" بسم هللا الرمحن الرحيم"

محضر إجتماع مجلس كلية الفنون الجميله-الجلسة رقم ()11
المنعقد بتاريخ 2020/8/17م
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

إنه فى يوم األثنين الموافق 2020/8/17م تم عقد إجتماع مجلس كلية الفنون الجميله بجلستة رقم
( )11حيث 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 /طارق محمود
نبيــــــــــــــــــــــــــه
 -5السيد أ0د  /إيهاب عبد هللا
يوســـــــــــــــــف
 -6السيد أ0د  /أحمد سليم أحمد
سالــــــــــــــم
 -7السيده أ0د  /فاطمة صالح
مدكـــــــــــــــــــــور
 -8السيد أ0د  /إسماعيل أحمد
عامــــــــــــــــــــر
 -9السيده أ.م.د /مها لؤي
محمودحســـــــــــــين
 -10السيد أ0د  / /وجية عبده عبد
الغنـــــــــــــــى
 -11السيده أ0د  /ايناس أبو العنين
امــــــــــــــــــين
 -12السيد د  /هشام عبد
العزيــــــــــــــــــــــــــــز
 -13السيد د  /سيد محمد
عبدالعظيــــــــــــــــــــم
وقد تغيب عن الحضور كالً من:
 -1السيد أ0د  /أحمد رجب
صقــــــــــــــــــــــــــــر
 -2السيد أ0د  /عبدالرحمن
الجنـــــــــــــــــــــدى
 -3السيده أ0د  /وفاء عمر عبد الحليم
مسلـــــــم
 -4السيد أ0د  /مجدي سيد
سليمـــــــــــــــــــــــان
 -5السيده أ0د  /جيهان
فايزعبدالعزيـــــــــــــــز
 -6السيد أ0د  /أحمد خليل

وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا

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

1

محمـــــــــــــــــــــــد
 -7السيد أ0د  /إبراهيم محمد
غزالــــــــــــــــــــه

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 بخصوص عرض مذكرة السيد أ.د /عميد الكلية والخاصة بتطبيق قواعد المفاضلة
بين جميع أعضاء هيئة التدريس بقسم العماره والمتقدمين بطلبات االجازات
ع:
الخاصة (مرافقة ،اعارة ،رعاية) فى حدود النسبة المقررة  %40وبعرض
الموضوع على مجلس قسم العماره بجلسته رقم ()16والمنعقد بتاريخ
2020/8/8م قد قرر المجلس اآلتى:
أوالً :بتطبيــق قواعــد المفاضــلة والتــى جــاءت فــى قــرار مجلــس الجامعــة بتــاريخ
 2013/7/30تمت الموافقـة علـى أن تكـون المفاضـلة بـين أعضـاء هيئـة التـدريس
بالقسم والمتقدمين بطلبات االجازات الخاصة (مرافقة ،اعارة ،رعاية) على الترتيـب
التالى:
 -1د/دعاء عصمت عبد القادر التجديد للعام الثالث
التجديد للعام الثالث
 -2د/سارة عبد العزيز محمد
التجديد للعام الرابع
 -3د/نجوى محمد منـــــير
 -4ا.م.د /احمد على احمد جابر العام االول :االعارة الى المعهد العالى
للهندسة بالمنيا
 -5د /خالد يوسف محمد العام االول  :االعارة الى قسم العمارة بكلية الفنون
الجميلة –
جامعة أسيوط
 -6د  /هشام ابو الوفا محمد
للهندسة والتكنولوجيا

العام االول :االعارة الى المعهد العالى

بالمنيا
 -7ا.م.د /ايمن محمد مصطفى التجديد للعام السابع
 -8ا.د/جمال احمد عبد الحميد التجديد للعام الثامن
 -9د /رانيا احمد عبد المقصور التجديد للعام الثامن
ا.م.د/لبنى عبد العزيز احمد التجديد للعام التاسع
-10
ا.د /آمال عبدالحليم محمد التجديد للعام العاشر
-11
ثانيا :باالشارة الى قرار مجلس الجامعة بجلسته بتـاريخ  2013/8/26والـذى يـنص
على " أال تزيد نسبة الحاصلين على أى اجازات عـن  %40مـن القـوة الفعليـة لكـل
قسم.
قرر مجلس القسم الموافقة على طلبات االجازات الخاصة (مرافقة ،اعـارة،
رعا ية) والمتقدمين بها أعضاء هيئة التدريس بالقسم طبقا لقواعـد المفاضـلة وبنـاء
2

على الترتيب السالف الذكر ولكن فـى حـدود النسـبة المقـررة لـذلك  ،%40وبيـانهم
كالتالى:
 -1د/دعاء عصمت عبد القادر التجديد للعام الثالث
التجديد للعام الثالث
 -2د/سارة عبد العزيز محمد
التجديد للعام الرابـــــع
 -3د /نجوى محمد منير
 -4ا.م.د /احمد على احمد جابر العام االول :االعارة الى المعهد العالى
للهندسة بالمنيا
 -5د.م /خالد يوسف محمد العام االول  :االعارة الى قسم العمارة بكلية الفنون
الجميلة –
جامعة أسيوط
 -6د.م /هشام ابو الوفا محمد العام االول :االعارة الى المعهد العالى للهندسة
والتكنولوجيا
بالمنيا
 -7ا.م.د /ايمن محمد مصطفى
 -8ا.د/جمال احمد عبد الحميد

القـــــــرار :

-2

التجديد للعام السابع
التجديد للعام الثامن

ثانيا ً :باالشارة الى قرار مجلس الجامعة بجلسته بتاريخ  2013/8/26والذى ينص
على " أال تزيد نسبة الحاصلين على أى اجازات عن  %40من القوة الفعلية لكل
قسم ووافق المجلس على تفويض السيد ا.د .رئيس الجامعة فى رفع نسبة
االستثناءات من  %5الى  %10وذلك فى الحاالت االنسانية والحاالت المرتبطة بعدد
أعضاء هي ئة التدريس والتخصصات الدقيقة وما يراه سيادته فى صالح العملية
التعليمية".
قرر المجلس ووفقا لتطبيق قواعد المفاضلة بين كل اعضاء هيئة التدريس
المتقدمين لالجازات الخاصة ،وطبقا ً للنسبة المقررة لذلك وهى  %40قرر أنه ال
مانع من اعارة السادة االتى اسماؤهم مع رفع القرار الى معالى السيد أ.د /رئيس
الجامعة الستثنائهم من النسبة المقررة وذلك لتخطى نسبة االعارة لهم عن النسبة
المقرة  %40من القوة الفعلية للقسم .
 -1د /رانيا رجب عبد المقصور (النسبة قبلها  %36.36والنسبة بعدها )%40.90
 -2ا.م.د /لبنى عبد العزيز احمد (النسبة قبلها  %40.90والنسبة بعدها )%45.45
 -3ا.د /آمــال عبــدالحليم محمــد ســليمان ( النســبة قبلهــا  %45.45والنســبة بعــدها
.)%50.00

أوالً :الموافقه على تطبيق النسبه المقرره كما هو وارد بالمفاضله
من القسم العلمى فى حدود %40
ثانياً :يعاد للقسم العلمى إلفادتنا بمبررات إستثناء األساتذه خارج
نطاق النسبه.

الموضـــــــــو بخصوص موافقة مجلس قسم الديكور بجلسته رقم ( )13المنعقد بتاريخ

ع:

2020/8/11م على ما ورد بالتقرير العلمى النهائى الوارد من اللجنة العلمية
الدائمة لترقية األساتذة واألساتذة المساعدين بشأن ترقية أ.م.د /هشام محمد
حسن الجباس – األستاذ المساعد بقسم الديكور لدرجة أستاذ الفنون التعبيريه
بنفس القسم والكلية 0

القـــــــرار :

أحيط المجلس علما ً بما جاء بالتقرير.

3
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الموضـــــــــو بخصوص الطلب المقدم من السيد أ.م.د /محمد خيرى عبد الصادق – األستاذ
المساعد بقسم الجرافيك بشأن إمكانية حصول سيادته على تصريح بالعمل أثناء
ع:
قيامه باألجازه لمرافقة زوجته إلى المملكه األردنيه الهاشميه .

الموافقه طبقا ً للوائح والقوانين.

القـــــــرار :
 -4الموضـــــــــو بخصوص موافقة مجلس قسم الجرافيك بجلسته رقم ( )21المنعقد بتاريخ
ع:
2020/8/10م على طلب تجديد أجازة اإلعاره المقدم من السيد أ.م.د /محمود مراد
عبد اللطيف – أستاذ مساعد بالقسم للعمل بكلية اآلداب والعلوم – جامعة العلوم
التطبيقيه بمملكة البحرين وذلك لمدة عام يبدأ من 2020/9/1م وينتهى فى

2021/8/31م.

القـــــــرار :
-5

الموافقه مع إستكمال األوراق المطلوبه.

الموضــــــ ــو بخصوص موافقة مجلس قسم العماره بجلسته رقم ( )16المنعقد بتاريخ 2020/8/8م
ع:
على طلب أجازة اإلعاره الداخلية المقدم من السيد د /هشام ابو الوفا محمد –
المدرس بالقسم الى المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنيا وذلك للعام الجامعى
2021/2020م وذلك للعام االول لسيادته.

الموافقه مع إستكمال األوراق المطلوبه.

القـــــــرار :
 -6الموضـــــوع بخصوص موافقة مجلس قسم العماره بجلسته رقم ( )16المنعقد بتاريخ 2020/8/8م
:
على الطلب المقدم من السيده د /سارة عبد العزيز محمد – المدرس بالقسم لتحويل
االجازة الخاصة بسيادتها من اجازة رعاية طفل الى اجازة مرافقة الزوج الذى يعمل
بجزر المالديف.

الموافقه مع إستكمال األوراق المطلوبه.

القـــــــرار :
 -7الموضـــــوع بخصوص موافقة مجلس قسم الترميم بجلسته رقم ( )58المنعقد بتاريخ
:
2020/8/16م على الطلب المقدم من السيد أ.د /محمد أبو الفتوح محمود غنيم
بشأن منحه الدرجه الماليه لوظيفة أستاذ حيث أنه تم منح سيادته اللقب العلمى
لدرجة أستاذ بتاريخ 2017/2/27موفقا ً لقرار السيد أ.د /رئيس الجامعه بتاريخ
2017/3/5م.

الموافقـــه.

القـــــــرار :
 -8الموضـــــوع بخصوص الطلب المقدم من السيد د /محمد صابر – مدرس بقسم الديكور بشأن
محو الجزاء (عقوبة التنبيه)والذى وقع عليه فى الدعوه رقم ()6لسنة 2019م
:

بقرار السيد أ.د /رئيس الجامعه رقم ( )563بتاريخ 2020/2/6م  ،وبعرض
الموضوع على مجلس قسم الديكور بجلسته رقم (  )13والمنعقد بتاريخ
2020/8/11م قد قرر المجلس التوصيه برفع الجزاء نظرا ً لطول فترة التحقيق
وتأخير إجراءات إستكمال الترقيه.

القــــــرار  :الموافقه على توصية القسم العلمى.
الموضـــــوع بخصوص الطلب المقدم من المعيده /هند محمد طلعت لمحو عدد  3جزاءات
:
الخاص بها بواقع عدد  2جزاء لسنة 2017م  ،وعدد ( )1جزاء بتاريخ
4

2019/11/11م وبعرض الموضوع على مجلس قسم الترميم بجلسته رقم ()58
المنعقد بتاريخ 2020/8/16م فقد قرر المجلس عدم الموافقه لعدم إستيفاء المده
القانونيه لمحو الجزاء وهى لمدة عام من تاريخ آخر جزاء بتاريخ 2019/11/11م.

القــــــرار :

يوصى المجلس بمحو الجزاء األول والثانى إلستيفاء المده القانونيه ،
ويرجى البت فى الجزاء الثالث لحين إستيفاء المده القانونيه.

العالقات الثقافيه
الموضـــــوع بخصوص اإلهداء المقدم من م /حسناء عبد الغنى على – المعيده بقسم التصميمات
9
الزخرفيه بكلية التربية الفنية  -جامعة المنيا إلى مكتبة الكلية والذى يتمثل فى عدد
9:
()1رسالة الماجستير الخاصه بسيادتها تحت عنوان " اإلفاده من تقنيات التصميم
بالكمبيوتر والتشكيل فى الفراغ إلستحداث تصميمات زخرفيه مستوحاه من فن
المانداال ".

القــــــرار :

الموافقه على قبول اإلهداء مع توجيه خطاب شكر لسيادتها.

شئون الطالب
 -10الموضـــــــــو بخصوص موافقة مجلس قسم الرسوم المتحركة بجلسته رقم ( ) 34والمنعقد
بتاريخ 2020/8/5م على إضافة السيد أ.د /عمرو محمد سامي  -أستاذ الرسوم
ع:
المتحركة والجرافيك  ،ووكيل كلية الفنون الجميلة للدراسات العليا والبحوث بجامعة
حلوان إلى اللجنة الخاصة بتحكيم مشروع التخرج للعام الجامعي  2020/ 2019م.

الموافقــه.

القـــــــرار :
الموضـــــــــو بخصوص المقترح المقدم من السيده أ.م.د /القائم بأعمال رئيس القسم بشأن إضافة
كالً من األساتذه  ،واألساتذه المساعدين إلى اللجان الثالثيه للقيام بتحكيم مشروع
ع:
التخرج الخاص بالفرقه الراابعه بالقسم للشعبتين(العماره الداخليه -الفنون
التعبيريه) للعام الجامعى 2020-2019م وهم كالتالى:
 -1أ.د /سهير عبد الرحيم أبو العيون
 -2أ.م.د /هشام محمد حسن الجباس
 -3أ.م.د /مها لؤى محمود حسين

 -4أ.م.د /زينب لطفى عبد الحكيم
وبعرض الموضوع على مجلس قسم الديكور بجلسته رقم ( )13المنعقد بتاريخ
2020/8/11م فقد قرر المجلس الموافقه على المقترح.

القـــــــرار :

الموافقـــه.

الدراســات العليــــا
الموضـــــــــو بخصوص الطلب المقدم من السيده أ.د /سهير عبد الرحيم أبو العيون – أستاذ
مساعد بقسم الديكور بشأن إعتذارها عن الحضور ضمن لجنة المناقشه والحكم
ع:
5

الخاصه برسالة الماجستير المقدمه من الدارسه /ميرنا مدحت ناجح نظرا ً لظروفها
الصحيه  ،وبعرض الموضوع على مجلس قسم الديكور بجلسته رقم ( )13والمنعقد
بتاريخ 2020/8/11م قد أحيط المجلس علما ً وقرر إسناد مهمة إدارة جلسة
المناقشه للسيد أ.د /محمد إبراهيم هاشم – أستاذ بالقسم  ،وعميد الكلية ممثالً عن
لجنة اإلشراف.

القـــــــرار  :الموافقــه.
اللجان المنبثقة عن مجلس الكليه

الموضـــــــــو محضر لجنة المكتبات بجلستها رقم ( )6المنعقده بتاريخ 2020/8/ 16م 0

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

الموافقه على الموضوعات الوارده باللجنه 0

بخصوص محضر لجنة شئون التعليم والطالب بجلستها رقم (  )8المنعقده بتاريخ
2020/8/16م

الموافقه على الموضوعات الوارده باللجنه 0

بخصوص محضر لجنة شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئه رقم ( )8المنعقده بتاريخ
2020/8/11م

الموافقه على الموضوعات الوارده باللجنه 0

بخصووووص محضووور لجنـــة لجنـــة الدراســـات العليـــا والبحـــوث المنعقوووده بتووواريخ
2020/8/16م 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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