" بسم هللا الرمحن الرحيم"

محضر إجتماع مجلس كلية الفنون الجميله-الجلسة رقم ()10
المنعقد بتاريخ 2020/7/13م
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

إنه فى يوم األثنين الموافق 2020/7/13م تم عقد إجتماع مجلس كلية الفنون الجميله بجلستة رقم
( )10حيث كانت الساعة الثانية عشر ظهرا ً تحت رئاسة :
عميد الكليـــــــــــه
 -1السيد أ0د  /محمد إبراهيم هاشــــــم

وبحضور كل من الساده أعضاء المجلس وهم:
 -2السيد أ0د  /طارق كمال الدين عادلــــــــــــــى

والبحـــــــــــــــــــــــــــــــــوث
 -3السيد أ0د  /صالح عبد ربه
علـــــــــــــــــــــــى
 -4السيد أ0د  /أحمد سليم أحمد
سالــــــــــــــم
 -5السيده أ0د  /فاطمة صالح
مدكـــــــــــــــــــــور
 -6السيد أ0د  /إسماعيل أحمد
عامــــــــــــــــــــر
 -7السيد أ0د  /عبدالرحمن
الجنـــــــــــــــــــــدى
 -8السيده أ.م.د /مها لؤي
محمودحســـــــــــــين
 -9السيد أ0د  / /وجية عبده عبد
الغنـــــــــــــــى
 -10السيده أ0د  /ايناس أبو العنين
امــــــــــــــــــين
 -11السيد د  /هشام عبد
العزيــــــــــــــــــــــــــــز
 -12السيد د  /سيد محمد
عبدالعظيــــــــــــــــــــم
 -13السيد أ0د  /أحمد خليل
محمـــــــــــــــــــــــــد

وقد تغيب عن الحضور كالً من:
 -1السيد أ0د /طارق محمود
نبيــــــــــــــــــــــــــه
 -2السيد أ0د  /أحمد رجب
صقــــــــــــــــــــــــــر
 -3السيد أ0د  /إيهاب عبد هللا
يوســـــــــــــــــف
 -4السيده أ0د  /وفاء عمر عبد الحليم
مسلـــــــم
 -5السيد أ0د  /مجدي سيد
سليمـــــــــــــــــــــــان
 -6السيده أ0د  /جيهان فايز

وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا

وكيل الكلية لشئون التعليم
والطــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالب
أستاذ ورئيس قسم
التصويــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر
أستاذ ورئيس قسم ترميم وصيانة
اآلثـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــار
أستاذ ورئيس قسم
العمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاره
أستاذ ورئيس قسـم الرسوم
المتحركـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه
قائم بأعمال رئيس قسم
الديكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــور
أستاذ متفرغ بقسم
النحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت
أستاذ بقسم ترميم وصيانة
اآلثــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــار
مدرس بقسم
التصويـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر
المدير التنفيذى لوحدة ضمان الجودة
بالكليـــــــــــــــــــــــــــــــه
أستاذ متفرغ بقسم التصوير -ذوخبرة ودراية بالمواد
التى تدرس
وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية
البيئـــــــــــــــــــــــــه
أستاذ ورئيس قسم
الجرافيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك
أستاذ ورئيس قسم
النحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت
أستاذ متفرغ بقسم
الديكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــور
أستاذ متفرغ بقسم
الجرافيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك
أستاذ بقسم
التصويــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر
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عبدالعزيــــــــــــــز
 -7السيد أ0د  /إبراهيم محمد
غزالـــــــــــــــــــه

أستاذ بقسم التصوير -ذو خبرة ودراية بالمواد التى
تــــــــــدرس

وقد إفتتح السيد أ0د  /رئيس المجلس الجلسه " بسم هللا الرحمن الرحيم " مرحبا ً سيادته بالسادة األعضاء
 00ثم شرع المجلس النظر فى الموضوعات التاليه :
 -1الموضــــوع  :التصديق على محضر الجلسة السابقة 0

القـــــــرار  :تم التصديق على محضر الجلسة السابقه 0

شئون العاملين
-2

الموضــوع  :بخصوص المذكره المقدمه من السيد أ.د /عميدد الكليدة للضدرل علدى المجلدس بشـأن
تفـوي مجلـس الكليـة السـيد أ0د  /عميـد كليـة الفنـون الجميلـة فـى إعتمـاد جميـع
األعمـــال الخاصـــه بأعمـــال ا،متحانـــات ن وإعتمـــاد النتائـــــ ن وا،لتماســـات ن
وا،جــازات (ا،عارات – مرافقة الزوج – رعاية الطفل ) ن وكذلك إعتماد التقارير
الوارده من اللجان العلميـة للترقيـات ن وغيرهـا مـن الموضـوعات الهامـة والعاجلـة
والتى يتعذر تأجيلها؛ على أن يكون ذلك عقب إنتهاء مجلـس الكليـة لشـهر يوليـو
2020م وحتى إنعقاد أول جلسة لمجلس الكلية للعام الجامعى 2021/2020م 00

الموافقه على التفوي

.

القـــــــرار :
 -3الموضــوع  :بخصوص إحاطة مجلس قسم الديكور بجلسته رقم ( )11المنضقد بتاريخ 2020/7/6م
بتقدم السيده أ.م.د /رشا محمود على الزينى بمجمل األبحاث العلمية (ا،نتاج العلمى
)الخاصه بسيادتها إلى اللجنه العلمية الدائمه لترقية األساتذه واألساتذة المساعدين
للترقى إلى درجة أستاذ العماره الداخلية بقسم الديكور بنفس الكلية.

أحيط المجلس علماً.

القـــــــرار :
 -4الموضــوع  :بخصوص موافقة مجلس قسم الترميم بجلسته رقم ( )5المنضقد بتاريخ 2020/7/6م
على ما ورد بالتقرير العلمى النهائى الوارد من اللجنة العلمية الدائمة لترقية
األساتذة واألساتذة المساعدين بشأن ترقية أ.م.د /عبير غريب عبد هللا إبراهيم –
األستاذ المساعد بقسم الترميم لدرجة أستاذ بنفس القسم والكلية 0

أحيط المجلس علماًبما جاء بالتقرير.

القـــــــرار :
 -5الموضــوع  :بخصوص إحاطة مجلس قسم الديكور بجلسته رقم ( )11المنضقد بتاريخ 2020/7/6م
على ما ورد بالتقرير العلمى النهائى الوارد من اللجنة العلمية الدائمة لترقية
األساتذة واألساتذة المساعدين بشأن ترقية د /زينب لطفى عبد الحكيم خليفه –
المدرس بقسم الديكور(شعبة العماره الداخلية) لدرجة أستاذ مساعد العماره الداخلية
بنفس القسم والكلية.

القـــــــرار :

أحيط المجلس علماًبما جاء بالتقرير.
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الموضــوع  :بخصوص إحاطة مجلس قسم الديكور بجلسته رقم ( )11المنضقد بتاريخ 2020/7/6م
على ما ورد بالتقرير العلمى النهائى الوارد من اللجنة العلمية الدائمة لترقية
األساتذة واألساتذة المساعدين بشأن ترقية د /محمد صابر عبد الحميد – المدرس
بقسم الديكور(شعبة العماره الداخلية) لدرجة أستاذ مساعد بنفس القسم والكلية.

القـــــــرار :
-7

أحيط المجلس علماًبما جاء بالتقرير.

الموضــوع  :بخصوص إحاطة مجلس قسم الضماره بجلسته رقم ( )15المنضقد بتاريخ 2020/7/6م
على ما ورد بالتقرير العلمى النهائى الوارد من اللجنة العلمية الدائمة لترقية
األساتذة واألساتذة المساعدين للعماره والتخطيط العمرانى بشأن ترقية د /وليد
شورى – المدرس بقسم العماره لدرجة أستاذ مساعد بنفس القسم والكلية 0

أحيط المجلس علماًبما جاء بالتقرير.

القـــــــرار :
 -8الموضــوع  :بخصوص إحاطة مجلس قسم الترميم بجلسته رقم ( )5المنضقد بتاريخ 2020/7/6م
بعناوين األبحاث العلميه المقدمه من د /يحيى عثمان محمود – المدرس بالقسم -إلى
اللجنة العلمية الدائمة ،ستكمال مرحلة الترقى لدرجة أستاذ مساعد بقسم الترميم.

أحيط المجلس علماً.

القـــــــرار :
 -9الموضــوع  :بخصوص موافقة مجلس قسم الجرافيك بجلسته رقم ( )20المنضقد بتاريخ
2020/7/5م على تعيين م/مريم محمد عبد الفتاح  -المعيده بالقسم فى وظيفة
مدرس مساعد بنفس القسم بناءا ً على الطلب المقدم منها حيث تم منحها درجة
الماجستير بتاريخ فبراير 2020م 0

الموافقــه.

القـــــــرار :
 -10الموضــوع  :بخصوص موافقة مجلس قسم النحت بجلسته رقم ( )224المنضقد بتاريخ 2020/7/7م
على طلب أجازة (بدون مرتب) لإلعارة الخارجيه المقدم من أ0د  /رأفت السيد
منصور -أستاذ بالقسم للعمل بالمملكه العربية السعوديه وذلك لمدة عام يبدأ من
2020/9/1م ن وذلك طبقا ً للوائح والقوانين .

الموافقــه مع إستكمال األوراق المطلوبه.

القـــــــرار :
 -11الموضــوع  :بخصوص موافقة مجلس قسم الضماره بجلسته رقم ( )15المنضقد بتاريخ 2020/7/6م
على طلب ا،عارة الداخلية المقدم من أ0م0د  /أحمد على أحمد جابر -أستاذ مساعد
بالقسم للعمل بالمعهد العالى للهندسه بالمنيا وذلك لمدة العام الجامعى
2021/2020م للعام األول.

الموافقــه مع إستكمال المستندات المطلوبه.

القـــــــرار :
 -12الموضــوع  :بخصوص موافقة مجلس قسم الجرافيك بجلسته رقم ( )20المنضقد بتاريخ
2020/7/5م على طلب مد أجازة ا،عارة المقدم من أ0م.د  /وائل عبد الصبور عبد
القادر -أستاذ مساعد بالقسم للعمل بكلية العماره والتصميم – جامعة الشرق األوسط
بالمملكه األردنيه الهاشميه وذلك لمدة عام يبدأ من 2020/9/1م وينتهى فى
3

2021/8/31من وذلك بعد أن يستكمل سيادته باقى أوراقه .

الموافقــه مع إستكمال المستندات المطلوبه.

القـــــــرار :
 -13الموضــوع  :بخصوص موافقة مجلس قسم الديكور بجلسته رقم ( )11المنضقد بتاريخ 2020/7/6م
على طلب أجازة (بدون مرتب )لإلعارة الخارجيه المقدم من د  /نادر بدوى -
مدرس بالقسم للعمل بدولة البحرين وذلك للعام الجامعى 2021/2020م مع
إستكمال األوراق المطلوبه.

القـــــــرار :

الموافقــه مع إستكمال المستندات المطلوبه.

 -14الموضــوع  :بخصوص موافقة مجلس قسم الضماره بجلسته رقم ( )15المنضقد بتاريخ 2020/7/6م
على طلب تجديد ا،عاره الخاص بالسيده د /دعاء عصمت – مدرس بالقسم إلى كلية
الهندسه – جامعة أكتوبر للعلوم الحديثه واآلداب للعام الجامعى 2021/2020م
للعام الثالث.

الموافقــه مع إستكمال المستندات المطلوبه.

القـــــــرار :
 -15الموضــوع  :بخصوص موافقة مجلس قسم التصوير بجلسته رقم ( )6المنضقد بتاريخ 2020/7/6م
على طلب تجديد إجازة مرافقة الزوجه الخاص بالسيد د /المعتز باهلل كمال محروس
– مدرس بالقسم والتى تعمل بالمملكه العربيه السعوديه للعام الجامعى
2021/2020م .

الموافقــه مع إستكمال المستندات المطلوبه.

القـــــــرار :
 -16الموضــوع  :بخصوص موافقة مجلس قسم الديكور بجلسته رقم ( )11المنضقد بتاريخ 2020/7/6م
على طلب تجديد إجازة مرافقة الزوجه الخاص بالسيد د /محمود أحمد محمد
إسماعيل – مدرس بالقسم والتى تدرس بالمملكه األردنيه الهاشميه وذلك لمدة العام
الدراسى 2021/2020م والذى تبدأ من 2020/7/7م وتنتهى فى 2021/7/6من
وذلك مع إستكمال األوراق المطلوبه.

الموافقــه مع إستكمال المستندات المطلوبه.

القـــــــرار :
 -17الموضــوع  :بخصوص موافقة مجلس قسم الديكور بجلسته رقم ( )11المنضقد بتاريخ 2020/7/6م
على طلب تجديد إجازة مرافقة الزوجه الخاص بالسيد د /إبراهيم رشاد السكرى –
مدرس بالقسم والتى تعمل بالمدرسه السعودية بباريس وذلك لمدة عام حيث يبدأ
من 2020/8/30م وينتهى فى 2021/9/1من وذلك بعد أن يستكمل سيادته باقى
أوراقه.

الموافقــه مع إستكمال المستندات المطلوبه.

القـــــــرار :
 -18الموضــوع  :بخصوص الطلب المقدم من السيد م.م /مهنى محمد ياؤود – المدرس المساعد

بالقسم بشأن رفع الجزاء الواقع عليه بتاريخ 2019/7/28م حيث أنه مضت المده
القانونيه لرفع الجزاء ن وبعر الموضوع على مجلس قسم التصوير بجلسته رقم
( )6المنعقد بتاريخ 2020/7/6م قرر المجلس الموافقه على رفع الجزاء .

القـــــــرار :

الموافقــه.

ا،نتدابــات
4

الموضــوع  :بخصوص موافقة مجلس قسم الضماره بجلسته رقم ( )15المنضقد بتاريخ 2020/7/6م
على إنتداب السيد د /خالد يوسف محمد – المدرس بالقسم للعمل بكلية الفنون
الجميلة – جامعة أسيوط ولمدة عام للعام الجامعى 2021 /2020م وذلك للعام

األول.
القـــــــرار :

الموافقــه مع إستكمال المستندات المطلوبه.

شئون الطالب
الموضــوع  :بخصوص موافقة مجالس األقسام الضلميه على ا،قتراحات المقدمه من السيد أ.د/
2
عميد الكلية والخاصه بتنظيم مشروع التخرج للفرقه الرابعة.
0

القـــــــرار :

الموافقــه على النحو التالى:
 -1يبدأ تنفيذ مشروع التخرج فى اليوم التالى ،نتهاء إمتحانات القسم
العلمى.
 -2أسلوب تسليم أعمال مشروع التخرج تكون من خالل إسطوانه
مدمجه لكل طالب وتسلم للكنترول مع كشوف التقييم من خالل
رئيس القسم العلمى.
 -3للقسم الحرية فى إستالم األعمال من الطالب سواء من خالل
إسطوانات مدمجه أو برفع الملفات على أى منصه معتمده مثل
... google driveإلخ.
 -4على طالب الفرقه الرابعه تنفيذ مرحلة إستكمال المشروع خارج
الكلية وذلك نظرا ً الن تواجد الطالب فى المراسم لفترات طويله قد
يسبب خطرا ً على حياتهم بسبب جائحة كورونا.
 -5يسمح ،عضاء اللجان الثالثيه من خارج الكلية للتحكيم بإستخدام
برنام زووم أو من خالل أى وسيله أخرى يراها القسم وعلى
جميع أعضاء هيئة التدريس بالكلية ا،لتزام بالتحكيم داخل مقر
الكلية.
 -6يتم التقييم كما هو متبع فى وجود الطالب على أن يلتزم الساده
المحكمين بوقت قصير فى مناقشة الطالب الواحد على أن ينصرف
الطالب مباشرةً بعد آداء المناقشه منعا ً للتزاحم وحرصا ً على حياة
الجميع.
 -7تتحدد مواعيد إستالم األعمال ومناقشة الطالب وفقا ً لما يلى:
التحكيم
التسليم
األقسام
م
قسمى الرسوم المتحركه
2020/8/11م
2020/8/10-9م
أ-
ب-
ج-
د-
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والجرافيك
قسمى التصوير والنحت
قسمى الترميم والديكور
قسم العماره

الموضــوع :
5

2020/8/13-12م
2020/15 -13
2020/8/16-15م

2020/8/15م
2020/8/16م
2020/8/17م

بخصوص موافقة مجلس قسم الضماره بجلسته رقم ( )15المنضقد بتاريخ 2020/7/6م
على المذكره المقدمه من السيد أ.د /رئيس القسم والمتضمنه قائمة أسماء الساده
أعضاء هيئة التدريس والمقترح إضافتهم إلى اللجنه الثالثيه لتحكيم مشروع التخرج
ومقررات الفرقه الرابعه وذلك على النحو التالى:
البيان
ا،سم
م
1
2

أ.د /إسماعيل أحمد عامر
أ.م.د /حسام صبرى

3

أ.م.د /أحمد على جابر

4
5
6

د /أيمن محمد زكريا
أ.د /أشرف أبو العيون
أ.م.د /شريف حسن على

7

أ.د /آمال عبده

8

أ.د /عالء األلفى

9

أ.د /هشام سعودى

أستاذ العماره  -كلية الهندسه  -جامعة المنيا
أستاذ مساعد العماره بكلية الفنون الجميلة –
جامعة المنيا
أستاذ مساعد العماره بكلية الفنون الجميلة –
جامعة المنيا
مدرس
أستاذ العماره بكلية الهندسه – جامعة المنيا
أستاذ مساعد العماره بكلية الهندسه – جامعة
المنيا
أستاذ العماره بكلية الفنون الجميلة – جامعة
حلوان
أستاذ العماره بكلية الفنون الجميلة – جامعة
األسكندريه
أستاذ العماره بكلية الفنون الجميلة – جامعة
األسكندريه

الموافقه على التشكيل.

القـــــــرار :
الموضــوع  :بخصوص الطلب المقدم من السيد أ.د  /رئيس قسم التصوير بضرورة إضافة
2
سيادته على تشكيل لجان تصحيح المواد الخاصه بالسيده د /الشيماء ماهر -المدرس
2
بالقسم بمقررات الفصل الدراسى الثانى دور مايو 2020/2019م وبعر

الموضوع على

مجلس قسم التصوير بجلسته رقم ( )6المنعقد بتاريخ

2020/7/6م قد قرر المجلس إضافة السيد أ.د /أحمد سليم – رئيس القسم على
التشكيل.

القـــــــرار :

الموافقــه.

موضوعات عامه
23
-

الموضــوع  :بخصوص المذكره المقدمه من السيد أ.د /رئيس قسم التصويرللسيد أ.د /عميد الكلية
ضد موقف الزميله د /الشيماء ماهر أنور – المدرس بالقسم ،نقطاعها عن العمل
خالل فترة الحظر دون عذر رسمى أو التبليغ بأسباب ن وبعر الموضوع على
مجلس قسم التصوير بجلسته رقم ( )6المنعقد بتاريخ 2020/7/6م قرر المجلس
الموافقه بإتخاذ الالزم.

القـــــــرار :

الموافقــه على إتخاذ ا،جراءات القانونية ضد سيادتها.

6

اللجان المنبثقة عن مجلس الكليه

الموضــوع  :بخصوص محضر لجنة شئون التعليم والطالب بجلستها رقم (  )7المنضقده بتاريخ
2020/7/12م

الموافقه على الموضوعات الوارده باللجنه 0

القـــــــرار :
الموضــوع  :بخصدددوص محضدددر لجنـــة لجنـــة الدراســـات العليـــا والبحـــوث المنضقدددده بتددداريخ
القـــــــرار :

2020/7/12م 0

الموافقه على الموضوعات الوارده باللجنه 0

هذا  00وقد أقفل المحضر على ما تقدم حيث كانت الساعة الثالثه والنصف
عصرا ً على أن يعود لإلنعقاد فى الجلسة القادمة بإذن هللا 0

عميد الكلية ورئيس المجلس
( أ.د  /محمد إبراهيم هاشم )
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