" بسم الله الرحمن الرحيم"
محضر إجتماع مجلس كلية الفنون الجميله-الجلسة رقم ()7
المنعقد بتاريخ 1059/7/51م
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

إنه فى يوم اإلثنين الموافق 1059/7/51م تم عقد إجتماع مجلس كلية الفنون الجميله بجلستة رقم ( )7حيث
كانت الساعة الثانية عشر ظهرا ً تحت رئاسة :
عميد الكليه وبحضور كل من الساده أعضاء
 -5السيد أ0د  /محمد إبراهيم هاشـــــــــــــــــــم

المجلس وهم:
 -1السيد أ0م0د  /طارق محمود نبيــــــــــــــــــــه
والبحــــــــــــــــــــــــــــوث

وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا
والمدير التنفيذى

لوحدة الجودة بالكليــــــــــــــــــــــــــــــــــــه
وكيل الكلية لشئون التعليم
 -3السيد أ0د  /صالح عبد ربه
والطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالب
علـــــــــــــــــــــــى
وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية
 -4السيد أ0د /رأفت السيد
البيئــــــــــــــــــــه
منصـــــــــــــــــــــــــور
 -5السيد أ0د  /إيهــاب عبـــد الله
أستاذ ورئيس قســـم
النحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت
يوســــــــــــــف
أستاذ ورئيس قســم
 -6السيد أ0د  /أحمد سليم أحمد
التصويـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر
سالــــــــــــــم
أستاذ ورئيس قســم
 -7السيد أ0م0د  /هشام محمد حسن
الديكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــور
الجبـــــاس
أستاذ ورئيس قســـم ترميم وصيانة
 -8السيده أ0م0د  /عبير غريب
اآلثــــــــــــــــــــــــــــــار
عبـــــــــــــد اللـه
أستاذ مساعد والمشرف على قســـم
 -9السيد أ0م0د  /إسماعيل أحمد
العمـــــــــــــــــــــــــــــــاره
عامـــــــــــــــر
أستاذ مساعد وقائم بأعمال رئيس قسـم الرسـوم
 -00السيد أ0م0د  /عبدالرحمن
المتحركـــه
الجنـــــــــــــــدى
أستاذ متفرغ بقسم
 -00السيد أ0د  /محمد إسماعيل
النحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت
جاهيــــــــــــــــن
أستاذ متفرغ بقسم
 -01السيد أ0د  /محمد على محمود
الجرافيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك
خاطــــــــــــــر
أستاذ متفرغ بقسم
 -03السيد أ0د  /سامى محمد أبو
الديكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــور
طالــــــــــــــــــب
أستاذ بقسم
 -04السيد أ0د  /إبراهيم محمد
التصويـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر
غزالـــــــــــــــــــه
أستاذ مساعد بقسم
 -05السيد أ0م0د  /جرجس سعيد
النحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت
ميخائيـــــــــــل
مدرس بقسم ترميم وصيانة
 -06السيد د  /يحيى عثمان
اآلثــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــار
محمـــــــــــــــــــــــــود

وقد تغيب عن الحضور كل من :
 -0السيد أ0د  /أحمد رجب صقــــــــــــــــــــــــــــر
الجرافيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك

1

أستاذ ورئيــس قســـم

 -1السيد أ0د  /حسين محمد علـــــــــــــــــــــــــــى
اآلثــــــــــــــــــــــــــــــــار
 -3السيده الدكتوره  /رانيا عليــــــــــــــــــــــــــوه
المدنـــــــــــــى

أستاذ متفرغ بقسم ترميم وصيانة
مدير قصر الثقافه بالمنيا – ممثلة عن المجتمع

هذا  00وقد إفتتح السيد أ0د  /رئيس المجلس الجلسه " بسم الله الرحمن الرحيم " مرحبا ً
سيادته بالسادة األعضاء  00ثم شرع المجلس النظر فى الموضوعات التاليه :
 -0الموضــــوع  :التصديق على محضر الجلسة السابقة 0
القـــــــرار  :تم التصديق على محضر الجلسة السابقه 0

شئون العاملين

-5

الموضــــــــوع بخصوص إحاطة مجلس قسم الديكور بجلسته رقم()01المنعقد بتاريخ 1109/7/0م
بشأن ماورد بالتقرير العلمى الوارد من اللجنة العلمية الدائمة لترقية األساتذة
:
واألساتذة المساعدين والمتضمن فحص اإلنتاج العلمى والفنى المقدم من السيد
أ.م.د /هشام محمد حسن الجباس  -المدرس بالقسم والمتقدم للترقية إلى درجة أستاذ
بنفس القسم والكلية .

القـــــــرار :

-1

-1

-4

أحيط المجلس علما ً بما جاء بتقرير اللجنة العلمية الدائمة والتى ترى "
أن السيد الدكتور  /هشام محمد حسن الجباس ال يرقى لشغل وظيفة أستاذ
الفنون التعبيريه – بقسم الديكور بكلية الفنون الجميلة – جامعة المنيا "
0

الموضــــــــوع بخصوص موافقة مجلس قسم الديكور بجلسته رقم()12المنعقد بتاريخ 1109/7/0م
على طلب تجديد إعارة السيد أ.د /جمال عبد الرحمن عجور للعمل بجامعة عمان
:
األهليه بالمملكه األردنيه الهاشميه لمدة عام وذلك إعتبارا ً من  1059/9/5م إلى
1010/8/15م.

الموافقه مع مراعاة النسبه المقرره 0

القـــــــرار :
الموضــــــــوع بخصوص إحاطة مجلس قسم العماره بجلسته رقم ( )5المنعقد بتاريخ 1109/7/1م
بمجمل األبحاث العلمية المقدمه من السيد د /حسام الدين صبرى محمود حجازى –
:
المدرس بالقسم – للترقى لدرجة أستاذ مساعد بقسم العماره.
القـــــــرار  :أحيط المجلس علماً.
الموضــــــــوع بخصوص موافقة مجلس قسم الرسوم المتحركه بجلسته رقم()12المنعقد بتاريخ
1109/7/0م على طلب تجديد إعارة السيد أ.م.د /مصطفى عبد الله عباس للعمل
:
بكلية الفنون والتصميم -جامعة العلوم التطبيقيه بالمملكه األردنيه الهاشميه لمدة
العام الجامعى 1010-1059م وذلك إعتبارا ً من  1059/9/5م إلى 1010/8/15م.

الموافقه مع مراعاة النسبه المقرره.

-1

القـــــــرار :
الموضــــــــوع بخصوص موافقة مجلس قسم العماره بجلسته رقم()5المنعقد بتاريخ 1109/7/1م على
:
طلب تجديد إعارة السيد ه د /لبنى عبد العزيز أحمد مصطفى مع تغيير مكان اإلعاره

-6

القـــــــرار :
الموضــــــــوع بخصوص موافقة مجلس قسم التصوير بجلسته رقم()7المنعقد بتاريخ 1109/7/1م
:
على طلب تجديد إجازه السيد د /المعتز بالله كمال محروس  -المدرس بالقسم

إلى قسم العماره بكلية الهندسه المعماريه والتصميم الرقمى  -جامعة دار العلوم
بالرياض بالمملكه العربيه السعوديه لمدة العام الجامعى 1010-1059م.
الموافقه مع مراعاة النسبه المقرره.

لمرافقة الزوجه التى تعمل بالمملكه العربيه السعوديه وذلك للعام الجامعى -1059
1010م .

الموافقه مع مراعاة النسبه المقرره.

-7

القـــــــرار :
الموضــــــــوع بخصوص موافقة مجلس قسم الجرافيك بجلسته رقم ( )00المنعقد بتاريخ 1109/7/0م
2

-8

:

على نقل السيد أ.م.د /حاتم محمد أحمد جاد الله – األستاذ المساعد بالقسم إلى قسم
التربية الفنية بكلية التربية النوعية  -جامعةاألسكندريه وذلك بناءا ً على الطلب المقدم
من سيادته.

القـــــــرار :

الموافقه مع مراعاة النسبه المقرره بعد ورود موافقة الجهه المذكوره.

الموضــــــــوع بخصوص موافقة مجلس قسم النحت بجلسته رقم ( )105المنعقد بتاريخ 1109/7/0م
على نقل السيده م.م /نهله محمود محمد مطريد – المدرس المساعد بالقسم إلى
:
قسم النحت بكلية الفنون الجميله – جامعة حلوان وذلك بناءا ً على الطلب المقدم من
سيادتها للم شمل األسره حيث أن محل إقامتها هى وأسرتها بمحافظة الجيزه  ،طبقا ً
للوائح والقوانين.

الموافقه مع مراعاة النسبه المقرره بعد ورود موافقة الجهه المذكوره.

-9

القـــــــرار :
الموضــــــــوع بخصوص موافقة مجلس قسم النحت بجلسته رقم()105المنعقد بتاريخ 1109/7/0م
:
على اإلعتذار المقدم من السيد أ.م.د /ضياء عوض أحمد  -األستاذ المساعد بالقسم

والمتضمن طلب نقل سيادته من الكليه إلى جامعة المنصوره حيث تم التراجع عنه
وعودته للكليه والذى قد سبق الموافقه عليه فى مجلس الكليه السابق بجلسته
رقم( )5المنعقد بتاريخ 0002/5/00م.

الموافقه على قبول اإلعتذار.

-50

القـــــــرار :
الموضــــــــوع بخصوص تفويض السيد أ.د /عميد كلية الفنون الجميلة  -نيابةً عن مجلس الكلية  -فى
إعتماد جميع الموضوعات الخاصه باإلمتحانات  ،واإللتماسات  ،واألجازات
:

(اإلعارات –مرافقة الزوج رعاية الطفل) وكذلك التعيينات والترقيات  ..وغيرها من
الموضوعات الهامه والعاجله والتى يتعذر تأجيلها  ،وذلك خالل فترة األجازه الصيفيه
وحتى موعد إنعقاد أول جلسه لمجلس الكليه للعام الجامعى 1109-1102م.

الموافقـــه.

-55

القـــــــرار :
الموضــــــــوع بخصوص الخطاب المحول من السيد أ.د /رئيس الجامعه والوارد من المجلس
األعلى للجامعات بشأن مسودة مقترح قواعد ونظام عمل اللجان العلميه لفحص
:
القـــــــرار :

اإلنتاج العلمى للمتقدمين لشغل وظائف األساتذه واألساتذه المساعدين (الدوره الثالثة
عشر 9199-9102م) 0
أقر المجلس بالموافقه على المسوده المقدمه  ،مع تعديل البند ثالثا ً (صفحة – ) 01
فى الماده رقم ( )92تحت عنوان  " :طرق التقدم للجان العلمية  ،والمتعلقة
( معار  -منتدب – مهمة علمية )
بتقدم عضو هيئة التدريس فى حاالت
فيقترح المجلس أن يضاف للفقره ما يفيد بإحتساب درجات تقييم النشاط بحيث
تحسب على عدد السنوات التى قضاها فى مدة اإلعاره بواقع  2درجات عن كل عام
وللكليه الحق فى تقييم مدة السنوات التى قضاها على رأس العمل قبل اإلعاره ،
وباقى الدرجات من حق اللجنه.

العالقــات الثقافيــه
-51

الموضــــــــوع بخصوص اإلهداء المقدم من السيد أ.د /رأفت السيد منصور – أستاذ بقسم النحت
ووكيل الكليه لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئه إلى متحف الفن الحديث بالجامعه
:
والذى يتمثل فى أحد أعمال سيادته النحتيه ( وهو عبار عن رأس حصان )بإرتفاع
( 991سم) مجسم من خامة الحديد بتقنية التشكيل المباشر بقيمة ( 91111عشرون
ألف جنيها مصرى).

القـــــــرار :

الموافقه على اإلهداء  ،مع توجيه خطاب شكر لسيادته.

الداراسات العليا

-51

الموضــــــــوع بخصوص موافقة مجلس قسم النحت بجلسته رقم ( )105المنعقد بتاريخ 1109/7/0م
3

-54

-51

:

على التوصيه بمنح الباحث /عامر طه الجداوى درجة الدكتوراه فى فلسفة الفنون
" القيم المضافه للتشكيل المباشر بالمعادن وأثره
الجميله قسم النحت بعنوان
على النحت البارز فى الحيز الفراغى "وذلك بناءا ً على خطاب السيد أ.د /محمد
إسماعيل جاهين – األستاذ المتفرغ بقسم النحت والمشرف على رسالة الباحث
والمتضمن أن الباحث قد أنتهى من الرساله وقد أجرى التصويبات والتعديالت
المطلوبه

القـــــــرار :

الموافقـــه.

شئون الطالب

الموضــــــــوع بخصوص خطاب السيد أ0م0د  /المشرف على قسم العماره بشأن طلب إعتماد
الكشف النهائى للسادة األساتذة واألساتذة المساعدين المضافين لتقييم مقررات
:
ومشروع البكالوريوس للفرقة الرابعه – قسم العماره للعام الجامعى 1109/1102م 1

أحيط المجلس علما ً 0

القـــــــرار :
الموضــــــــوع بخصوص موافقة مجلس قسم الترميم بجلسته رقم ( )77المنعقد بتاريخ 1109/7/0م
على التقرير السنوى للقسم فى العام الدراسى 9102 -9102م حيث حقق قسم
:
الترميم إنجازات مختلفه متعلقه بالعملية التعليمية والبحثيه باإلضافه إلى األنشطه
الطالبيه وخدمة المجتمع.

القــــــرار :
-56

-57

-58

أحيط المجلس علماً.

اللجان المنبثقة عن مجلس الكليه

الموضــــــــوع محضر لجنة العالقات الثقافية بجلستها المنعقده بتاريخ 1109/7/07م 1

:
القــــــرار :
الموضــــــــوع
:
القــــرار :
الموضــــــــوع
:
القـــــرار :

-59

الموضــــوع
:
القـــــــرار :

-10

الموضــــوع
:
القــــــرار :

الموافقه على الموضوعات الوارده باللجنه 0

محضر لجنة المكتبات المنعقده بتاريخ 1059/7/1م

الموافقه على الموضوعات الوارده باللجنه 0

بخصوص محضر لجنة شئون التعليم والطالب بجلستها رقم ( )9المنعقده بتاريخ
1109/7/07م

الموافقه على الموضوعات الوارده باللجنه 0

بخصوص لجنة لجنة الدراسات العليا والبحوث المنعقده بتاريخ 1109/7/05م

الموافقه على الموضوعات الوارده باللجنه 0
بخصوص محضرلجنة شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئه رقم ( )9المنعقده بتاريخ
1059/7/9م0

الموافقه على الموضوعات الوارده باللجنه 0
هذا وقد أقفل المحضر على ما تقدم حيث كانت الساعة الثالثه والنصف
عصرا ً على أن يعود لإلنعقاد فى الجلسة القادمة بإذن الله 0
أمين المجلس
عميد الكلية ورئيس المجلس
( أ.د  /محمد
( أ.م.د  /جرجس سعيد ميخائيل )
إبراهيم هاشم )
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