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 جدول أعمال 
 (37مجمس كمية التربية الفنية رقم )

 10/12/2018 االثنين
 استهالل  -أواًل:
  

 -الموضوعات : -ثانيًا:
 12/11/2018الموافق  االثنينيوم الجمسة السابقة المنعقدة محضر المصادقة عمى  -1
 
امتحانأات الصصأ  الدراسأي جأدو  الكمية بشأنن  ة/ عميد ةالدكتور  ةمن األستاذالمقترح المقدم النظر في  -2

 م .2012/2012ة البكالوريوس لمعام الجامعي لمرحماألو  
 
 إطأق مقتأرح بشنن رئيس قسم التصميمات الزخرفية / الدكتورة  ةالنظر في الخطاب الوارد من األستاذ -3

 . ( 2)اسم المرحوم / سعيد نصر الدين محمد المعيد بالقسم عمى معم  التصميم بالكومبيوتر 
 
إجأازة رعايأة  النظر في الخطاب الوارد مأن األسأتاذة الأدكتورة / رئأيس قسأم التصأميمات الزخرفيأة بشأنن -4

 . الطص  المقدمة من السيدة / أم  عبد العظيم عبد السقم المدرس المساعد بالقسم 
 
رشأأيحات النظأر فأي الخطأاب الأوارد مأن األسأتاذة الأأدكتورة / رئأيس قسأم التصأميمات الزخرفيأة بشأنن الت -5

 لجوائز الني  لممبدعين . 
 
بشنن لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة الكمية وكي  الخطاب الوارد من األستاذ الدكتور / النظر في  -6

مقترح لجنأة خدمأة المجتمأع وتنميأة البيئأة ب نشأا  مكتأب وتشأكي  مكتأب لدراسأة المشأكقت المجتمعيأة 
 داخ  وخارج الكمية .
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ب الأأوارد مأأن األسأأتاذة الأأدكتورة / وكيمأأة الكميأأة لمدراسأأات العميأأا والبحأأوث بشأأنن مقتأأرح الخطأأاالنظأأر فأأي  -7
إعادة تشكي  لجنة اإلشراف عمى إعداد خطة البحث لمماجستير لمباحث / مصطصى أمأين عبأد الصتأاح 

 تخصص ) أشغا  خشب ( .
 
 إدارةمجمأس ن مقتأرح تشأكي  بشأنمأدير وحأدة القيأاس والتقأويم الخطاب الوارد مأن الأدكتور / النظر في  -2

 .الوحدة وتشكي  المجمس التنصيذي لها 
 
اعتأذارل بشأنن إبأرام عمأاد عبأد اب عبأدل بالصرقأة ال ال أة )تربأوي( / الطالب من  مالطمب المقدالنظر في  -2

م وذلأأأظ نظأأأرا لحالتأأأ  2012/2012عأأأن حضأأأور امتحانأأأات الصصأأأ  الدراسأأأي األو  لمعأأأام الجأأأامعي 
 .الصحية 

 
إقامأة الخطاب الوارد من األستاذة الأدكتورة / وكيمأة الكميأة لمدراسأات العميأا والبحأوث بشأنن نظر في ال -10

سأأمينار عأأام لطأأقب الدراسأأات العميأأا بالتعأأاون مأأع المنسأأ  اإلقميمأأي لسأأصارة المعرفأأة بعنأأوان   مهأأارات 
 .البحث في مصادر المعمومات االلكترونية  

 
النشأر ألسأتاذة الأدكتورة / وكيمأة الكميأة لمدراسأات العميأا والبحأوث بشأنن الخطاب الوارد مأن االنظر في  -11

 .االلكتروني بالتعاون مع بنظ المعرفة المصري 
 

طمأب الخطاب الوارد من األستاذة الأدكتورة / وكيمأة الكميأة لمدراسأات العميأا والبحأوث بشأنن النظر في  -12
س الكمية بخصوص طقب الدراسات العميا الأذين مسئو  القيد والتسجي  ب دارة الجامعة نحو قرار مجم

 .استنصذوا مرات الرسوب 
 

الموافقة عمأى مأا بشنن رئيس لجنة العققات ال قافية /  الخطاب الوارد من األستاذ الدكتورالنظر في  -13
وريأة جا  بالنسخة النهائية لمشروع التعاون في المجاالت العممية والصنية بين وزارة التعميم العأالي بجمه

 .م  2012/2020مصر العربية ووزارة القدرات البشرية بالمجر لألعوام 
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الخطاب الوارد من األستاذ الدكتور / رئيس لجنة العققات ال قافية بشنن الموافقة عمأى مأا النظر في  -14
يأأة جأأا  بمشأأروع التعأأاون فأأي مجأأاالت التعمأأيم العأأالي بأأين وزارة التعمأأيم العأأالي بجمهوريأأة مصأأر العرب

 ووزارة التعميم العالي بجمهورية استونيا.
 
 
 
 

الخطاب الوارد من األستاذ الدكتور / رئيس لجنة العققات ال قافية بشنن الموافقأة عمأى مأا النظر في  -15
 . السودانجا  بمشروع مذكرة التصاهم لمتعاون بين جمهورية مصر العربية وجمهورية 

 
 
 
 

 التبليخ : هحبضز هجبلش األلضبمالٌظز في  -16
 مجمس قسم األشغا  الصنية والتراث الشعبي -2 . التصميمات الزخرفيةمجمس قسم  -1     
     3-   

 
 

  هحبضز اللجبى الوٌجثمخ التبليخ :الٌظز في  -17
 الدراسات العميالجنة   -3 .خدمة المجتمع وتنمية البيئة لجنة  -2     .  التعميم والطقبلجنة  -1
 لجنة   -6 .لجنة                             -5     . ات ال قافية العققلجنة  -4
 

 ما يستجد من أعمال 
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 جدول أعمال
 (37مجمس كمية التربية الفنية رقم )

 10/12/2018 االثنين
 استهالل  -أواًل:
 -الموضوعات : -ثانيًا:

 12/11/2018لموافق ا االثنينالجمسة السابقة المنعقدة يوم محضر المصادقة عمى  -1
 
المقترررح المقرردم مررن ا سررتاوة الرردكتورة / عميرردة الكميررة بنرر ن جرردول امتحانررات الفصررل الدراسرر  النظررر فرر   -2

 م .2018/2019ا ول لمرحمة البكالوريوس لمعام الجامع  
 
إطرالق اسرم النظر ف  الخطاب الوارد من ا ستاوة الدكتورة / رئيس قسم التصميمات الزخرفية بنر ن مقتررح  -3

 ( .  2المرحوم / سعيد نصر الدين محمد المعيد بالقسم عمى معمل التصميم بالكومبيوتر )
 
النظر ف  الخطاب الوارد من ا ستاوة الدكتورة / رئيس قسم التصميمات الزخرفية بنر ن إجرازة رعايرة الطفرل  -4

 سم . المقدمة من السيدة / أمل عبد العظيم عبد السالم المدرس المساعد بالق
 
النظر ف  الخطاب الوارد من ا ستاوة الدكتورة / رئيس قسم التصميمات الزخرفيرة بنر ن الترنريحات لجروائز  -5

 النيل لممبدعين . 
 
الخطراب الروارد مررن ا سرتاو الردكتور / وكيرل الكميرة لنررئون خدمرة المجتمري وتنميرة البيئرة بنرر ن النظرر فر   -6

يئة بإنناء مكتب وتنكيل مكتب لدراسرة المنركالت المجتمعيرة داخرل مقترح لجنة خدمة المجتمي وتنمية الب
 وخارج الكمية .

 
الخطاب الوارد من ا ستاوة الدكتورة / وكيمة الكمية لمدراسرات العميرا والبحروث بنر ن مقتررح إعرادة النظر ف   -7

   ح تخصر  تنكيل لجنة اإلنررا  عمرى إعرداد خطرة البحرث لمماجسرتير لمباحرث / مصرطفى أمرين عبرد الفترا
 ) أنغال خنب ( .

 
الخطرراب الرروارد مررن الرردكتور / مرردير وحرردة القيرراس والتقررويم بنرر ن مقترررح تنرركيل مجمررس إدارة النظررر فرر   -8

 الوحدة وتنكيل المجمس التنفيوي لها .
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ن الطمب المقدم من الطالب / إبرام عماد عبرد ا  عبردب بالفرقرة الثالثرة )تربروي( بنر ن اعتروارب عرالنظر ف   -9
 م وولك نظرا لحالته الصحية .2018/2019حضور امتحانات الفصل الدراس  ا ول لمعام الجامع  

 
الخطرراب الرروارد مررن ا سررتاوة الرردكتورة / وكيمررة الكميررة لمدراسررات العميررا والبحرروث بنرر ن إقامررة النظررر فرر   -10

معرفرة بعنروان م مهرارات البحرث سمينار عام لطالب الدراسات العميا بالتعاون مي المنسق اإلقميمر  لسرفارة ال
 ف  مصادر المعمومات االلكترونيةم .

 
الخطرراب الرروارد مررن ا سررتاوة الرردكتورة / وكيمررة الكميررة لمدراسررات العميررا والبحرروث بنرر ن الننررر النظررر فرر   -11

 االلكترون  بالتعاون مي بنك المعرفة المصري .
 

وكيمررة الكميررة لمدراسررات العميررا والبحرروث بنرر ن طمررب الخطرراب الرروارد مررن ا سررتاوة الرردكتورة / النظررر فرر   -12
مسررئول القيررد والتسررجيل بررإدارة الجامعررة نحررو قرررار مجمررس الكميررة بخصررو  طررالب الدراسررات العميررا الرروين 

 استنفووا مرات الرسوب .
 

جراء  الخطاب الوارد من ا ستاو الدكتور / رئيس لجنة العالقات الثقافية بن ن الموافقة عمرى مراالنظر ف   -13
بالنسخة النهائية لمنروع التعاون ف  المجاالت العمميرة والفنيرة برين وزارة التعمريم العرال  بجمهوريرة مصرر 

 م . 2018/2020العربية ووزارة القدرات البنرية بالمجر لألعوام 
 

ى مرا جراء الخطاب الوارد من ا ستاو الدكتور / رئيس لجنة العالقات الثقافية بن ن الموافقة عمرالنظر ف   -14
بمنروع التعاون ف  مجاالت التعميم العال  بين وزارة التعميم العال  بجمهورية مصرر العربيرة ووزارة التعمريم 

 العال  بجمهورية استونيا.
 

الخطاب الوارد من ا ستاو الدكتور / رئيس لجنة العالقات الثقافية بن ن الموافقة عمرى مرا جراء النظر ف   -15
 م لمتعاون بين جمهورية مصر العربية وجمهورية كرواتيا .بمنروع موكرة التفاه

 
 محاضر مجالس ا قسام .النظر ف   -16
 

 . النظر ف  محاضر المجان المنبثقة -17
 

 ما يستجد من أعمال 
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 عؼبدح األعزبر انذكزىس / ػًُذ انكهُخ
 رذُخ طُجخ ... وثؼذ،

 
الو افييك االثٌيييي وذلييي ييي م كيضييوجز مييي ريي ز  خن اجتوييبم هجلييش ال ليييه مييصيييبكم ن ملوييبن ث ًييَذييُظ       

  -: ثحض ر كل هي بن صجبح 11 م الضبمخ  10/12/2018

 

 انزىلُغ انذسجخ االعــــــى

  أعزبر  أثى صَذيذًىد يذًذ يذًذ أيم / حانذكزىس حاألعزبر حانغُذ

   أعزبر انغُذح األعزبرح انذكزىسح/ عؼبد دغٍ ػجذ انشدًٍ 

   أعزبر / إثشاهُى ػُغً ػجذ انذبفظانذكزىساألعزبر انغُذ 

  أعزبر  انغُذ األعزبر انذكزىس/ ػصبو ػجذ انؼضَض ػهٍ

  أعزبر  انغُذ األعزبر انذكزىس / دُب دجُت سيهه 

   أعزبر انغُذح األعزبرح انذكزىسح/ آيبل دًذٌ اعؼذ ػشفبد

   و أعزبر انغُذح انذكزىسح/ َجىي ػهٍ يذًذ ػهٍ

  أعزبر و كبيم ػهٍ  يذًذانغُذ انذكزىس/ 

  و أعزبر أيبٍَ َبجٍ ػجذ انؼضَض انغُذح انذكزىسح/ 

  و أعزبر أيُشح َغشٌ يذًذ انغُذح انذكزىسح/ 

  يذسط   يذًىد يذًذ فشج انغُذ انذكزىس/ 

  يذسط كىثش ػهٍ يذًذ انغُذح انذكزىسح/ 

 

   

 ثشجبء انزكشو ثؼًم انالصو َذى صشف انًغزذمبد انخبصخ ثزنك

 ضهىا ثمجىل فبئك االدزشاو ورف

 

 

 ػًُذ انكهُخ                

 

 

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

 ( 31سلى )يجهظ انكهُخ 

 و10/12/2012 انًىافك االثٍَُُىو 
 

 م فيي مويبم الضيبمخ10/12/2018الو افيك  االثٌييي م  الثالث ىو خالضبثعال ليخ جلضته  هجلشػمذ   

يذًيىد يذًيذ أثيى يذًيذ أييم /  حاليككت ر حاألصتبذثمبمخ هجلش ال ليخ ثزئبصخ  بن الحبكيخ مشز صجبح

   : وثحض ر كل هيووكيلخ ال ليخ لشئ ى التعلين والطالة ال ليخ ورئيش الوجلش  حمويكصَذ 
 

 مضــــ ان  وكيل ال ليخ للكراصبد العليب   أ.د/عؼبد دغٍ ػجذ انشدًٍ 

 امضــــ  وكيل ال ليخ لشئ ى خكهخ الوجتوع ومٌويخ الجيئخ  ػجذ انذبفظ إثشاهُى ػُغً .د/أ

 امضــــ  رئيش لضن األرغبل الفٌيخ والتزاث الشعجي المبئن ث موبل ا.و.د/ أيبٍَ َبجٍ ػجذ انؼضَض 

 مضــــ ان  الوشزف ملى لضن الٌمك والتذوق الفٌي  أ.و.د/ أيُشح َغشٌ يذًذ 

 امضــــ  المبئن ث موبل رئيش لضن التصويوبد الزخزفيخ   أ.و.د/ َجىي ػهٍ يذًذ ػهٍ

 امضــــ  التعجيز الوجضنلضن رئيش  المبئن ث موبل يذًذ كبيم ػهٍ  أ.و.د/

 مضــــ ان  األصتبذ الوتفزغ ثمضن الزصن والتص يز  أ.د/ ػصبو ػجذ انؼضَض 

 ضــــ ان م األصتبذ الوتفزغ ثمضن التصويوبد الزخزفيخ  دُب دجُت سيههد/ 0أ

 مضــــ ان  األصتبذ الوتفزغ ثمضن األرغبل الفٌيخ والتزاث الشعجي أ.د/ آيبل دًذٌ اعؼذ ػشفبد

 مضــــ ان  هكيز وحكح الج كح  يذًىد يذًذ فشج د/ 

 مضــــ ان  ألكم هكرس  كىثش ػهٍ يذًذ   د/

 أهيٌب للوجلش هكيز ه تت األصتبذ الككت ر/ مويك ال ليخ أ/ أًٍَ فىصٌ صكٍ 
 

 -: اعزهالل
 

 الكميرة ة عميردمحمود محمد أبو زيد محمد أمل أ.د/  ترحب الجمسة ف  بداية
 .ادة الحضوربالسورئيس المجمس 

  تقدمت سيادتها بالتهنئة  عضاء المجمس نيابرة عرن الكميرة كمهرا عمرى دخرول المبنرى الجديرد ثم
 م . 2018/2019المزمي إنناءب ضمن خطة التنفيو لمعام المال  

  مصدفى  بددد معالي األستاذ الددتتو     إلرى قررارنوهت سيادتها كما

بنر ن الرحمرة العمميرة لمكميرة حيرث قررر  لجامعةا  ئيسالندي بدد الرحمن 
يتفضرل معاليره بتقرديم كرل عرون  أنفقط ، عمرى  ا قصرمدينة  إلى لالئحةمعاليه أن تكون طبقا 

لفنرون والموسريقى المجمرس ا عمرى تمهيردا لعرضرها عمرى لجنرة قطراع اممكن ف  تعديل الالئحرة 
 .لمجامعات لتكون الرحمة العممية بعد التعديل إن ناء ا  إلى مدينت  ا قصر وأسوان 
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  وقد عرضت ا ستاوة الدكتورة / عميدة الكمية بعض النقاط الهامة الت  تم مناقنرتها فر  مجمرس
 الجامعة السابق وه  : 

 م سررو  تنعقررد فرر  الفترررة مررن 2018/2019امع  امتحانررات الفصررل الدراسرر  ا ول لمعررام الجرر
أيرام  8/1،  7/1،  6/1م مري ا خرو باالعتبرار أن تكرون أيرام 24/1/2019م إلى 5/1/2019

بسربب  19/1، كرولك يروم ال تعقد بها أيرة امتحانرات أو لجران وولرك احتفراال بعيرد المريالد المجيرد
 .عيد الغطاس 

  طالبرررت سررريادتها القسرررمين ارات الكترونيرررة، لرررولك تعقرررد لممقرررررات النظريرررة اختبررر أن إلرررىالتوجررره
 .النظريين بوضي اختبار الكترون  لمقرر واحد عمى ا قل هوا الفصل الدراس  

   السررنة وسررو  يطبررق عمررى مررادة  أعمررالبنرركل تجريبرر  عمررى  يبرردأالتصررحيا االلكترونرر  سررو
 مناهج التربية الفنية . 

   الوافرردين بعررد تحصرريل الرسرروم الرسررمية مررن الطررالب  إضررافيةرسرروم  أيررةضرررورة عرردم تحصرريل
 المقررة . 

 يتم توزيري الكترب   نب  معالي األستاذ الدتتو     ئيس الجامعة أنار
  ة لتوزيي الكتاب الجامع  بالكمية.عن طريق وحدالكمية طالب الجامعية المقررة عمى 

 مرن  ا سراتوةالمرادة، ويمنري  أسرتاوتقوم فيها الكمية بالتعاقد مي  معاليه بناًء عمى تعميمات
عمل موكرات، وسو  تقرر المواد الت  يتم عمل كتب لهرا طبقرًا لتوصري  المقررر، وعمرى السرادة 

هيئة التدريس من حيث حصرر المرواد التر   أعضاءتابعة وضبط هوا الن ن مي م ا قسامرؤساء 
 ا العام الجامع  . يطبق هوا بدءًا من الفصل الدراس  الثان  لهو أنيقرر فيها كتاب، عمى 

  وجه نحرو وجرود يروم لمصريانة بنركل  همعاليتحديد أيام لمصيانة بالكمية بناء عمى تعميمات
 أنعام بالجامعة وسو  يتم خالله تواجد لجنة لمصيانة تقروم بعمرل حصرر نرامل بالكميرات عمرى 

حررول المطمرروب وسررو  يقرروم سرريادته بمتابعررة أعمررال المجنررة  هلمعاليددتقرردم تقريررر كامررل 
 . وسو  يتم محاسبة المجنة بندة إوا لم تقم بعمل الصيانة المطموبة 

 -: عمى النحو التال مناقنة جدول ا عمال لالحضور انتقل ثم  -
 و  2012/ 11/ 12 االثٍَُُىو هحضز الجلضخ الضبثمخ الوٌعمكح   المصادقة عمى انًىضــىع األول :

 انًصبدلخ.   -انمـــــــــــــــــشاس:
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جدو  امتحانات بشنن  ا ستاوة الدكتورة / عميدة الكميةالمقترح المقدم من النظر في  انثبَـٍ :انًىضىع 
 . م2012/2012الصص  الدراسي األو  لمرحمة البكالوريوس لمعام الجامعي 

 .انجذول انًمزشح انًىافمخ ػهً  -: ـشاســانمــــــــــــــــ

 ا ستاوة الدكتورة / رئيس قسرم التصرميمات الزخرفيرةمأن  النظر في الخطاب الوارد : ـثانًىضىع انثبنــ
مقترح إطق  اسم المرحوم / سعيد نصر الدين محمد المعيأد بالقسأم عمأى معمأ  بشنن 

 ( . 2التصميم بالكومبيوتر )
انًىافمخ ػهً إطالق اعى انًشدىو / عؼُذ َصش انذٍَ يذًيذ ػهيً يؼًيم انزصيًُى  -ـشاس:ــــــــانمــــــــــــ

 . ( 2كىيجُىرش )ثبن
ا سرتاوة الردكتورة / رئريس قسرم التصرميمات الزخرفيرة النظر في الخطاب الأوارد مأن   ـغ:ىع انشاثــانًىض

المأدرس  السيدة / أمرل عبرد العظريم عبرد السرالم إجازة رعاية الطص  المقدمة مأنبشنن 
 المساعد بالقسم . 

  .بَخ انطفم إجبصح سػانًىافمخ ػهً  -: ـــشاســــــانمــــــــــــ
بشأنن  ا ستاوة الدكتورة / رئيس قسم التصرميمات الزخرفيرةالنظر في الخطاب الوارد من  :انًىضىع انخبيـظ

أ.د/ حنأأا حبيأأب رممأأ  األسأأتاذ بالقسأأم لنيأأ  جأأائزة الدولأأة لمتصأأو    وترشأأي  أ.د/  رشأأي ت
 . الني  لممبدعينصال  احمد الشريف األستاذ بالقسم لني  جائزة 

 . انًىافمخ ػهً انزششُذبد انًمزشدخ -: ـشاســـــــــــــــانمـــــ

ا ستاو الدكتور / وكيل الكمية لنرئون خدمرة المجتمري الخطاب الوارد من النظر في   انًىضىع انغبدط:
مقتأأرح لجنأأة خدمأأة المجتمأأع وتنميأأة البيئأأة ب نشأأا  مكتأأب وتشأأكي  بشأأنن  وتنميررة البيئررة

 . داخ  وخارج الكميةمكتب لدراسة المشكقت المجتمعية 
ركهُف وكُم انكهُخ نشئىٌ خذيخ انًجزًغ ورًُُخ انجُئخ ثًخبطجيخ األلغيبو نهزششيخ نؼضيىَخ  -: ـشاســانمــــــــــــــــ

َمزيشح رشيكُههب وكُيم انىدذح ػهيً أٌ َشفيك ثبنزششيخ عيُشح رارُيخ ، ػهيً أٌ ركيىٌ نجُيخ 

 انًزمذيٍُ .  نفذص أوساقانكهُخ نشئىٌ خذيخ انًجزًغ ورًُُخ انجُئخ 

ا سررتاوة الرردكتورة / وكيمررة الكميررة لمدراسررات العميررا الخطأأاب الأأوارد مأأن النظأأر فأأي   -: انًىضييىع انغييبثغ
 مقترح إعادة تشكي  لجنة اإلشراف عمى إعداد خطة البحأث لمماجسأتيربشنن  والبحوث

 تخصص ) أشغا  خشب ( . لمباحث / مصطفى أمين عبد الفتاح
 .انًمزشح  انزشكُمانًىافمخ ػهً  -: ــشاســـانمــــــــــــــــ

مقتأرح تشأكي  بشأنن  الدكتور / مردير وحردة القيراس والتقرويمالخطاب الوارد مأن النظر في  : انًىضىع انثبيٍ
 . مجمس إدارة الوحدة وتشكي  المجمس التنصيذي لها
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 .  ٍُانًمزشد ٍُانًىافمخ ػهً انزشكُه -: ـشاســانمــــــــــــــــ

بالصرقأأة ال ال أة )تربأأوي(  الطالرب / إبرررام عمراد عبررد ا  عبردبالطمأب المقأدم مأأن النظأر فأأي  :غزبعييانانًىضيىع 
اعتأأأأأأأأذارل عأأأأأأأأن حضأأأأأأأأور امتحانأأأأأأأأات الصصأأأأأأأأ  الدراسأأأأأأأأي األو  لمعأأأأأأأأام الجأأأأأأأأامعي بشأأأأأأأأنن 
 . م وذلظ نظرا لحالت  الصحية2012/2012

انخبصيخ ثيبنزمشَش و اعيزكًبنه األوساق انًطهىثيخ سفض االػززاس ػٍ دضىس االيزذبَبد نؼيذ -: ـشاســانمــــــــــــــــ

انجبيؼييخ نشييئىٌ انزؼهييُى  إلسعييبل االػزييزاس نُبئييت سئييُظانطجييٍ يييٍ انًغزشييفً انجييبيؼٍ 

 .ونطالة، وإنضايه ثذضىس االيزذبَبد 

ا سررتاوة الرردكتورة / وكيمررة الكميررة لمدراسررات العميررا الخطأأاب الأأوارد مأأن النظأأر فأأي  :بشييشىع انؼضييانًى
إقامأأأأة سأأأأمينار عأأأأام لطأأأأقب الدراسأأأأات العميأأأأا بالتعأأأأاون مأأأأع المنسأأأأ  ن بشأأأأن والبحرررروث

 . اإلقميمي لسصارة المعرفة بعنوان   مهارات البحث في مصادر المعمومات االلكترونية 
 .انغًُُبس  إلبيخػهً انًىافمخ  -: ــشاســـانمــــــــــــــــ

الدكتورة / وكيمة الكمية لمدراسرات العميرا  ا ستاوةالخطاب الوارد من النظر في  :ذبدٌ ػشش انًىضىع ان
 االلكتروني بالتعاون مع بنظ المعرفة المصري . النشر بشنن والبحوث

 .انًىافمخ  -: ــشاســـانمــــــــــــــــ

ا سرتاو الردكتور / رئريس لجنرة العالقرات الثقافيرة الخطاب الوارد مأن النظر في  :ثبٍَ ػشش انًىضىع ان
مأأأا جأأأا  بالنسأأأخة النهائيأأأة لمشأأأروع التعأأأاون فأأأي المجأأأاالت العمميأأأة  الموافقأأأة عمأأأىبشأأنن 

 بررالمجرالعربيأأة ووزارة القأأدرات البشأأرية  مصررروالصنيأأة بأأين وزارة التعمأأيم العأأالي بجمهوريأأة 
 م . 2012/2020لألعوام 

 .يب جبء ثبالرفبلُخ انًىافمخ ػهً  -: ــشاســـانمــــــــــــــــ

 ا ستاو الردكتور / رئريس لجنرة العالقرات الثقافيرةالخطاب الوارد مأن في  النظر :ثبنث ػشش انًىضىع ان
الموافقة عمى ما جا  بمشروع التعاون في مجاالت التعميم العالي بأين وزارة التعمأيم بشنن 

 .استونياالعربية ووزارة التعميم العالي بجمهورية  مصرالعالي بجمهورية 
 ػهً يب جبء ثبالرفبلُخ .انًىافمخ  -: ـشاســانمــــــــــــــــ
 ا ستاو الدكتور / رئيس لجنة العالقات الثقافيرةالخطاب الوارد مأن النظر في  :ػشش  شاثغانًىضىع ان

العربيأة  مصررالموافقة عمى مأا جأا  بمشأروع مأذكرة التصأاهم لمتعأاون بأين جمهوريأة بشنن 
 .السودانوجمهورية 

 جبء ثبالرفبلُخ .انًىافمخ ػهً يب  -: انمـــــــــــــــــشاس
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 التالية : مجالس ا قسامالنظر في محاضر  :ػشش  خبيظانًىضىع ان
 مجمس قسم األشغا  الصنية والتراث الشعبي. -2مجمس قسم الرسم والتصوير .               -1
  مجمس قسم التصميمات الزخرفية . -3

 أدُظ انًجهظ ػهًب. -: انمـــــــــــــــــشاس

 التالية : المجان المنبثقةالنظر في محاضر  :ػشش  غبدطانًىضىع ان
 لجنة المختبرات والمعام  . -3لجنة الدراسات العميا .   -2لجنة شئون خدمة المجتمع .   -1
  لجنة المكتبات .   -6لجنة العققات ال قافية . -5لجنة شئون التعميم والطقب .  -4

 أدُظ انًجهظ ػهًب. -: انمـــــــــــــــــشاس

 -:وفًُب َغزجذ يٍ أػًبل َبلش انًجهظ انًىضىػبد انزبنُخ

 امتحانأات الصصأ  الدراسأي األو وضأع وتصأحي   تتشأكيقمقتأرح النظأر فأي  :ػشش  غبثغانًىضىع ان
 .م 2012/2012لمعام الجامعي مرحمة البكالوريوس ل
و انمغيييى ثبعيييزكًبل أوساق ، ػهيييً أٌ َميييىانًمزيييشح  دػهيييً انزشيييكُال انًىافميييخ -:انمـــــــــــــــــــيييـشاس

انجهغبد ورغهًُهب نشئىٌ أػضبء هُئيخ انزيذسَظ خيالل أعيجىػٍُ ييٍ ريبسَ  

  .االيزذبٌ 

رئرريس قسررم ا نررغال الفنيررة /  ةالرردكتور السرريدة  مأأن النظأأر فأأي الخطأأاب الأأوارد :ػشييش  ثييبيٍانًىضييىع ان
 حمردالسيدة الدكتورة / أميرة يسرري ماإلهدا  المقدم مأن بشنن والتراث النعب  

 )مرف ( .والمتم   في مبرد ميال  األستاذ المساعد بالقسم
 .غُبدرهب يغ رىجُه انشكش ن لجىل اإلهذاء -:انمــــــــــــــــــــشاس

رئرريس قسررم ا نررغال الفنيررة /  ةالرردكتور السرريدة مأأن  الخطأأاب الأأواردالنظأأر فأأي  :ػشييش  زبعييغانًىضييىع ان
 لتعميمية لمقسم .خطة األنشطة ابشنن بالكمية  والتراث النعب 

  . أدُظ انًجهظ ػهًب  -:انمــــــــــــــــــــشاس

ورئريس مجمرس الكميرة عميردة /  ا ستاوة الدكتورةمأن  المذكرة المقدمةالنظر في  : وٌؼششانًىضىع ان
فأأر  معأأايير الجأأودة واالعتمأأاد مقتأأرح تشأكي  بالكميأأة بشأأنن إدارة وحرردة ضررمان الجررودة 

   .)مرف (
  .انًمزشح انًىافمخ ػهً انزشكُم  -:ـــــــــشاسانمـــــــــــ
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الكميررة عميرردة /  ا سررتاوة الرردكتورةمأأن  المأأذكرة المقدمأأةالنظأأر فأأي  : وٌؼشييشانانذييبدٌ وانًىضييىع 
تحديأأد وقأأت محأأدد مقتأأرح بالكميأأة بشأأنن ورئرريس مجمررس إدارة وحرردة ضررمان الجررودة 

  .)مرف (س والهيئة المعاونةألعما  الجودة بالجدو  الدراسي لمسادة أعضا  هيئة التدري
 . وضغ ولذ عبػزٍُ يذذدح نهجىدح ثبنجذولانًىافمخ ػهً  -:انمــــــــــــــــــــشاس

ورئريس الكميرة عميدة /  ا ستاوة الدكتورةمن  المذكرة المقدمةالنظر في  : وٌؼششانانثبٍَ وانًىضىع 
التحميأأ  البيئأأي يان تطبيأأ  اسأأتب آليأأةبالكميأأة بشأأنن مجمررس إدارة وحرردة ضررمان الجررودة 

  .)مرف (الخاص بالقيادات الجامعية 
 . عزجُبٌبالانزطجُك انخبصخ ث آنُخانًىافمخ ػهً  -:انمــــــــــــــــــــشاس

ورئريس الكمية عميدة /  ا ستاوة الدكتورةمأن  المذكرة المقدمةالنظر في  : وٌؼششانانثبنث وانًىضىع 
آليأأة تطبيأأ  اسأأتبيان التحميأأ  البيئأأي بشأأنن  بالكميأأةمجمررس إدارة وحرردة ضررمان الجررودة 

  )مرف (.بنعضا  هيئة التدريس  الخاص
 .آنُخ انزطجُك انخبصخ ثبالعزجُبٌ انًىافمخ ػهً  -:انمــــــــــــــــــــشاس

قسررم التعبيررر رئرريس /  السرريد الرردكتورمأأن الأأوارد  الخطأأابالنظأأر فأأي  : وٌؼشييشانشاثييغ وانانًىضييىع 
كاوى الطأقب مأن تكمأيصهم بواجبأات دراسأية خأق  فتأرة نصأف شأبالكمية بشنن  المجسم
   .)مرف (العام 

انًىافمخ ػهً ػذو ركهُف انطالة ثأٌ يشبسَغ أو أػًبل خالل فزشح إجيبصح َصيف  -:انمــــــــــــــــــــشاس

 َكىٌ اخش يششوع َطهت يٍ انطالة لجم َهبَخ انفصم انذساعٍ ثأعجىػٍُ انؼبو واٌ 

بشأأنن الكميررة أمررين ا سررتاو / السرريد  النظأأر فأأي الخطأأاب الأأوارد مأأن : وٌؼشييشوانانخييبيظ انًىضييىع  
المقأأأدم مأأأن السأأأيد الأأأدكتور / محمأأأود محمأأأد فأأأرج مأأأدير وحأأأدة الجأأأودة بالكميأأأة  اإلهأأأدا 

   ) مرف  ( .والمتم   في ختم باسم الوحدة 
 لجىل اإلهذاء يغ رىجُه انشكش نغُبدره . -:انمــــــــــــــــــــشاس

وكيررل الكميررة لنررئون ا سررتاو الرردكتور /  النظأأر فأأي الخطأأاب الأأوارد مأأن : وٌؼشييشانغييبدط وانضييىع انًى
قاعررة ضأأم قاعأأة عأأرو الصنأأون التشأأكيمية بالكميأأة  بشأأنن  خدمررة المجتمرري وتنميررة البيئررة

 .  ضمن مركز الخدمات الصنية ) وحدة ذات طابع خاص ( بالكمية  الفنان / حنا حبيب



                                                  

 جبيؼخ انًُُب                                                 

 انفُُخ كهُــخ انزشثُــخ

 أيبَخ يجهظ انكهُخ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (020) 2311021: هُفبكظر  كهُخ انزشثُخ انفُُخ  -جبيؼخ انًُُب   –انًُُب يذبفظخ   –جًهىسَخ يصش انؼشثُخ 

 

 

 

انخيذيبد انفُُخ، لبػخ انفُبٌ/ دُب دجُيت نًشكيض  األػًبلضى لبػخ ػهً  ىافمخًان -:ــشاسانمــــــــــــــــــ

وعييشػخ ػمييذ اجزًييبع نًجهييظ إداسح انًشكييض نهُظييش فييٍ األيييىس  انفُُييخ ثبنكهُييخ

 . انًبنُخ انزٍ وسدد نهًشكض ورؼٍُُ يغئىل يبنٍ 

بشأنن الكميرة عميردة /  الردكتورة ا سرتاوةمأن  المذكرة المقدمةالنظر في  : وٌؼششانو انغبثغانًىضىع 
ا سررتاوة الرردكتورة عميرردة تحويأ  موضأأوع اسأأتحداث قاعأأة مناقشأأات لمجنأأة مكونأة مأأن 

لجنأأة المختبأأرات ألن التخأأاذ قأأرار  وذلأأظ نظأأرًا  وكررالء الكميررة ا سرراتوةالكميررة والسررادة 
  .وجود قاعة مناسبة من وجهة نظرها رفعت قرار بعدم وجود مكان مناسب لوالمعام  

 . انًىافمخ -:انمــــــــــــــــــــشاس

الو افك  االثٌييي م   ظ ز هي ثعك  الثبًيخ والٌصفالوجلش أموبله في موبم الضبمخ  ىلك أً هذا و 
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 هزا وثبهلل انزىفُك ،،،
  سئُظ انًجهظ وػًُذ انكهُخ                    أيٍُ انًجهظ      

 
         

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

 (محمد

 


