمس كمية التربية

 16/7/2018 االثنين
 استهالل  -أواًل:

  
 -الموضوعات : -ثانيًا:

 24/6/2018الموافق   األحدالجمسة السابقة المنعقدة يوم محضر المصادقة عمى  -1
 
الخطاب الوارد من األستاذة الدكتورة / وكيمة الكميةة لئةنون التعمةيم والطةالب بئةتن مقتةرل تئةكيل النظر في  -2

 م . 2018/2019الجدول لمعام الجامعي  لجنة
 
الخطةاب الةوارد مةةن األسةتاذ الةدكتور / وكيةل الكميةة لئةةنون خدمةة المجتمةي وتنميةة البينةة بئةةتن النظةر فةي  -3

 تئكيل مجمس إدارة ) مركز الخدمات الفنية لتنمية المجتمي ( .
 
التةذوق بئةتن تكميةل المعيةدين بالقسةم الخطةاب الةوارد مةن األسةتاذ الةدكتور / رنةيس قسةم النقةد و النظر في  -4

 لهذا العام طبقًا لمخطة الخمسية المعتمدة لتكميل المعيدين .
 
الخطاب الةوارد مةن األسةتاذة الةدكتورة / رنةيس قسةم عمةوم التربيةة الفنيةة  بئةتن تكميةل المعيةدين النظر في  -5

 بالقسم لهذا العام طبقًا لمخطة الخمسية المعتمدة لتكميل المعيدين .
 
الخطاب الوارد من األستاذ الدكتور / رنيس قسم الرسةم والتصةوير بئةتن تكميةل المعيةدين بالقسةم النظر في  -6

 لهذا العام طبقًا لمخطة الخمسية المعتمدة لتكميل المعيدين .
 
الخطاب الةوارد مةن األسةتاذة الةدكتورة / رنةيس قسةم التصةميمات الزخرفيةة بئةتن تكميةل المعيةدين النظر في  -7

 بالقسم لهذا العام طبقًا لمخطة الخمسية المعتمدة لتكميل المعيدين .
 
 
الخطاب الوارد من األستاذ الدكتور / رنةيس قسةم التعبيةر المجسةم بئةتن تكميةل المعيةدين بالقسةم النظر في  -8

 لهذا العام طبقًا لمخطة الخمسية المعتمدة لتكميل المعيدين .
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سةتاذة الةدكتورة / رنةيس قسةم األئةلال الفنيةة والتةراث الئةعبي بئةتن تكميةل الخطاب الوارد من األالنظر في  -9
 المعيدين بالقسم لهذا العام طبقًا لمخطة الخمسية المعتمدة لتكميل المعيدين .

 
الخطةةاب الةةوارد مةةن األسةةتاذة الةةدكتورة / وكيمةةة الكميةةة لئةةنون الدراسةةات العميةةا والبحةةوث بئةةتن النظةةر فةةي  -10

 م من الخطة الخمسية الثامنة .2017/2018م األول خطة البعثات لمعا
 

 النظر في محاضر مجالس األقسام . -11
 

 النظر في محاضر المجان المنبثقة . -12
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 جايؼت انًُٛا                                                 

 انفُٛت كهٛــت انخشبٛــت

 أياَت يجهظ انكهٛت

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (020) 2311021: هٛفاكظح  كهٛت انخشبٛت انفُٛت  -جايؼت انًُٛا   –انًُٛا يذافظت   –ًٕٓسٚت يصش انؼشبٛت ج

 

 

 

 عؼادة األعخار انذكخٕس / ػًٛذ انكهٛت
 حذٛت طٛبت ... ٔبؼذ،

 
الًوافيي   االثنيييشوذلييي يييوم   يوليييوز خ مييش  يي ع اجتًييبم مجاييس ال ايييه مييسيييبكم ع ماًييبن ث  ييَذييٛظ       

  -: ثحضور كل مش ظ زان  12 م السبمخ  11/7/2018

 

 انخٕلٛغ انذسجت االعــــــى

  أعخار  انغٛذ األعخار انذكخٕس/ يذًذ ػبذ انالِ إعًاػٛم

   أعخار انغٛذة األعخارة انذكخٕسة/ عؼاد دغٍ ػبذ انشدًٍ 

   أعخار ًٕد أبٕ صٚذ انغٛذة األعخارة انذكخٕسة/ أيم يذًذ يذ

  أعخار  انذكخٕس/ إبشاْٛى ػٛغٗ ػبذ انذافظ األعخار انغٛذ 

  أعخار  انغٛذة األعخارة انذكخٕسة/ آيال دًذ٘ اعؼذ ػشفاث 

   أعخار انغٛذ األعخار انذكخٕس / دُا دبٛب سيهّ 

   أعخار انغٛذ األعخار انذكخٕس/ ػصاو ػبذ انؼضٚض ػهٙ 

  أعخار ٕس/ صانخ ادًذ انششٚف انغٛذ األعخار انذكخ

  أعخار انغٛذ األعخار انذكخٕس/ يُٛش يذًذ عًٛش

  و أعخار انغٛذة انذكخٕسة/ َجٕٖ ػهٙ يذًذ ػهٙ

  أعخار و يذًذ كايم ػهٙ انغٛذ انذكخٕس/ 

  يذسط  انغٛذ انذكخٕس/ ػًشٔ يذًذ ػبذ انغالو سجب 

  يذسط ْانت يذًذ خهٛم انغٛذة انذكخٕسة/ 

 

   

 جاء انخكشو بؼًم انالصو َذٕ صشف انًغخذماث انخاصت بزنكبش

 ٔحفضهٕا بمبٕل فائك االدخشاو 

 

 

 ػًٛذ انكهٛت                

 

 

  (يذًذ ػبذ انالِ اعًاػٛمد/0)أ          
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 يذضش اجخًاع

 ( 34سلى )يجهظ انكهٛت 

 و10/1/2012 انًٕافك االثٍُٕٛٚو 

 

م فيي مًيبم السيبمخ 11/7/2018الًوافي   االثنييشييوم  الثالثيو و الزاثعيخال ايخ جاسته  مجاسػمذ   

مًييت   يذًيذ ػبيذ انيالِ إعيًاػٛماألسيتبذ اليتكتور / ثقبمخ مجاس ال ايخ ثزئبسيخ  ظ زان  يخ مشزثب ال

   : ال ايخ ورئيس الًجاس وثحضور كل مش
 

 مضــــوان  وكيل ال ايخ لاتراسبد العايب   أ.د/عؼاد دغٍ ػبذ انشدًٍ 

 امضــــو التعايع والطالة وكيل ال ايخ لشئو   يم يذًذ يذًٕد أبٕ صٚذأ.د/أ

 امضــــو وكيل ال ايخ لشئو  ختمخ الًجتًع ومنًيخ الجيئخ  إبشاْٛى ػٛغٗ ػبذ انذافظ .د/أ

 امضــــو الًشزف ماى قسع األ غبل الفنيخ والتزاث الشعجي  أ.د/ آيال دًذ٘ اعؼذ ػشفاث 

 امضــــو التعجيز الًجسعقسع رئيس  القبئع ث مًبل يذًذ كايم ػهٙ  أ.و.د/

 مضــــوان  األستبذ الًتفزغ ثقسع الزسع والتصويز  أ.د/ ػصاو ػبذ انؼضٚض 

 مضــــوان  األستبذ الًتفزغ ثقسع التصًيًبد الزخزفيخ  صانخ أدًذ انششٚف أ.د/

 مضــــوان  متيز وحتح الجوكح  د/ ػًشٔ يذًذ ػبذ انغالو 

 أمينب لاًجاس متيز م تت األستبذ التكتور/ مًيت ال ايخ أ/ أًٍٚ فٕص٘ صكٙ 
ػييٍ  جحغٛبييلييذ اػخييزس ػييٍ انذضييٕس حهٛفَٕٛيياد كييم يييٍ أ.د/ دُييا دبٛييب سيهييّ ، ٔ أ.و.د / َجييٕٖ ػهييٙ يذًييذ ، ٔٔ

 طاسئت .صذٛت نظشٔف خهٛم يذًذ ْانت انذضٕس د/ 
 -: اعخٓالل

 

 ادة بالسةعميةد الكميةة ورنةيس المجمةس  إسممععل اله محمد عبد الأ.د/  رحةب الجمسةة فةي بدايةة
 .الحضور

 -: عمى النحو التاليمناقئة جدول األعمال لالحضور انتقل ثم  -
 و  2012/ 0/ 24 األدذٕٚو محضز الجاسخ السبثقخ الًنعقتح   المصادقة على انًٕضــٕع األٔل :

 انًصادلت.   -انمـــــــــــــــــشاس:

الةةدكتورة / وكيمةةة الكميةةة لئةةنون التعمةةيم  األسةةتاذة الخطرراا الرر ارد مرر ظررر  رر  الن انًٕضييٕع انناَييـٙ : 
   . 2018/2019للعا  الجامع   مقذر  ذ ويل لجنة الجد لب     والطالب

 . انًٕافمت ػهٗ انخشكٛم انًمخشح -: ـشاســانمــــــــــــــــ

/ وكيل الكمية لئنون خدمة المجتمي  األستاذ الدكتورالخطاا ال ارد م  النظر     : ـثانًٕضٕع اننانــ
 . ذ ويل مجلس إدارة ) مروز الخدمات الفنية لذنمية المجذمع (ب     وتنمية البينة

ٚفييٕا انغييٛذ األعييخار/ إبييشاْٛى ػٛغييٗ ػبييذ انذييافظ ٔكٛييم انكهٛييت نشيي ٌٕ خذيييت  -: ـشاســـييـــــانمــــــــــــ

انميادو بضضيافت ييا ٚيشاِ ييٍ  انًجخًغ ٔحًُٛت انبٛ يت بانخشيكٛم بؼيذ ييشٔس األعيبٕع
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أعًاء انغادة انًششذٍٛ انٕاسدة يٍ األلغاو ، ٔإٌ نى ٚشد ييٍ األلغياو حششيٛذاث 

  ٚشكم انًجهظ بًا ٚشاِ يُاعباد نغٛش انؼًم يغ اػخًاد انمشاس يٍ ػًٛذ انكهٛت .
ذوليررف ب رر    تةةذوقاألسةةتاذ الةةدكتور / رنةةيس قسةةم النقةةد والالخطرراا الرر ارد مرر  النظررر  رر    ـغ:ٕع انشابــييانًٕضيي

   المعيدي  بالقس  له ا العا  طبقًا للخطة الخمسية المعذمدة لذوليف المعيدي 
  ( يؼٛذ طبما نًا ٔسد بانخطت انخًغٛت انًؼخًذة .1انًٕافمت ػهٗ حكهٛف ػذد ) -: ـــشاســــــانمــــــــــــ

ب رر   نةةيس قسةةم عمةةوم التربيةةة الفنيةةة األسةةتاذة الةةدكتورة / ر الخطرراا الرر ارد مرر  النظررر  رر   :انًٕضييٕع انخايييـظ
 . ذوليف المعيدي  بالقس  له ا العا  طبقًا للخطة الخمسية المعذمدة لذوليف المعيدي 

 ( يؼٛذ طبما نًا ٔسد بانخطت انخًغٛت انًؼخًذة .1انًٕافمت ػهٗ حكهٛف ػذد ) -: ـشاســـانمـــــــــــــــــ

ذوليرف ب ر    األسةتاذ الةدكتور / رنةيس قسةم الرسةم والتصةوير الخطراا الر ارد مر النظر  ر   انًٕضٕع انغادط:
   المعيدي  بالقس  له ا العا  طبقًا للخطة الخمسية المعذمدة لذوليف المعيدي 

 ( يؼٛذ طبما نًا ٔسد بانخطت انخًغٛت انًؼخًذة .2انًٕافمت ػهٗ حكهٛف ػذد ) -: ـشاســانمــــــــــــــــ

ب رر    األسةةتاذ الةةدكتور / رنةةيس قسةةم التصةةميمات الزخرفيةةةطرراا الرر ارد مرر  الخالنظررر  رر   : انًٕضييٕع انغييابغ
 . ذوليف المعيدي  بالقس  له ا العا  طبقًا للخطة الخمسية المعذمدة لذوليف المعيدي 

 ( يؼٛذ طبما نًا ٔسد بانخطت انخًغٛت انًؼخًذة .2انًٕافمت ػهٗ حكهٛف ػذد ) -: ــشاســـانمــــــــــــــــ

ذوليررف ب رر    األسةةتاذ الةةدكتور / رنةةيس قسةةم التعبيةةر المجسةةمالخطرراا الرر ارد مرر  النظررر  رر   : ننييايٍانًٕضييٕع ا
   المعيدي  بالقس  له ا العا  طبقًا للخطة الخمسية المعذمدة لذوليف المعيدي 

 ة .( يؼٛذ طبما نًا ٔسد بانخطت انخًغٛت انًؼخًذ2انًٕافمت ػهٗ حكهٛف ػذد ) -: ـشاســانمــــــــــــــــ

 األسةتاذ الةدكتور / رنةيس قسةم األئةلال الفنيةة والتةراث الئةعبيالخطراا الر ارد مر  النظر  ر   :غخاعانًٕضٕع ان
 . ذوليف المعيدي  بالقس  له ا العا  طبقًا للخطة الخمسية المعذمدة لذوليف المعيدي ب    

 ا ٔسد بانخطت انخًغٛت انًؼخًذة .( يؼٛذ طبما ن2ًانًٕافمت ػهٗ حكهٛف ػذد ) -: ـشاســانمــــــــــــــــ

 األسةتاذة الةدكتورة / وكيمةة الكميةة لئةنون الدراسةات العميةا والبحةوثالخطاا ال ارد م  النظر     :اششٕع انؼضانًٕ
 .   م  الخطة الخمسية الثامنة2017/2018خطة البعثات للعا  األ ل ب    

 .ًمخشدت ػهٗ انخطت انانًٕافمت  -: ــشاســـانمــــــــــــــــ

 الذالية : مجالس األقسامالنظر    محاضر  :ذاد٘ ػشش انًٕضٕع ان
 مجلس قس  األ اال الفنية  الذراث ال عب . -2مجلس قس  الرس   الذص ير .               -1
  مجلس قس  الذصميمات الزخر ية . -3

 أدٛظ انًجهظ ػهًا. -: انمـــــــــــــــــشاس

 ع  مجلس الولية الذالية : المجان المنبثقةنظر    محاضر ال :ػشش  ناَٙانًٕضٕع ان
 .    الدراسات العليالجنة  -3   .   الموذباتلجنة  -2     لجنة المخذبرات  المعامل . -1
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   خدمة المجذمع .لجنة  -5         لجنة الع قات الثقا ية  -4
 أحيط المجمس عمما. -: ـــــــشاســانمــــــــــــ

 

 -:يٍ أػًال َالش انًجهظ انًٕضٕػاث انخانٛت ٔفًٛا ٚغخجذ

نانةب رنةيس الجامعةة الةدكتور/  األسةتاذمعةالي  الخطراا الر ارد مر النظرر  ر   :ػشش  نانثانًٕضٕع ان
نم  جيرة  إجابرةم  يجا أ  يذسل   رقة ب    الدراسات العميا والبحوث لئنون 
 .( ، هل يو   ) رتيس القس  أ,  ويل الولية المخذص  األستلةع  

  حغهى أٔساق اإلجابت انًُٕرجٛت إنٗ ٔكٛم انكهٛت انًخخص . -: ـشاســانمــــــــــــــــ
سةةات العميةةا اوكيةةل الكميةةة لمدر /  ةالةةدكتور  ةاألسةتاذ النظرر  رر  الخطراا الرر ارد مرر  :ػشييش  شابييغانًٕضييٕع ان

 . بي ط ا الدراسات العليا الراسم عد امذحانات الد ر الثان  لمقذر  ب    والبحوث 
 انًٕػذ انًمخشح . ٕافمت ػهٗ ًان -:انمــــــــــــــــــــشاس

وكيةل الكميةة لئةنون التعمةيم /  ةالةدكتور  ةاألسةتاذ النظر  ر  الخطراا الر ارد مر  :ػشش  خايظانًٕضٕع ان
موا  ة األعمال الخاصة بالذدريا الميدان  للسادة أعضاء هيتة الذدريس ب    والطالب 

 .  بالولية  معا نيه   العاملي
 .  ٕافمتًان -:انمــــــــــــــــــــشاس

وكيةل الكميةة لئةنون التعمةيم /  ةالةدكتور  ةاألسةتاذ النظر  ر  الخطراا الر ارد مر  :ػشش  غادطانًٕضٕع ان
 .موا  ة اإلعداد للذدريا الميدان  للسادة العاملي  اإلداريي  بالولية ب    والطالب 

 .  ٕافمتًان -:انمــــــــــــــــــــشاس

الًواف   االثنيشيوم   ظ ز مش ثعت  والنصف الواحتحالًجاس أمًبله في مًبم السبمخ  ىقت أ  هذا و 

 .م10/1/2012

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

 
         

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

 (إسمععل 


