" بسم هللا الرمحن الرحيم"
محضر إجتماع مجلس كلية الفنون الجميله-الجلسة رقم ()01
المنعقد بتاريخ 1102/01/01م
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

إنه فى يوم األثنين الموافق 1172/71/71م تم عقد إجتماع مجلس كلية الفنون الجميله بجلستة رقم ()9
حيث كانت الساعة الثانية عشر ظهرا ً تحت رئاسة :
عميد الكليه وبحضور كل من الساده
 -7السيد أ1د  /محمد إبراهيم هاشـــــــــــــــــــم

أعضاء المجلس وهم:
 -1السيد أ1م1د  /طارق محمود نبيــــــــــــــــــــه
والبحـــــــــــــــــــــــــــــوث
وكيل الكلية لشئون التعليم
 -3السيد أ1د  /صالح عبد ربه
والطــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالب
علـــــــــــــــــــــــى
وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية
 -4السيد أ1د /رأفـــــت السيد
البيئــــــــــــــــــــه
منصــــــــــــــــــــور
 -5السيد أ1د  /أحمد رجب
أستاذ ورئيــس قســـم
الجرافيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك
صقــــــــــــــــــــــــــــر
أستاذ ورئيس قســـم
 -6السيد أ1د  /إيهــاب عبـــد هللا
النحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت
يوســــــــــــــف
أستاذ ورئيس قســم
 -1السيد أ1د  /أحمد سليم أحمد
التصويــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر
سالــــــــــــــم
أستاذ ورئيس قســم
 -2السيد أ1م1د  /هشام محمد حسن
الديكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــور
الجبــــاس
أستاذ ورئيس قســـم ترميم وصيانة
 -9السيده أ1م1د  /عبيــر غريــــب
اآلثــــــــــــــــــــــــــــــار
عبــــــد اللـه
أستاذ مساعد والمشرف على قســـم
 -01السيد أ1م1د  /إسماعيل أحمد
العمـــــــــــــــــــــــــــــــاره
عامــــــــــــــر
أستاذ مساعد وقائم بأعمال رئيس قسـم الرسـوم
 -00السيد أ1م1د  /عبدالرحمن
المتحركـــه
الجنــــــــــــــــدى
أستاذ متفرغ بقسم
 -01السيد أ1د  /محمد إسماعيل
النحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت
جاهيـــــــــــــــن
أستاذ متفرغ بقســـم ترميــم وصيانــــة
 -03السيد أ1د  /حسين محمد
اآلثــــــــــــــــــــــــار
علـــــــــــــــــــــــــى
أستاذ متفرغ بقسم
 -04السيد أ1د  /محمد على محمود
الجرافيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك
خاطــــــــــــــر
أستاذ متفرغ بقسم
 -05السيد أ1د  /سامى محمد أبو
الديكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــور
طالــــــــــــــــــب
أستاذ بقسم
 -06السيد أ1م1د  /جرجس سعيد
النحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت
ميخائيــــــــــل
مدرس بقسم ترميم وصيانة
 -01السيد د  /يحيى عثمــــــان
اآلثـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــار
محمـــــــــــــــــــود
وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا

وقد إعتذرت عن عدم الحضور :
-

مدير قصر الثقافه

السيده الدكتوره  /رانيا عليـــــــــــــــــــــــــوه
بالمنيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

1

هذا  11وقد إفتتح السيد أ1د  /رئيس المجلس الجلسه " بسم هللا الرحمن الرحيم " مرحبا ً سيادته بالسادة
األعضاء  11ثم شرع المجلس النظر فى الموضوعات التاليه :

-7

الموضــــوع :
القـــــــرار  :تم التصديق على محضر الجلسة السابقه 1
التصديق على محضر الجلسة السابقة 1

شئون العاملين

-1

الموضــــــــوع بخصوص طلب اإلحاطة المقدم من السيد أ1م1د  /إسماعيل أحمد عامر – األستاذ
المساعد والمشرف على قسم العماره والمتضمن أحاطة المجلس بمجمل األبحاث
:
العلمية المقدمة من سيادتة الي لحنة الترقيات للترقي الي درجة استاذ بقسم العمارة
بالكلية وعددهم ( )2أبحاث 1

-3

بخصوص الطلب المقدم من السيد أ1م1د  /إسماعيل أحمد عامر – األستاذ
المساعد والمشرف على قسم العمارة بشأن طلب تشكيل لجنة ثالثية لتقييم ملف
النشاط المتقدم به للترقى لدرجة أستاذ بقسم العمارة بالكليه 1

-4

القـــــــرار :
الموضــــــــوع
:
القـــــــرار :

الموضــــــــوع
:

القـــــــرار :

-5

أحيط المجلس علما ً 1

الموافقه على أن تكون اللجنة كالتالى :

 -0أ1د  /وفاء عمر مسلــــــــم
 -1أ1د  /حسين محمد علـــــــى
 -3أ1د  /سامى محمد أبوطالب
بخصوص طلب األحاطة المقدم من السيد أ1د  /محمد على محمود خاطر –
أستاذ الجرافيك وعضو لجنة تقييم ملف النشاط اإلدارى المتقدم به الدكتور /
منصور محمد الشريف – المدرس بقسم الرسوم المتحركة للترقى إلى درجة
أستاذ مساعد بنفس القسم والكليه –باضافة السيد األستاذ الدكتور  /طارق
محمود نبيه – أستاذ بقسم الجرافيك ووكيل الكلية لشئون الدراسات العليا
والبحوث إلى اللجنة بدال ً من السيد أ1د  /متولي محمد علي عصب نظرا ً لمرض
سيادته -علي أن تكون اللجنة كاآلتي :
أستاذ متفرغ بقسم الجرافيك
 -0أ.د /مجدى سيد سليمان
أستاذ متفرغ بقسم الجرافيك
 -1أ.د /محمد على خاطـــر
أستاذ بقسم الجرافيــــــــــك
 -3أ.د /طارق محمود نبيـه

الموافقه 1

الموضــــــــوع بخصوص طلب المقدم من السيد أ1م1د  /المشرف على قسم العماره بشأن
التوصية بالموافقه علي تعيين م 1م  /حسام الدين محمد مجدي – المدرس المساعد
:
بقسم العمارة على درجة مدرس حيث تم منحة درجة دكتوراة الفلسفة فى العمارة
بناءا ً على موافقة مجلس الجامعه بتاريخ  1172/2/01م 1

أوصى المجلس بالموافقه على التعيين 1

-6

القـــــــرار :
الموضــــــــوع بخصوص موافقة مجلس قسم التصوير بجلسته رقم ( )71المنعقد بتاريخ
1172/71/0م على منح المعيدة  /ندي ممدوح معروف إجازة بدون مرتب
:
لمرافقة الزوج الذي يعمل بدولة قطر وذلك أعتبارا ً من  1102/0/05م بناءا ً على
الطلب المقدم منها 1

القـــــــرار :

-1

الموضــــــــوع بخصوص مذكرة شئون العاملين المتضمنة طلب اإلفادة في كيفية أحتساب فترة
أنقطاع السيد الدكتور /ضياء عوض أحمد أالستاذ المساعد بقسم النحت عن العمل
:
وجملتها (  11يوما ً ) أعتبارا ً من  1172/71/1وحتي  1172/71/12م وذلك بنا ً
علي أالخطارات التي وردت من السيد االستاذ الدكتور /رئيس قسم النحت والتي تفيد
بانقاطع سيادتة عن العمل خالل هذة الفترة 1

القـــــــرار :

-2

الموافقه 1

الموافقه على أن تحتسب من رصيد إجازاته اإلعتياديه 1

الموضــــــــوع بخصوص موافقة مجلس قسم التصوير بجلسته رقم ( )71المنعقد بتاريخ
1172/71/0م على رفع الجزاء الموقع على د /المعتز باهلل كمال محروس بتاريخ
:
1172/0/07م ( عقوبة التنبيه ) بناءا ً على الطلب المقدم منه 1

2

أوصى المجلس بالموافقه 1
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القـــــــرار :
الموضــــــــوع بخصوص عدم موافقة مجلس قسم النحت بجلسته رقم ( )112المنعقد بتاريخ
1172/71/1م على الخطاب المقدم من أ.م.د /رمضان عبد المعتمد لطلب الموافقة
:
علي نقلة من جامعة جنوب الوادي إلي وظيفة استاذ مساعد بقسم النحت بكلية الفنون
القـــــــرار :

الجميلةجامعة المنيا وذلك بالبدل مع أ.م.د  /أشرف عباس وتم الرفض القسم لعدم
حاجة القسم واألكتفاء ألن التخصصات بين كالهما مختلفة.

الموافقه على رأى القسم العلمى 1

اإلنتدابــــات

-01

الموضــــــــوع بخصوص موافقة مجلس قسم الرسوم المتحركة بجلسته رقم ( )71المنعقد بتاريخ
1172/71/0م على أنتداب الدكتور /حاتم محمد أحمد -المدرس المساعد بقسم
:
الرسوم المتحركة إلى كلية الفنون الجميلة – جامعة المنصوره يوم السبت من كل
أسبوع لتدريس مقرر برامج الحاسوب لطالب المستوي الرابع قسم الجرافيك (
(0
شعبتي التصميمات المطبوعةوالرسوم المتحركة ) بواقع  1ساعة معتمدة
ساعات فعلية ) خالل العام الجامعي  1179/1172م.

القـــــــرار :
-00

-01

الموافقه على أن يكون خالل الفصل الدراسى األول  ،ويتم أخذ موافقة
أخرى خالل الفصل الدراسى الثانى 1

الموضــــــــوع بخصوص موافقة مجلس قسم التصوير بجلسته رقم ( )71المنعقد بتاريخ
1172/71/0م على الطلب المقدم من د /هشام عبدالعزيز لالنتداب إلي كلية
:
( التكوين للفرقة األولي
اآلداب قسم علوم المسرح لتدريس مقررى
بواقع  1ساعة أسبوعيا  ،وتصميم وتنفيذ للفرقة االرابعة بواقع  2ساعات أسبوعا)ً
وذلك يوم األحد من كل أسبوع .

القـــــــرار :
الموضــــــــوع بخصوص موافقة مجلس قسم النحت بجلسته رقم ( )112المنعقد بتاريخ
1172/71/1م على إنتداب السيد  /ناثان دوس أمين دوس كخبير وذلك لتشغيل
:
مسبك البرونز بقسم النحت  ،وذلك بناءا ً على الطلب المقدم من السيد أ1د  /رئيس قسم
الموافقه 1

القـــــــرار :

النحت فى هذا الشأن 1

يرجئ لحين تقديم تقرير اللجنة المشكله لتقييم عناصر األمن بالمسبك فى
موعد غايته أسبوعين من تاريخ مجلس الكليه  ،على أن يضم إليها السيد
 /ناثان دورس 1

العالقــات الثقافيــه
-03

الموضــــــــوع بخصوص موافقة مجلس قسم النحت بجلسته رقم ( )112المنعقد بتاريخ
1172/71/1م على مخاطبة قطاع الفنون التشكيلية لعرض أعمال أعضاء هيئة
:
التدريس بالقسم بإحدي قاعات العرض التابعة لقطاع الفنون التشكيلية حرصا ً على
تواجد أعضاء هيئة التدريس على ساحة الفن التشكيلى بالقاهره  ،وذلك بناءا ً على
الطلب المقدم من السيد أ1د  /رئيس قسم النحت فى هذا الشأن 1

-04

الموضــــــــوع بخصوص موافقة مجلس قسم النحت بجلسته رقم ( )112المنعقد بتاريخ
 1172/71/1م على نقل معرض الفنان أ.د /أحمد عبد الوهاب – األستاذ بقسم
:
النحت باألسكندرية إلي قاعة عبد السالم الشريف بالكلية نظراًألهمية المعرض
كوسيلة تعليمية للطالب  ،وذلك بناءا ً على الطلب المقدم من السيد أ1د  /رئيس قسم
النحت فى هذا الشأن 1

القـــــــرار :

القـــــــرار :

الموافقه على أن يكون المعرض ألعضاء هيئة التدريس بالكليه 1

الموافقه على أن يكون خالل الفصل الدراسى الثانى ويكون ذلك بالتنسيق
مع وكالة الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئه 1

شئـون طــالب

-05

الموضــــــــوع بخصوص مقترح تشكيل كنتروالت الفرق الدراسية والتخلفات للفصل الدراسى
األول للعام الجامعي  1179/1172م 1
3

:
القـــــــرار :
-06

الموافقه 1

موضوعات الدراسات العليا

الموضــــــــوع بخصوص خطاب السيد أ1د  /وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث بشأن
طلب إعتماد نتيجة إمتحان تأهيلى الدكتوراه للعام الجامعى 1179/1172م 1

:
القـــــــرار :

الموافقه على إعتماد النتيجه 1

الموضوعـات العـامه

-01

-02

-09

الموضــــــــوع بخصوص موافقة مجلس قسم النحت بجلسته رقم ( )112المنعقد بتاريخ
1172/71/1م على الطلب المقدم من أ.د /ايهاب عبد هللا أستاذ ورئيس قسم النحت
:
 بشأن ما تعرض له من سب وقذف وتشهير من المدعو  /محمد حميده  -مؤسساوستراكا والذى يقيم لقاءات فنية بمحافظتى شرم الشيخ والغردقه على صفحات
الفيسبوك  ،ونظرا ً لما صدر منه تعدى على شخصه فقد قام بإبالغ مباحث
اإلنترنت والتى بدورها قدمت تلك اإلهانات للنيابة حتى حصلت عليه بالحكم ( حبس
ستة أشهر ) وجارى التنفيذ واإلستئناف من جانبه  111ولعد تعاون الزمالء بجميع
األقسام بشكل رسمي أو شخصي  -خاصة وان اوستراكا جهة غير رسمية  -وحرصا ً
على الشكل األكاديمى ألساتذة الجامعه وعلى كيان عضو هيئة التدريس وكرامته –
فالمطلوب تصعيد األمر لمجلس الكليه 1

القـــــــرار :

المجلس يعلن تضامنه مع أ1د  /إيهاب عبدهللا  ،ويقرر منع التعامل مع
هذا الشخص  ،مع التوصيه بالتعامل مع الكيانات المعترف بها فقط 1

القـــــــرار :

أحيط المجلس علما ً 1

الموضــــــــوع بخصوص التقرير المقدم من الدكتور  /يحيى عثمان محمود – المدرس بقسم ترميم
وصيانة اآلثار بالكلية بشأن ترميم الكتابين الخاصين بالمكتبه – أنه قد تم اإلنتهاء
:
تماما ً من الكتاب األول  ،وأنه جارى اإلنتهاء من الكتاب الثانى فى القريب العاجل 1

الجــــــوده

الموضــــــــوع بخصوص خطاب السيد أ1م1د  /القائم بأعمال رئيس قسم العماره بشأن طلب
الموافقه على أعتماد منسقي برنامج العمارة بمجلس الكلية وهم علي النحو التالي :
:
د  /أيمن محمد زكريا عبد الوهاب .
د  /ميري عادل عدلي المنياوي .

القـــــــرار :

أحيط المجلس علما ً 1

-11

الموضــــــــوع بخصوص موافقة مجلس قسم الرسوم المتحركة بجلسته رقم ( )71المنعقد بتاريخ
1172/71/0م على إختيار منسقى البرنامج بالقسم كالتالى :
:
مدرس مساعد بالقسم
 -0م1م  /محمد محمد نظيــــــــف
مدرس مساعد بالقسم
 -1م1م  /محمد كمال عبدالحكيـم
وذلك بناءا ً على خطاب السيد أ1د  /المدير التنفيذى لوحدة ضمان الجودة بشأن
تعيين منسقى القسم ألعمال الجودة 1

-10

الموضــــــــوع بخصوص خطاب السيد أ.د /المدير التنفيذى لوحدة ضمان الجوده بشأن عرض
التقرير النهائي المرسل من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واإلعتماد للعرض
:
علي مجلس الكلية التخاذ إالجراءات التصحيحية طبقا ً لما جاء بالتقرير الستكمال
العمل علي المعايير الغير مستوفاة والمستوفاة جزئيا استعدادا للتقدم مرة أخري
العتماد المؤسسة .

-11

الموضــــــــوع بخصوص إحاطة المجلس بورود خطاب السيده أ1م1د  /مركز القياس والتقويم
بجامعة المنيا والمرفق طيه الخطاب المرسل إليهم من مركز القياس والتقويم بوزارة

القـــــــرار :

القـــــــرار :

أحيط المجلس علما ً 1

أحيط المجلس علما ً  ،ويكلف السيد أ1د  /المدير التنفيذى لوحدة الجوده
بتقديم خطة تنفيذية للمرحلة المقبله  ،وذلك خالل أسبوع من تاريخ إنعقاد
مجلس الكليه 1

:

4

القـــــــرار :
-13
-14
-15
-16
-11

التعليم العالى بشأن إستطالع رأى أعضاء هيئة التدريس وإدارة الكليه فى نظام
إختبارات قدرات الثانوية العامه الموحده  ،والذى تم الرد عليه من خالل خطاب السيد
أ1د  /عميد الكلية والمرفق طيه اإلستبيانات الوارده وعددها ( 15إستبيان )
موزعين كالتالى  :عدد ( )1إداره  +عدد ( )11إستطالع رأى  -بعد إستطالع رأى
أعضاء هيئة التدريس وإدارة الكليه والمشاركين فى إمتحان قدرات الفنون والعماره
لطالب الثانوية العامه للعام الجامعى 1102/1101م 1

أحيط المجلس علما ً 1

اللجان المنبثقة عن مجلس الكليه

الموضــــــــوع محضر لجنة العالقات الثقافية بجلستها المنعقده بتاريخ 1172/71/ 71م 1

:
القـــــــرار :
الموضــــــــوع
:
القـــــــرار :
الموضــــــــوع
:
القـــــــرار :
الموضــــــــوع
:
القـــــــرار :
الموضــــــــوع
:
القـــــــرار :

الموافقه على الموضوعات الوارده باللجنه.
محضر لجنة الدراسات العليا والبحوث المنعقده بتاريخ 1172/71/71م

الموافقه على الموضوعات الوارده باللجنه.
محضر لجنة شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئه رقم ( )1المنعقده بتاريخ
1102/71/2م1

الموافقه على الموضوعات الوارده باللجنه.
بخصوص محضر لجنة شئون التعليم والطالب بجلستها رقم ( )7المنعقده بتاريخ
1172/71/77م 1

الموافقه على الموضوعات الوارده باللجنه.
بخصوص محضر
1172/71/77م

المكتبات

لجنة

بجلستها

رقم

()1

المنعقده

بتاريخ

الموافقه على الموضوعات الوارده باللجنه 1

هذا وقد أقفل المحضر على ما تقدم حيث كانت الساعة الثالثة عصرا ً
 11على أن يعود لإلنعقاد فى الجلسة القادمة بإذن هللا .
أمين المجلس
عميد الكلية
ورئيس المجلس
( أ.م.د  /جرجس سعيد ميخائيل )
إبراهيم هاشم )

5

( أ.د  /محمد

