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 جدوؿ أعماؿ 
 (35مجمس كمية التربية الفنية رقـ )

 21/10/2018 األحد
 استيالؿ  -أواًل:

  
 

 -الموضوعات : -ثانيًا:
 16/7/2018الموافؽ  االثنيفيـو الجلسة السابقة المنعقدة محضر المصادقة على  -1
 
امعػػة ب ػػشف ا ػػػ مؿ النظػػر  ػػخ ال طػػار الػػاارد مػػف السػػمد ا سػػػااش / مػػدمر عػػاـ ال ػػ اف القانانمػػة بالج -2

مجلػػس الاشدمػػر بالنسػػبة لمرحلػػة الب ػػالارماس امرحلػػة الدراسػػاح العلمػػا اار ػػمة  سػػااش عامػػؿ لعضػػامة 
 ـ . 2018/2019مجلس الاشدمر ا على للعاـ الجامعخ 

 
 
ال طار الػاارد مػف معػالخ ا سػااش الػد اار / نا ػر ر ػمس الجامعػة ل ػ اف الاعلػمـ االطػ ر النظر  خ  -3

 .س مقرر حقاؽ اإلنساف ام ا حة الفساد ب شف ادرم
 
 
المػػػدمر الانفمػػػشب لم اػػػر اقبا ػػػار انقػػػؿ ااسػػػامؽ ال طػػػار الػػػاارد مػػػف ا سػػػااش الػػػد اار / النظػػػر  ػػػخ  -4

طلر الم ار اقدمـ    ار بحثمة ام ارمع ا نالاجمة للم ار ة  ػخ معػرض ب شف الا نالاجما بالجامعة 
 .القاىرة الدالخ ال امس ل با ار 

 
 
ال طػػار الػػاارد مػػف معػػالخ ا سػػااش الػػد اار / نا ػػر ر ػػمس الجامعػػة ل ػػ اف  دمػػة المجامػػع النظػػر  ػػخ  -5

 .اانممة البم ة ب شف براا اؿ اعااف بمف الجامعة اغر ة صناعة الحرؼ المدامة 
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د الجػدمعمػدمف المقاػر  اعمػمف ـ ب ػشف اقسػا  / رؤسػا  السػادة ا سػااشةمف  ةالاارد احال طابالنظر  خ  -6
 –الرسػػـ االاصػػامر  –) الاعبمػػر المجسػػـ ليػػشا العػػاـ طبقػػاة لل طػػة ال مسػػمة المعامػػدة لا لمػػؼ المعمػػدمف 

 .الاصممماح الز ر مة ( 
 
 
مقػػػدميا ارش ادرمبمػػػة ب ػػػشف الجامعػػػة / ر ػػػمس معػػػالخ ا سػػػااش الػػػد اارال طػػػار الػػػاارد مػػػف النظػػػر  ػػػخ  -7

 .مسرحمة ال ااإلضا ةالميندس / حاـز جماؿ  بؿ مصمـ الدم ار 
 

 
مقاػػر  ب ػػشف ا مػػؿ ال لمػػة ل ػػ اف الاعلػػمـ االطػػ ر /  ةالػػد اار  ةال طػػار الػػاارد مػػف ا سػػااشالنظػػر  ػػخ  -8

 .ـ2017/2018جداؿ اماحاف الدار الثانخ ) دار نا مبر ( لط ر الفرقة ال امسة للعاـ الجامعخ 
 
 
ا ػ مؿ لجػاف  احمقارحػب ػشف العلممة  ـاقسرؤسا  ا /  السادة ا سااشةالاارد مف  احال طابالنظر  خ  -9

 .الد ااراه (  –اضع ااصحمة ا اباراح القباؿ لمرحلة الدراساح العلما ) الدبلـا 
 
  

 إدارةمقاػر  ا ػ مؿ مجلػس ب ػشف مػدمر احػدة الجػادة /  السػمد الػد اارال طػار الػاارد مػف النظر  خ  -10
 .احدة ضماف ااعاماد الجادة بال لمة 

 
 
 

 طار الاارد مف ا سااشة الد اارة / ر مس قسـ علـا الاربمة الفنمة ب ػشف السػفر لحضػار الالنظر  خ  -11
المػػػؤامر الػػػدالخ الرابػػػع للجمعمػػػة العربمػػػة للحضػػػارة االفنػػػاف اإلسػػػ ممة المقػػػاـ بمدمنػػػة دىػػػر بمحا ظػػػة 

 24جنار سمنا   مقرر الجلسة الااسػعة بػالمؤامر ا  مضػا لم ػار ايا ببحػ  ل ا شلػؾ  ػخ الفاػرة مػف 
 ـ ) مر ؽ ( . 2018  اابر  27  اابر إلى 
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 (086) 2317087: هُفاكظت  كهُح انتشتُح انفُُح  -جايؼح انًُُا   –انًُُا يذافظح   –جًهىسَح يصش انؼشتُح 

 

 

 

ال طار الػاارد مػف ا سػااشة الػد اارة / ا مػؿ ال لمػة ل ػ اف الاعلػمـ االطػ ر ب ػشف مقاػر  النظر  خ  -12
 ـ.2018/2019ا  مؿ م ار الاربمة الفنمة الممدانمة للعاـ الجامعخ 

 
 
 
س قسػػػـ الاصػػممماح الز ر مػػة ب ػػشف ماا قػػػة ال طػػار الػػاارد مػػػف ا سػػااشة الػػد اارة / ر ػػمالنظػػر  ػػخ  -13

مجلس قسـ الاصممماح الز ر مة على ا  مؿ لجنة  حص رسالة الد ااراه المقدمة مف الباحثة / سارة 
 ربمع قنااب المدرس المساعد بالقسـ . 

 
 
 

ال طػػار الػػاارد مػػػف ا سػػااشة الػػد اارة / ر ػػمس قسػػػـ الاصػػممماح الز ر مػػة ب ػػشف ماا قػػػة النظػػر  ػػخ  -14
مػػػامخ المػػػدرس بالقسػػػـ احمػػػد محمػػػد عزمػػػخ /  افػػػرغ الػػػد اارجلػػػس قسػػػـ الاصػػػممماح الز ر مػػػة علػػػى م

اقثنمف اال ممس  مدمر لم راع الاعلـ اقل ارانخ بالجامعة ل مع إلػزاـ سػماداو بعػدـ اإل ػ ؿ بميامػو 
 .الادرمسمة اما م لؼ بو مف  عماؿ 

 
 
 
 

 محبضز مجبلش األلضبم التبليخ :النظز في 
 مجلس قسـ ا  غاؿ الفنمة االارا  ال عبخ  -2. الرسـ االاصامرمجلس قسـ  -1     
 الاصممماح الز ر مة  -3     
 
 

 ما يستجد مف أعماؿ 
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 جدوؿ أعماؿ
 (35مجمس كمية التربية الفنية رقـ )

 21/10/2018 األحد
 استيالؿ  -أواًل:

  
 -الموضوعات : -ثانيًا:

 16/7/2018الموافؽ  االثنيفقة المنعقدة يـو الجمسة السابمحضر المصادقة عمى  -1
 
النظر في الخطاب الوارد مػف السػيد األسػتا  / مػدير عػاـ الاػقوف القانونيػة بالجامعػة باػمف تاػكيؿ مجمػس  -2

التمديػػب بالنسػػػبة لمرحمػػة البكػػػالوريوس ومرحمػػة الدراسػػػات العميػػا وتراػػػيم أسػػتا  عامػػػؿ لعضػػوية مجمػػػس 
 ـ . 2018/2019التمديب األعمى لمعاـ الجامعي 

 
الخطاب الوارد مف معالي األسػتا  الػدكتور / ناقػب رقػيس الجامعػة لاػقوف التعمػيـ والطػالب باػمف النظر في  -3

 تدريس مقرر حقوؽ اإلنساف ومكافحة الفساد .
 
 الخطاب الوارد مف األستا  الػدكتور / المػدير التنفيػ ي لمكتػب االبتكػار ونقػؿ وتسػويؽ التكنولوجيػاالنظر في  -4

بالجامعة بامف طمب المكتب تقديـ أفكار بحثيػة وماػاريت تكنولوجيػة لمماػاركة فػي معػرض القػاىرة الػدولي 
 الخامس لالبتكار .

 
الخطاب الوارد مف معالي األستا  الدكتور / ناقػب رقػيس الجامعػة لاػقوف خدمػة المجتمػت وتنميػة النظر في  -5

 اعة الحرؼ اليدوية .البيقة بامف برتوكوؿ تعاوف بيف الجامعة وغرفة صن
 
الخطابات الواردة مف السادة األستا ة / رؤساء األقساـ باػمف مقتػرت تعيػيف المعيػديف الجػدد ليػ ا النظر في  -6

التصػميمات  –الرسػـ والتصػوير  –العاـ طبقًا لمخطة الخمسية المعتمدة لتكميؼ المعيديف ) التعبير المجسػـ 
 الزخرفية ( .

 
رد مف معالي األستا  الدكتور/ رقيس الجامعػة باػمف ورش تدريبيػة يقػدميا المينػدس الخطاب الواالنظر في  -7

 / حاـز جماؿ ابؿ مصمـ الديكور واإلضاءة المسرحية .
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الخطاب الوارد مف األسػتا ة الػدكتورة / وكيػؿ الكميػة لاػقوف التعمػيـ والطػالب باػمف مقتػرت جػدوؿ النظر في  -8
 ـ.2017/2018( لطالب الفرقة الخامسة لمعاـ الجامعي امتحاف الدور الثاني ) دور نوفمبر 

 
الخطابػػات الػػوارد مػػف السػػادة األسػػتا ة / رؤسػػاء األقسػػاـ العمميػػة باػػمف مقترحػػات تاػػكيؿ لجػػاف النظػػر فػػي  -9

 الدكتوراه ( . –وضت وتصحيم اختبارات القبوؿ لمرحمة الدراسات العميا ) الدبمـو 
 

د الدكتور / مدير وحدة الجػودة باػمف مقتػرت تاػكيؿ مجمػس إدارة وحػدة الخطاب الوارد مف السيالنظر في  -10
 ضماف واعتماد الجودة بالكمية .

 
الخطػاب الػوارد مػف األسػتا ة الػدكتورة / رقػيس قسػـ عمػـو التربيػة الفنيػة باػمف السػفر لحضػور النظر في  -11

قػػاـ بمدينػػة دىػػب بمحافظػػة جنػػوب المػؤتمر الػػدولي الرابػػت لمجمعيػػة العربيػػة لمحضػػارة والفنػػوف اإلسػػالمية الم
أكتػوبر إلػى  24سيناء كمقرر الجمسة التاسعة بالمؤتمر و أيضا لماػاركتيا ببحػث و و  لػؾ فػي الفتػرة مػف 

 ـ ) مرفؽ ( . 2018أكتوبر  27
 

الخطاب الوارد مف األستا ة الدكتورة / وكيؿ الكمية لاقوف التعميـ والطالب باػمف مقتػرت تاػكيؿ النظر في  -12
 ـ.2018/2019التربية الفنية الميدانية لمعاـ الجامعي مكتب 

 
الخطاب الوارد مػف األسػتا ة الػدكتورة / رقػيس قسػـ التصػميمات الزخرفيػة باػمف موافقػة مجمػس النظر في  -13

قسػػـ التصػػميمات الزخرفيػػة عمػػى تاػػكيؿ لجنػػة فحػػص رسػػالة الػػدكتوراه المقدمػػة مػػف الباحثػػة / سػػارة ربيػػت 
 بالقسـ .  قناوي المدرس المساعد

 
الخطاب الوارد مػف األسػتا ة الػدكتورة / رقػيس قسػـ التصػميمات الزخرفيػة باػمف موافقػة مجمػس النظر في  -14

قسـ التصميمات الزخرفية عمى تفرغ الدكتور / احمد محمد عزمي المدرس بالقسـ يومي االثنػيف والخمػيس 
بعػدـ اإلخػالؿ بميامػو التدريسػية ومػا يكمػؼ  كمدير لماروع التعمـ االلكتروني بالجامعة و مػت إلػزاـ سػيادتو

 بو مف أعماؿ .
 

 النظر في محاضر مجالس األقساـ . -15
 

 ما يستجد مف أعماؿ 
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 عؼادج األعتار انذكتىس / ػًُذ انكهُح
 تذُح طُثح ... وتؼذ،

 
ك الًرافيي األحيي وذلييي مييرم   أكتييرثزخ مييش ريي ز ع اجتًييبم مجاييش ال ايييه مييصيييبكم ع ماًييبن ث  ييَذييُظ       

  -: ثحضرر كل مش بن صجبح 10 م الضبمخ  21/10/2018

 

 انتىقُغ انذسجح االعــــــى

  أعتار  أتى صَذيذًىد يذًذ يذًذ أيم / جانذكتىس جاألعتار جانغُذ

   أعتار انغُذج األعتارج انذكتىسج/ عؼاد دغٍ ػثذ انشدًٍ 

   أعتار انذكتىس/ إتشاهُى ػُغً ػثذ انذافظاألعتار انغُذ 

  أعتار  ُذ األعتار انذكتىس/ ػصاو ػثذ انؼضَض ػهٍانغ

  أعتار  انغُذ األعتار انذكتىس / دُا دثُة سيهه 

   أعتار انغُذج األعتارج انذكتىسج/ آيال دًذٌ اعؼذ ػشفاخ

   و أعتار انغُذج انذكتىسج/ َجىي ػهٍ يذًذ ػهٍ

  أعتار و يذًذ كايم ػهٍ انغُذ انذكتىس/ 

  و أعتار أياٍَ َاجٍ ػثذ انؼضَض انغُذج انذكتىسج/ 

  و أعتار أيُشج َغشٌ يذًذ انغُذج انذكتىسج/ 

  يذسط   يذًىد يذًذ فشد انغُذ انذكتىس/ 

  يذسط كىحش ػهٍ يذًذ انغُذج انذكتىسج/ 

 

   

 تشجاء انتكشو تؼًم انالصو َذى صشف انًغتذقاخ انخاصح تزنك

 وتفضهىا تقثىل فائق االدتشاو 

 

 

 ػًُذ انكهُح                 

 

 

  (أيم يذًذ يذًىد يذًذ د/0)أ          
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 يذضش اجتًاع

 ( 35سقى )يجهظ انكهُح 

 و21/10/2018 انًىافق األدذَىو 

 

م فيي مًيبم الضيبمخ 21/10/2018الًرافيك  األحي مرم  الثالثرنو الخبمضخال ايخ جاضته  مجاشػقذ   

يذًيىد يذًيذ أتيى صَيذ يذًيذ أييم /  حالي كترر حألصيتبذاثمبمخ مجاش ال ايخ ثزئبصخ  بن صجبح حرزبعال

   : وثحضرر كل مشووكياخ ال ايخ لشئرن التعايع والطالة ال ايخ ورئيش الًجاش  حمًي 
 

 مضــــران  وكيل ال ايخ لا راصبد العايب   أ.د/عؼاد دغٍ ػثذ انشدًٍ 

 امضــــر ًيخ الجيئخ وكيل ال ايخ لشئرن خ مخ الًجتًع ومن إتشاهُى ػُغً ػثذ انذافظ .د/أ

 امضــــر رئيش لضع األرغبل الفنيخ والتزاث الشعجي المبئع ث مًبل ا.و.د/ أياٍَ َاجٍ ػثذ انؼضَض 

 مضــــران  الًشزف ماى لضع النم  والتذوق الفني  أ.و.د/ أيُشج َغشٌ يذًذ 

 اضــــرم المبئع ث مًبل رئيش لضع التصًيًبد الزخزفيخ  أ.و.د/ َجىي ػهٍ يذًذ ػهٍ 

 امضــــر التعجيز الًجضعلضع رئيش  المبئع ث مًبل يذًذ كايم ػهٍ  أ.و.د/

 مضــــران  األصتبذ الًتفزغ ثمضع الزصع والتصرمز  أ.د/ ػصاو ػثذ انؼضَض 

 مضــــران  األصتبذ الًتفزغ ثمضع التصًيًبد الزخزفيخ  دُا دثُة سيههد/ 0أ

 مضــــران  ًتفزغ ثمضع األرغبل الفنيخ والتزاث الشعجياألصتبذ ال أ.د/ آيال دًذٌ اعؼذ ػشفاخ

 مضــــران  م مز وح ح الجركح  يذًىد يذًذ فشد د/ 

 مضــــران  أل م م رس  كىحش ػهٍ يذًذ   د/

 أمينب لاًجاش م مز م تت األصتبذ ال كترر/ مًي  ال ايخ أ/ أًٍَ فىصٌ صكٍ 
 

 -: اعتهالل
 

 الكمية ورقيس المجمس ة عميدمحمود محمد أبو زيد حمد مأمل أ.د/  ترحب الجمسة في بداية
و كمػػا رحبػػت بكػػؿ مػػف أ.د/ حنػػا حبيػػب رممػػو العميػػد المؤسػػس لمكميػػة و أ.د/ أمػػاؿ حمػػدي اسػػعد ادة الحضػػوربالسػػ

عرفػات رقػػيس قسػـ األاػػفاؿ الفنيػة والتػػراث الاػػعبي األسػبؽ و لػػؾ لمػا ليػػـ مػػف فضػؿ وعطػػاء سػاىـ فػػي تحقيػػؽ 
 .ة من  إنااءىا الكثير مف أىداؼ الكمي

 معالي  ألستاذلا أليادرذو  ئ   ا   ألخر المستجدات التي أاػار إلييػا  اسيادتي تثـ نوى

وفػي إطػار ىػ ا وجيػت كميػة  وأفضػؿجامعػة  أفضػؿحيػث وضػحت المعػايير التػي وضػعت الختيػار  أليجلمعة
وكيػؿ الكميػة لاػقوف خدمػة المجتمػت وتنميػة  إبرأله م ع سي عبد أليحالظ الاػكر لكػؿ مػف أ.د/ 

محماد رلمال / دا.ـ.رقػيس قسػـ التصػميمات الزخرفيػة و و  نجوى عل  محمد/ دا.ـ.البيقػة و و 

 رقيس قسـ التعبير المجسـ و لؾ لكونيـ نعـ السند في الفترة الماضية . عل 
 . أيضا نوىت سيادتيا إلى أف الكمية تـ تصنيفيا في مستوى أوؿ في تقييـ حفؿ استقباؿ الطالب الجدد 
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 دتيا إلػى أخػر المسػتجدات عمػى صػعيد مػا تػـ مػف اجتماعػات بػالمجمس األعمػى لمجامعػات حػوؿ أيضا نوىػت سػيا
توجو لجنة القطاع نحو نظاـ الساعات المعتمدة و و مف ثـ اقترحت سيادتيا أنو عند مخاطبػة الكميػات المختصػة 

 .مف الكميات المناظرة لوضت نظاـ موحد تاكؿ لجنة 
 ع المجمػػس األعمػػى تػػـ طػػرت المالحظػػات والعيػػوب التػػي ظيػػرت مػػف خػػالؿ أنػػو خػػالؿ اجتمػػا اسػػيادتي تأيضػػا نوىػػ

اختبػػارات القػػدرات الفنيػػة عػػف ىػػ ا العػػاـ وطمبػػت سػػيادتيا مػػف أعضػػاء المجمػػس التقػػدـ باقتراحػػاتيـ لتالفػػي ىػػ ه 
 . العيوب خالؿ العاـ القادـ 

  كما نوىت سيادتيا أف الجياز القومي لمتنسيؽ الحضاري بصدد التواصؿ مػت عمػداء الكميػات الفنيػة لوضػت خطػة
 لمحد مف التاوه البصري ونار الثقافة الجمالية البصرية . 

 -: عمى النحو التاليمناقاة جدوؿ األعماؿ لالحضور انتقؿ ثـ  -
 و  2018/ 7/ 16 االحٍَُُىو مخ الًنعم ح  محضز الجاضخ الضبث المصادقة على انًىضــىع األول :

 انًصادقح.   -انقـــــــــــــــــشاس:

 السيد األستا  / مدير عاـ الاقوف القانونية بالجامعػةالنظر  خ ال طار الاارد مػف  انًىضىع انخاَـٍ : 
ا ػػػ مؿ مجلػػػس الاشدمػػػر بالنسػػػبة لمرحلػػػة الب ػػػالارماس امرحلػػػة الدراسػػػاح العلمػػػا ب ػػػشف 

  ـ 2018/2019للعاـ الجامعخ  سااش عامؿ لعضامة مجلس الاشدمر ا علىاار مة  
  يشدهح انثكانىسَىط ػهً انُذى انتانٍ : انطالب شكم يجهظ تأدَةَ -: ـشاســانقــــــــــــــــ

 ر مسا          عممد ال لمة                           مؿ محمد محماد محمد .د/ 
 عضاا    وكيؿ الكمية لاقوف خدمة المجتمت وتنمية البيقة     ا ظإبراىمـ عمسى عبد الح .د/ 
 عضاا الاصممماح الز ر مة         ا سااش بقسـ              حنا حبمر رملو .د/ 

 يشدهح انذساعاخ انؼهُا ػهً انُذى انتانٍ : طالب شكم يجهظ تأدَة َ                

 ر مسا          عممد ال لمة                           مؿ محمد محماد محمد .د/ 
 عضااالدراساح العلما     .د/ سعاد حسف عبد الرحمف       ا مؿ ال لمة ل  اف 

 عضاا      األستا  بقسـ األافاؿ الفنية والتراث الاعبي .د/ آماؿ حمدب اسعد عر اح    
 ُذى انتانٍ : ػهً ان األػهًتأدَة انيجهظ ػايم نؼضىَح  أعتارتششُخ               

           ا مؿ ال لمة ل  اف  دمة المجامع اانممة البم ة     إبراىمـ عمسى عبد الحا ظ .د/ 

معالي األستا  الدكتور / ناقب رقيس الجامعة لاقوف ال طار الاارد مػف النظر  خ  : ـجانًىضىع انخانــ
 . ادرمس مقرر حقاؽ اإلنساف ام ا حة الفسادب شف  التعميـ والطالب

نهؼيياو  األونييًنهفشقييح  األولعيياػح لييالل انفصييم انذساعييٍ  2انًقييشس تًؼييذل  إدساد -: ـشاســـيـــــانقــــــــــــ

عاػح  2انًقشس تًؼذل  إدسادانجهاخ انًختصح ،  وإتالؽو 2018/2019انجايؼٍ 

و ، ػهً 2018/2019لالل انفصم انذساعٍ انخاٍَ نهفشقح انخايغح نهؼاو انجايؼٍ 
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و نهفشقح انخايغح وتؼذ ػاو 2021ػاو قشس فٍ انغُىاخ انتانُح دتً َىضغ انً أٌ

  . األونًو َذسط انًقشس فقظ نهفشقح 2021
األسػتا  الػدكتور / المػدير التنفيػ ي لمكتػب االبتكػار ونقػؿ ال طػار الػاارد مػف النظػر  ػخ   ـغ:ىع انشاتــيانًىض

بحثمػػػػة ام ػػػػػارمع طلػػػػػر الم اػػػػر اقػػػػدمـ    ػػػػػار ب ػػػػشف  وتسػػػػويؽ التكنولوجيػػػػػا بالجامعػػػػة
 . ا نالاجمة للم ار ة  خ معرض القاىرة الدالخ ال امس ل با ار

 األػًييالف انغييُذ انييذكتىس / ييياهش دغييٍُ ػشاقُيية تتشييكُم فشَييق االتتكيياس وسَييادج تكهُيي -: ــييـشاســــــانقــــــــــــ

ظيش ودصش ػذد انطيالب انًتقيذيٍُ وتكهُيف انهجُيح انًُثخقيح انخاصيح تيانتؼهُى وانطيالب نهُ

  .األػًال انًقذيح لاسد انكهُح فٍ جًُغ 
معػػالي األسػػتا  الػػدكتور / ناقػػب رقػػيس الجامعػػة لاػػقوف ال طػػار الػػاارد مػػف النظػػر  ػػخ  :انًىضييىع انخايييـظ

براا ػػاؿ اعػػااف بػػمف الجامعػػة اغر ػػة صػػناعة الحػػرؼ  ب ػػشف خدمػػة المجتمػػت وتنميػػة البيقػػة
 . المدامة

 .نًجهظ ػهًاً أدُظ ا -: ـشاســـانقـــــــــــــــــ

مقاػر  اعمػمف ب ػشف  السػادة األسػتا ة / رؤسػاء األقسػاـال طابػاح الػااردة مػف النظػر  ػخ  انًىضىع انغادط:
الرسػـ  –) الاعبمػر المجسػـ  المعمدمف الجدد ليشا العاـ طبقاة لل طة ال مسمة المعامدة لا لمؼ المعمدمف

علػـا الاربمػة  –النقػد االاػشاؽ  –ا  ال ػعبخ ا  غاؿ الفنمػة االاػر  –الاصممماح الز ر مة  –االاصامر 
 ( .الفنمة 
يؼُيذٍَ( وفقياً الدتُياد االقغياو انتؼهًُُيح ووفقياً  10انًؼُيذٍَ انجيذد )انًىافقيح ػهيً تؼُيٍُ  -: ـشاســانقــــــــــــــــ

 نهخطح انخًغُح نتكهُف انًؼُذٍَ

ارش ادرمبمػة ب ػشف  كتور/ رقػيس الجامعػةمعالي األستا  الػدال طار الاارد مف النظر  خ  : انًىضىع انغاتغ
 . مقدميا الميندس / حاـز جماؿ  بؿ مصمـ الدم ار ااإلضا ة المسرحمة

 .أدُظ انًجهظ ػهًاً  -: ــشاســـانقــــــــــــــــ

 األسػػتا ة الػػدكتورة / وكيػػؿ الكميػػة لاػػقوف التعمػػيـ والطػػالبال طػػار الػػاارد مػػف النظػػر  ػػخ  : انًىضييىع انخييايٍ
ر  جداؿ اماحاف الدار الثانخ ) دار نػا مبر ( لطػ ر الفرقػة ال امسػة للعػاـ مقاب شف 

 .ـ2017/2018الجامعخ 
 .و6/11/2018 دتً 4/11/2018تذاَح يٍ انًىػذ انًقتشح انًىافقح ػهً  -: ـشاســانقــــــــــــــــ

بػػػاؿ لمرحلػػػة لجػػػاف اضػػػع ااصػػػحمة ا ابػػػاراح القب ػػػشف  التاػػػكيؿ المقتػػػرتالنظػػػر  ػػػخ  :غتاعيييانًىضيييىع ان
 .مر ؽ  الد ااراه ( –الدراساح العلما ) الدبلـا 

 .انتشكُم انًىافقح ػهً  -: ـشاســانقــــــــــــــــ

مقاػر  ا ػ مؿ ب ػشف  السػيد الػدكتور / مػدير وحػدة الجػودةال طػار الػاارد مػف النظر  ػخ  :اششىع انؼضانًى
 . مجلس إدارة احدة ضماف ااعاماد الجادة بال لمة

 .انتشكُم انًقتشح ػهً انًىافقح  -: ــشاســــــــــــــانقـــــ
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 األسػتا ة الػدكتورة / رقػيس قسػـ عمػـو التربيػة الفنيػةال طار الاارد مف النظر  خ  :ذادٌ ػشش انًىضىع ان
 السػػػفر لحضػػػار المػػػؤامر الػػػدالخ الرابػػػع للجمعمػػػة العربمػػػة للحضػػػارة االفنػػػاف اإلسػػػ ممةب ػػػشف 

 مقػػػػرر الجلسػػػػة الااسػػػػعة بػػػػالمؤامر ا  مضػػػػا جنػػػػار سػػػػمنا   المقػػػػاـ بمدمنػػػػة دىػػػػر بمحا ظػػػػة
 ) مر ؽ ( .  ـ2018  اابر  27  اابر إلى  24مف ل ا شلؾ  خ الفارة  لم ار ايا ببح 

 انًىافقح ػهً عفش عُادتها . -: ــشاســـانقــــــــــــــــ

انكهُيح نشينىٌ انتؼهيُى  األعتارج انيذكتىسج / وكُيمال طار الاارد مف النظر  خ  :ػشش  خاٍَانًىضىع ان

مقاػػػػػػر  ا ػػػػػػ مؿ م اػػػػػػر الاربمػػػػػػة الفنمػػػػػػة الممدانمػػػػػػة للعػػػػػػاـ الجػػػػػػامعخ ب ػػػػػػشف وانطييييييالب 
 .ـ2018/2019

 انًىافقح ػهً انتشكُم انًقتشح . -: ــشاســـانقــــــــــــــــ

األسػػتا ة الػػدكتورة / رقػػيس قسػػـ التصػػميمات ال طػػار الػػاارد مػػف النظػػر  ػػخ  :ػشييش  خانييجانًىضييىع ان
ماا قػػػة مجلػػػس قسػػػـ الاصػػػممماح الز ر مػػػة علػػػى ا ػػػ مؿ لجنػػػة  حػػػص ب ػػػشف  فيػػػةالزخر 

 .  المدرس المساعد بالقسـ الباحثة / سارة ربيت قناويالمقدمة مف  رسالة الد ااراه
  .انًىافقح ػهً انهجُح انًشكهح  -: ـشاســانقــــــــــــــــ
انييذكتىسج / سئييُظ قغييى انتصييًًُاخ  األعييتارجال طػػار الػػاارد مػػف النظػػر  ػػخ  :ػشييش  شاتييغانًىضييىع ان

الػدكتور / احمػد  ماا قة مجلس قسـ الاصممماح الز ر مة علػى افػرغب شف  انضلشفُح
مػػػػػامخ اقثنػػػػػمف اال مػػػػػمس  مػػػػػدمر لم ػػػػػراع الػػػػػاعلـ المػػػػػدرس بالقسػػػػػـ  محمػػػػػد عزمػػػػػي

مع إلزاـ سماداو بعدـ اإل  ؿ بميامو الادرمسمة اما م لؼ بػو ل  اقل ارانخ بالجامعة
 . ؿمف  عما

انًىافقح ػهً تفشَؾ َىياٌ نهذكتىس / ادًذ يذًذ ػضيٍ انًذسط تقغى انتصًًُاخ  -: انقـــــــــــــــــشاس

انضلشفُح نهؼًم كًذَش نًشكض انتؼهى االنكتشوٍَ وإنيضاو عيؼادته تؼيذو الليالل تًهاييه 

  انتذسَغُح ويا َكهف ته يٍ أػًال .

 الاالمة : س األقساـمجالالنظر  خ محاضر  :ػشش  خايظانًىضىع ان
 مجلس قسـ ا  غاؿ الفنمة االارا  ال عبخ. -2مجلس قسـ الرسـ االاصامر .               -1
  مجلس قسـ الاصممماح الز ر مة . -3

 أدُظ انًجهظ ػهًا. -: انقـــــــــــــــــشاس

 -:وفًُا َغتجذ يٍ أػًال َاقش انًجهظ انًىضىػاخ انتانُح

ا ػ مؿ ب ػشف عميػدة الكميػة /  ةالػدكتور  ةاألسػتا  النظر  خ ال طار الػاارد مػف :ػشش  غادطانًىضىع ان
 .ـ 2018/2019اللجاف المنبثقة عف مجلس ال لمة للعاـ الجامعخ 
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  . ػهً انتشكُم انًىافقح -:انقــــــــــــــــــــشاس

 إضا ايار الاخ مم ف ر ب ال لمة  خ المحاا ب شف المقارحاح الااردة النظر  خ  :ػشش  غاتغانًىضىع ان
 )مر ؽ( . خ ال طة البحثمة اقسار ادمة للجامعة 

ػهً انًذاوس انًقتشدح إضافتها و سفؼهيا إنيً يؼيانٍ األعيتار انيذكتىس /  ىافقحًان -:انقــــــــــــــــــــشاس

 .َائة سئُظ انجايؼح نهذساعاخ انؼهُا وانثذىث

األسػػتا ة الػػدكتورة / وكيمػػة الكميػػة لمدراسػػات مػػف النظػػر  ػػخ ال طػػار الػػاارد  :ػشييش  خييايٍانًىضييىع ان
سػاندي سػمير لمباحثػة /  مقاػر  ا ػ مؿ لجنػة إ ػراؼ الماجسػامرب ػشف  العميا والبحوث

  . (ا صص مناىج اطرؽ ادرمس ) فيمي 
  . ػهً انتشكُم انًىافقح -:انقــــــــــــــــــــشاس

سػػتا ة الػػدكتورة / وكيمػػة الكميػػة لمدراسػػات األالنظػػر  ػػخ ال طػػار الػػاارد مػػف  :ػشييش  تاعييغانًىضييىع ان
زينػػب عبػػد لمباحثػػة /  مقاػػر  ا ػػ مؿ لجنػػة إ ػػراؼ الماجسػػامرب ػػشف  العميػػا والبحػػوث
  . (   غاؿ  نمةا صص ) الحكيـ اعباف 

 .  ػهً انتشكُم انًىافقح -:انقــــــــــــــــــــشاس

 

دكتورة / وكيمػة الكميػة لمدراسػات العميػا األسػتا ة الػالنظر  ػخ ال طػار الػاارد مػف  : وٌؼششانًىضىع ان
حسناء اوقي محفوظ لمباحثة /  مقار  ا  مؿ لجنة إ راؼ الماجسامرب شف  والبحوث

  . (معادف   غاؿ ا صص ) 
  .انًىافقح ػهً انتشكُم -:انقــــــــــــــــــــشاس

/ وكيمػػػة الكميػػػة  األسػػػتا ة الػػػدكتورةالنظػػػر  ػػػخ ال طػػػار الػػػاارد مػػػف  : وٌؼشيييشانانذيييادٌ وانًىضيييىع 
 إسػالـلمباحثة /  مقار  ا  مؿ لجنة إ راؼ الماجسامرب شف  لمدراسات العميا والبحوث

  . (معادف    غاؿا صص )  عبد الرحمف فرغؿ
  .انًىافقح ػهً انتشكُم -:انقــــــــــــــــــــشاس

/ وكيمة الكمية لمدراسػات األستا ة الدكتورة النظر  خ ال طار الاارد مف  : وٌؼششانانخاٍَ وانًىضىع 
أمنػػة ربيػػت لمباحثػػة /  مقاػػر  ا ػػ مؿ لجنػػة إ ػػراؼ الماجسػػامرب ػػشف  العميػػا والبحػػوث
  . ( طباعة منساجاحا صص ) محمود إبراىيـ 



                                                  

 جايؼح انًُُا                                                 

 انفُُح كهُــح انتشتُــح

 أياَح يجهظ انكهُح

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (086) 2317087: هُفاكظت  كهُح انتشتُح انفُُح  -جايؼح انًُُا   –انًُُا يذافظح   –جًهىسَح يصش انؼشتُح 

 

 

 

 . انًىافقح ػهً انتشكُم -:انقــــــــــــــــــــشاس

/ عميػػد كميػػة الفنػػوف  األسػػتا  الػػدكتور النظػػر  ػػخ ال طػػار الػػاارد مػػف : وٌؼشييشانانخانييج وانًىضييىع 
المػدرس  السيد الدكتور/ مػاىر حسػيف عراقيػب انادارب شف الجميمة بجامعة المنصورة 

مػػـا اشلػػؾ  ال ػػزؼ ( –مقػػرراح ) النحػػح ال ز ػػخ بقسػػـ الاعبمػػر المجسػػـ بال لمػػة لاػػدرمس 
  ـ2018/2019ال ممس مف  ؿ  سباع   ؿ الفصؿ الدراسخ ا اؿ مف العاـ الجامعخ 

انًىافقيييح ػهيييً االَتيييذاب نًيييذج َيييىو واديييذ ) انخًيييُظ ( وتًيييا ال َخيييم تجذونيييه  -:ــــــــــيييـشاسانقـــــــــ

 انتذسَغٍ وأدًانه انتذسَغُح وتًا َىكم إنُه يٍ أػًال . 

ب ػػشف عميػػدة الكميػػة /  ةالػػدكتور  ةاألسػػتا  النظػػر  ػػخ ال طػػار الػػاارد مػػف : وٌؼشييشانشاتييغ وانانًىضييىع 
 ـ 2018/2019رماس االدراساح العلما للعاـ الجامعخ ا  مؿ  ناراقح مرحلاخ الب الا 

 . ػهً انتشكُم  ىافقحًان -:انقــــــــــــــــــــشاس

ب ػشف عميػدة الكميػة /  ةالػدكتور  ةاألسػتا  النظػر  ػخ ال طػار الػاارد مػف : وٌؼششانخايظ وانانًىضىع  
 افامض عممد ال لمة باعاماد الناا ج ا ما م ص احدة الجادة .  مقار  

 ػهً تفىَض انؼًُذ .  ىافقحًان -:انقــــــــــــــــــــشاس

 
 .م21/10/2018الًرافك  األح مرم   ظ ز مش ثع   الثب يخالًجاش أمًبله في مًبم الضبمخ  ىل  أ  هذا و 

 هزا وتاهلل انتىفُق ،،،
  سئُظ انًجهظ وػًُذ انكهُح                    أيٍُ انًجهظ      

 
         

أمل محمد محمود أ.دئ  )أًٍَ فىصٌ صكٍ                                              أ/   

 (محمد

 


