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 (020) 42311021 هٍفاكظت  كهٍح انتشتٍح انفٍُح  -خايعح انًٍُا   –انًٍُا يحافظح   –خًهىسٌح يصش انعشتٍح 

 

 

 

 جدول أعمال 
 ( 9مجمس كمية التربية الفنية رقم ) 

 6136/ 31/6االثنين  
 

 
 استهالل  -أواًل:
  

 
 -الموضوعات : -ثانيًا:

 36/5/6136يوم االثنين الموافق  الجلسة السابقة المنعقدة محضر المصادقة على  -3
 
 
 
ضدرابط رونظديإل وقدديإل بشدن  رة رئديس الجاداز المرتدزل للونظديإل را دا/ السيد الددتوررالنظر في خطاب  -2

 الشتارى .
 
 
 
قسددإل الرسدددإل رالوصدددرير بشدددن  المرافقدددة علددى سدددير  .إل.د/  بدددرا يإل عيسدددى عبدددد قدددرار مجلدددس النظددر فدددي  -3

الحددافظ لدرلددة الملددرب للمشددارتة بددالملوقى الوشددتيلي العددالمي بعنددرا  د ررل الينددر  ونددادل العددالإل د فددي 
  .  إل  25/7/2016 لى  18/7/2016اليورة م  
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في الوصرير خاص بدد  قرار مجلس قسإل الرسإل رالوصرير بشن  المرافقة على  قامة معرضالنظر في  - 4
   .إل.د/ حامد سالإل جمعة ضم  موطلبات الورقية لدرجة  سواذ .  

 
 
 

السدديد   جددازةوجديددد بشددن   5/6/2016قددرار مجلددس قسددإل الرسددإل رالوصددرير المنعقددد بودداري  النظددر فددي  - 5
األسددواذ المسداعد بالقسدإل للعمدم بجامعدة الطدائل بالمملتدة العربيددة  حامدد سدالم جم دة عد  / الددتورر 
  .  لم ام السادس السعردية 

 
 
 
تجديد إعارة السيد بشدن   6/2016قرار مجلس قسإل الوصميمات الزخرفية المنعقد بواري   /النظر في  -6

بجامعدة الملدف فيصدم بالمملتدة العربيدة  المددرس بالقسدإل رالمعدار للعمدم الدكتور / محمد كيشدار كامدل
 . سادسلم ام الالسعردية 

   
 
 
ة تجديدددد إجدددا  بشدددن   6/2016بوددداري   /المنعقدددد قدددرار مجلدددس قسدددإل الوصدددميمات الزخرفيدددة النظدددر فدددي  -7

 سددعردللعمددم بجامعددة الملددف  ةاألسددواذ المسدداعد بالقسددإل رالمعددار  نجددوع عمددم محمددد/  ةالدددكتور  ةالسدديد
 .  اشرلم ام الالسعردية بالمملتة العربية 

 
 
    
تجديدد بشدن   6/2016بوداري   /المنعقدد قرار مجلس قسدإل األشدلام الينيدة رالودراث الشدعبي النظر في  – 8

الطددائل بالقسددإل رالمعددارة للعمددم بجامعددة المدددرس  رشددا رجدد  عبددد الم  ددود/  ةالدددكتور  ةة السدديدإجددا  
 . الرابعلم ام بالمملتة العربية السعردية 
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 ويريض السيد األسواذ الدتورر / عميد التلية في بعض مااإل المجلس .النظر في  - 9
 
 
 
 يحبضش يجبنظ األلغبو انتبنٍخ :انُظش فً  - 10

 يجهظ لغى انتصًًٍبد انضخشفٍخ . -2يجهظ لغى انشعى وانتصىٌش .    -1
 يجهظ لغى األشغبل انفٍُخ وانتشاث انشعجً . -3

 
 
 انهجبٌ انًُجثمخ عٍ يجهظ انكهٍخ و هً: يحبضش يجبنظ انُظش فً  - 11

 نجُخ انًكتجبد . -2نجُخ انًختجشاد وانًعبيم .              -1                       

 نجُخ شئىٌ انتعهٍى وانطالة .  -4                  نجُخ انذساعبد انعهٍب .  -3                       

    نجُخ انعاللبد انثمبفٍخ . -6   انًجتًع وتًٍُخ انجٍئخ . نجُخ خذيخ  -5                       
 

 ما يستجد من أعمال 
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 جدول أعمال
 ( 9مجمس كمية التربية الفنية رقم ) 

 6136/ 31/6االثنين  
 

 استهالل  -أواًل:
  

 -الموضوعات : -ثانيًا:
 36/5/6136يوم االثنين الموافق  الجلسة السابقة المنعقدة محضر المصادقة على  -3
 
ضدرابط رونظديإل وقدديإل بشدن  رئديس الجاداز المرتدزل للونظديإل را دارة / السيد الددتوررالنظر في خطاب  -2

 الشتارى .
 
قدددرار مجلدددس قسددإل الرسدددإل رالوصدددرير بشدددن  المرافقدددة علددى سدددير  .إل.د/  بدددرا يإل عيسدددى عبدددد النظددر فدددي  -3

نددرا  د ررل الينددر  ونددادل العددالإل د فددي الحددافظ لدرلددة الملددرب للمشددارتة بددالملوقى الوشددتيلي العددالمي بع
  إل .   25/7/2016 لى  18/7/2016اليورة م  

 
في الوصرير خاص بدد  قرار مجلس قسإل الرسإل رالوصرير بشن  المرافقة على  قامة معرضالنظر في  - 4

   .إل.د/ حامد سالإل جمعة ضم  موطلبات الورقية لدرجة  سواذ .  
 
السدديد   جددازةوجديددد بشددن   5/6/2016رسددإل رالوصددرير المنعقددد بودداري  قددرار مجلددس قسددإل الالنظددر فددي  - 5

األسددواذ المسداعد بالقسدإل للعمدم بجامعدة الطدائل بالمملتدة العربيددة  حامدد سدالم جم دة عد  الددتورر / 
  .  لم ام السادس السعردية 

 
إعارة السيد  تجديدبشدن   6/2016قرار مجلس قسإل الوصميمات الزخرفية المنعقد بواري   /النظر في  -6

المددرس بالقسدإل رالمعدار للعمدم بجامعدة الملدف فيصدم بالمملتدة العربيدة  الدكتور / محمد كيشدار كامدل
 . سادسلم ام الالسعردية 
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ة تجديدددد إجدددا  بشدددن   6/2016قدددرار مجلدددس قسدددإل الوصدددميمات الزخرفيدددة المنعقدددد بوددداري   /النظدددر فدددي  -7

لمسدداعد بالقسددإل رالمعددارة للعمددم بجامعددة الملددف سددعرد األسددواذ ا نجددوع عمددم محمددد/  ةالدددكتور  ةالسدديد
 .  اشرلم ام البالمملتة العربية السعردية 

    
تجديدد بشدن   6/2016قرار مجلس قسدإل األشدلام الينيدة رالودراث الشدعبي المنعقدد بوداري   /النظر في  – 8

بجامعددة الطددائل  المدددرس بالقسددإل رالمعددارة للعمددم رشددا رجدد  عبددد الم  ددود/  ةالدددكتور  ةة السدديدإجددا  
 . الرابعلم ام بالمملتة العربية السعردية 

 
 ويريض السيد األسواذ الدتورر / عميد التلية في بعض مااإل المجلس .النظر في  - 9
 
 يحبضش يجبنظ األلغبو انتبنٍخ :انُظش فً  - 10

 يجهظ لغى انتصًًٍبد انضخشفٍخ . -2يجهظ لغى انشعى وانتصىٌش .    -1
 شغبل انفٍُخ وانتشاث انشعجً .يجهظ لغى األ -3

 
 يحبضش يجبنظ انهجبٌ انًُجثمخ عٍ يجهظ انكهٍخ و هً: انُظش فً  - 11

 نجُخ انًكتجبد . -2نجُخ انًختجشاد وانًعبيم .              -1                       

 ٌ انتعهٍى وانطالة . نجُخ شئى -4                  نجُخ انذساعبد انعهٍب .  -3                       

    نجُخ انعاللبد انثمبفٍخ . -6   نجُخ خذيخ انًجتًع وتًٍُخ انجٍئخ .  -5                       
 

 ما يستجد من أعمال 
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 ععادج األعتار انذكتىس / عًٍذ انكهٍح

 انغالو عهٍكى وسحًح هللا وتشكاته
ورنييي ٌييىو ان ُييٍٍ انًىافيي   عييٍ رييهش ٌىٍَييىى اختًييام يدهييظ انكهٍييح ه تييَحييٍظ عييٍادتكى عهًييا  ت َيي      

  -ظهشا  تحضىس كم يٍ 4 انثاٍَح عششو انغاعح  13/0/2010

 

 انتىقٍع انذسخح انعــــــى

  أعتار  د/حُا حثٍة سيهه0أ

   أعتار د/ععاد حغٍ عثذ انشحًٍ 0أ

   أعتار د/أيم يحًذ يحًىد أتىصٌذ0أ

   أعتار و د/إتشاهٍى عٍغى عثذ انحافع0و0أ

   أعتار د/عصاو عثذ انعضٌض عهً 0أ

   أعتار د/آيال حًذي أععذ عشفاخ0أ

   أعتار د/صانح أحًذ انششٌف 0أ

   يذسط د/سٌهاو عادل عٍاد 

  يذسط  د/عًشو يحًذ عثذ انغالو 

  عضىا يٍ انخاسج د/ عهً عثذ انغالو سخة

  عضىا يٍ انخاسج يهُذط/ ارشف فتحً حغٍٍ 

  أيٍٍ انًدهظ أ/ أًٌٍ فىصي صكً 

 

   

 تشخاء انتكشو تعًم انالصو َحى صشف انًغتحقاخ انخاصح تزني

 وتفضهىا تقثىل فائ  انحتشاو 

 

 

 عًٍذ انكهٍح                

 

 

  د/حُا حثٍة سيهه (0)أ                
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 انًحتشو     انًدذ       / خًال انذٌٍ عهى أتى يعبنً األعتبر انذكتىس

 عخسئٍظ انجبي

                                              

 تحٍخ طٍجخ..... وثعذ،،،،،

 

 خيُللبثيحضللش انجهغللخ انصللىسح يللٍ بدتكى سفللك هللزا أٌ أسعللم نغللع ٌغييعذًَ     

و وانزي صذق عهٍه يجهلظ 2016/ 16/5نًجهظ كهٍخ انتشثٍخ انفٍُخ انًُعمذ ثتبسٌخ 

  و .2016/ 13/6انكهٍخ ثجهغته انًُعمذح ثتبسٌخ 
 

 

 يشعم نهعهى واإلحاطح وانتفضم تتىخٍه يا ٌهضو.

 

 ونغعادتكى خضٌم انشكش وانتقذٌش وانحتشاو.
 

 

 

 

 

 

 عًٍذ انكهٍح              

 

 

 

 أ.د/ حُا حثٍة سيهه                                                                                                     
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 يحضش اختًام

 ( ٌىو ان ٍٍُ 3سقى )يدهظ انكهٍح 

 و2010/ 0/ 13فً 
 

و فلً تًلبو انغللبعخ 2016/ 6/ 13انكهٍلخ لهغللته انتبعلعخ ٌلىو ا اُلٍٍ انًىافللك  يجهلظعقيذ      

ثمبعخ يجهلظ انكهٍلخ ثشئبعلخ انغلٍذ األعلتبر انلذكتىس/يُب يجٍلت سيهله عًٍلذ  ا  ظهشانثبٍَخ عشش 

 4   ىس كم يٍانكهٍخ وسئٍظ انًجهظ وثحض
 

 عضــــىا   وكٍم انكهٍخ نهذساعبد انعهٍب   أ.د/ععاد حغٍ عثذ انشحًٍ 

 عضــــىا   وكٍم انكهٍخ نشئىٌ انتعهٍى وانطالة   أ.د/أيم يحًذ يحًىد أتى صٌذ

 عضــــىا   وكٍم انكهٍخ نشئىٌ انجٍئخ وخذيخ انًجتًع  أ.و.د/إتشاهٍى عٍغى عثذ انحافع

 عضــــىا   انًششف عهى لغى انشعى وانتصىٌش  هً أ.د/عصاو عثذ انعضٌض ع

 عضــــىا   انًششف عهى لغى األـشغبل انفٍُخ وانتشاث انشعجً أ.د/آيال حًذي أععذ عشفاخ

 عضــــىا    نًششف عهى لغى انتصًًٍبد انضخشفٍخا أ.د/صانح أحًذ انششٌف 

 عضــــىا    يُبوة ألذو يذسط د/سٌهاو عادل عٍاد 

 عضــــىا   يذٌش ويذح انجىدح  د/ عًشو يحًذ عثذ انغالو 

 عضىا يٍ انخبسج يذٌش إداسح انًتبثعخ ثًذٌشٌخ انتشثٍخ وانتعهٍى د/ عهً عثذ انغالو سخة

 عضىا يٍ انخبسج سخم األعًال وسئٍظ يدهظ أيُاء يذٌُح انًٍُا اندذٌذج يهُذط/ ارشف فتحً حغٍٍ

 أيٍُب نهًجهظ  عًٍذ انكهٍخ /عتبر انذكتىسيذٌش يكتت األ أ/ أًٌٍ فىصي صكً 

 

 -4 اعتهالل -
 

وللذو نهلى  ثبنغلبدح انحضلىس عًٍذ انكهٍح وسئٍظ انًدهيظيُب يجٍت سيهه د/ أ. سيت انجهغخ فً ثذاٌخ      

اللى لللبو ثلللعالو انحضللىس ثللدخش انًغللتجذاد انتللً اتفللك عهٍهللب انشللكش عهللى تهجٍلله انللذعىح نحضللىس انًجهللظ، 

 -وانًتًثهخ فً :ش ، ثًجهظ انجبيعخ األخٍ
 

لجم ا يتحبٌ وأٌضلب انتدكٍلذ عهلى ضلشوسح علذو تشلغٍم  ضشوسج إعالٌ دسخاخ أعًال انغُح نهطالب      

اإلداسٌٍٍ ثبنكُتشول يع يُع عًم أي تعذٌم ثذسلبد أعًلبل انغلُخ ثعلذ تغلهًٍهب نهكُتلشول ، وأٌضلب إعلالو 

و إعطللب  ذ، كًللب أكللذ أٌضللب عهللى علل 6شللهش انحضللىس ثعللذو سفللع أوساق تجذٌللذ األلللبصاد و ا عللبساد لجللم

 .  عُذ تمٍٍى انمغى نهًتمذو نجىائض انجبيعخ نعذو يُطمٍتهب 20/20األلغبو انذسلخ انُهبئٍخ 
  

 -4 عهى انُحى انتانًًُاقشح خذول األعًال نانحضىس اَتقم  ى  -
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 5/ 16 ىافكانً ٌىو ا اٍٍُ  انًصادقح عهى يحضش اندهغح انغاتقح انًُعقذج 4 ىم األولــانًىض

 و  2016/

  انًصادقح   -4ـــشاســانقــــــــــــ
 

بشددن  رئدديس الجادداز المرتددزل للونظدديإل را دارة / السدديد الدددتوررالنظددر فددي خطدداب  انًىضييىم انثاَييـً 4 
  ضرابط رونظيإل وقديإل الشتارى .

 أحٍظ انًدهظ عهًا     -ـــــــــــــــشاس4انقــ
 

ار مجلددس قسددإل الرسددإل رالوصددرير بشددن  المرافقددة علددى سددير  .إل.د/ قددر النظددر فددي  4ـثــييانًىضييىم انثان
 بددرا يإل عيسددى عبددد الحددافظ لدرلددة الملددرب للمشددارتة بددالملوقى الوشددتيلي العددالمي 

 لدددددددى  18/7/2016بعندددددددرا  د ررل اليندددددددر  وندددددددادل العدددددددالإل د فدددددددي اليودددددددرة مددددددد  
  إل .   25/7/2016

   . انًىافقح   -انقــــــــــــــــــــشاس4
 

 قدرار مجلدس قسدإل الرسدإل رالوصدرير بشدن  المرافقدة علدى  قامدة معدرضالنظدر فدي   4ىم انشاتـــــعضانًى
فددي الوصددرير خدداص بددد  .إل.د/ حامددد سددالإل جمعددة ضددم  موطلبددات الورقيددة لدرجددة 

   سواذ .  
 .أحٍظ انًدهظ عهًا     -ـــشاس4ــانقــــــــــــ

   
بشددن   5/6/2016سددإل رالوصدرير المنعقددد بودداري  قددرار مجلدس قسددإل الر النظددر فددي  4ظـانًىضييىم انخاييي

األسددواذ المسدداعد بالقسددإل  حامددد سددالم جم ددة عدد  السدديد الدددتورر /   جددازةوجديددد 
  .  لم ام السادس للعمم بجامعة الطائل بالمملتة العربية السعردية 

الطددائل بالمملتددة  للعمددم بجامعددةعهييى تدذٌييذ انخيياصج تييذوٌ يشتيية  انًىافقييح -4 ـشاسانقـــــــــــــــــــــيي
وفً إطاس انعاو انغاتع يٍ يدًيىم ييذد انًهًيح  لم ام السادسالعربية السدعردية 

 نعهًٍح .ا
 

 6/2016قددرار مجلددس قسددإل الوصددميمات الزخرفيددة المنعقددد بودداري   /النظددر فددي  :انًىضييىم انغييادط 
المددرس بالقسدإل رالمعدار  تجديد إعارة السيد الدكتور / محمد كيشار كامدلبشدن  

 . سادسلم ام العمم بجامعة الملف فيصم بالمملتة العربية السعردية لل
للعمم بجامعدة الملدف فيصدم بالمملتدة انًىافقح عهى تدذٌذ انخاصج تذوٌ يشتة  -4ـــــشاســــــانقــــــــــــ

 .لم ام السادسالعربية السعردية 
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بشدن   6/2016المنعقدد بوداري   /قرار مجلس قسإل الوصدميمات الزخرفيدة النظر في  : تعانًىضىم انغا
األسددواذ المسدداعد بالقسددإل للعمددم  نجددوع عمددم محمددد/  ةالدددكتور  ةالسدديدأجددا ة تجديددد 

 .  اشرلم ام البجامعة الملف سعرد بالمملتة العربية السعردية 
لمملتدة للعمدم بجامعدة الملدف سدعرد باتذوٌ يشتية  األخاصجتدذٌذ  عهى انًىافقح -4ـــــشاســــــانقــــــــــــ

 .  اشرلم ام الالعربية السعردية 
  

قددددرار مجلددددس قسددددإل األشددددلام الينيددددة رالوددددراث الشددددعبي المنعقددددد بودددداري   النظددددر فددددي  : ثييييايٍانًىضييييىم ان
 رشددا رجددد  عبددد الم  دددود/  ةالدددكتور  ةالسددديد أجددا ةتجديددد بشددن   6/2016/

لم دام ية المدرس بالقسإل رالمعارة للعمدم بجامعدة الطدائل بالمملتدة العربيدة السدعرد
 . الرابع

للعمددم بجامعددة الطددائل بالمملتددة انًىافقييح عهييى تدذٌييذ انخيياصج تييذوٌ يشتيية   -4ــــييـشاســــــانقــــــــــــ
 .رابع لم ام الالعربية السعردية 

 

 ويريض السيد األسواذ الدتورر / عميد التلية في بعض مااإل المجلس .النظر في  : تاععانًىضىم ان
األعيتار انيذكتىس / عًٍيذ انكهٍييح فيً اعتًياد َتيائح ايتحاَياخ يشحهتييً  ٌفيى   -4ــــيـشاســــــانقــــــــــــ

 انثكانىسٌىط وانذساعاخ انعهٍا .
 

 يحبضش يجبنظ األلغبو انتبنٍخ :انُظش فً  4 عارشىضىم انانً

 يجهظ لغى انتصًًٍبد انضخشفٍخ . -2   يجهظ لغى انشعى وانتصىٌش .    -1     
 لغى األشغبل انفٍُخ وانتشاث انشعجً .  يجهظ  -3     

   أحٍظ انًدهظ عهًا .   -:ــــشاســــــــــــانقـــــــــــــ
     

 يحبضش يجبنظ انهجبٌ انًُجثمخ عٍ يجهظ انكهٍخ و هً: انُظش فً   4حادي انعارش انًىضىم ان

 نجُخ انًكتجبد . -2نجُخ انًختجشاد وانًعبيم .              -1                            

 نجُخ شئىٌ انتعهٍى وانطالة .  -4                  نجُخ انذساعبد انعهٍب .  -3                            

 نجُخ انعاللبد انثمبفٍخ .  -6    نجُخ خذيخ انًجتًع وتًٍُخ انجٍئخ .  -5                            
 أحٍظ انًدهظ عهًا .   -:ــــشاســــــــــــانقـــــــــــــ

 
 

  -4 َاقش انًدهظ انًىضىعاخ انتانٍح ٌغتدذ يٍ أعًالوفًٍا 
 

 -وفًٍا ٌغتدذ يٍ أعًال َاقش انًدهظ انًىضىعاخ انتانٍح4



                                                  

 خايعح انًٍُا                                                 

 انفٍُح كهٍــح انتشتٍــح

 أياَح يدهظ انكهٍح

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (020) 42311021 هٍفاكظت  كهٍح انتشتٍح انفٍُح  -خايعح انًٍُا   –انًٍُا يحافظح   –خًهىسٌح يصش انعشتٍح 

 

 

 

المدددرس مددا ر حسدي  عراقيددب / الددتوررالسدديد المقدددإل مد   ا  ددا النظدر فددي  4انثيياًَ عشييشانًىضييىم 
  مدددد  تودددداب الخددددزل للمرحلددددة نسدددد 3بقسددددإل الوعبيددددر المجسددددإل ر الموم ددددم فددددي 

   .ا عدادية بمملتة البحري  
 .قبول االهداء مع ت ديم خطا  شكر لسيادته  -:ـــــــــــــــــــــشاسانقـ

 

النظددر فددي ا  دددا  المقدددإل مدد  األسددواذ الدددتورر/ عميددد تليددة الوربيددة النرعيددة  ـش4شييعانثانييث نًىضييىم ا
(  2015) يندداير بع رال ال ددر  بجامعددة المنصددررة ر الموم ددم فددي العدددد السددا

   .مجلة بحرث الوربية النرعية م  
 .قبول االهداء مع ت ديم خطا  شكر لسيادته -انقــــــــــــــــــــــــشاس4

 

النظددر فددي ا  دددا  المقدددإل مدد  األسددواذ الدددتورر/ فر لددي عبددد الحيدديظ محمددد  عشييش4 شاتييعانًىضييىم ان
الينيدة بعندرا  ) فر لدي مصدر الودي الموم م في مجلدد عد   عمالد  ر مسديرو  

   .اعشقاا ... ال ومرت ( 
 .قبول االهداء مع ت ديم خطا  شكر لسيادته  -4 ـشاسانقـــــــــــــــــــــ

 

النظدر فدي ا  ددا  المقددإل مد  متوبدة السدنديا  للنشدر رالورزيدع رالموم دم فدي  عشش4 خايظانًىضىم ان
   .مراجع فنية  3

 .قبول االهداء مع ت ديم خطا  شكر لسيادته  -4 ـشاســــانقـــــــــــــــــ
 

تكدوين النظدر فدي خطداب مددير مرتدز نظدإل وقدريإل الطدالب بالجامعدة بشدن   عشيش4 غادطانًىضىم ان
   . وحدة لمت ويم بالكمية

اٌ تًثم يذٌش وحذج اندىدج تانكهٍح تتشكٍم انىحذج عهى / ٌكهف انغٍذ انذكتىس  -4 ـشاسانقـــــــــــــــــــــ
 يٍ خًثع اقغاو انكهٍح.

 
 .و2010/ 13/0ٌىو ان ٍٍُ انًىاف  عصش  انثانثحانًدهظ أعًانه فً تًاو انغاعح  ىوقذ أَه        

 ،،، هزا وتاهلل انتىفٍ 

  هظ وعًٍذ انكهٍحسئٍظ انًد       أيٍٍ انًدهظ   
 

         

  ( .د/ حُا حثٍة سيههأ )                                                                                          


