" بسم هللا الرمحن الرحيم"

محضر إجتماع مجلس كلية الفنون الجميله-الجلسة رقم ()12
المنعقد بتاريخ 2020/9/14م
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

إنه فى يوم األثنين الموافق 2020/9/14م تم عقد إجتماع مجلس كلية الفنون الجميله بجلستة رقم
( )12حيث كانت الساعة الثانية عشر ظهرا ً تحت رئاسة :
 -1السيد أ0د  /محمد إبراهيم هاشـــــــــــــــــــم
عميد الكليـــــــــــه

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

والبحـــــــــــــــــــــــــــــــــوث
 -3السيد أ0د  /صالح عبد ربه
علـــــــــــــــــــــــى
 -4السيد أ0د  /أحمد رجب
صقــــــــــــــــــــــــــــر
 -5السيد أ0د  /إيهاب عبد هللا
يوســـــــــــــــــف
 -6السيده أ0د  /فاطمة صالح
مدكـــــــــــــــــــــور
 -7السيد أ0د  /إسماعيل أحمد
عامــــــــــــــــــــر
 -8السيد أ0د  /عبدالرحمن
الجنـــــــــــــــــــــدى
 -9السيده أ.م.د /مها لؤي
محمودحســـــــــــــين
السيده أ0د  /ايناس أبو العنين
-10
امــــــــــــــــــين
السيد د  /هشام عبد
-11
العزيــــــــــــــــــــــــــــز
السيد أ0د  /أحمد خليل
-12
محمـــــــــــــــــــــــــد

وقد تغيب عن الحضور كل من :
 السيد أ0د /طارق محمود-

نبيــــــــــــــــــــــــــه
السيد أ0د  /أحمد سليم أحمد
سالــــــــــــــم
السيده أ0د  /وفاء عمر عبد الحليم
مسلـــــــم
السيد أ0د  /وجية عبده عبد
الغنــــــــــــــــى
السيد أ0د  /مجدي سيد
سليمـــــــــــــــــــــــان
السيده أ0د  /جيهان فايز
عبدالعزيــــــــــــــز

وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا

وكيل الكلية لشئون التعليم
والطــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالب
أستاذ ورئيس قسم
الجرافيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك
أستاذ ورئيس قسم
النحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت
أستاذ ورئيس قسم ترميم وصيانة
اآلثـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــار
أستاذ ورئيس قسم
العمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاره
أستاذ ورئيس قسـم الرسوم
المتحركـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه
قائم بأعمال رئيس قسم
الديكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــور
أستاذ بقسم ترميم وصيانة
اآلثــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــار
مدرس بقسم
التصويـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر
أستاذ متفرغ بقسم التصوير -ذوخبرة ودراية بالمواد
التى تدرس
وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية
البيئـــــــــــــــــــــــــه
أستاذ ورئيس قسم
التصويــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر
أستاذ متفرغ بقسم
الديكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــور
أستاذ متفرغ بقسم
النحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت
أستاذ متفرغ بقسم
الجرافيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك

أستاذ بقسم
التصويـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر

المدير التنفيذى لوحدة ضمان الجودة
بالكليـــــــــــــــــــــــــــــــه

1

 السيد د  /سيد محمدعبدالعظيــــــــــــــــــــم
 السيد أ0د  /إبراهيم محمدغزالــــــــــــــــــــه

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

-1

الموضـــــــــو بخصــو موافقةةة مجلةةس قسةةم الةةديكور بجلسةةته رقةةم ( )14المنعقةةد بتةةاري
2020/9/7م على ماورد بـالتقرير العلمـى الـوارد مـن اللجنـة العلميـة الدائمـة
ع:
لترقية األساتذة واألساتذة المساعدين والمتضـمن فحـ اننتـاج العلمـى والفنـى
المقدم من السيده أ.م .د /رشا محمود علـى الزينـى – األسـتاذ المسـاعد بالقسـم
شعبة (العماره الداخلية) والمتقدمـه للترقيـة إلـى درجـة أسـتاذ العمـاره الداخليـة
بنفس القسم والكلية.
القـــــــرار  :أحيط المجلس علما ً بما جاء بالتقرير 0

-2

الموضـــــــــو بخصــو موافقةةة مجلةةس قسةةم التةةرميم بجلسةةته رقةةم ( )59المنعقةةد بتةةاري
2020/9/7م على ماورد بـالتقرير العلمـى الـوارد مـن اللجنـة العلميـة الدائمـة
ع:
لترقية األساتذة واألساتذة المساعدين والمتضـمن فحـ اننتـاج العلمـى والفنـى
المقدم من السيد د /يحيى عثمان محمود – المـدرس بالقسـم والمتقـدم للترقيـة
إلى درجة أستاذ مساعد بنفس القسم والكلية.
القـــــــرار  :أحيط المجلس علما ً بما جاء بالتقرير 0

-3

الموضـــــــــو بخصــو موافقةةة مجلةةس قسةةم الجرافيةةه بجلسةةته رقةةم ( )22المنعقةةد بتةةاري
2020/9/13م علةةى الطلــب المقــدم مــن م.م /شــادى عبــد الفتــاح – المــدرس
ع:
المساعد بالقسم لتشكيل لجنـة الفحـ وأسـتماع لرسـالة الـدكتوراه الخاصـه بـه
كجزء من مصوغات التعيين والتشكل على النحو التالى:
 -1أ.د /أحمد رجب صقــــــــر
 -2أ.د /محمد إبراهيم هاشم
 -3أ.د /حاتم محمد أحمـــــد

-4

الموضـــــــــو بخصــو موافقةةة مجل ةس قسةةم الجرافيةةه بجلسةةته رقةةم ( )22المنعقةةد بتةةاري
2020/9/13م علةةى الطلــب المقــدم مــن م.م /شــادى عبــد الفتــاح – المــدرس
ع:
المساعد بالقسم لتعيينه بدرجـة مـدرس بقسـم الجرافيـك وذلـك بعـد ورود تقريـر
لجنة الفح و األستماع .

القـــــــرار :

القـــــــرار :

الموافقه على التشكيل 0

أوصى المجلس بالموافقه على التعيين 0
2

-5

الموضـــــــــو بخصــو موافقةةة مجلةةس قسةةم الجرافيةةه بجلسةةته رقةةم ( )22المنعقةةد بتةةاري
2020/9/13م على الطلب المقدم من م /خلود محمـد بـاهى – المعيـده بالقسـم
ع:
لتعيينها بدرجة مدرس مساعد بقسم الجرافيك.

القـــــــرار :
-6

الموضـــــــــو بخصــو موافقةةة مجلةةس قسةةم الجرافيةةه بجلسةةته رقةةم ( )22المنعقةةد بتةةاري
2020/9/13م علةى الطلــب المقــدم مـن م /نــدى محمــد جـالل حســن – المعيــده
ع:
بالقسم لتعيينها بدرجة مدرس مساعد بقسم الجرافيك.

القـــــــرار :
-7

أوصى المجلس بالموافقه على التعيين 0

أوصى المجلس بالموافقه على التعيين 0

الموضـــــــــو بخصـــو موافقةةةة مجلةةةس قسةةةم العمةةةاره بجلسةةةته رقةةةم ( )7المنعقةةةد بتةةةاري
2020/9/7م على طلب تجديد أجازة مرافقة الزوجه (للعام الثانى ) المقدم مـن
ع:
الســيد م.م /أكــرم إبــراهيم يوســف – المــدرس المســاعد بالقســم حيــث يبــدء مــن
2020/9/22م وينتهى 2021/9/21م.

الموافقه 0

-8

القـــــــرار :
الموضـــــــــو بخصو الطلب المقدم من السيد د /محمود أحمد محمد إسماعيل – المدرس
بقسم الديكور بشأن إمكانية حصول سيادته على تصريح بالعمل أثناء قيامه
ع:

باألجازه لمرافقة زوجته التى تدرس بالمملكه األردنيه الهاشميه وذلك بناءا ً
على القرار الصادر من مجلس الجامعه بتاريخ 2020/9/25م.

القـــــــرار :
-9

-10

أوصى المجلس بالموافقه 0

الموضـــــــــو بخصوص موافقة مجلس قسم الرسوم المتحركه بجلسته رقم ( )35المنعقد بتاري

ع:

2020/9/1م على تعيين م/آيات سيد أحمد محمد  -المعيده بالقسم فى وظيفة
مدرس مساعد بنفس القسم بناءا ً على الطلب المقدم منها حيث تم منحها درجة
الماجستير بتاريخ 2020/8/25م0

القـــــــرار :

أوصى المجلس بالموافقه على التعيين 0

الموضـــــــــو بخصو

ع:

موافقة مجلس قسم الجرافيه

بجلسته رقم ( )22المنعقد بتاري

2020/9/13م على طلب أجازة (رعاية طفل )المقدم من السيده م.م /مريم
محمد عبدالفتاح – المدرس المساعد بالقسم وذلك لمدة عام تبدء من /1

2020/10م ولمدة عام.

القـــــــرار :
-11

أوصى المجلس بالموافقه 0

الموضــــــ ــو بخصو موافقة مجلس قسم العماره بجلسته رقم ( )7المنعقد بتاري 2020/9/7م
ع:
على طلب أجازة (رعاية طفل )المقدم من السيده  /منة هللا يوسف – المعيده بالقسم
وذلك لمدة عام تبدء من 2020/11/1م وتنتهى 2021/10/31م.

القـــــــرار :

الموافقه 0

3
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الموضـــــوع بخصوص موافقة مجلس قسم الجرافيك بجلسته رقم ( )22المنعقد بتاري

:

2020/9/13م على اننتداب الكامل للسيد أ0م.د /على أحمد شعبان –األستاذ
المساعد بالقسم لكلية الفنون الجميلة جامعة أسيوط خالل العام الجامعي
 2021/2020م وذلك بناءا ً على الخطاب الوارد من السيد أ.د /عميد كلية الفنون
الجميلة – جامعة أسيوط 0

القــــــرار :

الموافقه 0

شئون الطالب
-13

موافقة مجلس قسم الديكور بجلسته رقم ( )14المنعقد بتاريخ
الموضـــــــــو بخصو
2020/9/7م على المقترح المقدم من السيد أ.د /محمد إبراهيم هاشم – أستاذ
ع:
بقبول الطالب الجدد للفرقه
الفنون التعبيريه بالقسم نلغاء انمتحان الخا
انعدادى بصفه إستثنائيه هذا العام بسبب الظروف الطارئه والمتعلقه بجائحة
الكورونا.

القـــــــرار :
-14

الموضـــــــــو
ع:
القـــــــرار :

الموافقه 0
توزيع طالب الفرقة األولى على أقسام الفنون بالكليه ( الجرافيك –
بخصو
التصوير – النحت – الترميم – الرسوم المتحركه ) 0
الموافقه على أن يتم توزيع الطالب وفقا ً للنسب التاليه  ،مع تطبيق قواعد التوزيع
السابق الموافقه عليها من مجلس الكليه :
 -1الجرافيــــــــــــــــــــك

%35

 -2التصويــــــــــــــــــــــر %25
 -3الرسوم المتحركــــــــــه %15
 -4النحـــــــــــــــــــــــــت %15
 -5الترميـــــــــــــــــــــــم %10
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الموضـــــــــو
ع:
القـــــــرار :

بخصو الخطاب الوارد من قسم الديكور بشأن تحديد عدد الطالب الجدد لقسم
الديكور للعام الجامعى 2021 -2020م  ،وبعرض الموضوع على مجلس القسم
بجلسته رقم ( )14المنعقد بتاريخ 2020/9/7م قد قرر المجلس قبول ( 50طالب) 0

الموافقه 0

الدراســات العليــــا
-16

الموضـــــــــو بخصوص الخطاب الوارد من مجلس قسم الرسوم المتحركه بشأن اننذار الوارد من
محكمة مركز المنيا ضد السيد أ.د /رئيس القسم بصفته وشخصه والمتضمن إتهام
ع:
الباحثه  /شهرزاد حسن عبد الرحمن للقسم العلمى برفض األوراق المقدمه منها
على غير الحقيقه  ،وأدعت رفض رئيس القسم شخصيا ً إستالم األوراق الخاصه بها
4

لدخولها مجلس القسم المنعقد بتاريخ  2مارس 2020م وإتهامها له بإجبارها على
قبوله انشراف عليها  ،وبعرض الموضوع على مجلس قسم الرسوم المتحركه
بجلسته رقم ( )35المنعقد بتاريخ 2020/9/1م قد قرر المجلس بانجماع رفض
انشراف على الباحثه مع رفع مالبسات هذا الموضوع وطالبوا أعضاء المجلس
بضرورة إتخاذ انجراءات القانونيه حيال تلك الباحثه وتجاوزاتها المتكرره والغير
أخالقيه مع رد إعتبار للساده األساتذه بالقسم.

القـــــــرار :

أكد المجلس على قراره السابق بإحالة الباحثه إلى مجلس التأديب 0

اللجان المنبثقة عن مجلس الكليه
-17

الموضــــــ ــو بخصوص محضر لجنة شئون التعليم والطالب بجلستها رقم (  )9المنعقده بتاري
2020/9/14م
ع:

القـــــــرار :

-18

-19

-20

الموافقه على الموضوعات الوارده باللجنه 0

الموضــــــ ــو بخصوص محضر لجنة المكتبات رقم ( )10المنعقده بتاري

ع:
القـــــــرار :
الموضــــــ ــو
ع:
القـــــــرار :
الموضـــــوع
:
القـــــــرار :

2020/9/14م0

الموافقه على الموضوعات الوارده باللجنه 0

بخصةةوص محضةةر لجنةةة العلقةةات الثقافيةةه بجلسةةتها رقةةم ( )7المنعقةةده بتةةاري
2020/9/13م 0

الموافقه على الموضوعات الوارده باللجنه 0

بخصةةةوص محضةةةر لجنـــة لجنـــة الدراســـات العليـــا والبحـــوث المنعقةةةده بتةةةاري
2020/9/13م 0

الموافقه على الموضوعات الوارده باللجنه 0
هذا  00وقد أقفل المحضر على ما تقدم حيث كانت الساعة الثالثة عصرا ً على أن
فى الجلسة القادمة بإذن هللا 0
يعود لإلنعقاد

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