" بسم هللا الرمحن الرحيم"
محضر إجتماع مجلس كلية الفنون الجميله-الجلسة رقم ()8
المنعقد بتاريخ 2108/01/22م
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

إنه فى يوم اإلثنين الموافق 2102/01/22م تم عقد إجتماع مجلس كلية الفنون الجميله بجلستة رقم ()2
حيث كانت الساعة الحادية عشر ظهرا ً تحت رئاسة :
عميد الكليه وبحضور كل من الساده
 -0السيد أ1د  /محمد إبراهيم هاشـــــــــــــــــــم

أعضاء المجلس وهم:
 -2السيد أ1م1د  /طارق محمود نبيــــــــــــــــــــه
والبحـــــــــــــــــــــــــــــوث
وكيل الكلية لشئون التعليم
 -3السيد أ1د  /صالح عبد ربه
والطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالب
علـــــــــــــــــــــــى
وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية
 -4السيد أ1د /رأفـــــت السيد
البيئـــــــــــــــــــــه
منصــــــــــــــــــــور
 -5السيد أ1د  /أحمد رجب
أستاذ ورئيــس قســـم
الجرافيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك
صقــــــــــــــــــــــــــــر
أستاذ ورئيس قســـم
 -6السيد أ1د  /إيهــاب عبـــد هللا
النحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت
يوســــــــــــــف
أستاذ ورئيس قســم
 -7السيد أ1د  /أحمد سليم أحمد
التصويــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر
سالــــــــــــــم
أستاذ ورئيس قســم
 -8السيد أ1م1د  /هشام محمد حسن
الديكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــور
الجبــــاس
أستاذ ورئيس قســـم ترميم وصيانة
 -9السيده أ1م1د  /عبيــر غريــــب
اآلثـــــــــــــــــــــــــــــــــار
عبــــــد اللـه
أستاذ مساعد والمشرف على قســـم
 -01السيد أ1م1د  /إسماعيل أحمد
العمــــــــــــــــــــــــــــــــــاره
عامــــــــــــــر
أستاذ مساعد وقائم بأعمال رئيس قسـم الرسـوم
 -00السيد أ1م1د  /عبدالرحمن
المتحركـــــــه
الجنــــــــــــــــدى
أستاذ متفرغ بقسم
 -02السيد أ1د  /محمد إسماعيل
النحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت
جاهيـــــــــــــــن
أستاذ متفرغ بقســـم ترميــم وصيانــــة
 -03السيد أ1د  /حسين محمد
اآلثـــــــــــــــــــــــــــــار
علـــــــــــــــــــــــــى
أستاذ متفرغ بقسم
 -04السيد أ1د  /محمد على محمود
الجرافيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك
خاطــــــــــــــر
أستاذ بقسم
 -05السيده أ1م1د  /جرجس سعيد
النحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت
ميخائيـــــــــل
مدرس بقسم ترميموصيانة
 -06السيد د  /يحيى عثمــــــان
اآلثــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــار
محمــــــــــــــــــود
وقد إعتذر عن عدم الحضور :
أستاذ متفرغ بقسم
 السيد أ1د  /سامى محمد أبوالديكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــور
طالــــــــــــــــــب
أستاذ بقسم
 السيد أ1د  /مدحت ناصر عبدالتصويــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر
الفتـــــــــــــاح
وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا

1

هذا  11وقد إفتتح السيد أ1د  /رئيس المجلس الجلسه " بسم هللا الرحمن الرحيم " مرحبا ً
سيادته بالسادة األعضاء الجدد  11ثم شرع المجلس النظر فى الموضوعات التاليه :
 -0الموضــــوع  :التصديق على محضر الجلسة السابقة 1
القـــــــرار  :تم التصديق على محضر الجلسة السابقه 1

شئون العاملين
-2

الموضــــــــوع بخصوص خطاب السيد أ.م.د /القائم بأعمال رئيس قسم العماره بشأن طلب الموافقه
على تشكيل لجنة لتقييم ملف النشاط العلمى المتقدمه به السيده د /لبنى عبد العزيز –
:
إلى اللجنة العلمية الدائمة للترقى لشغل وظيفة أستاذ مساعد
المدرس بالقسم -
بقسم العماره على أن تكون كالتالى :
 أ.د /وفاء عمر مسلـــــــــم أستاذ متفرغ (العماره الداخلية )بقسم الديكور ،والعميد األسبق
 أ.د /سامى محمد أبو طالب أستاذ متفرغ (العماره الداخلية )بقسم الديكور ،والعميد السابق
 أ.د /طارق كمال عدلـــــــى أستاذ العماره الداخلية بقسم الديكور  ،ورئيسالقسم (سابقــا ً ).
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الموضــــــــوع بخصوص خطاب السيد أ.م.د /القائم بأعمال رئيس قسم الرسوم المتحركه بشأن
طلب الموافقه على تشكيل لجنة ثالثيه لتقييم الملف اإلدارى والنشاط الفنى المتقدمه به
:
السيده د /صباح عبد الفتاح حافظ –المدرس بالقسم إلى اللجنة العلمية الدائمة
للترقى لشغل وظيفة أستاذ مساعد بقسم الرسوم المتحركه  ،على أن تكون كالتالى :
أستاذ الديكور وعميد الكليـه
 أ.د /محمد إبراهيم هاشمأستاذ ورئيس قسم الجرافيك
 أ.د /أحمـد رجـــب صقـــــرأستاذ بقسم التصويــــــــــــر
 -أ.د /محمد عبد المنعـــــــم

-4

الموضــــــــوع بخصوص إحاطة مجلس قسم الجرافيك بجلسته رقم ( )2المنعقد بتاريخ
2102/01/01م بمجمل األبحاث العلمية والفنية المقدمه من د  /محمود مراد محمد
:
– المدرس بالقسم -إلى اللجنة العلمية الدائمه للترقى لشغل وظيفة أستاذ مساعد
بقسم الجرافيك بالكليه 1

القـــــــرار :

القـــــــرار :

الموافقه على التشكيل 1

الموافقه على التشكيل 1

أحيط المجلس علما ً 1
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القـــــــرار :
الموضــــــــوع بخصوص خطاب السيد أ.م.د /القائم بأعمال رئيس قسم الرسوم المتحركه بشأن
طلب الموافقه على تعيين السيده م.م /أميره عبد الوهاب أحمد – المدرس المساعد
:
بقسم الرسوم المتحركه لشغل وظيفة مدرس بالقسم وذلك بعد حصولها على درجة
الدكتوراه فى فلسفة الفنون تخصص (الرسوم المتحركه) بمجلس الجامعة المنعقد
بتاريخ 2102/2/22م والقسم يوصى بالموافقه على التعيين.

أوصى المجلس بالموافقه 1

-6

القـــــــرار :
الموضــــــــوع بخصوص خطاب السيد أ.م.د /القائم بأعمال رئيس قسم العماره بشأن طلب الموافقه
على تعيين السيده م.م /ميرى عادل عدلى صادق المنياوى – المدرس المساعد
:
بقسم العماره لشغل وظيفة مدرس بالقسم وذلك بعد أن تم فحص رسالة الدكتوراه
الخاصه بها  ،مع العلم أن القسم ليس لديه مانع.

أوصى المجلس بالموافقه 1
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القـــــــرار :
الموضــــــــوع بخصوص موافقة مجلس قسم الترميم بجلسته رقم ( )82المنعقد بتاريخ
2102/01/0م على تعيين السيده م.م /أسماء مصطفى حسين – المدرس المساعد
:
بقسم الترميم لشغل وظيفة مدرس بالقسم حيث تم منحها درجة الدكتوراه فى يوليو
2108م ،وتم تشكيل لجنة فحص لرسالة الدكتوراه الخاصه بسيادتها وتقديم التقرير
عنها وكانت على النحو التالى :
 -2أ.د /رأفت السيد منصــــــــــور
 -0أ.د /حسين محمد عـــــــــــــلى
 -2أ.د /طارق أحمد عبد الحميــد

القـــــــرار :

أوصى المجلس بالموافقه على التعيين 1

2

-8

الموضــــــــوع بخصوص خطاب السيد أ1م1د  /المشرف على قسم العمارة والمتضمن طلب
الموافقه على تعيين م1م  /منال محمود أحمد مرسى – المدرس المساعد بقسم
:
العماره فى وظيفة مدرس بالقسم  ،وذلك بناءا ً على منحها درجة الدكتوراه الفلسفه
فى الهندسة المعمارية من قسم الهندسة المعمارية بكلية الهندسة – جامعة المنيا بتاريخ
2102/9/22م  ،علما ً بأن القسم ليس لديه مانع من التعيين 1

أوصى المجلس بالموافقه على التعيين 1
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القـــــــرار :
الموضــــــــوع بخصوص خطاب السيد أ.م.د /القائم بأعمال رئيس قسم الرسوم المتحركه بشأن طلب
الموافقه على تعيين السيده م /هبه فرغلى محروس فرغلى  -المعيده بالقسم لشغل
:
وظيفة مدرس مساعد بالقسم حيث تم منحها درجة الماجستير فى "الرسوم
القـــــــرار :

-01

المتحركه" بمجلس الجامعة المنعقد بتاريخ 2108/8/28م ولذلك يوصى القسم
بالموافقه على التعيين.

أوصى المجلس بالموافقه على التعيين 1

الموضــــــــوع بخصوص موافقة مجلس قسم الديكور بجلسته رقم ( )0المنعقد بتاريخ
2102/01/02م على طلب تعيين كل من -0 :الدارسه /ندى عالء الديــــــــــــن -
:
المعيده بالقسم
-2الدارسه /فاتن رمضان عبد السالم  -المعيده بالقسم
-3الدارسه /بسمه نبيل أحمــــــــــد  -المعيده بالقسم
لشغل وظيفة مدرس مساعد بالقسم حيث تم منح األولى والثانيه درجة الماجستيرفى
الفنون الجميله (الديكور) بمجلس الجامعة المنعقد بتاريخ 2108/8/28م  ،أما
الثالثه تم منحها بمجلس الجامعة المنعقد بتاريخ 2108/7/24م.

أوصى المجلس بالموافقه على التعيين 1

-00

القـــــــرار :
الموضــــــــوع بخصوص خطاب السيد أ.م.د /القائم بأعمال رئيس قسم العماره بشأن طلب الموافقه
على تعيين الدارسه  /دعاء عبد الهادى جمعه لشغل وظيفة معيده بالقسم حيث تم
:
حصولها على بكالوريوس العماره بتقدير إمتياز مع مرتبة الشرف والمركز األول
تراكمى على الفرقه للعام الجامعى(  )2102 -2102م وذلك باإلشاره إلى الخطه
الخمسيه لقسم العماره بـ(تعيين األول بالمعدل التراكمى على الفرقه معيدا ً بالكليه).

تطبق الخطة الخمسية 1

-02

القـــــــرار :
الموضــــــــوع بخصوص الطلب المقدم من كل من :
 -0الدارسه /ساره منصور محمد
:

القـــــــرار :
-03

تطبق الخطة الخمسية 1

الموضــــــــوع بخصوص موافقة مجلس قسم التصوير بجلسته رقم ( )2المنعقد بتاريخ
م /دينا محمد محمود – المعيده بالقسم إلى كلية
2102/01/0م على نقل
:
الفنون الجميلة – جامعة أسيوط حيث أنها من أبناء محافظة أسيوط.

القـــــــرار :
-04

حيث تم حصولها على بكالوريوس الديكور بتقدير إمتياز مع مرتبة الشرف
ومشروع تخرج جيد جدا ً والترتيب األول تراكمى على شعبة العماره الداخليه للعام
2108/2107م
 -2الدارس /محمد عصام عبــاس
حيث تم حصوله على تقدير المشروع ممتاز  ،وتقدير تراكمى ممتاز مع مرتبة
الشرف.
لتعيين كالهما فى وظيفة معيد بقسم الديكور وذلك باإلشاره إلى الخطه الخمسيه التى
تنص على(تعيين األول والثانى بالمعدل التراكمى على الفرقه معيدا ً بالكليه)
وبعرض الموضوع على مجلس قسم الديكور رقم ( )0المنعقد بتاريخ
2108/01/05م تطبق الخطه الخمسيه للقسم.

يرجئ لحين تقديم تقرير مفصل من القسم العلمى عن مدى إلتزامها بسبب
الجزاءات المتكررة الموقعة عليها 1

الموضــــــــوع بخصوص موافقة مجلس قسم الجرافيك بجلسته رقم ( )2المنعقد بتاريخ
2102/01/01م على نقل أ1م1د  /على أحمد شعبان إلى كلية الفنون الجميله –
:
جامعة أسيوط  ،وذلك بناءا ً على طلبه نظرا ً لظروف خاصه 1
3

الموافقه  ،مع مراعاة النسبة المقرره 1

-05

القـــــــرار :
الموضــــــــوع بخصوص موافقة مجلس قسم الجرافيك بجلسته رقم ( )2المنعقد بتاريخ
2102/01/01م على نقل أ1م1د  /أشرف عباس حسين إلى كلية الفنون الجميلة
:
باألقصر – جامعة جنوب الوادى  ،وذلك بناءا ُ على الطلب المقدم منه نظرا ً لظروف
القـــــــرار :

-06

خاصه 1

الموافقه على أن تراعى النسبة المقررة 1

الموضــــــــوع بخصوص موافقة مجلس قسم النحت بجلسته رقم ( )211المنعقد بتاريخ
2102/01/0م على الطلب المقدم من أ.د /فوزيه السيد رمضان – أستاذ متفرغ
:
بالقسم لمنح سيادتها أجازة مرضيه بمرتب كامل وفقا ً للماده ( )94من قانون تنظيم
الجامعات  ،والماده ()56من الالئحه التنفيذيه لقانون تنظيم الجامعات طبقا ً للوائح
والقوانين  ،ومرفق التقارير الطبيه.

الموافقه 1
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القـــــــرار :
الموضــــــــوع بخصوص موافقة مجلس قسم التصوير بجلسته رقم ( )2المنعقد بتاريخ
2102/01/0م على الطلب المقدم من السيد د /المعتز باهلل كمال محروس المدرس
:
بالقسم لمنحه أجازة مرافقة الزوجة والتى تعمل طبيبه بمستشفى(حوطه سدير)
بالمملكة العربية السعوديةللعام الجامعى ()2109 -2108م.

الموافقه 1

-08

القـــــــرار :
الموضــــــــوع بخصوص موافقة مجلس قسم النحت بجلسته رقم ( )211المنعقد بتاريخ
2102/01/0م على الطلب المقدم من م.م /نهله محمود محمد مطريد – مدرس
:
مساعد بالقسم لمنحها أجازة رعاية طفل لمدة عام على أن تبدأ من 2108/00/0م
القـــــــرار :
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طبقا ً للوائح والقوانين.

الموافقه 1

الموضــــــــوع بخصوص خطاب السيد أ.م.د /القائم بأعمال رئيس قسم الرسوم المتحركه بشأن
طلب الموافقه على محو الجزاءات الموقعه على كل من :
:
 -0م /هبه فرغلى محروس – المعيده بالقسم
والموقع بالقرار رقم ( )8لعام 2105م والجزاء الموقع بالقرار رقم ( )55لعام
2105م.
 -2م /آيــات سيــد أحمــــد – المعيده بالقسم
والموقع بالقرار رقم ( )2لعام  2106م والجزاء الموقع بالقرار رقم (2106 )5م

أوصى المجلس بالموافقه 1
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القـــــــرار :
الموضــــــــوع بخصوص موافقة مجلس قسم التصوير بجلسته رقم ( )2المنعقد بتاريخ
2102/01/0م على الطلب المقدم من م /دينا محمد محمود – المعيده بالقسم لرفع
:
قرارات الجزاءات الموقع عليها ،والموقع بالقرار رقم ( )26لعام  2105م ،والقرار
القـــــــرار :

رقم ( )7لعام  2106م ،والقرار رقم ( )4لعام  2106م ،و القرار رقم ( )5لعام
 2107م،و القرار رقم ( )00لعام  2107م ،

يرجئ لحين تقديم تقرير مفصل من القسم العلمى عن مدى إلتزامها بسبب
كثرة الجزاءات الموقعه عليها 1

اإلنتدابــــات
-20

الموضــــــــوع بخصوص موافقة مجلس قسم الجرافيك بجلسته رقم ( )0المنعقد بتاريخ
2102/9/02م على الخطاب الوارد من كلية الفنون الجميلة -جامعة أسيوط إلنتداب
:
أحد أعضاء هيئة التدريس من قسم الجرافيك لتدريس مقرر (الحفر)للفرقه الثانيه ،
ومقرر (الرسم) للفرقتين إعدادى (ديكور  -فنون)للفصلين الدراسيين األول والثانى
للعام الجامعى ()2109- 2102م  ،وعليه فقد رشح القسم السيد أ.م.د /على أحمد
شعبان – االستاذ المساعد بالقسم.
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الموضــــــــوع بخصوص موافقة مجلس قسم النحت بجلسته رقم()211المنعقد بتاريخ 2102/01/0م
على اإلنتداب الكلى للسيد أ.م.د /ضياء عوض أحمد أبو العطا  -األستاذ المساعد

القـــــــرار :

الموافقه  ،على أن يكون خارج جدول سيادته  ،وذلك خالل الفصل
الدراسى األول 1
4

:
القـــــــرار :

بالقسم للعمل بكلية الفنون الجميلة – جامعة المنصوره ولمدة عام للعام الجامعى
2109 /2108م وذلك طبقا ً للقواعد .

الموافقه 1
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الموضــــــــوع بخصوص موافقة مجلس قسم الديكور بجلسته رقم()0المنعقد بتاريخ 2102/01/02م
على طلب اإلنتداب المقدم من السيده أ.م.د /سهير عبد الرحيم أبو العيون  -األستاذ
:
المساعد بالقسم للتدريس بالمعهد العالى للهندسه والتكنولوجيا خالل الفصل
الدراسى األول للعام الجامعى ()2109/2108م وذلك بواقع يوم واحد أسبوعيا ً
(يوم األحد).
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الموضــــــــوع بخصوص خطاب السيد أ.م.د /القائم بأعمال رئيس قسم العماره بشأن طلب الموافقه
على إنتداب السيد أ.م.د /أيمن محمد زكريا – أستاذ مساعد بقسم العماره للتدريس
:
باألكاديمية الحديثة للهندسة والتكنولوجيا وذلك بواقع يوم أسبوعيا ً (األربعاء) خالل
الفصل الدراسى األول للعام الجامعى 2109/2102م حيث ال يتعارض مع جدول
سيادته.

القـــــــرار :

الموافقه  ،على أن يكون خارج جدول سيادتها  ،وللفصل الدراسى األول
1

الموافقه ،بما ال يتعارض مع جدول سيادته
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القـــــــرار :
الموضــــــــوع بخصوص موافقة مجلس قسم الديكور بجلسته رقم()0المنعقد بتاريخ 2102/01/02م
على إنتداب د /وائل كمال الدين شعبان  -مدرس بالقسم للتدريس بقسم الهندسه
:
المعماريه  -المعهد التكنولوجى العالى بمدينة العاشر من رمضان بواقع يومان
أسبوعيا ً خالل العام الدراسى 2109 /2108م حيث ال يتعارض مع جدول سيادته
بالقسم.

الموافقه ،على أن يكون خارج جدول سيادته 1
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القـــــــرار :
الموضــــــــوع بخصوص موافقة مجلس قسم النحت بجلسته رقم()211المنعقد بتاريخ 2102/01/0م
على إنتداب كل من :
:
للفرقه الثانيه
 -د/حمدى عبد الستار عبد الرحمن

للفرقه الثالثه
 د/أحمد محمد سعد الحـــــــــــدادلتدريس مقرر النحت بكلية التربية الفنية – جامعة المنيا بواقع(  01ساعه)اسبوعيا ً –
وذلك خالل الفصليين الدراسيين للعام الجامعى( )2109 /2102م حيث أنه ال
يتعارض مع جدول القسم.

القـــــــرار  :الموافقه  ،مع مراعاة جدول سيادتهما 1
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الموضــــــــوع بخصوص خطاب السيد أ.م.د /القائم بأعمال رئيس قسم العماره بشأن طلب الموافقه
على اإلنتداب الجزئى للسيد د /خالد يوسف محمد يوسف  -المدرس بالقسم
:
للتدريس بقسم العماره  -كلية الفنون الجميلة بجامعة أسيوط خالل العام الجامعى
2109/2108م لمدة يوم " الخميس " من كل أسبوع على أن يكون خارج جدوله
الدراسى والقسم ليس لديه مانع .

القـــــــرار :
الموضــــــــوع بخصوص خطاب السيد أ1م1د  /القائم بأعمال رئيس قسم العماره بشأن طلب
الموافقه على اإلنتداب الجزئى لكل من :
:
يومان (
 السيد د /ياسر صالح الدين المغربــى المدرس بقسم العمارهالموافقه  ،مع مراعاة جدول سيادته وخالل الفصل الدراسى األول 1

السبت – اإلثنين)
 السيده د  /رفيده محيى الدين محمداألحد )
للتدريس بالمعهد العالى للهندسة خالل الفصل الدراسى األول للعام الجامعى
2109/2102م
المدرس بقسم العماره
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يوما ً واحدا ً (

القـــــــرار :
الموضــــــــوع بخصوص خطاب السيد أ.م.د /القائم بأعمال رئيس قسم الرسوم المتحركه بشأن
طلب الموافقه على إنتداب السيده د /مروه محمد عبد الرحمن – الحاصله على درجة
:
الدكتوراه فى فلسفة الفنون تخصص "الرسوم المتحركه" وتعمل كباحث بوحدة
الموافقه بما اليتعارض مع جدول سيادتهما 1

التنمية اإلقتصادية (ديكور)بديوان عام المحافظه لتدريس المقررات اآلتيه:
الفرقه الثانيه بواقع ( 8ساعات )
 أساليب تحريــــــــــــــــــــكالفرقه الثانيه بواقع ( 2ساعـات)
 تصميم شخصيات كرتونيه5

القـــــــرار :

الفرقه الثالثه بواقع ( 4ساعـات)
 تجهيــــزات وخامــــــــــــاتوذلك نظرا ً لزيادة األعباء التدريسيه على أعضاء هيئة التدريس بالقسم.

الموافقه على اإلنتداب كخبيره 1

العالقــات الثقافيــه
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الموضــــــــوع بخصوص موافقة مجلس قسم الجرافيك بجلسته رقم ( )0المنعقد بتاريخ 2102/9/2م
على الخطاب الوارد من المجلس األعلى للثقافة بشأن جوائز الدوله فقد رشح كالً
:
من :
لجائزة النيـــــــــــــــــــل
 السيد أ.د /أحمد محمد إسماعيل نوارلجائزة الدولة التقديريــة
 السيد أ.د /يحيى عبـــــــــــــــــــــدهلجائزة التفـــــــــــــــــوق
 -السيد أ.د /أحمد رجب صقـــــــــــــــر

القــــــرار :
الموضــــــــوع بخصوص خطاب السيد أ1د  /نائب رئيس الجامعه لشئون الدراسات العليا
والبحوث بشأن مذكرة التفاهم المزمع توقيعها بين جامعة المنيا وأكاديمية هوباى
:
اإلقليمية للفنون الجميلة بجمهورية الصين الشعبية  ،وباإلشاره إلى كتابنا بتاريخ
الموافقه على الترشيحات 1

2108/8/31م والمتضمن بأن الكلية حاولت التواصل مع األكاديمية من خالل
منسق اإلتفاقيه السيد أ.د /إبراهيم غزاله والذى أفاد بأنه قد تم تغيير القيادات
باألكاديمية ولم يستطع التواصل مع القيادات الحاليه وبالتالى تعذر إستكمال تنفيذ
مراسم توقيع مذكرة التفاهم حتى تاريخه فيتطلب توضيح ما إذا كان هناك إمكانيه
للتواصل مع األكاديمية وتوقيع مذكرة التفاهم أم يصعب التواصل وبالتالى يتم إلغائها
 ،وفى حالة موافقة الكلية على إلغاء مذكرة التفاهم فيرجى إعادة عدد ( )4نسخ من
مذكرة التفاهم الموقعه من السيد أ.د /رئيس الجامعة باللغتين العربيه واإلنجليزيه
حتى يتسنى لهم إتخاذ اإلجراءات الالزمه.

الموافقه على إلغاء اإلتفاقية 1
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القــــــرار :
الموضــــــــوع بخصوص مذكرة السيد أ1د  /وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث بشأن
ما ورد من األقسام العلمية بالكلية ردا ً على الخطاب المرسل من سيادته بشأن وضع
:
اإلسم المقترح وكذلك بعض المحاور التى تخدم األقسام العلمية للمؤتمر العلمى
المزمع عقده بإذن هللا بالكلية 1

القــــــرار :
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الموافقه على أن يكون عنوان المؤتمر " اإلبداع والتكنولوجيا " على
أن يكون خالل الفترة من  07-05أبريل 2109م 1

الموضــــــــوع بخصوص موافقة مجلس قسم النحت بجلسته رقم()211المنعقد بتاريخ 2102/01/0م
على تشكيل لجنه لملتقى النحت الثالث حيث تتكون على النحو التالى:
:
 أ.د /إيهاب عبد هللا يوســـــف أ.د /وجيه عبده عبد الغنــــى أ.د /مصطفى محمود العزبـــى أ.م.د /جمال يحيى صدقـــــى أ.م.د /جرجس سعيد ميخائيل -أ.م.د /عامــر طــه جـــــداوى

القــــــرار :
الموضــــــــوع بخصوص خطاب السيد أ1د  /وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئه بناءا ً
على الخطاب الوارد من السيد أ1م1د  /المشرف على قسم الرسوم المتحركة –
:
والمحول لسيادته للدراسة ووضع مقترح مفصل – بشأن إقامة مهرجان فنى بالتعاون
أحيط المجلس علما ً 1

مع السيد أ1د  /وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئه تحت عنوان " :
الرسوم المتحركة وتطوير المجتمع المصرى " وذلك خالل الفترة من  00/22إلى
2102/00/22م على أن يشتمل على اآلتى :
 -0عرض ألفالم الرسوم المتحركة
 -2عمل ورش فنية باإلشتراك مع فنانين مصريين
 -3التعاون بين األقسام العلمية بالكليه فى ورش مشتركة
 -4ندوات علمية لكبار فنانى الرسوم المتحركة
 -5سوق فنى للتعاون بين اإلستديوهات الفنية وبين خريجى وطالب القسم
6

القــــــرار :
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 -6رحلة علمية وترفيهية إلى المزارات السياحية فى المنيا
 -2حفل ختامى وتكريم لرواد الرسوم المتحركة االمصريين

يعاد لمزيد من الدراسه 1

الموضــــــــوع بخصوص موافقة مجلس قسم الجرافيك بجلسته رقم ( )2المنعقد بتاريخ
2102/01/01م على الطلب المقدم من أ1م1د  /على أحمد شعبان بخصوص إقامة
:
ورشة صيانة ماكينات الطباعة لطالب قسم الجرافيك يوم اإلثنين الموافق
2102/00/2م 1

أحيط المجلس علما ً 1
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القــــــرار :
الموضــــــــوع بخصوص الطلب المقدم من السيده د /صباح عبد الفتاح حافظ – مدرس بقسم
الرسوم المتحركه بشأن الموافقه على إقامة عرض لفيلمها الخاص بقاعة العرض
:
بقصر ثقافة محافظة المنيا وذلك يوم األربعاء الموافق 2108/01/24م ولمدة
اسبوع.

القــــــرار :
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أحيط المجلس علما ً 1

الموضــــــــوع بخصوص موافقة مجلس قسم الجرافيك بجلسته رقم ( )2المنعقد بتاريخ
2102/01/01م على الطلب المقدم من د  /الحسينى محمد صابر -المدرس بالقسم
:
بشأن إقامة معرضا ً شخصيا ً تحت عنوان :
" رؤية معاصرة للتكوين الهندسى " وذلك يوم اإلثنين الموافق 2102/00/01م
بقاعة العرض بالكليه 1

أحيط المجلس علما ً 1
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القــــــرار :
الموضــــــــوع بخصوص موافقة مجلس قسم الجرافيك بجلسته رقم ( )2المنعقد بتاريخ
2102/01/01م على الطلب المقدم من أ1م1د  /على أحمد شعبان بشأن إقامة
:
معرضا ً شخصيا ً تحت عنوان  " :العضوية والتجريد فى الوجه اإلنسانى " وذلك
القــــــرار :
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أحيط المجلس علما ً 1

الموضــــــــوع بخصوص موافقة مجلس قسم التصوير بجلسته رقم ( )2المنعقد بتاريخ
2102/01/0م على الطلب المقدم من أ.د /أحمد سليم أحمد سالم – أستاذ ورئيس
:
القسم بشأن مشاركة سيادته فى فعاليات "الدوره الخامسه لملتقى البرلس الدولى
للرسم على الحوائط والمراكب" على أن يقوم بأعمال سيادته(رئيسا ً للقسم والجدول
الدراسى الخاص به) أ.د /زكريا أحمد حافظ – أستاذ بالقسم وذلك خالل الفتره من
2108/01/0م إلى 2108/01/04م.

القــــــرار :
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يوم اإلثنين الموافق 2108/00/06م بقاعة العرض بالكليه 1

أحيط المجلس علما ً 1

الموضــــــــوع بخصوص موافقة مجلس قسم التصوير بجلسته رقم ( )2المنعقد بتاريخ
2102/01/0م على الطلب المقدم من أ.د /سمير محمود عبد الفضيل – أستاذ
:
بالقسم بشأن حضور سيادته الورشه الفنيه الدوليه المقامه فى مدينة شرم الشيخ
على أن يقوم بجدول سيادته أ.د /زكريا أحمد حافظ – أستاذ بالقسم وذلك خالل
الفتره من 2108/01/22م إلى 2108/01/28م.

الموافقه 1
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القــــــرار :
الموضــــــــوع بخصوص موافقة مجلس قسم التصوير بجلسته رقم ( )2المنعقد بتاريخ
2102/01/0م على الطلب المقدم من أ.د /جيهان فايز عبد العزيز– أستاذ بالقسم
:
بشأن مشاركة سيادتها فى سيمبوزيوم تاخمان بالهند على أن يقوم بجدول سيادتها
أ.د /عايده أحمد عبد العزيز نافع – أستاذ بالقسم وذلك خالل الفتره من
2108/01/29م إلى 2108/00/3م.

الموافقه 1
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القــــــرار :
الموضــــــــوع بخصوص موافقة مجلس قسم التصوير بجلسته رقم ( )2المنعقد بتاريخ
2102/01/0م على الطلب المقدم من د /المعتز باهلل كمال محروس – مدرس
:
بالقسم بشأن مشاركته فى مهرجان " "Surf Bordللرسم على ألواح التزحلق على
القــــــرار :
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األمواج وإستعراضات الشاطئ بشرم الشيخ خالل الفتره من 2102/01/21م إلى
2102/01/80م.على أن يقوم بجدوله د /رحاب محمد عبد المنعم مدرس بالقسم

الموافقه 1

الموضــــــــوع بخصوص موافقة مجلس قسم الجرافيك بجلسته رقم ( )2المنعقد بتاريخ
7

:
القــــــرار :
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-46

-48
-49

-51

الموافقه وفقا ً للوائح المنظمه  ،على أن يتم تحديد القائم بالتدريس
ومهامه بمعرفة القسم العلمى 1

الموضــــــــوع بخصوص خطاب السيد أ.م.د /القائم بأعمال رئيس قسم الرسوم المتحركه بشأن
الطلب المقدم من م.م /إسماعيل محمد إسماعيل – المدرس بالقسم لمنحه أجازة
:
تفرغ بحث علمى لمدة ثالثة أشهر حيث تبدأ من 2102/00/0م وتنتهى فى
2109/2/0م.

القــــــرار :
الموضــــــــوع بخصوص اإلهداء المقدم من السيد أ.د /محمد محمد صالح درويش أستاذ بقسم
النحت والخاص بالتبرع بالخامات والمواد الالزمه إلنشاء المرسم المفتوح فى حرم
:
الكلية لخدمة العملية التعليمية للطالب وذلك ماقيمته  21111جنيها ً (فقط عشرون
الموافقه 1

القــــــرار :
-47

الموافقه وفقا ً للوائح المنظمه  ،على أن يتم تحديد القائم بالتدريس
ومهامه بمعرفة القسم العلمى 1

الموضــــــــوع بخصوص موافقة مجلس قسم الجرافيك بجلسته رقم ( )2المنعقد بتاريخ
2102/01/01م على سفر أ1م1د  /عبدالسالم سالم عبدالسالم إلى دولة رومانيا
:
خالل الفترة من  22-02نوفمبر 2102م للمشاركة ضمن ثالثون فنانا ُ من دول
مختلفه فى المعرض الدولى تربيونا جرافيك  Tribuna Graphicوالذى سوف يقام
بمتحف الفن بمدينة كلوج نابوكا  Cluj-Napocaعلى أن تتحمل الجامعه مصاريف
السفر  ،بناءا ً على الدعوة الوارده لسيادته 1

القــــــرار :
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2102/01/01م على سفر أ1م1د  /أشرف عباس حسين إلى دولة الهند للمشاركة
بمعرض شخصى من خالل بينالى البنجال األول بقاعة نارايتفى موفيمت خالل
الفترة من  5فبراير إلى  21فبراير 2109م على أن تتحمل الجامعه نفقات السفر 1

ألف جنيها ً مصريا ً ال غير).

الموافقه على قبول اإلهداء مع تقديم خطاب شكر لسيادته.

الداراسات العليا

الموضــــــــوع و بخصوص خطاب السيد أ1د/وكيل الكليه لشئون الدراسات العليا والبحوث بشأن
إحاطة المجلس بموعد إمتحانات الدراسات العليا للعام الجامعى ()2109/2102م
:
لمرحلة تأهيلى دكتوراه والذى سيبدأ بإذن هللا تعالى يوم األحد
الموافق2102/00/22م وينتهى فى يوم الثالثاء الموافق 2102/00/22م لألقسام
اآلتيه  " :تصوير– جرافيك – نحت – رسوم متحركه – ديكور – ترميم " 1

القــــــرار :
الموضــــــــوع
:
القــــــرار :
الموضــــــــوع
:

الموافقه 1

بخصوص خطاب السيد أ1د/وكيل الكليه لشئون الدراسات العليا والبحوث بشأن
إحاطة المجلس بتشكيل كنترول إمتحانات الدراسات العليا للعام الجامعى
()2109/2102م لمرحلة تأهيلى دكتوراه1

الموافقه 1

بخصوص مذكرة السيد أ1د/وكيل الكليه لشئون الدراسات العليا والبحوث بشأن
موافقة مجالس األقسام العلمية( الجرافيك – الترميم – الديكور -الرسوم المتحركة –
النحت – التصوير ) على قيد الطالب المتقدمين لتمهيدى ماجستير للعام الجامعى
2109/2108م 1

القــــــرار :
الموضــــــــوع بخصوص مذكرة السيد أ1د/وكيل الكليه لشئون الدراسات العليا والبحوث بشأن
موافقة مجلس قسم الديكور بجلسته رقم()0المنعقد بتاريخ 2102/01/02م على
:
إضافة السيده د /مها لؤى محمود –مدرس بقسم الديكور بالكليه على لجنة إشراف
الموافقه 1

الباحثه /زينب حسن أحمد المسجله لدرجة الدكتوراه والرساله تحت عنوان " رؤية
تصميمية لتطوير المدارس الحكومية للتعليم األساسى – دراسه تطبيقية بمحافظة
المنيا " على أن يكون اإلشراف على النحو التالى:
أستاذ متفرغ بقسم الديكور بكلية الفنون الجميلة -جامعة
 أ.د /وفاء عمر مسلمالمنيا – مشرفا ً

 -د /مها لؤى محمــــود

مدرس بقسم الديكور بكلية الفنون الجميلة -جامعة المنيا
8

– مشرفا ً مشاركا ً.
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القــــــرار :
الموضــــــــوع بخصوص مذكرة السيد أ1د/وكيل الكليه لشئون الدراسات العليا والبحوث بشأن
موافقة مجلس قسم الديكور بجلسته رقم()0المنعقد بتاريخ 2102/01/02م على
:
الخطه الدراسية المقدمه من الباحثه /رباب حشمت محمد سيد  -المقيده بالقسم
الموافقه 1

للتسجيل لدرجة الدكتوراه فى الفنون الجميلة تخصص " ديكور " والخطه تحت
عنوان " إعادة تأهيل الحيزات الداخلية للمنشآت والوحدات الخدميه -رؤية
تصميمية" على أن يكون اإلشراف على النحو التالى:
أستاذ متفرغ بقسم الديكور بكلية الفنون الجميلة-
 أ.د /وفاء عمــــر مسلـــــــمجامعة المنيا – مشرفا ً

 د /زينب لطفى عبد الحكيمالمنيا– مشرفا ً مشاركا ً

مدرس بقسم الديكور بكلية الفنون الجميلة -جامعة

الموافقه 1
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القــــــرار :
الموضــــــــوع بخصوص مذكرة السيد أ1د/وكيل الكليه لشئون الدراسات العليا والبحوث بشأن
موافقة مجلس قسم الترميم بجلسته رقم()82المنعقد بتاريخ 2102/01/0م على الخطه
:
الدراسية المقدمه من الباحثه /القدس مختار حامد –مدرس مساعد بقسم الترميم

للتسجيل لدرجة الدكتوراه فى الفنون الجميلة تخصص " ترميم " والخطه تحت
عنوان " دراسة لبعض مواد المستخدمة فى عالج وصيانة اآلثار النحاسية تطبيقا ً
على بعض القطع المختارة " على أن يكون اإلشراف على النحو التالى:
أستاذ مساعد بقسم الترميم ،وقائم بأعمال رئيس
 أ.م.د /عبير غريب عبد هللاالقســـم

بكلية الفنون الجميلة -جامعة المنيا – مشرفــا ً.

الموافقه 1
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القــــــرار :
الموضــــــــوع بخصوص مذكرة السيد أ1د/وكيل الكليه لشئون الدراسات العليا والبحوث بشأن
موافقة مجلس قسم الديكور بجلسته رقم()0المنعقد بتاريخ 2102/01/02على المد
:
لمدة عام لفترة تسجيل درجة الدكتوراه لآلتى أسمائهم :

القــــــرار :
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 -0الباحث /هانى محمد فهمى محمود – المقيد بالقسم بتاريخ
2101/01/02م على أن يبدأ المد من 2108/01/02م وينتهى فى
2109/01/00م.
 -2الباحثه /علياء كامل عبد الناصر – المقيده بالقسم بتاريخ 2101/01/02م
على أن يبدأ المد من 2108/01/02م وينتهى فى 2109/01/00م.

الموافقه 1

الموضــــــــوع بخصوص مذكرة السيد أ1د/وكيل الكليه لشئون الدراسات العليا والبحوث بشأن
موافقة مجلس قسم الجرافيك بجلسته رقم()0المنعقد بتاريخ 2102/9/02م على المد
:
لمدة عام لفترة تسجيل درجة الدكتوراه للباحثه /إيمان أنور خضر – المقيده بالقسم
بتاريخ 2119/0/21م يبدأ المد من 2108/7/08م وينتهى فى 2109/7/08م.

الموافقه 1
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القــــــرار :
الموضــــــــوع بخصوص مذكرة السيد أ1د/وكيل الكليه لشئون الدراسات العليا والبحوث بشأن
موافقة مجلس قسم الديكور بجلسته رقم()0المنعقد بتاريخ 2102/01/02م على المد
:
لمدة عام لفترة تسجيل درجة الماجستير للدارس /محمود يحيى محمود – المقيد
القــــــرار :
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بالقسم بتاريخ 2103/01/8م يبدأ المد من 2108/01/8م وينتهى فى
2109/01/7م.

الموافقه 1

الموضــــــــوع بخصوص مذكرة السيد أ1د/وكيل الكليه لشئون الدراسات العليا والبحوث بشأن
موافقة مجلس قسم الديكور بجلسته رقم( )0بتاريخ 2102/01/02م على المد لمدة
:
عام لفترة تسجيل درجة الماجستير للدارسه /سمر على رضا محمد – المقيد بالقسم
بتاريخ 2100/9/25م يبدأ المد من 2108/9/25م وينتهى فى 2109/9/24م.

القــــــرار :

الموافقه 1

9
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الموضــــــــوع بخصوص مذكرة السيد أ1د/وكيل الكليه لشئون الدراسات العليا والبحوث بشأن
موافقة قسم الرسوم المتحركة على المد لمدة عام لفترة تسجيل درجة الماجستير
:
للدارسه /ساره منتصر جمال – المقيده بالقسم بتاريخ 2102/00/02م على أن يبدأ
المد من 2102/00/02م وينتهى فى 2102/00/00م.

الموافقه 1
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القــــــرار :
الموضــــــــوع بخصوص مذكرة السيد أ1د/وكيل الكليه لشئون الدراسات العليا والبحوث بشأن
موافقة قسم الرسوم المتحركة على المد لمدة عام لفترة تسجيل درجة الماجستير
:
للدارسه /سحر سامى عبد الوهاب – المقيده بتاريخ 2102/00/02والمسجلة
القــــــرار :

بالقسم على أن يبدأ المد من 2102/00/02م إلى 2102/00/00م.

الموافقه 1
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الموضــــــــوع بخصوص مذكرة السيد أ1د/وكيل الكليه لشئون الدراسات العليا والبحوث بشأن
موافقة مجلس قسم الجرافيك بجلسته رقم()0المنعقد بتاريخ 2102/9/02م على المد
:
لمدة عام لفترة تسجيل درجة الماجستير للدارسه /أسماء أحمد عبد النعيم – المقيده
بالقسم بتاريخ 2101/01/00م على أن يبدأ المد من 2102/01/00م وينتهى فى
2109/01/01م.
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الموضــــــــوع بخصوص مذكرة السيد أ1د/وكيل الكليه لشئون الدراسات العليا والبحوث بشأن
موافقة مجلس قسم الترميم بجلسته رقم()82المنعقد بتاريخ 2102/01/0م على المد
:
لمدة عام لفترة تسجيل درجة الماجستير لآلتى أسمائهم :
 -0الدارسه /هبه إسماعيل زكى -المقيده بتاريخ 2101/01/00م على أن يبدأ
المد من 2102/01/00م وينتهى فى 2102/01/01م.
 -2الدارسه /أسماء محمد حسن-المقيده بتاريخ 2108/01/2م على أن يبدأ المد
من 2102/01/2م وينتهى فى 2109/01/2م.
 -8الدارسه /أسماء محمد بشير -المقيده بتاريخ 2100/9/22م على أن يبدأ المد
من 2102/9/22م وينتهى فى 2109/9/24م.
 -4الدارس /كريم أحمد راضى  -المقيد بتاريخ 2102/0/02م على أن يبدأ المد
من 2102/0/02م وينتهى فى 2102/0/00م.
 -5الدارس /عادل عبد الرحيم أحمد  -المقيد بتاريخ 2101/01/00م على أن
يبدأ المد من 2102/ 01/00م وينتهى فى 2102/01/9م.

القــــــرار :

الموافقه 1

الموافقه 1
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القــــــرار :
الموضــــــــوع بخصوص مذكرة السيد أ1د/وكيل الكليه لشئون الدراسات العليا والبحوث بشأن
موافقة مجلس قسم النحت بجلسته رقم()211المنعقد بتاريخ 2102/01/0م على المد
:
لمدة عام لفترة تسجيل درجة الماجستير للدارسه /الشيماء مجدى على – المعيده
القــــــرار :
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بالقسم – والمقيده بتاريخ 2102/00/02م على أن يبدأ المد من 2102/00/02م
وينتهى فى 2109/00/00م.

الموافقه 1

الموضــــــــوع بخصوص مذكرة السيد أ1د/وكيل الكليه لشئون الدراسات العليا والبحوث بشأن
موافقة قسم الرسوم المتحركة على المد لمدة عام لفترة تسجيل درجة الماجستير
:
للدارسه /نهله أحمد عبد الحكيم على أن يبدأ المد من 2108/01/8م وينتهى فى
2109/01/7م.

الموافقه 1
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القــــــرار :
الموضــــــــوع بخصوص مذكرة السيد أ1د/وكيل الكليه لشئون الدراسات العليا والبحوث بشأن
موافقة قسم الرسوم المتحركة على المد لمدة ستة أشهر لفترة تسجيل درجة الماجستير
:
للدارسه /زينب مصطفى سيد – المقيده بتاريخ 2114/9/09م على أن يبدأ المد من
القــــــرار :
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2102/8/02م وينتهى فى 2102/9/02م .

الموافقه 1

الموضــــــــوع بخصوص موافقة مجلس قسم الجرافيك على المد لمدة عام لفترة التسجيل للماجستير
لكل من :
:
 -0الدارسه  /إسراء فخرى الصغير المسجله بالقسم والمقيده بتاريخ
2101/01/00م على أن يبدأ المد من 2102/01/00م وينتهى فى
2109/01/01م
10

 -2الدارسه  /هدى محمد محمد ناجى – المسجله بالقسم والمقيده بتاريخ
2108/01/2م
على أن يبدأ المد من 2102/01/2م وينتهى فى 2109/01/2م 1

-65
-66

القــــــرار:
الموضــــــــوع
:
القــــــرار :
الموضــــــــوع
:

الموافقه 1

بخصوص موافقة مجلس قسم الترميم على المد لمدة عام لفترة التسجيل لدرجة
الماجستير للدارسه  /عبير رأفت محمود – المقيده بتاريخ 2102/00/02م على أن
يبدأ المد من 2107/00/02م وينتهى فى 2108/00/00م 1

الموافقه 1

بخصوص مذكرة السيد أ1د/وكيل الكليه لشئون الدراسات العليا والبحوث بشأن
موافقة مجلس قسم الترميم بجلسته رقم()82المنعقد بتاريخ 2102/01/0م على تشكيل
لجنة المناقشة والحكم لرسالة الدكتوراه الخاصه بالباحثه /رحاب ثابت عبد الوهاب –
بقسم الترميم بكلية الفنون الجميلة – جامعة المنيا للحصول على درجة الدكتوراه
فى الفنون الجميلة تخصص "ترميم " والرساله تحت عنوان " دراسة تقنيات
صناعة األغلفه الجلديه مع تقييم لبعض مواد وطرق العالج تطبيقا ً على بعض
األغلفة الجلدية من العصر العثمانى"  ،و تتكون اللجنه على النحو التالى:
أستاذ متفرغ بقسم الترميم بكلية الفنون الجميلة-
 -0أ.د /حسين محمد علـــــــى
جامعة المنيا –

مناقشا ً من الداخل

 -2أ.د /وفيقه نصحى وهبــه

أستاذ بقسم الترميم بكلية اآلثار  -جامعة

القاهـــــــــــــــــــــره

مناقشا ً من الخارج

 -8أ.د /جمعه محمد محمود

أستاذ ترميم اآلثار والقائم بأعمال عميد كلية اآلثار

جامعة القاهره

مشرفا ً أساسيا ً

 -4أ.م.د /إيناس أبو العينين

أستاذ مساعد بقسم الترميم بكلية الفنون الجميلة –

جامعة المنيا

مشرفا ً مشاركا ً

الموافقه 1
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القــــــرار :
الموضــــــــوع مذكرة السيد أ1د/وكيل الكليه لشئون الدراسات العليا والبحوث بشأن موافقة مجلس
قسم الديكور بجلسته رقم()0المنعقد بتاريخ 2102/01/02م على تشكيل لجنة
:
المناقشة والحكم للباحث /هانى محمد فهمى المقيد بالقسم للحصول على درجة

الدكتوراه  ،والرساله تحت عنوان " توظيف نواتج إعادة تدوير المخلفات لتحقيق
عمارة داخلية إقتصادية " ،و تتكون اللجنه على النحو التالى:
أستاذ متفرغ (العماره الداخلية) بقسم الديكور ،
 -0أ.د /وفاء عمــــر مسلـــــــم
وعميد كلية الفنون

الجميلة

سابقا ً  -جامعة المنيا – مشرفا ً ومقرراً.

 -2أ.د /حسين عبد المنعم متولى

أستاذ (العماره الداخلية)  ،ورئيس قسم الديكور-

جامعة حلوان -

مناقشا ً من الخارج.

 -8أ.د /محمد أشرف رضــــــــــــا

-4
القــــــرار :

-68

أستاذ (العماره الداخلية ) بقسم الديكور ،ووكيل

لشئون خدمة
المجتمع وتنمية البيئه بكلية الفنون الجميلة -جامعة حلوان -مناقشا ً من الخــــــارج.
أستاذ مساعد (العماره الداخلية ) بقسم الديكور بكلية
أ.م.د /رشا محمود الزينـــى
الفنون
مشرفا ً مشاركا ً.

الجميلة – جامعة المنيا

الموافقه 1

الموضــــــــوع بخصوص موافقة مجلس قسم الجرافيك على تشكيل لجنة الحكم والمناقشه لرسالة
الماجستير الخاصه بالدارسه  /أسماء أحمد عبدالنعيم المسجله بقسم الجرافيك
11

:

القــــــرار :
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بفنون المنيا والرسالة تحت عنوان  " :دور الخطوط العربية فى اإلرتقاء بتصميم
الشعار المعاصر " اللجنة كالتالى :
 -0أ1د  /مجدى سيد سليمـــــــان أستاذ متفرغ بقسم الجرافيك بفنون المنيا
مشرفا ً
 -2أ1د  /أحمد رجب صقـــــــــــر أستاذ ورئيس قسم الجرافيك بفنون المنيا
مناقشا ً من الداخل
 -8أ1د  /رانيا على الحصــــــرى أستاذ الجرافيك بفنون جميله حلوان
مناقشا ً من الخارج
 -4أ1م1د  /أشرف عباس حسين أستاذ مساعد بقسم الجرافيك بفنون المنيا
مشرفا ً مشاركا ً

الموافقه 1

الموضــــــــوع بخصوص موافقة قسم الرسوم المتحركة على تشكيل لجنة المناقشه والحكم لرسالة
الماجستير الخاصه بالدارسه  /نهله أحمد عبدالحكيم -المسجله بالقسم والرسالة تحت
:
عنوان  " :دور العالقة بين الرمز والداللة فى غختزال خلفيات أفالم الرسوم
المتحركة عند فنانى زغرب " اللجنة كالتالى :
 -0أ1د  /رشيده عبدالرؤوف الشافعـــــــــى أستاذ الرسوم المتحركة المتفرغ
وعميد المعهد العالى
للسينمابأكاديمي
الفنون سابقاًُُ – مناقشا ً ومقررا ً من الخارج
 -2أ1د  /أحمد رجب صقــــــــــــــــــــــــــــر أستاذ ورئيس قسم الجرافيك
بفنون جميله المنيا
مناقشا ً من الداخل
 -8أ1م1د  /عبدالرحمن عبدالحميد الجندىأستاذ مساعد والقائم بأعمال رئيس قسم

القــــــرار :
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الرسوم المتحركة بفنون المنيا

الموافقه 1

مشرفا ً وعضوا ً 1

الموضــــــــوع بخصوص موافقة قسم الرسوم المتحركة على تشكيل لجنة المناقشه والحكم لرسالة
الماجستير الخاصه بالدارسه  /سحر سامى عبدالوهاب بقسم الرسوم المتحركة
:
بفنون المنيا – والرسالة بعنوان
" مالمح المدرسة الرومانسية فى أفالم الرسوم المتحركة الفرنسية " على أن
تشكل اللجنة كالتالى :
 -0أ1د  /عبدالعليم زكى حنفــــــــــى أستاذ الرسوم المتحركة المتفرغ بالمعهد
العالى للسينما
بأكاديمة الفنون – مناقشا ً من الخارج
 -2أ1د  /أحمد رجب صقــــــــــــــــــــر
جميله المنيا
مشرفا ً أساسيا ً
 -8أ1م1د /نسرين إسماعيل توفيق
مناقشا ً من الداخل

القــــــرار :
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أ1م1د بقسم الجرافيك بفنون المنيا

الموافقه 1

الموضــــــــوع بخصوص موافقة قسم الرسوم المتحركة على رفع السيد أ1م1د  /عيد محمد
عبداللطيف -نظرا ً لوفاته  -من لجنة اإلشراف على رسالة الماجستير الخاصه
:
بالدارسه  /زينب مصطفى سيد والرسالة تحت عنوان  " :أفالم التحريك بالمركز
على أن يتم قصر
القومى للسينما – طرح لتطوير األداء الفنى والتقنى "
اإلشراف على السيده أ1د  /ليلى عبدالعزيز فخرى  -أستاذ ورئيس قسم الرسوم
المتحركة بالمعهد العالــــــى للسينما بأكاديمية الفنون – مشرفا ً أساسيا ً

الموافقه 1
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أستاذ ورئيس قسم الجرافيك بفنون

القــــــرار :
الموضــــــــوع بخصوص توصية مجلس قسم الديكور بمنح الباحثه  /راجيا عادل عبده فرج
الصبروتى – بقسم الديكور بفنون المنيا درجة الدكتوراه فى الفنون الجميلة –
:
12

تخصص الديكور  ،وذلك بعد إجراء التعديالت التى أقرت بها لجنة المناقشه والحكم
والرسالة تحت عنوان  ":رؤية تشكيلية مبتكرة لعروض مسرح الطفل بإستخدام
تكنولوجيا النسيج الذكى – دراسة تطبيقية "1

أوصى المجلس بالموافقه 1
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القــــــرار :
الموضــــــــوع بخصوص توصية مجلس قسم الديكور بمنح الباحثه  /مروه همام محمد على بقسم
الديكور بفنون المنيا – درجة الدكتوراه فى الفنون الجميله – تخصص " ديكور "
:
وذلك بعد إجراء التعديالت التى أقرت بها لجنة المناقشه والحكم والرسالة تحت عنوان
القــــــرار :

 " :توظيف التقنيات الحديثة لدعم القيم التعبيرية للقناع بمسرح الطفل المصرى "
1

أوصى المجلس بالموافقه 1

-74

الموضــــــــوع بخصوص توصية مجلس قسم الجرافيك بمنح الدارسه  /إسراء فخرى الصغير –
المسجله بقسم الجرافيك بفنون المنيا – درجة الماجستير فى الفنون الجميله –
:
تخصص " الجرافيك " وذلك بعد إجراء التعديالت التى أقرت بها لجنة الحكم
والمناقشه – والرسالة تحت عنوان :
" التصميم الجرافيكى لقصة ذات الرداء األحمر "

-75

الموضــــــــوع بخصوص موافقة مجلس قسم الترميم على إلغاء تسجيل الطالبه  /إسراء صبحى
أحمد – المسجله بالقسم  ،وذلك بناءا ً على التقرير المقدم من األساتذة المشرفين على
:
الخطة الدراسية الخاصه بها ،وحيث أن الطالبه ترغب فى إلغاء تسجيلها 1

القــــــرار :
القــــــرار :

أوصى المجلس بالموافقه 1

يعاد إلى القسم العلمى إلستكمال األوراق الخاصه بإعتذار الباحثه 1

-76

الموضــــــــوع بخصوص موافقة مجلس قسم الترميم على إلغاء تسجيل الباحثة  /هدى محمد أحمد
ذهب – المسجله بالقسم بناءا ً على التقرير المقدم من األساتذة المشرفين على الخطة
:
الدراسية المقدمه من الباحثه  ،حيث أنها لم تلتزم بالحضور لمقابلة المشرفين  ،كذلك
ً
لم يتم تقديم المطلوب منها – مما يعد إهدارا لوقت لجنة اإلشراف وإضاعة حق
الطالب الذين ينتظرون التسجيل  ،علما ً بأنه قد تم إرسال ثالثة إنزارات من القسم له
 11لذا فالتوصية بعدم المد لها وإلغاء القيد والتسجيل 1
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الموضــــــــوع بخصوص موافقة مجلس قسم الجرافيك على تجميد قيد الدارسه  /خلود محمد باهى
– المعيده بالقسم  -للحصول على إجازة رعاية طفل  ،على أن تبدأ الفترة من
:
2102/00/0م وتنتهى فى 2109/00/0م
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الموضــــــــوع بخصوص موافقة مجلس قسم الديكور على نقل قيد الباحثة  /سماره عبدالسادة
مطلك " عراقية الجنسية " من كلية الفنون الجميله – جامعة اإلسكندريه إلى كلية
:
الفنون الجميله – جامعة المنيا  ،حيث أن الباحثة قد إجتازت إمتحان تأهيلى
الدكتوراه بجامعة اإلسكندريه وقد تمت مطابقة المواد بقسم الديكور والموافقه على
طلبها 1

القــــــرار :

الموافقه على عدم المد وإلغاء القيد والتسجيل وفقا ً لما جاء بتقارير
السادة المشرفين 1

القــــــرار :

الموافقه 1

القــــــرار :

الموافقه 1

شئـون طــالب
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الموضــــــــوع بخصوص موافقة مجلس قسم الديكور بجلسته رقم ( )0المنعقد بتاريخ
2102/01/02م على زيادة أعداد الطالب المقبولين بالفرقة اإلعدادى  -قسم الديكور
:
ليصبح عدد  61طالب ( ستون طالبا ً ) والمساوى له بالمجموع طبقا ً ألقصى قدرة
إستيعابية للقسم 1

القــــــرار :
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الموافقه على العدد المطلوب طبقا ً للنتيجه1

الموضــــــــوع بخصوص موافقة مجلس قسم النحت بجلسته رقم()211المنعقد بتاريخ 2102/01/0م
على الطلب المقدم من الطالبه /رانيا رفعت سعيد -الفرقه الثالثه (بارز) لوقف قيدها
:
فى العام الدراسى()2109/2102م وذلك بسبب هجرتها للواليات المتحده األمريكيه.

القــــــرار :

الموافقه 1

13
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الموضــــــــوع بخصوص المقترح المقدم من السيد أ1د  /وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية
البيئه للعرض على المجلس بشأن تعديل الئحة الدراسات الحرة  ،والمرفق طيه
:
المقترح 1

القــــــرار :

الموافقه على ما جاء بالمقترح 1

الموضوعـات العـامه
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الموضــــــــوع بخصوص خطاب السيد أ1د/وكيل الكليه لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئه بشأن
إعداد تقرير عن توزيع أعمال ملتقى النحت األول  ،والثانى فى فراغات الجامعه
:
والمساحات الخضراء  ،وكذلك توزيع أعمال الخزف على المكاتب اإلداريه بالجامعه
ً
وذلك بناءا على توجيهات السيد أ.د /عميد الكليه.

أحيط المجلس علما ً 1
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القــــــرار :
الموضــــــــوع بخصوص خطاب السيد أ1د/وكيل الكليه لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئه بشأن
تشكيل لجنة وحدة األزمات والكوارث بحضور كالً من:
:
رئيس اللجنه
 -0أ.د /سمير عبد الفضيـــــــل
-2
-8
-4
-2
-1
-7

-84
-85

القــــــرار :
الموضــــــــوع
:
القــــــرار :
الموضــــــــوع
:

القــــرار :
-86

د /سيد محمد عبد العظيـم
د /يحيى عثمان محمــــــود
د /محمد عطيـــــــــــــــــــه
د /أحمد محمد سعد الحداد
م.م /محمد كمــــــــــــــال
م.م /حسام مجـــــــــــدى

الموافقه على التشكيل 1

عضوا ً
عضوا ً
عضوا ً
عضوا ً
عضوا ً
عضوا ً

بخصوص خطاب السيد أ1د/وكيل الكليه لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئه بشأن
الموافقه على تشكيل لجنة أصدقاء البيئه والمرفق طيه أسماء األساتذه أعضاء هيئة
التدريس والطالب.

الموافقه على التشكيل 1

بخصوص مذكرة السيد أ /أمين الكليه والمرفوعة للعرض على السيد أ1د  /عميد
الكلية بشأن عرض تصور خاص بالهيكل اإلدارى لمكتب شئون خدمة المجتمع
وتنمية البيئه  ،وذلك بناءا ً على المذكرة المقدمه من السيد أ1د  /وكيل الكلية لشئون
خدمة المجتمع وتنمية البيئه – على أن تختص إدارة شئون خدمة المجتمع وتنمية
البيئه بتفعيل دور وكالة الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئه وتنفيذ إستراتيجية
الكلية فى هذا الصدد ويدرج تحته اآلتى :
 -0العالقات العامة والتوثيق
 -2المتابعة والتنفيذ
 -8قاعة العرض والمناقشة
على أن يرأس هذه اإلدارة السيد  /هشام محمد حمدى عليوه ومعه كل من :
 السيد  /أحمد فوزى عبدالعزيز العالقات العامة والتوثيقالمتابعة والتنفيذ وقاعة العرض
 -السيد  /صابر عبدالغفــــــــار

الموافقه 1

الجــــــوده

الموضــــــــوع بخصوص مذكرة السيد أ.د /المدير التنفيذى لوحدة ضمان الجوده بشأن الموافقه
على إعتماد تشكيل مجلس إدارة وحدة ضمان الجوده للعام الجامعى( -2102
:
)2109م طبقا ً لتغيير المناصب التى طرأت على الكليه وذلك على النحو التالى :
يتكون مجلس إدارة الوحده من الساده األعضاء:
عميد الكلية ورئيس مجلس إدارة وحدة
 -0أ.د /محمد إبراهيم هاشـم
ضمان الجــوده
المدير التنفيذى لوحدة ضمان
 -2أ.د /طارق محمود نبيــــــه
الجـــــــــــــــــــــــــــــوده
وكيل الكلية لشئون التعليم
 -8أ.د /صالح عبد ربه علــــى
والطـــــــــــــــــــــــــــالب
14

وكيل الكلية لشئون الدراسـات العليا

 -4أ.د /طارق محمود نبيــــــه
والبحــــــــــــوث
وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع
 -2أ.د /رأفت السيد منصـــــور
وتنمية البيئـــــه
والساده رؤساء األقسام العلميه:
رئيس قســـــــــــم
 -1أ.د /أحمد رجب صقـــــــــــــــــــــــــــــر
الجرافيـــــــــــــــــــــــك
رئيس قســـــــــــــــم
 -2أ.د /أحمد سليم أحمد سالــــــــــــــــم
التصويـــــــــــــــــــــر
رئيس قســـــــــــم
 -2أ.د /إيهاب عبــد هللا يوســــــــــــــــف
الجرافيــــــــــــــــــــــــك
قائم بأعمال رئيس قسم
 -9أ.د /هشام حسن الجبـــــــــــــــــــــاس
الديكــــــــــــــــور
قائم بأعمال رئيس
أ.د /عبير غريب عبد اللـــــــــــــــــــــه
-01
قســـم الترميــــــــــــم
قائم بأعمال رئيس قسم
أ.د /عبد الرحمن عبد الحميد الجندى
-00
الرسوم المتحركه
قائم بأعمال رئيس قسم
-02أ.د /إسماعيل على عامـــــــــــــــــــــــر
العمــــــــــــــــاره
ومن المجتمع المدنى:
مكتب فاين
 -08م /أشرف بسيونـــــــــــــــــــــــــــــــــى
تاتش للمقـــــــــاوالت
مكتب الجيوشى
 -04م /خالد الجيوشــــــــــــــــــــــــــــــــى
للدعايه واإلعـالن
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القـــــرار :

الموافقه على التشكيل 1

الموضــــوع
:

القـــــــرار :

بخصوص مذكرة السيد أ.د /المدير التنفيذى لوحدة ضمان الجوده إلى السيد
أ1د/عميد الكليه ومدير وحدة ضمان الجوده بشأن ترشيح كل من :
 أ.م.د /ريهام عدلى سالم – األستاذ المساعد بقسم الترميم كنائب أول للمديرالتنفيذى للوحده
 أ.م.د /أحمد على حيدق – األستاذ المساعد بقسم التصوير كنائب ثان للمديرالتنفيذى للوحده
للعام الجامعى( )2109 -2102م 1

الموافقه 1

الموضــــوع
:

بخصوص خطاب السيد أ.د /المدير التنفيذى لوحدة ضمان الجوده بشأن عرض
محضر اإلجتماع األول للفريق التنفيذى لوحدة ضمان الجوده إلعتماد ما جاء به من
قرارات بمجلس الكلية ،ومرفق طيه:
 محضر اإلجتماع األول لوحدة ضمان الجوده()2109/2108م. -تشكيل الفريق التنفيذى الجديد للعام الجامعى )2109/2108م.

القـــــــرار :
-89

الموضــــوع
:

الموافقة على ما جاء بالتقرير  ،على أن يتم مراعاة دراسة الموازنه
الخاصه بالوحدة والمطلوب لدعمها المالى 1

بخصوص موافقة مجلس قسم التصوير بجلسته رقم ( )2المنعقد بتاريخ 2102/01/0م على تعي
 د /الشيماء ماهر أنور – المدرس بالقسم كمنسق ألعمال الجوده بالقسم للعام ال)2109م
موافقة مجلس قسم الترميم بجلسته رقم ( )82المنعقد بتاريخ 2102/01/0م على تعيين كل من
 أ.م.د /إيناس أبو العينين – منسق أعمال الجوده لمرحلة الدراسات العليا أ.م.د /ريهام عدلى سالم – منسق أعمال الجوده لمرحلة البكالوريـــوسللعام الجامعى ()2109- 2108م
موافقة مجلس قسم الجرافيك بجلسته رقم ( )2المنعقد بتاريخ 2102/01/01م على تعيين :
 د  /الحسينى محمد صابر منسق القسم ألعمال الجودة للعام الجامعى 2109/2108م15

-91

القـــــــرار :
الموضــــوع
:
القـــــــرار :

موافقة مجلس قسم الديكور بجلسته رقم ( )0المنعقد بتاريخ 2102/01/02م على تعيين كل من
(منسق لبرنامج الفرق)
 أ.م.د /سهير عبد الرحيم أبو العيون(منسق لبرنامج الفرق)
 د /مهـا لـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــؤى(منسق لبرنامج الدراسات العليا )
 د /وائل كمال الدين شعبـــــــــــــــان(منسق لبرنامج الدراسات العليا )
 -د /محمد صابـــــــــــــــــــــــــــــــــر

أحيط المجلس علما ً 1

بخصوص مذكرة السيد أ.د /المدير التنفيذى لوحدة ضمان الجوده بشأن طلب
إضافة :
 ممثل عن المجتمع المدنى ممثل عن الطالب بالكلية (رئيس إتحاد الطالب)بمجلس الكليةوذلك نظرا ً لمتطلبات معيار (القياده والحوكمه) بوحدة ضمان الجودة.
الموافقه على إضافة د /رانيا عليوه – مدير ثقافة المنيا باإلضافه إلى ممثل عن
إتحاد الطالب.

هذا وقد أقفل المحضر على ما تقدم حيث كانت الساعة الثالثه
والنصف عصرا ً على أن يعود لإلنعقاد فى الجلسة القادمة بإذن هللا 1
عميد الكلية
ورئيس المجلس
( أ1د  /محمد إبراهيم هاشم )
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