" بسم الله الرحمن الرحيم"
محضر إجتماع مجلس كلية الفنون الجميله-الجلسة رقم ()5
المنعقد بتاريخ 2222/2/71م
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

إنه فى يوم اإلثنين الموافق 2222/ 2/71م تم عقد إجتماع مجلس كلية الفنون الجميله بجلستة رقم ()5
حيث كانت الساعة الثانية عشر ظهرا ً تحت رئاسة :
 -7السيد أ2د  /محمد إبراهيم هاشـــــــــــــــــــم
عميد الكليـــــــــــه

وبحضور كل من الساده أعضاء المجلس وهم:
 -2السيد أ2د  /طارق كمال الدين عادلــــــــــــــى

والبحـــــــــــــــــــــــــــــــــوث
 -3السيد أ2د  /صالح عبد ربه
علـــــــــــــــــــــــى
 -4السيد أ2د /طارق محمود
نبيــــــــــــــــــــــــــه
 -5السيد أ2د  /أحمد رجب
صقــــــــــــــــــــــــــــر
 -6السيد أ2د  /إيهاب عبد الله
يوســــــــــــــــــف
 -1السيد أ2د  /أحمد سليم أحمد
سالــــــــــــــم
 -8السيده أ2د  /فاطمة صالح
مدكـــــــــــــــــــــور
 -9السيد أ2د  /إسماعيل أحمد
عامــــــــــــــــــــر
 -72السيد أ2د  /عبدالرحمن
الجنـــــــــــــــــــــدى
 -77السيده أ.م.د /مها لؤي
محمودحســـــــــــــين
 -72السيده أ2د  /وفاء عمر عبد الحليم
مسلـــــــم
 -73السيد أ2د  / /وجية عبده عبد
الغنـــــــــــــــى
 -74السيد أ2د  /مجدي سيد
سليمـــــــــــــــــــــــان
 -75السيده أ2د  /جيهان فايز
عبدالعزيــــــــــــــز
 -76السيده أ2د  /ايناس أبو العنين
امــــــــــــــــــين
 -71السيد أ2م 2د  /حاتم محمد أحمد
جاد اللـــــه
 -78السيده د  /رحاب محمد عبد
المنعــــــــــــــــــم
 -79السيد د  /سيد محمد

وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا

وكيل الكلية لشئون التعليم
والطــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالب
وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية
البيئـــــــــــــــــــــــــه
أستاذ ورئيس قسم
الجرافيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك
أستاذ ورئيس قسم
النحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت
أستاذ ورئيس قسم
التصويــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر
أستاذ ورئيس قسم ترميم وصيانة
اآلثـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــار
أستاذ ورئيس قسم
العمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاره
أستاذ ورئيس قسـم الرسوم
المتحركــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه
قائم بأعمال رئيس قسم
الديكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــور
أستاذ متفرغ بقسم
الديكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــور
أستاذ متفرغ بقسم
النحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت
أستاذ متفرغ بقسم
الجرافيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك
أستاذ بقسم
التصويـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر
أستاذ بقسم ترميم وصيانة
اآلثــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــار
أستاذ مساعد بقسم
الجرافيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك
مدرس بقسم
التصويـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر
المدير التنفيذى لوحدة ضمان الجودة
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عبدالعظيــــــــــــــــــــم
السيد أ2د  /أحمد خليل
محمـــــــــــــــــــــــــد
السيد أ2د  /إبراهيم محمد
غزالــــــــــــــــــــه

بالكليــــــــــــــــــــــــــــــــه
أستاذ متفرغ بقسم التصوير -ذو خبرة ودراية بالمواد
التى تــدرس
أستاذ بقسم التصوير – ذو خبرة ودراية بالمواد التى
تــــــــــــدرس

هذا  22وقد إفتتح السيد أ2د  /رئيس المجلس الجلسه " بسم الله الرحمن الرحيم " مرحبا ً سيادته
ثم شرع المجلس النظر فى الموضوعات التاليه :
بالسادة األعضاء 22
 -7الموضــــوع  :التصديق على محضر الجلسة السابقة 2

القـــــــرار  :تم التصديق على محضر الجلسة السابقه 2

شئون العاملين

 -2الموضـــــــوع بخصوص موافقة مجلس قسم التصوير بجلسته رقم()2المنعقد بتاريخ 2222/2/72م
على ماورد بالتقرير العلمى الوارد من اللجنة العلمية الدائمة لترقية األساتذة
:
واألساتذة المساعدين والمتضمن فحص اإلنتاج العلمى والفنى المقدم من السيده د/
رحاب محمد عبد المنعم  -المدرس بالقسم والمتقدمه للترقية إلى درجة أستاذ مساعد
بنفس القسم والكلية ويوصى القسم بتعيين سيادتها .

القـــــــرار :

الموافقه على ما ورد بتقرير اللجنه والتى ترى " أن السيده
الدكتوره/رحاب محمد عبد المنعم ترقى لشغل وظيفة أستاذ مساعد بقسم
التصوير(شعبة التصوير الجدارى) بكلية الفنون الجميله – جامعة المنيا "
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 -3الموضـــــــوع بخصوص إحاطة مجلس قسم التصوير بجلسته رقم()2المنعقد بتاريخ 2222/2/72م
بشأن ماورد بالتقرير العلمى الوارد من اللجنة العلمية الدائمة لترقية األساتذة
:
واألساتذة المساعدين والمتضمن فحص اإلنتاج العلمى والفنى المقدم من السيد د/
هشام عبد العزيز  -المدرس بالقسم والمتقدم للترقية إلى درجة أستاذ مساعد بنفس
القسم والكلية.

القــــــرار :

أحيط المجلس علما ً بما ورد بتقرير اللجنه والتى ترى " أن السيد
الدكتور/هشام عبد العزيزخليل ال يرقى لشغل وظيفة أستاذ مساعد بقسم
التصوير بكلية الفنون الجميله جامعة المنيا حيث أنه لم يحصل على تقدير
(جيد) فى أحد البحوث المتقدم بها -وعليه التقدم بإنتاج علمى جديد " 2

القــــــرار :

أوصى المجلس بالموافقه.

القـــــــرار :

أوصى المجلس بالموافقه.

 -4الموضـــــــوع بخصوص موافقة مجلس قسم الرسوم المتحركة بجلسته رقم()22المنعقد بتاريخ
2222/2/72م على تشكيل لجنة فحص الرسالة المقدمه من السيد م2م  /إسماعيل
:
محمد إسماعيل للحصول على درجة الدكتوراه على أن تكون كالتالى :
عميد الكلية
 -7أ.د /محمد إبراهيم هاشم
 -2أ.د /أحمد رجب صقــــــــر أستاذ ورئيس قسم الجرافيــــــــــك
 -3أ.د /عبد الرحمن الجنـدى أستاذ ورئيس قسم الرسوم المتحركة
مع التوصيه بتعيينه فى درجة مدرس بالقسم بناءا ً على تقرير لجنة الفحص الوارد 2
 -5الموضـــــــوع بخصوص الطلب المقدم من أ.م.د /رفيق رضا زارع  -المدرس المساعد بقسم الديكور
(شعبة العماره الداخلية ) بشأن تعيين سيادته فى وظيفة مدرس بذات القسم وذلك
:
بناءا ً على قرار مجلس الجامعة بتاريخ 2222/7/27م  -وبعرض الموضوع على
مجلس قسم الديكور بجلسته رقم()6المنعقد بتاريخ 2222/2/72م فقد أوصى
المجلس بالتعيين .
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 -6الموضـــــــوع بخصوص موافقة مجلس قسم النحت بجلسته رقم()222المنعقد بتاريخ 2222/2/72م
على طلب أجازه بدون مرتب (إعاره خارجيه) المقدم من السيد أ.د /رأفت السيد
:
منصور – األستاذ بالقسم إلى المملكة العربية السعودية وذلك بداية الفصل الدراسى
الثانى حتى نهاية العام الحالى ()2222-2279م طبقا ً للوائح والقوانين.

القـــــــرار :

الموافقــه.

اإلنتدابات

 -1الموضـــــــوع بخصوص موافقة مجلس قسم التصوير بجلسته رقم()2المنعقد بتاريخ 2222/2/72م
على الخطاب الوارد من السيد أ.د /رئيس جامعة أسيوط بشأن الموافقه -نيابة عن
:
مجلس الكلية على إنتداب السيد أ.م.د /أحمد حيدق –األستاذ بالقسم إلى كلية الفنون
الجميلة – جامعة أسيوط لتدريس المقررات التاليه :
 -7مادة أسس تصميم -الفرقه األولى تصوير
 -2مادة طبيعه حيه وكروكى -الفرقه الثانية تصوير
 -3مادة تصميمات  -الفرقه الثالثه تصوير
وذلك بواقع أيام الخميس والسبت من كل أسبوع خالل الفصل الدراسى الثانى للعام
الجامعى 2222-2279م.

القـــــــرار :

الموافقه على أن يكون خارج جدول سيادته.

القـــــــرار :

الموافقه على أن يكون خارج جدول سيادتها.

 -8الموضـــــــوع بخصوص موافقة مجلس قسم الديكور بجلسته رقم()6المنعقد بتاريخ
2222/2/72م على طلب اإلنتداب المقدم من السيده أ.م .د /مها لؤى – أستاذ
:
مساعد والقائم بأعمال رئيس القسم للتدريس بكلية الفنون الجميلة – جامعة أسيوط
للمود التاليه :
 -7مادة تصميمات وعماره داخلية -الفرقه الثانيه
 -2مادة تشكيل وأسس تصميـــــم -الفرقه اإلعدادى
وذلك بواقع أيام الخميس والسبت من كل أسبوع على أن يكون خارج جدولها
الدراسى  ،بناءا ً على الخطاب الوارد فى هذا الشأن 2
 -9الموضـــــــوع بخصوص موافقة مجلس قسم الديكور بجلسته رقم()6المنعقد بتاريخ
2222/2/72م على طلب اإلنتداب المقدم من السيده أ.م .د /سهير عبد الرحيم أبو
:
العيون – أستاذ مساعد بالقسم لتدريس مادة نظريات العماره – للفرقة األولى بقسم
العماره بالمعهد العالى للهندسه والتكنولوجيا بالمنيا  -للفصل الدراسى الثانى وذلك
بواقع يوم السبت من كل أسبوع على أن يكون خارج جدولها الدراسى.

القـــــــرار :

الموافقه على أن يكون خارج جدول سيادتها.

 -72الموضـــــــوع بخصوص موافقة مجلس قسم الديكور بجلسته رقم()6المنعقد بتاريخ
2222/2/72م على طلب اإلنتداب المقدم من السيد د /محمد صابر – المدرس
:
بالقسم إلى كلية الفنون الجميلة – جامعة أسيوط لتدريس مادتي -7 :مادة
التصميمات  -الفرقه الثالثـــــه
- 2مادة دراسات تحليليه -الفرقه الثانية
وذلك بواقع أيام الخميس والسبت من كل أسبوع على أن يكون خارج جدوله الدراسى
بناءا ً على الخطاب الوارد فى هذا الشأن 2

القـــــــرار :

الموافقه على أن يكون خارج جدول سيادته.

 -77الموضـــــــوع بخصوص موافقة مجلس قسم الديكور بجلسته رقم()6المنعقد بتاريخ
2222/2/72م على طلب اإلنتداب المقدم من السيد د /سيد محمد عبد العظيم –
:
المدرس بالقسم إلى كلية الفنون الجميلة – جامعة أسيوط لتدريس مادتي:
 -7مادة تصميمات  -الفرقه اإلعدادى
 -2مادة تجهيزات فنيه -الفرقه الثالثة (عماره داخلية)
وذلك بواقع أيام الخميس والسبت من كل أسبوع على أن يكون خارج جدوله
الدراسى.

القـــــــرار :

الموافقه على أن يكون خارج جدول سيادته.
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 -72الموضـــــــوع بخصوص موافقة مجلس قسم التصوير بجلسته رقم()2المنعقد بتاريخ 2222/2/72م
على الخطاب الوارد من السيد أ.د /رئيس جامعة أسيوط بشأن الموافقه نيابة عن
:
مجلس الكلية على إنتداب السيد د /هشام عبد العزيز – المدرس بالقسم إلى كلية
الفنون الجميلة – جامعة أسيوط لتدريس المقررات التاليه :
 -7مادة طبيعه صامته  -الفرقه األولى تصويـــــر
 -2مادة رســــــــــــــم -الفرقه الثالثة (جدارى)
بواقع أيام الخميس والسبت من كل أسبوع خالل الفصل الدراسى الثانى للعام
الجامعى 2222 /2279م.

القـــــــرار :

الموافقه على أن يكون خارج جدول سيادته.

القـــــــرار :

الموافقه على أال يتعارض مع جدول سيادته.

 -73الموضـــــــوع بخصوص موافقة مجلس قسم النحت بجلسته رقم()222المنعقد بتاريخ 2222/2/72م
على الخطاب الوارد من السيد أ.د /رئيس جامعة أسيوط بشأن الموافقه نيابة عن
:
مجلس الكلية على إنتداب السيد د /حمدى عبد الستار عبد الرحمن -المدرس بالقسم
إلى كلية الفنون الجميلة-جامعة أسيوط لتدريس المقررات التاليه :
 -7مادة الرســــــــــــــــم  -الفرقه األولــــــــى
 -2مادة تصميمات رقميه -الفرقه الثالثة نحت
بعد تعديل يوم الخميس إلى يوم الثالثاء من كل أسبوع حيث أنه يتعارض مع جدول
سيادته وذلك خالل الفصل الدراسى الثانى للعام الجامعى 2222-2279م .

العالقات الثقافيه

 -74الموضـــــــوع بخصوص اإلهداء المقدم من السيد أ.د /أحمد رجب صقر – أستاذ ورئيس قسم
الجرافيك والممثل فى كتاب " ثرى مصر" لمكتبة الكلية والخاص بمعرض سيادته
:
الذى تم عقده بقاعة أفق – قطاع الفنون التشكيلية بوزارة الثقافه.

الموافقه على قبول اإلهداء مع توجيه خطاب شكر لسيادته.

القـــــــرار :
 -75الموضـــــــوع بخصوص موافقة مجلس قسم النحت بجلسته رقم()222المنعقد بتاريخ 2222/2/72م
على اإلهداء المقدم من أعضاء هيئة التدريس بالقسم والمتمثل فى اآلتى:
:
 -7إثنين ()2صاروخ  5بوصه بوش
 -2واحد( )7صاروخ  9بوصه بوش
 -3واحد ()7شنيور 76مم بـــوش

الموافقه على قبول اإلهداء مع توجيه خطاب شكر للقسم العلمى.

القـــــــرار :
 -76الموضـــــــوع بخصوص موافقة مجلس قسم التصوير بجلسته رقم()2المنعقد بتاريخ 2222/2/72م
على الطلب المقدم من السيد أ.د /زكريا أحمد حافظ أستاذ بالقسم للسفر إلى دولة
:
القـــــــرار :

تونس للمشاركه فى ملتقى (نجمة الدول للفنون التشكيليه) خالل الفتره من 26حتى
28مارس 2222م بمدينة سوسه ويقوم السيد أ.م.د /أحمد حيدق – األستاذ المساعد
بالقسم بجدول سيادته أثناء سفره.

الموافقــه.

شئـون الطــالب
 -71الموضـــــــوع بخصوص موافقة مجلس قسم النحت بجلسته رقم()222المنعقد بتاريخ 2222/2/72م
على مشروع التخرج للشعب الثالثه (شعبة النحت البارز – شعبة النحت الميدانى –
:
شعبة الخزف)
على أن يكون كالتالى:
 -7شعبة النحت البارز (لوحة  752سم  +ميدالية قطرها 15سم)
 -2شعبة النحت الميدانى (قطعه ال تتجاوز 2م )
 -3شعبة الخزف (مشروع حر إرتفاع 15سم  ،وتشكيل وأسس تصميم 15سم
 ،ويقدم محروق (وملون بالتقنيات المختلفه  ،على أن يكون موضوع
المشروع لجميع الشعب حر)

أحيط المجلس علماً.

القـــــــرار :
 -78الموضــــوع بخصوص مذكرة السيد أ.د /عميد الكلية و المعروضه على المجلس والمتضمنه
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:

القــــــرار :

مقترح إقامة معرض عام لطالب كلية الفنون الجميله يشارك فيه جميع طالب األقسام
العلمية بالكلية بإنتاجهم الفنى خالل السنوات الدراسيه على أن تكون هيئة اإلعداد
والتنسيق للمعرض كالتالى:
 -7د/محمد ثروت الشريــــــــــف مدرس بقسم الترميم وصيانة اآلثار
مشرفا ً عـاما ً
 -2د /الحسينى صابـــــــــــــــــــر مدرس بقسم الجرافيـــــــــــــــــــــك عن
قسم الجرافيـك
 -3د/مروه محمد أحمـــــــــــــــد مدرس بقسم النحـــــــــــــــــــــــــــت عن
قسم النحــــــت
 -4د /مشيره إسماعيل الساداتى مدرس بقسم الترميم وصيانة اآلثار عن
قسم الترميــــم
مدرس بقسم التصويــــــــــــــــــــــــر عن
 -5د/محمود عبد الحميـــــــــــد
قسم التصويـــر
مدرس بقسم الديكـــــــــــــــــــــــــور
 -6د /زينــــب لطفـــــــــــــــــــى
عن قسم الديكــــور
مدرس بقسم الرسوم المتحركــــــــــه
 -1د /إعتمـــاد ياسيــــــــــــــــن
عن قسم الرســــوم
 -8د /وليد عبد الهادى شــــــوره مدرس بقسم العمـــــــــــــــــــــــــــاره
عن قسم العمـــــاره
على أن يتم عقد المعرض خالل فترة إعداد مشروع البكالوريوس للعام الجامعى
2222/2279م.

الموافقــه.

الجــــوده
 -79الموضــــوع بخصوص إحاطة مجلس قسم الرسوم المتحركه بجلسته رقم( )22المنعقد بتاريخ
2222/2/72م بشأن اإلطالع على المعايير الخاصه بإختيار منسقى البرامج وتم
:
الموافقه على إختيار السيد د /حاتم محمد أحمد محمود – المدرس بالقسم.

أحيط المجلس علماً.

القــــــرار :
 -22الموضــــوع بخصوص إختيار منسق ألعمال الجوده بقسم الترميم وبعرض الموضوع على مجلس
القسم بجلسته رقم ( )52المنعقد بتاريخ 2222/2/72م فقد قرر المجلس إختيار
:
السيده أ.م.د/ريهام عدلى سالم -األستاذ المساعد بالقسم كمنسق ألعمال الجوده
بالقسم.

أحيط المجلس علماً.

القــــــرار :
 -27الموضــــوع بخصوص ترشيح منسقى لبرامج أعمال الجوده بقسم الديكور بشعبتيه (العماره
الداخليه -والفنون التعبيريه)وبعرض الموضوع على مجلس القسم بجلسته رقم ()6
:

القــــــرار :

المنعقد بتاريخ 2222/2/72م فقد قرر المجلس الموافقه على ترشيح كالً من:
 -7السيده أ.م.د/سهير عبد الرحيم أبو العيون -األستاذ المساعد بالقسم كمنسق
ألعمال الجوده لشعبة (الفنون التعبيريه)
 -2السيد د /محمد صابر -المدرس بالقسم كمنسق ألعمال الجوده لشعبة
(العماره الداخلية).

أحيط المجلس علماً.

اللجان المنبثقة عن مجلس الكليه
 -22الموضـــــــوع محضر لجنة شئون التعليم والطالب بجلستها رقم (  )5المنعقده بتاريخ
2222/2/72م
:

القــــــرار :
 -23الموضـــــــوع
:
القــــرار :
 -24الموضـــــــوع
:

الموافقه على الموضوعات الوارده باللجنه 2

محضر لجنة شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئه رقم ( )5المنعقده بتاريخ
2222/2/71م

الموافقه على الموضوعات الوارده باللجنه 2
بخصوص محضر لجنة العالقات الثقافية بجلستها المنعقده بتاريخ 2222/2/77م 2
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القـــــرار :

الموافقه على الموضوعات الوارده باللجنه 2

 -25الموضــــوع
:
القـــــــرار  :الموافقه على الموضوعات الوارده باللجنه 2
 -26الموضــــوع بخصوص محضرلجنة المكتبات بجلستها رقم ( )5المنعقده بتاريخ 2222/2/72م
2
:
حيث أن تم ضمها للجنة األجهزه العلمية
القــــــرار  :الموافقه على الموضوعات الوارده باللجنه 2
 -21الموضــــوع
بخصوص محضر لجنة األجهزة العلمية والمعدات المنعقده بتاريخ 2222/2/ 71م2
:
القــــــرار  :الموافقه على الموضوعات الوارده باللجنه 2
بخصوووووص محضوووور لجنــــة لجنــــة الدراســــات العليــــا والبحــــوث المنعقووووده بتوووواريخ
2222/2/71م 2

هذا  22وقد أقفل المحضر على ما تقدم حيث كانت الساعة الثالثه والنصف عصرا ً
على أن يعود لإلنعقاد فى الجلسة القادمة بإذن الله 2

عميد الكلية ورئيس المجلس

( أ.د  /محمد إبراهيم هاشم )
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