" بسم هللا الرمحن الرحيم"
محضر إجتماع مجلس كلية الفنون الجميله-الجلسة رقم ()9
المنعقد بتاريخ 8181/88/81م
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

إنه فى يوم األحد الموافق 8181/88/81م تم عقد إجتماع مجلس كلية الفنون الجميله بجلستة رقم ()9
حيث كانت الساعة الثانية عشر ظهرا ً تحت رئاسة :
عميد الكليه وبحضور كل من الساده
 -8السيد أ1د  /محمد إبراهيم هاشـــــــــــــــــــم

أعضاء المجلس وهم:
 -8السيد 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 قســم
 -6السيد أ1د  /أحمد سليم أحمد
التصويــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر
سالــــــــــــــم
أستاذ ورئيس قســم
 -7السيد أ1م1د  /هشام محمد حسن
الديكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــور
الجبــــاس
أستاذ ورئيس قســـم ترميم وصيانة
 -1السيده أ1م1د  /عبيــر غريــــب
اآلثــــــــــــــــــــــــــــــار
عبــــــد اللـه
أستاذ مساعد والمشرف على قســـم
 -9السيد أ1م1د  /إسماعيل أحمد
العمـــــــــــــــــــــــــــــــاره
عامــــــــــــــر
أستاذ مساعد وقائم بأعمال رئيس قسـم الرسـوم
 -81السيد أ1م1د  /عبدالرحمن
المتحركـــه
الجنــــــــــــــــدى
أستاذ متفرغ بقسم
 -88السيد أ1د  /محمد إسماعيل
النحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت
جاهيـــــــــــــــن
أستاذ متفرغ بقســـم ترميــم وصيانــــة
 -88السيد أ1د  /حسين محمد
اآلثــــــــــــــــــــــــار
علـــــــــــــــــــــــــى
أستاذ متفرغ بقسم
 -83السيد أ1د  /محمد على محمود
الجرافيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك
خاطــــــــــــــر
أستاذ متفرغ بقسم
 -84السيد أ1د  /سامى محمد أبو
الديكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــور
طالــــــــــــــــــب
أستاذ بقسم
 -85السيد أ1م1د  /جرجس سعيد
النحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت
ميخائيـــــــــــل
مدرس بقسم ترميموصيانة
 -86السيد د  /يحيى عثمــــــان
اآلثـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــار
محمــــــــــــــــــود
مدير قصر الثقافه
 -87السيده الدكتوره  /رانيا
بالمنيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا
عليـــــــــــــــــــــــــوه
وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا

وقد تغيب عن الحضور :

السيد أ1د  /إيهــاب عبـــد هللا يوســــــــــــــــــــــــــــف
النحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت

1

أستاذ ورئيس قســـم

هذا  11وقد إفتتح السيد أ1د  /رئيس المجلس الجلسه " بسم هللا الرحمن الرحيم " مرحبا ً سيادته بالسادة
األعضاء وقد تم الترحيب بالسيدة الدكتوره  /رانيا عليوه مدير قصر الثقافة بالمنيا لحضورها الجلسة
كعضو بمجلس الكليه ممثلة عن المجتمع المدنى  11ثم شرع المجلس النظر فى الموضوعات التاليه :

-8

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

شئون العاملين
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الموضــــــــوع بخصوص إختيار أمينا لمجلس الكليه 1

:
القـــــــرار :
-3

الموضــــــــوع بخصوص مذكرة شئون العاملين بشأن إعتماد الخطه الخمسيه الخاصه لتكليف
المعيدين باألقسام العلمية بالكلية إعتبارا ً من عام( )8182/8182وحتى
:
عام()8181/8189م والمعتمده من مجلس الجامعة بجلسته المنعقده بتاريخ
8182/7/82م  ،وبالمقارنه بين خريجى دور مايو 8187م ودور مايو 8181م ،
وطبقا ً للخطه الخمسية للعام الجامعى 8181/8187م وجد أن الذين لهم حق التكليف
هذا العام هم كاآلتى:
قسم العماره دور
 -8الخريجه /دعاء عبد الهادى جمعــــــــــــــــه
مايو( )8181/8187م
قسم الديكور شعبة
 -8الخريجه/ساره منصور محمد سليمـــــــــــان
العماره الداخليه

القـــــــرار :
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الموافقه على إختيار أ1م1د  /جرجس سعيد ميخائيل – األستاذ المساعد
بقسم النحت أمينا ً لمجلس الكليه 1

()8181/ 8187م
 -3الخريج  /محمد عصام عباس حافـــــــــــــظ
الفنون التعبيريه

قسم الديكور شعبة

()8181/8187م
 -4الخريج /محمود على عبد العليم عبد المعطى
التصوير الزيتى

قسم التصويرشعبة

()8181/8187م
 -5الخريجه /سعاد سيف اإلسالم أحمد محمـد
التصوير الجدارى

قسم التصويرشعبة

()8181/8187م
 -6الخريجه /منى أيمن مفالح دمـــــــــــــرداش
فن كتاب دور مايو

قسم الجرافيك شعبة

()8181/8187م

الموافقه ،وتطبق الخطه الخمسيه.

الموضــــــــوع بخصوص مذكرة شئون العاملين بشأن ورود كتاب السيد أ.د /رئيس قسم النحت
والذى يفيد بإنقطاع السيد أ.د /محمد محمد صالح درويش – األستاذ بقسم النحت
:
بالكلية عن القسم إعتبارا ً من تاريخ 8181/81/3م والمؤشر عليه "يتم إستدعاء
سيادته " وتم إرسال خطاب الكلية لسيادته بتاريخ 8181/81/82م على عنوانه
يتضمن ضرورة الحضور للكلية  11كذلك ورد بتاريخ 8181/81/82م كتاب أ.د/
رئيس قسم النحت يفيد بإنقطاع أ.د /محمد محمد صالح عن الفتره من 8181/81/3م
وحتى 8181/81/81م  ،وتم مخاطبة سيادته بتاريخ 8181/81/82م على عنوانه
إلستدعائه 11كما ورد بتاريخ 8181/81/31م كتاب أ.د /رئيس قسم النحت يفيد
بإستمرار إنقطاع سيادته عن القسم حتى 8181/81/88م  ،وورد أيضا ً بتاريخ
8181/81/31م كتاب أ.د /رئيس قسم النحت يفيد بإنقطاع سيادته عن القسم حتى
8181/81/89م.

2

تم إنذار سيادته بتاريخ 8181/88/2م بإنذار أول برقم( )128مسجل بعلم الوصول
على عنوانه يفيد بإنقطاع سيادته من 8181/81/3م.
ثم ورد إلى الكلية قرار السيد أ.د /رئيس الجامعة رقم ( )3182بتاريخ
8181/81/1م والذى يفيد منح السيد أ.د /محمد محمد صالح درويش  -األستاذ بقسم
النحت بالكلية إجازه بدون مرتب لمرافقة الزوجه التى تعمل بدولة الكويت.
وعليه فاألمر معروض على المجلس للنظر فى كيفية إحتساب فترة اإلنقطاع
الخاصه بالمذكور عاليه من تاريخ 8181/81/3م وحتى 8181/88/1م.

القـــــــرار :

الموافقه على إحتساب الفتره بدون أجر.
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الموضــــــــوع بخصوص إحاطة مجلس قسم التصوير بجلسته رقم ( )9المنعقد بتاريخ
8181/88/2م بشأن الطلب المقدم من السيد د /المعتز باهلل كمال محروس –
:
مدرس بالقسم لإلحاطة بملف اإلنتاج العلمى الخاص بسيادته إلى اللجنة العلمية
الدائمه للترقى لشغل وظيفة أستاذ مساعد بقسم التصوير بالكلية.
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الموضــــــــوع بخصوص موافقة مجلس قسم التصوير بجلسته رقم ( )9المنعقد بتاريخ
8181/88/2م على تشكيل لجنة األساتذة لتقييم ملف النشاط اإلدارى والفنى المتقدم
:
به السيد د /المعتز باهلل كمال محروس المدرس بالقسم إلى اللجنة العلمية الدائمه
للترقى لشغل وظيفة أستاذ مساعد بقسم التصوير بالكلية وهى على النحو اآلتى :
 -8أ.د /أحمد خليل محمــــــــــــــــد
 -8أ.د /محمود عبد الحليم الغايش
 -3أ.د /عايده أحمد عبد العزيــــــز
 -1أ.د /مدحت ناصر عبد الفتـــــاح
 -2أ.د /جيهان فايز عبد العزيـــــــز
 -2أ.د /أحمد سليم أحمد سالــــــم
 -7أ.د /زكريا أحمد حافـــــــــــــــظ
وقد أقرت اللجنه على الدرجة الموضوعة بإستمارة التقييم المرفق طيه.
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الموضــــــــوع بخصوص طلب اإلحاطة المقدم من السيد أ1م1د  /المشرف على قسم العماره
والمتضمن الموافقه على تقييم ملف اإلنتاج العلمى المتقدم به السيد د /أحمد على
:
أحمد جابر -المدرس بالقسم إلى اللجنة العلمية الدائمه للترقى لشغل وظيفة أستاذ
مساعد بقسم االعماره بالكلية 1

القـــــــرار :

القـــــــرار :

أحيط المجلس علماً.

أحيط المجلس علماً.

أحيط المجلس علماً.
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القـــــــرار :
الموضــــــــوع بخصوص خطاب السيد أ1م1د  /المشرف على قسم العماره والمتضمن الموافقه
على تشكيل لجنه لتقييم ملف اإلنتاج العلمى المتقدم به السيد د /أحمد على أحمد جابر-
:
المدرس بالقسم إلى اللجنة العلمية الدائمه للترقى لشغل وظيفة أستاذ مساعد بقسم
العماره بالكلية وهى على النحو اآلتى :
 -8أ.د /أحمد رجب صقـــــــر
 -8أ.د /زكريا أحمد حافــــظ
 -3أ.د /محمدين محمد ربيـع

الموافقـــه.
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القـــــــرار :
الموضــــــــوع بخصوص طلب اإلحاطة المقدم من السيد أ1م1د  /المشرف على قسم الرسوم
المتحركة والمتضمن اإلحاطة بتقييم ملف اإلنتاج العلمى واألبحاث النظرية المتقدم
:
به السيد د /منصور محمد منصور الشريف -المدرس بالقسم إلى اللجنة العلمية
القـــــــرار :

-81

الدائمه للترقى لشغل وظيفة أستاذ مساعد بقسم الرسوم المتحركة بالكلية علما ً بأن
األبحاث العلميه الخاصه بسيادته تتكون من عدد ( )8بحث نظرى  ،وعدد ( )1ابحاث
عملى 1

أحيط المجلس علماً.

الموضــــــــوع بخصوص خطاب السيد أ1م1د  /القائم بأعمال رئيس قسم الرسوم المتحركة
والمتضمن الموافقه على تشكيل لجنه لتقييم ملف النشاط اإلدارى والفنى المتقدم به
:
السيد د /منصور محمد منصور الشريف المدرس بالقسم إلى اللجنة العلمية الدائمه
للترقى لشغل وظيفة أستاذ مساعد بقسم الرسوم المتحركه بالكلية وهى على النحو
اآلتى :
3

 -8أ.د /مجدى سيد سليمان
 -8أ.د /محمد على خاطـــر
 -3أ.د /متولى على عصـــب

القـــــــرار :

الموافقه على التشكيل.

أستاذ متفرغ بقسم الجرافيك
أستاذ متفرغ بقسم الجرافيـك
أستاذ بقسم الجرافيــــــــــك
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الموضــــــــوع بخصوص موافقة مجلس قسم الترميم بجلسته رقم ( )39المنعقد بتاريخ
8181/88/2م على طلب النقل المقدم من السيد أ.د /طارق أحمد عبد الحميد نازل –
:
أستاذ بالقسم إلى معهد الدراسات العليا للبردى والنقوش وفنون الترميم – بجامعة
ً
عين شمس بدون الدرجة المالية وذلك بناءا على موافقة مجلس جامعة عين شمس فى
جلسته المنعقده بتاريخ 8181/9/81م وبناءا ً على الخطاب الموجه من جامعة عين
شمس للسيد أ.د /عميد الكلية وهذا ال يؤثر على سير العمل بالقسم 1
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الموضــــــــوع بخصوص الخطاب الوارد من السيد أ1م1د  /القائم بأعمال رئيس قسم الرسوم
المتحركة بشأن الموافقة على طلب النقل المقدم من م /آيات سيد أحمد – المعيده
:
بالقسم إلى كلية الفنون الجميلة – جامعة أسيوط وذلك نظرا ً إلقامتها هى وأسرتها
بمحافظة أسيوط ومراعاة لم شمل األسره.

القـــــــرار :

القـــــــرار :
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الموافقه طبقا ً للوائح والقوانين  ،ووفقا ً للنسب المقرره.

يرجئ لحين ورودموافقة جامعة أسيوط على النقل.

الموضــــــــوع بخصوص التقرير المقدم من السيد أ.د /رئيس قسم التصوير لرفع الجزاءات الخاصة
بالمعيدة /دينا محمد محمود – المعيده بالقسم وبعرض األمر على مجلس قسم
:
التصوير بجلسته رقم ( )9المنعقد بتاريخ 8181/88/2م وافق المجلس على التقرير
المقدم ويوصى برفع الجزاءات.

أوصى المجلس بالموافقه.
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القـــــــرار :
الموضــــــــوع بخصوص موافقة مجلس قسم الجرافيك بجلسته رقم ( )3المنعقد بتاريخ
8181/88/2م على الطلب المقدم من م.م /داليا سعيد عبد الحميد – مدرس مساعد
:
بالقسم لمنحها أجازة رعاية طفل لمدة ثالثة أشهر على أن تبدأ من 8181/88/8م
على أن تتحمل الجامعة تسديد المعاشات مع قضاءها بالداخل 1

الموافقه على أن تبدأ اإلجازه إعتبارا ً من 8181/88/8م1
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القـــــــرار :
الموضــــــــوع بخصوص موافقة مجلس قسم الجرافيك بجلسته رقم ( )3المنعقد بتاريخ
8181/88/2م على الطلب المقدم من م /أمانى بسام محمد – معيده بالقسم لمنحها
:
أجازة رعاية طفل لمدةستة أشهر على أن تبدأ من 8181/88/8م على أن تتحمل
القـــــــرار :
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الجامعة تسديد المعاشات مع قضاءها بالداخل.

الموافقه على أن تبدأ اإلجازه إعتبارا ً من 8181/88/8م1

الموضــــــــوع بخصوص ما تم مناقشته بشأن الضوابط الخاصه بنقل أعضاء هيئة التدريس والهيئه
المعاونه من الكلية إلى الكليات المناظره خارج الجامعة 1

:
القـــــــرار :

وافق المجلس على الضوابط التاليه:
أوال ً  :الهيئه المعاونه :
 -8ال يسمح بالموافقه على طلب النقل ألكثر من  %81من القوه األساسيه
للقسم العلمى
 -8أن يكون قد أمضى خمس سنوات فى خدمة الثسم العلمى وذلك من تاريخ
قرار التعيين

ثانياً :أعضاء هيئة التدريس :

 -8موافقة مجلس القسم العلمى بما يفيد توفر التخصص بالقسم
 -8دراسة لألحمال التدريسيه بالقسم بما ال يضيف أعباء تدريسيه أخرى على
باقى األعضاء 1
 -3موافقة الجامعة المنقول لها مشفوعه بوجود درجه ماليه شاغره

ثالثاً :شروط عامه :

 -8يشترط لعضو هيئة التدريس ومعاونيهم الذى حصل على بعثه أو أى نوع
من األجازات الخاصه ؛ أن يمضى مده مماثله فى خدمة القسم العلمى
 -8فى حالة األمراض المستعصيه والمزمنه  ،وطبقا ً للتقارير الطبيه المعتمده ،
4

وكذلك الحاالت ذات الظروف اإلنسانيه الخاصه حيث يتم دراستها منفرده
ويتم إستثناؤها من الضوابط.

اإلنتدابــــات
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الموضــــــــوع بخصوص موافقة مجلس قسم الترميم بجلسته رقم ( )39المنعقد بتاريخ
8181/88/2م على إنتداب كل من - :السيد أ.د /طارق أحمد عبد الحميد نازل
:
 السيده أ.د /فاطمــــه صـــالح مدكـــــورإلى معهد الدراسات العليا للبردى والنقوش وفنون الترميم وذلك يوم واحد أسبوعيا ً
(يوم الخميس) بواقع ( 1ساعات) لك ًل منهما وذلك خالل الفصل الدراسى األول للعام
الجامعى ()8189- 8181م بما ال يتعارض مع جداول سيادتهما.

القـــــــرار :

الموافقه بما ال يتعارض مع جداول سيادتهما.
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الموضــــــــوع بخصوص موافقة مجلس قسم الجرافيك بجلسته رقم ( )3المنعقد بتاريخ
8181/88/2م على الخطاب الوارد من كلية الفنون الجميلة -جامعة أسيوط إلنتداب
:
أحد أعضاء هيئة التدريس من قسم الجرافيك لتدريس مقرر (فنون الكتاب – تصميم
مطبوع )لطالب مرحلة الماجستير بنظام الساعات المعتمده  ،للفصل الدراسى األول
للعام الجامعى ()8189- 8181م  ،وعليه فقد رشح القسم
السيد أ.م.د /على أحمد شعبان – االستاذ المساعد بالقسم.
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الموضــــــــوع بخصوص الخطاب الوارد من كلية الفنون الجميلة  -جامعة أسيوط لترشيح أحد أساتذة
أعضاء هيئة التدريس من قسم الديكور لتدريس مقررات الفرقة األولى والثانية ،
:
وبعرض األمرعلى مجلس قسم الديكور بجلسته رقم ( )8المنعقد بتاريخ
ً
8181/88/2م أعتذر القسم عن التدريس بجامعة أسيوط وذلك نظرا لزيادة عدد
طالب كلية الفنون الجميلة – جامعة المنيا للعام الجامعى( )8189/8181م

القـــــــرار :

الموافقه على أال يتعارض مع جدول سيادته.

أحيط المجلس علماً ،وتخطر كلية الفنون الجميلة – جامعة أسيوط.

-81

القـــــــرار :
الموضــــــــوع بخصوص موافقة مجلس قسم الديكور بجلسته رقم ( )8المنعقد بتاريخ
8181/88/2م على الخطاب الوارد من كلية الفنون الجميلة -جامعة أسيوط إلنتداب
:
بعض أعضاء هيئة التدريس من قسم الديكور لتدريس ثالث مقررات الدراسات العليا
بنظام الساعات المعتمده (مرحلة الماجستير) وذلك بواقع يوم واحد أسبوعيا ً وذلك
خالل الفصل الدراسى األول للعام الجامعى ()8189- 8181م بما ال يتعارض مع
جداول سيادتهم وعليه فقد رشح القسم إنتداب كل من:
 -8أ.د /صالح عبد ربــــــه

مادة التخصص
تعبيريـة)
مادة التخصص (عماره
داخلية)
مادة طرز العمارة الداخلية
(الشعبتين)

 -4د /مجدى ضيــــــــــــاء

مادة تكنولوجيا التخصص
المتقدمة (الشعبتين)

 -8أ.م.د /هشام الجبـاس
 -3د /محمد صابــــــــــــر

القـــــــرار :

(فنون

يوم الخميس
يوم السبت
يوم األربعاء
يوم األحد

الموافقه بما ال يتعارض مع جداول سيادته.

العالقــات الثقافيــه
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الموضــــــــوع بخصوص ما تم مناقشته فى مجلس الكلية مع ممثل المجتمع المدنى د /رانيا عليوه
– مدير قصر الثقافة بالمنيا والمتعلق بإسلوب التعاون المشترك مع قصر ثقافة
:
المنيا بما يفيد العملية التعليمية وخدمة المجتمع.
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الموضــــــــوع بخصوص موافقة مجلس قسم النحت بجلسته رقم ( )817المنعقد بتاريخ

القـــــــرار :

وافق المجلس على إسناد الموضوع للسيد أ.د /وكيل الكلية لشئون خدمة
المجتمع وتنمية البيئه بالتنسيق مع السيده د /رانيا عليوه  -مدير قصر
ثقافة المنيا لوضع المقترحات الخاصه بوثيقة التعاون المشترك بين الكلية
وقصر ثقافة المنيا وكذلك عرض الرؤيه الخاصه بالفاعليات المقترحه
للعام الدراسى الحالى()8189/8181م.
5

:

-83

-84

القـــــــرار :

يتم العرض على لجنة العالقات الثقافية القادمه وكذلك مجلس الكلية
لشهر ديسمبر.

القـــــــرار :

يتم العرض على لجنة العالقات الثقافية  ،ويعرض فى مجلس الكلية لشهر
ديسمبر.

الموضــــــــوع بخصوص الطلب المقدم من السيد /على عبد الحسيب – أمين الكلية بشأن الموافقه
على قبول ترشيحه لجائزة الموظف المثالى بالكلية حيث أنه سوف يحال لسن المعاش
:
بتاريخ 8189/1/2م.
الموضــــــــوع بخصوص الطلب المقدم من السيد /عارف محمد عارف إبراهيم – مدير الصيانه
بشأن الموافقه على قبول ترشيحه لجائزة الموظف المثالى بالكلية 1

:
القـــــــرار :
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يتم العرض على لجنة العالقات الثقافية  ،ويعرض فى مجلس الكلية لشهر
ديسمبر.

الموضــــــــوع بخصوص خطاب السيد أ.د /وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث بشأن
عرض تشكيل اللجان الخاصه بالمؤتمر الدولى الثالث عشر للكلية تحت عنوان
:
(اإلبداع والتكنولوجيا) وذلك فى الفتره من ( 87 -85أبريل  )8189م وهى على
النحو التالى:
 -8اللجنة العليا
 -8لجنة العالقات العامه والتسويق
 -3لجنة البحوث
 -4لجنة المطبوعات
 -5لجنة اإلعداد والتنظيم وتتكون من:
أ -لجنة اإلستقبال
ب -لجنة تنظيم فاعليات المؤتمر(الجلسات)
ج -لجنة إعداد جلسات المنصه والقاعات.

القـــــــرار :
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يتم العرض على لجنة العالقات الثقافية  ،ويعرض فى مجلس الكلية لشهر
ديسمبر.

الموضــــــــوع بخصوص الطلب المقدم من السيد /محمد على زين العابدين – العامل بقسم النحت
بشأن ترشيحه لجائزة العامل المثالى بالكلية عن هذا العام لألسباب اآلتيه:

:
القـــــــرار :
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8181/88/2م على ترشيح الساده أعضاء هيئة التدريس اآلتى أسمائهم لجوائز
الجامعة للعام الجامعى 8189/8181م وعليه فقد رشح كالً من :
لجائزة التميز والعطــــــــاء
 -8أ.د /فوزيه السيد رمضــــــان
لجائزة الجامعة التقديريــة
 -8أ.د /إيهاب عبد هللا يوســف
لجائزة الجامعة التشجيعية
 -3أ.م.د /جمال يحيى صدقـى
جائزة أعلى عشرة باحثين
 -4د /محمد أحمد محمد فهمـى
إستشهـــادا ً بأبحاثهــم
جائزة الجامعة ألفضل
 -5د /مـروه محمد أحمـــــــــــد
رسالتى ماجستير ودكتوراه
 -6السيد  /على عبد الحسيـب عبدالظاهر جائزة الموظف المثالـــــــــــــى
 -7العامل  /محمد على عابديــــــــــــــن جائزة الجامعة للعامل المثالى

الموافقــه.

الموضــــــــوع بخصوص موافقة مجلس قسم النحت بجلسته رقم ( )817المنعقد بتاريخ
8181/88/2م على الطلب المقدم من م.م /عامر طه جداوى – مدرس مساعد
:
بالقسم لمنحه أجازة تفرغ لمدة ثالثة أشهر إلنهاء الجزء المتبقى من البحث ومرفق
طيه موافقة السيد أ.د /المشرف على البحث 1

الموافقــه.
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القـــــــرار :
الموضــــــــوع بخصوص اإلهداء المقدم من أ.د /إبراهيم غزاله – أستاذ بقسم التصوير إلى مكتبة
كلية الفنون الجميلة -جامعة المنيا والذى يتمثل فى رسالة الدكتوراه المقدمه من
6

:

الباحثه/هانم حفظى عبد اللطيف والتى تحمل عنوان "الصيغ الرمزية والتعبيرية
للرسوم الجدارية الشعبية كمصدر لإلبداع الفنى وسط صعيد مصر" وذلك كهدية
لمقتنيات المكتبه.

الموافقه على قبول اإلهداء مع توجيه خطاب شكر لسيادتها.
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القـــــــرار :
الموضــــــــوع بخصوص موافقة مجلس قسم النحت بجلسته رقم ( )817المنعقد بتاريخ
8181/88/2م على الطلب المقدم من أ.م.د /إيمان البحيرى – األستاذ المساعد
:
بالقسم بشأن عمل معرض خاص بسيادتها تحت عنوان "مالمح إنسانيه " وذلك يوم
القـــــــرار :
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الثالثاء الموافق 8181/88/1م.

أحيط المجلس علما ً.

الموضــــــــوع بخصوص موافقة مجلس قسم الجرافيك بجلسته رقم ( )3المنعقد بتاريخ
8181/88/82م على طلب اإلحاطه المقدم من أ.م.د /هناء حسن عامر – األستاذ
:
المساعد بالقسم بشأن نشر بحث علمى فى مجلة التربية الفنية – جامعة المنيا لعام(
)8189 -8181م.

أحيط المجلس علماً.
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القـــــــرار :
الموضــــــــوع بخصوص الخطاب الوارد من السيد أ1م1د  /القائم بأعمال رئيس قسم العماره بشأن
رغبة القسم فى إقامة ورشة عمل لمدة يومين لطالب قسم العماره فى مجال إستخدام
:
برنامج الحاسب اآللى حيث يقوم بها السيد د /أحمد حسين – عضو هيئة التدريس
القـــــــرار :
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بالجامعة األمريكيه  ،وتحت إشراف أعضاء هيئة التدريس بقسم العماره وذلك خالل
الفتره من يوم الخميس الموافق 8181 /88/2م حتى يوم السبت الموافق /88/1
8181م

الموافقــه.

الموضــــــــوع بخصوص موافقة مجلس قسم الجرافيك بجلسته رقم ( )3المنعقد بتاريخ
8181/88/82م على طلب اإلحاطه المقدم من أ.م.د /أشرف عباس حسين – األستاذ
:
المساعد بالقسم بشأن عمل معرض خاص بسيادته تحت عنوان " صعود " وذلك
خالل شهر ديسمبرمن عام 8181م.

أحيط المجلس علماً.
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القـــــــرار :
الموضــــــــوع بخصوص اإلحاطه بأن السيد أ.م.د /عبد الرحمن عبد الحميد الجندى –القائم بأعمال
رئيس قسم الرسوم المتحركة بصدد عمل عرض لفيلم الرسوم المتحركه المجسمات
:
الخاص بسيادته تحت عنوان "على شفا نهايه " بقاعة العرض الخاصه بالكلية وذلك

يوم الثالثاء الموافق 8181/88/2م ولذلك فقد تم تشكيل لجنه إلعداد تقرير فنى عن
المعرض على النحو التالى:
أستاذ  ،ورئيس قسم الجرافيك
 -8أ.د /أحمد رجب صقر
األستاذ المتفرغ بقسم الجرافيك
 -8أ.د /محمد على خاطر
أستاذ الجرافيك  ،ووكيل الكلية لشئون الدراسات
 -3أ.د /طارق نبيه سالــــم
العليا والبحوث

أحيط المجلس علماً.
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القـــــــرار :
الموضــــــــوع بخصوص طلب اإلحاطه الوارد من السيد أ1م1د  /القائم بأعمال رئيس قسم الرسوم
المتحركة بشأن إقامة مهرجان فنى بالتعاون مع السيد أ.د /وكيل الكلية لشئون خدمة
:
المجتمع وتنمية البيئه تحت عنوان" أخناتون " وذلك فى الفتره من 8189/8/87م
إلى 8189/8/89م بمقر كلية الفنون الجميلة جامعة المنيا ويشتمل على اآلتى:
 -8عرض الفالم الرسوم المتحركة المحلية والدولية
 -8عمل ورش فنية باإلشتراك مع فنانين مصريين
 -3التعاون بين األقسام العلمية بالكلية فى ورش مشتركة
 -1ندوات علمية لكبار فنانى الرسوم المتحركة
 -2سوق فنى للتعاون بين اإلستديوهات الفنية وبين خريجى وطالب القسم
 -2رحلة علمية وترفيهية إلى المزارات السياحية فى المنيا
 -7حفل ختامى وتكريم لرواد الرسوم المتحركة المصرية.

الموافقه على أن تتحمل الجامعة النفقات.

-35

القـــــــرار :
الموضــــــــوع بخصوص موافقة مجلس قسم الديكور بجلسته رقم ( )8المنعقد بتاريخ
7

:

8181/88/2م على الطلب المقدم من السيد أ.م.د /هشام محمد حسن الجباس –
األستاذ المساعد  ،والقائم بأعمال رئيس قسم الديكور بصدد عمل معرض خاص
بسيادته تحت عنوان "رؤيه إبداعيه لشخصيات رواية يوتوبيا من خالل منظور
الجشتالت" بقاعة العرض الخاصه بالكلية وذلك يوم األثنين الموافق 8181/2/81م
ولذلك فقد تم تشكيل لجنه إلعداد تقرير فنى عن المعرض على النحو التالى:
أستاذ متفرغ بقسم الجرافيـــك
 -8أ.د /محمد على خاطر
أستاذ  ،ورئيس قسم الجرافيـك
 -8أ.د /أحمد رجب صقــر

أحيط المجلس علماً.
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القـــــــرار :
الموضــــــــوع بخصوص اإلحاطه بأن السيد د /على حسن عبد الاله محمد الدالى – المدرس بقسم
الرسوم المتحركة أقام عرض لشخصيات كارتونيه ثنائى األبعاد الخاص بسيادته
:
تحت عنوان "إبتكار شخصيه كارتونيه من الحضاره الفرعونيه " بقاعة العرض

الخاصه بالكلية وذلك يوم الثالثاء الموافق 8181/88/6م ولذلك فقد تم تشكيل لجنه
إلعداد تقرير فنى عن المعرض على النحو التالى:
أستاذ  ،ورئيس قسم الجرافيك
 -8أ.د /أحمد رجب صقر
األستاذ المتفرغ بقسم الجرافيك
 -8أ.د /محمد على خاطر
أستاذ الجرافيك  ،ووكيل الكلية لشئون الدراسات العليا
أ.د /طارق نبيه سالــــم
والبحوث.

القـــــــرار :
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الموضــــــــوع بخصوص موافقة مجلس قسم الديكور بجلسته رقم ( )8المنعقد بتاريخ
8181/88/2م على الطلب المقدم من السيده د /ليلى أحمد أحمد طه الجندى –
:
المدرس بقسم الديكور لعمل معرض خاص بسيادتها تحت عنوان "أمسيه مسرحيه
مع الفنون الشعبيه – رؤيه معاصره" بقاعة العرض الخاصه بالكلية وذلك فى الفتره
من 8181/88/2م حتى 8181/88/88م ولذلك فقد تم تشكيل لجنه إلعداد تقرير
فنى عن المعرض على النحو التالى:
أستاذ متفرغ بقسم الجرافيك،وعضو اللجنه
 -1أ.د /محمد على خاطر
العلميه
أستاذ بقسم الديكور،وعميد الكليه
 -9أ.د /محمد إبراهيـــم
أستاذ بقسم الديكور.
أ.د /صالح عبد ربــــه
-81

القـــــــرار :
-31

شئـون طــالب

أحيط المجلس علماً.

الموضوعـات العـامه

الموضــــــــوع بخصوص الخطاب الوارد من السيد أ1م1د  /القائم بأعمال رئيس قسم العماره بشأن
الموافقه على الطلب المقدم من السيد أ.د /أيمن محمد زكريا – المدرس بالقسم
:
للتصريح لسيادته بمزاولة المهنه فى الهندسه المعماريه خارج أوقات عمل سيادته
بالقسم

القـــــــرار :
-41

أحيط المجلس علماً.

الموضــــــــوع بخصوص موافقة مجلس قسم النحت بجلسته رقم ( )817المنعقد بتاريخ
8181/88/2م على تشكيل رواد الفرق الدراسيه على النحو اآلتى:
:
رائد الفرقه األولى (نحت)
 -8أ.م.د /جمال يحيى صدقــى
رائد الفرقه الثانيه
 -8د /مــروه محمــــد أحمــــــــد
رائد الفرقه الثالثه
 -3د /حمدى عبد الستــــــــــــار
رائد الفرقه الرابعه
 -1د /أحمد محمد سعد الحدادى

القـــــــرار :
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أحيط المجلس علماً.

الموافقــه.

الجــــــوده

الموضــــــــوع بخصوص ما تم مناقشته مع السيده د /رانيا عليوه – مدير قصر ثقافة المنيا ،
وممثل المجتمع المدنى فيما يخص موضوعات الجوده بشكل عام ،وخاصا ً فيما يتعلق
:
بمواصفات خريجى كلية الفنون الجميلة.

القـــــــرار :

وافق المجلس على تكليف السيد أ.د /المدير التنفيذى لوحدة ضمان
الجوده بالتنسيق مع السيده د /رانيا عليوه – مدير قصر ثقافة المنيا
بدراسة إحتياجات العمل بالقصر وتقديم تقرير بذلك لمجلس الكلية القادم.
8

-48

الموضــــــــوع بخصوص موافقة مجلس قسم التصوير بجلسته رقم ( )9المنعقد بتاريخ
8181/88/2م على إعتماد توصيف المقررات الدراسية للعام الدراسى
:
8189/8181م.

-48

الموضــــــــوع بخصوص موافقة مجلس قسم الديكور بجلسته رقم ( )8المنعقد بتاريخ
8181/81/82م على اإلعتذار المقدم من السيده د /مها لؤى محمود حسين –
:
المدرس بالقسم عن تكليفها كمنسق لبرنامج العماره الداخلية بالقسم للعام الجامعى
8189/8181م وتم ترشيح كل من:
د /زينب لطفى – المدرس بالقسم كمنسق برنامج العماره الداخلية
-88
د /أسماء جالل – المدرس بالقسم كمنسق لمعرض الطــــــــــــــالب

القـــــــرار :

القـــــــرار :

-43
-44
-45
-46
-47
-41

أحيط المجلس علماً.

أحيط المجلس علماً.

اللجان المنبثقة عن مجلس الكليه

الموضــــــــوع محضر لجنة العالقات الثقافية بجلستها المنعقده بتاريخ 8181/88/ 83م 1

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

الموافقه على الموضوعات الوارده باللجنه.
محضر لجنة المكتبات بجلستها رقم ( )8المنعقده بتاريخ 8181/88/83م

الموافقه على الموضوعات الوارده باللجنه.
محضر لجنة شئون التعليم والطالب بجلستها رقم ( )8المنعقده بتاريخ
8181/88/88م 1

الموافقه على الموضوعات الوارده باللجنه.
بخصوص لجنة لجنة الدراسات العليا والبحوث المنعقده بتاريخ 8181/88/88م 1

الموافقه على الموضوعات الوارده باللجنه.
بخصوص محضر لجنة األجهزة العلمية والمعدات بجلستها رقم ( )8المنعقده بتاريخ
8181/88/83م

الموافقه على الموضوعات الوارده باللجنه.
بخصوص محضرلجنة شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئه رقم ( )8المنعقده بتاريخ
8181/88/88م1

الموافقه على الموضوعات الوارده باللجنه.
هذا وقد أقفل المحضر على ما تقدم حيث كانت الساعة الثالثه والنصف
عصرا ً على أن يعود لإلنعقاد فى الجلسة القادمة بإذن هللا .
أمين المجلس
عميد الكلية
ورئيس المجلس
( أ.م.د  /جرجس سعيد ميخائيل )
إبراهيم هاشم )
9

( أ.د  /محمد
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