" بسم هللا الرمحن الرحيم"
محضر إجتماع مجلس كلية الفنون الجميله-الجلسة رقم ()7
المنعقد بتاريخ 8102/7/9م
----------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------

إنه فى يوم اإلثنين الموافق 8102/7/9م تم عقد إجتماع مجلس كلية الفنون الجميله بجلستة رقم ()6
حيث كانت الساعة الثانية عشر ظهرا ً تحت رئاسة :
قائم بأعمال عميد الكليه ووكيل الكلية للدراسات
 -0السيد أ1د  /محمد إبراهيم هاشـــــــــــــــــــــــــم
العليا والبحــوث وبحضور كل من الساده أعضاء المجلس وهم:
وكيل الكلية لشئون التعليم
 -8السيد أ1د  /صالح عبد ربه
والطــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالب
علـــــــــــــــــــــــــــــــى
وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية
-3السيد أ1د /زكريا أحمد
البيئــــــــــــــــــــــــــــه
حافــــــــــــــــــــــــــــــــــظ
أستاذ ورئيس قسم
 -4السيد أ1د  /أحمد رجب
الجرافيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك
صقــــــــــــــــــــــــــــــــــــر
أستاذ ورئيس قسم
 -5السيد أ1د  /طارق كمال الدين
الديكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــور
عادلــــــــــــــــــــــى
أستاذ ورئيس قسم
-6السيد أ1د  /رأفت السيد
النحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت
منصــــــــــــــــــــــــــــــــور
أستاذ ورئيس قسم ترميم وصيانة
 -7السيده أ1د  /فاطمه صالح
اآلثــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــار
مدكــــــــــــــــــــــــــــور
أستاذ ورئيس قســم
-2السيد أ1د  /أحمد سليم أحمد
التصويــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر
سالــــــــــــــــــــــم
أستاذ مساعد والمشرف على قسم
 -9السيد أ1م1د  /إسماعيل أحمد
العمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاره
عامـــــــــــــــــــــر
أستاذ مساعد وقائم بأعمال رئيس قسم الرسوم
-01السيد أ1م1د  /عبدالرحمن عبدالحميد
المتحركـــــــــــــه
الجنــدى
أستاذ بقسم
 -00السيد أ1د  /متولى محمد على
الجرافيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك
عصــــــــــــــــــــب
أستاذ بقسم ترميم وصيانة
 -08السيد أ1د  /طارق أحمد عبدالحميد
اآلثــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــار
نـــــــــــازل

وقد تغيب عن الحضور كل من :
-

السيده أ .د  /عايده أحمد عبدالعزيز
نافــــــــع
السيد أ1د  /مصطفى محمود محمد
العزبـــــــــى
السيده أ1د  /وفاء عمر عبدالحليم
مسلــــــــــــم
السيده أ1م1د  /هاله أحمد
عبدالمنعـــــــــــــــــم
السيد أ1م1د  /طارق محمود
نبيـــــــــــــــــــــــــه
السيد أ1د  /محمد إسماعيل
جاهيـــــــــــــــــــــن

أستاذ بقسم
التصويــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر
أستاذ بقسم
النحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت
أستاذ متفرغ بقسم
الديكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــور
أستاذ مساعد بقسم
التصويـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر
المدير التنفيذى لوحدة توكيد الجودة
بالكليــــــــــــــــــــــــــــــــــه
أستاذ متفرغ بقسم الجرافيك (من ذوى الخبرة بالمواد
التى تدرس )
أستاذ متفرغ بقسم الجرافيك (من ذوى الخبرة بالمواد
1

 السيد أ1د  /مجدى سيدسليمــــــــــــــــــــــــــــان

التى تدرس )

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

شئون العاملين

-0

الموضــــــــوع بخصوص إحاطة مجلس قسم الرسوم المتحركة بجلسته رقم ( )01المنعقد بتاريخ
8102/7/0م بمجمل اإلنتاج العلمى واألبحاث النظرية المقدمه من الدكتوره  /غدير
:
السيد جمال محمد فوزى المدرس بالقسم والمكون من عدد  6أبحاث نظرية  ،وعدد
 4أبحاث عملية والمتقدمه به إلى اللجنة العلمية الدائمة للترقى لشغل درجة أستاذ
مساعد بقسم الرسوم المتحركة بالكلية 1

القـــــــرار :

-8

أحيط المجلس علما ً 1

الموضــــــــوع بخصوص موافقة مجلس قسم الرسوم المتحركة بجلسته رقم ( )01المنعقد بتاريخ
8102/7/0م على تشكيل لجنة لتقييم ملف النشاط الخاص بالدكتوره  /غدير السيد
:
جمال محمد فوزى – المدرس بالقسم والمتقدمه به إلى اللجنة العلمية الدائمة للترقى
لدرجة أستاذ مساعد بنفس القسم والكلية على أن يكون تشكيل اللجنة كالتالى :
عميد الكليه
 أ1د  /محمد إبراهيم هاشـــمرئيسا ً
أستاذ ورئيس قسم الجرافيك
 أ1د  /أحمد رجب صقـــــــــــــرعضوا ً
أستاذ ورئيس قسم النحـــــت
 أ1د  /رأفت السيد منصــــــــورعضوا ً

الموافقه 1

-3

القـــــــرار :
الموضــــــــوع بخصوص خطاب السيد أ1م1د  /المشرف على قسم العماره بشأن التوصية بتعيين
م1م  /ساره عبدالعزيز عبدالمنعم الجزيرى – المدرس المساعد بالقسم فى وظيفة
:
مدرس بقسم العمارة  ،حيث أنها قد منحت درجة الدكتوراه فى مارس 8102م ،
القـــــــرار :

ومرفق محضر لجنة فحص الرسالة المقدمه منها للحصول على درجة الدكتوراه 1

أوصى المجلس بالموافقه 1

-4

الموضــــــــوع بخصوص موافقة مجلس قسم النحت بجلسته رقم ( )811المنعقد بتاريخ 8102/7/0م
على تطبيق نص الماده ( )007على السيد أ1د  /وجيه عبده عبدالغنى – األستاذ
:
بالقسم إلعتباره منقطعا ً عن العمل إعتبارا ً من تاريخ 8102/3/0م  ،وذلك بناءا ً على
خطاب السيد أ1د  /نائب رئيس الجامعه لشئون الدراسات العليا والبحوث بشأن طلب
رأى مجلسى القسم والكليه فى هذا الشأن 1

-5

الموضــــــــوع بخصوص موافقة مجلس قسم الترميم بجلسته رقم ( )37المنعقد بتاريخ 8102/7/3م
على الطلب المقدم من السيده أ1د  /فاطمه صالح مدكور – أستاذ ورئيس القسم
:

القـــــــرار :

يرجئ لحين ورود رد الجامعه على اإلعتزار المقدم من سيادته والذى تم
عرضه على مجلس الكلية السابق 1

2

لمنحها إجازة للسفر ألداء فريضة الحج للعام8102م 1

الموافقه 1

-6

القـــــــرار :
الموضــــــــوع بخصوص موافقة مجلس قسم الجرافيك بجلسته رقم( )01المنعقد بتاريخ 8102/6/4م
علي الطلب المقدم من السيد أ1د  /متولى محمد على عصب – األستاذ بالقسم
:
لمنحه إجازة للسفر ألداء فريضة الحج للمرة األولى للعام 8102م 1

القـــــــرار :
-7

الموضــــــــوع
:

الموافقه 1

بخصوص موافقة مجلس قسم الجرافيك بجلسته رقم( )01المنعقد بتاريخ 8102/6/4م علي طلب
تجديد إجازة اإلعارة الممنوحة للسيد أ.م.د /وائل عبد الصبور عبدالقادر لتجديد
التعاقدللعمل
بجامعة الشرق األوسط بالمملكة األردنية الهاشمية لمدة عام دراسى يبدأ من
 8102/2/0الي  8109/2/30م 1

الموافقه فى حدود النسبة المقرره 1

-2

القـــــــرار :
الموضــــــــوع بخصوص موافقة مجلس قسم الجرافيك بجلسته رقم( )01المنعقد بتاريخ 8102/6/4م
على طلب تجديد إجازة مرافقة الزوجة الممنوحة للسيد د /محمد خيري عبد
:
الصادق عمر – والتى تعمل بالمملكة األردنية الهاشمية وذلك إعتبارا ً من
القـــــــرار :

8102/9/0م الي 8109/2/30م1

الموافقه فى حدود النسبة المقرره 1

-9

الموضــــــــوع بخصوص موافقة مجلس قسم الجرافيك بجلسته رقم( )01المنعقد بتاريخ 8102/6/4م
طلب تجديد إجازة اإلعارة الممنوحة للسيد د /محمود مراد عبد
علي
:
اللطيف للعمل بكلية العمارة والتصميم -جامعة الشرق األوسط بالمملكة األردنية
الهاشمية وذلك لمدة عام دراسى قابل للتجديد يبدأ من  8102/2/0م إلي
 8109/2/30م 1

-01

الموضــــــــوع بخصوص موافقة مجلس قسم الجرافيك بجلسته رقم( )01المنعقد بتاريخ 8102/6/4م
علي مد إجازة اإلعارة الممنوحة للسيد أ.د /أحمد حسين إبراهيم وصيف للعمل
:
بقسم التصميم الجرافيكي بكلية العمارة والتصميم جامعة الشرق األوسط بالمملكة
األردنية الهاشمية لمدة عام دراسي يبدأ من  8102/2/0م إلي 8109/2/30م 1

القـــــــرار :

-00
-08

القـــــــرار :
الموضــــــــوع
:
القـــــــرار :
الموضــــــــوع
:
القـــــــرار :

-03

الموافقه فى حدود النسبة المقرره 1

الموافقه فى حدود النسبة المقرره 1

بخصوص موافقة مجلس قسم الجرافيك بجلسته رقم( )01المنعقد بتاريخ 8102/6/4م
علي طلب تجديد إجازة اإلعارة الممنوحة للسيد أ.م.د /أحمد عمر محمد للعمل
بجامعة الشارقة بدولة اإلمارات العربية المتحدة للعام الجامعي  8102م 8109/م.

الموافقه فى حدود النسبة المقرره 1

بخصوص موافقة مجلس قسم الجرافيك بجلسته رقم( )01المنعقد بتاريخ 8102/6/4م
طلب تجديد إجازة اإلعارة الممنوحة للسيد أ.م.د /عمران محمد أحمد
علي
للتدريس بجامعة عمان األهلية – كلية العمارة والتصميم لمدة عام يبدأ من
 8102/6/0م وينتهي في  8109/2/30م.

الموافقه فى حدود النسبة المقرره 1

الموضــــــــوع بخصوص موافقة مجلس قسم التصوير بجلسته رقم( )4المنعقد بتاريخ8102/4/01م
على طلب تجديد إجازة اإلعارة الممنوحة للسيده أ.د /أمل صبرى محمد عبده –
:
األستاذ بالقسم لتجديد التعاقد للعمل بكلية التصاميم والفنون  -جامعة الملك عبد
العزيز بالمملكة العربية السعودية للعام الدراسى 8109/8102م يبدأ من
8102/9/8م.

الموافقه فى حدود النسبة المقرره 1

-04

القـــــــرار :
الموضــــــــوع بخصوص موافقة مجلس قسم التصوير بجلسته رقم( )6المنعقد بتاريخ 8102/6/80م
على طلب تجديد إجازة مرافقة الزوج الممنوحة للسيده  /أمانى خالد عبدالعزيز –
:
المدرس المساعد بالقسم والذى يعمل بدولة اإلمارات – جامعة الشارقة – وذلك لمدة
عام إعتبارا ً من 8102/01/0م 1
3

الموافقه فى حدود النسبة المقرره 1

-05

القـــــــرار :
الموضــــــــوع بخصوص الخطاب الوارد من السيد أ1م1د  /القائم بأعمال رئيس قسم العماره
بشأن طلب تجديد إجازة اإلعارة الممنوحة للسيد أ.م.د /أيمن محمد مصطفى يوسف
:

– األستاذ المساعد بالقسم لتجديد التعاقد للعمل بمعهد خادم الحرمين الشريفين
ألبحاث الحج والعمره -جامعة أم القرى بالمملكه العربيه السعوديه وذلك للعام
الجامعى 8109/8102م علما ً بأن القسم ليس لديه مانع.

الموافقه فى حدود النسبة المقرره 1
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القــــــرار :
الموضــــــــوع بخصوص خطاب السيد أ1م1د  /القائم بأعمال رئيس قسم العماره بشأن طلب
تجديد إجازة اإلعارة الممنوحة للسيد ه د /نجوى محمد منير السيد البدرى –
:
المدرس بالقسم للعام الثانى للعمل بالمعهد العالى للهندسه والتكنولوجيا بمدينة
العبور بدال ً من المعهد العالى للهندسه والتكنولوجيا بمدينة المنيا الجديده (إعاره
داخليه)وذلك للعام الجامعى 8109/8102م علما ً بأن القسم ليس لديه مانع.

الموافقه فى حدود النسبة المقرره 1
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القــــــرار :
الموضــــــــوع بخصوص خطاب السيد أ1م1د  /القائم بأعمال رئيس قسم العماره بشأن طلب
تجديد إجازة اإلعارة الممنوحة للسيد ه د /لبنى عبد العزيز أحمد مصطفى –
:
المدرس بالقسم للعام السادس للعمل بكلية العماره والتصميم – جامعة عفت
بالمملكه العربيه السعوديه وذلك للعام الجامعى 8109/8102م علما ً بأن القسم
ليس لديه مانع .

الموافقه فى حدود النسبة المقرره 1
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القــــــرار :
الموضــــــــوع بخصوص خطاب السيد أ1م1د  /القائم بأعمال رئيس قسم العماره بشأن طلب
تجديد إجازة اإلعارة الممنوحة للسيده د  /رانيا رجب عبدالمقصود – المدرس
:
بالقسم للعمل بجامعة جازان بالمملكة العربية السعودية للعام الجامعى
8109/8102م  ،وذلك للعام السادس على التوالى 1

الموافقه فى حدود النسبة المقرره 1
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القــــــرار :
الموضــــــــوع بخصوص خطاب السيد أ1م1د  /القائم بأعمال رئيس قسم العماره بشأن طلب
تجديد إجازة اإلعارة الممنوحة للسيد أ1د  /جمال أحمد عبدالحميد – األستاذ بالقسم
:
والمعار لكلية الهندسه – جامعة جازان بالمملكة العربية السعودية  ،وذلك للعام
الجامعى 8109/8102م 1

الموافقه فى حدود النسبة المقرره 1
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القــــــرار :
الموضــــــــوع بخصوص موافقة مجلس قسم الديكور بجلسته رقم ( )01المنعقد بتاريخ 8102/6/4م
على طلب تجديد إجازة مرافقة الزوجه الممنوحة للسيد أ1د  /جمال السيد على
:
السمنودى – والمعارة للعمل كعضو هيئة تدريس بجامعة عجمان للعلوم والتكنولوجيا
بدولة اإلمارات  ،وذلك طبقا ً للوائح والقوانين المنظمه 1

الموافقه فى حدود النسبة المقرره 1
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القــــــرار :
الموضــــــــوع بخصوص موافقة مجلس قسم الديكور بجلسته رقم ( )01المنعقد بتاريخ 8102/6/4م
على طلب تجديد إجازة اإلعارة الممنوحة للسيد أ1د  /جمال أحمد عبدالرحمن للعمل
:
بكلية العمارة والتصميم جامعة عمان األهلية باألردن لمدة عام دراسى يبدأ من
8102/9/0م 1

القــــــرار :
-88

الموافقه فى حدود النسبة المقرره 1

الموضــــــــوع بخصوص موافقة مجلس قسم الديكور بجلسته رقم ( )01المنعقد بتاريخ 8102/6/4م
على طلب تجديد إجازة مرافقة الزوجه الممنوحة للسيد د  /إبراهيم أحمد رشاد
:
السكرى – والتى تعمل بالمدرسة السعودية بباريس لمدة عام آخر يبدأ من
8102/9/0م وحتى 8109/2/30م  ،علما ً بأن إجازته تنتهى فى 8102/2/30م –
وذلك طبقا ً للوائح والقوانين 1

القــــــرار :

الموافقه فى حدود النسبة المقرره 1
4
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الموضــــــــوع بخصوص موافقة مجلس قسم الديكور بجلسته رقم ( )01المنعقد بتاريخ 8102/6/4م
على طلب تجديد إجازة اإلعارة الممنوحة للسيد أ1م1د  /ياسر محمد عبدالجواد –
:
األستاذ المساعد بالقسم لمدة عام يبدأ من 8102/2/30م للعمل بجامعة عمان
األهلية باألردن 1

الموافقه فى حدود النسبة المقرره 1
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القــــــرار :
الموضــــــــوع بخصوص موافقة مجلس قسم الديكور بجلسته رقم ( )01المنعقد بتاريخ 8102/6/4م
على طلب تجديد إجازة اإلعارة الممنوحة للسيده أ1م1د  /رشا محمود على الزينى
:
– األستاذ المساعد بالقسم لتجديد التعاقد للعمل بكلية الفنون والتصميم  -جامعة
القــــــرار :
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أكتوبر للعلوم الحديثة واآلداب لمدة عام قابل للتجديد يبدأ من 8102/9/0م 1

الموافقه فى حدود النسبة المقرره 1

الموضــــــــوع بخصوص موافقة مجلس قسم الديكور بجلسته رقم ( )00المنعقد بتاريخ 8102/7/8م
على تجديد إجازة مرافقة الزوجة الممنوحة للسيد الدكتور  /محمود أحمد محمد
:
إسماعيل – المدرس بالقسم للعام الدراسى 8109/8102م  ،وذلك بعد إستكمال
األوراق المطلوبه قبل إنتهاء اإلجازة المصرح له بها

الموافقه فى حدود النسبة المقرره 1
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القــــــرار :
الموضــــــــوع بخصوص موافقة مجلس قسم الديكور بجلسته رقم ( )00المنعقد بتاريخ 8102/7/8م
على تجديد اإلجازة الخاصه بدون أجر الممنوحة للسيد أ1م1د  /أحمد محمد سكران
:
لتجديد التعاقد للعمل بالمعهد العالى للفنون المسرحية بدولة الكويت للعام الجامعى
8109/8102م

الموافقه فى حدود النسبة المقرره 1
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القــــــرار :
الموضــــــــوع بخصوص موافقة مجلس قسم الترميم بجلسته رقم( )31المنعقد بتاريخ8102/4/31م
على طلب تجديد إجازة اإلعارة الممنوحة للسيد د /محمد أبو الفتوح محمود للتعاقد
:
للعمل بجامعة الملك سعود بالمملكه العربيه السعوديه وذلك لمدة عام يبدأ من
8102/9/0م.

الموافقه فى حدود النسبة المقرره 1
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القــــــرار :
الموضــــــــوع بخصوص موافقة مجلس قسم الرسوم المتحركة بجلسته رقم ( )04المنعقد بتاريخ
8102/6/4م على تجديد إجازة اإلعارة الخاصه بالسيد د  /محمد محمود محمد
:
القــــــرار :

غزاله – والمتعاقد للعمل بجامعة عفت بالمملكة العربية السعودية – قسم اإلنتاج
المرئى والرقمى  ،وذلك لمدة عام دراسى من أغسطس  8102وحتى أغسطس
8109م 1

الموافقه فى حدود النسبة المقرره 1
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الموضــــــــوع بخصوص موافقة مجلس قسم النحت بجلسته رقم ( )811المنعقد بتاريخ 8102/7/0م
على تجديد إجازة مرافقة الزوجة الممنوحة للسيد أ1د  /محمد محمد صالح درويش
:
 -والتى تعمل بدولة الكويت وذلك إعتبارا ً من 8102/9/0م و لمدة عام 1
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الموضــــــــوع بخصوص موافقة مجلس قسم النحت بجلسته رقم ( )811المنعقد بتاريخ 8102/7/0م
على تجديد إجازة مرافقة الزوج الممنوحة للسيده  /الشيماء مجدى على – المعيده
:
بقسم النحت – والذى يعمل بدولة اإلمارات العربية إعتبارا ً من 8102/7/6م ولمدة
عام طبقا ً للوائح والقوانين 1

القــــــرار :

القــــــرار :
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الموافقه فى حدود النسبة المقرره 1

الموافقه فى حدود النسبة المقرره 1

العالقات الثقافيه

الموضــــــــوع بخصوص طلب اإلحاطة الوارد من مجلس قسم الديكور متضمنا ً أن السيد م1م /
رفيق رضا زارع – المدرس المساعد بالقسم تقدم بطلب لمنحه إجازة تفرغ علمى
:
لمدة ثالثة أشهر إعتبارا ً من 8102/01/0م وحتى 8102/08/30م إلتمام أعمال
رسالة الدكتوراه  ،وبعرض األمر على مجلس قسم الديكور بجلسته رقم ( )00المنعقد
بتاريخ 8102/7/8م قرر المجلس التوصية بالموافقة على منحه إجازة تفرغ علمى
إعتبارا ً من 8102/9/0م وحتى 8102/00/31م 11
ثم تقدم السيد م1م  /رفيق رضا زارع بطلب آخر إللغاء الطلب السابق بمنحه إجازة
تفرغ علمى لمدة ثالثة أشهر – وعليه فاألمر معروض على المجلس الموقر 1
5

يعاد للقسم العلمى لعرض اإلعتذار على مجلس القسم 1
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القــــــرار :
الموضــــــــوع بخصوص موافقة مجلس قسم النحت بجلسته رقم ( )811المنعقد بتاريخ 8102/7/0م
على قبول اإلهداء المقدم من السادة أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالقسم والممثل
:
فى عدد ثالثة ستائر مكتب تبلغ قيمتها المادية فى حدود مبلغا ً وقدره  2511جنيه
( فقط وقدره ثمانية آالف وخمسمائة جنيها ً مصريا ً الغير ) مع توجيه الشكر
لسيادتهم 1

القــــــرار :

الموافقه على قبول اإلهداء مع توجيه الشكر للسادة أعضاء هيئة
التدريس بالقسم 1

القــــــرار :

الموافقه على التشكيل على أن يضاف د  .هشام أبوالوفا بقسم العماره
إلى اللجنه 1

القــــــرار :

تشكل لجنة من السادة األساتذة:
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بخصوص موافقة مجلس قسم النحت بجلسته رقم ( )811المنعقد بتاريخ 8102/7/0م
الموضــــــــوع على تشكيل لجنه لتقديم دراسة حول تطوير الحديقة الدولية شرق النيل  ،وذلك بناءا ً
:
على خطاب السيد أ1د  /وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة  ،وعلى
كتاب السيد أ1د  /نائب رئيس الجامعه لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة فى شأن
ترشيح أحد أعضاء هيئة التدريس بقسم النحت لتقديم دراسة حول هذا األمر  ،وذلك
فى إطار الحرص على التعاون بين الكلية والمحافظة  ،على أن تشكل اللجنة كالتالى :
 أ1د  /رأفت السيد منصور  -أ1م1د  /جرجس سعيد ميخائيل  -أ1م1د /جمال يحيى صدقى
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الموضــــــــوع بخصوص الخطاب الوارد من السيد أ.د /نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات
العليا والبحوث ،ألحاقا للمكاتبات السابقة بتاريخ  8102/4/0م و  8102/4/1م بشان
:
اإلعالن علي الموقع اإللكتروني لقطاع الشئون الثقافية والبعثات عن فتح باب التقدم
لبرنامج " مبادرة التعليم العالي لمنح الدراسات العليا للمهنيين المصرين " للعام
الدراسي  8109/8102م بالتعاون من الوكالة األمريكية للتنمية الدولية  ،وعلية
فالمطلوب اتخاذ االزم نحو اإلعالن عن هذا البرنامج وموافتهم بالترشيحات مستوفاة
المستندات المطلوبة.
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 أ1د  /حسين محمد علـــــــــــــــــــىرئيسا ً
اآلثار
 أ1د  /طارق أحمد عبدالحميد نازل أستاذ بقسم ترميم وصيانةعضوا ً
اآلثــــــــــار
 أ1م1د  /عبدالرحمن الجنــــــــدى المشرف على قسم الرسومعضوا ً
المتحركـــــــــة
 م1م  /محمد رمضــــــــــــــــــــــان المدرس المساعد بقسمالجرافيـــــــــــــك منسقا ً للكليه
الموضــــــــوع بخصوص الخطاب الوارد من محافظة المنيا -إدارة تجميل المدن بشان أقامة مسابقة
لتقديم أفضل تصميمات ألقامة تمثال وثالث جداريات وتشكيل لجنة تحكيم من كلية
:
الفنون الجميله – جامعة المنيا بالتنسيق مع لجنة التطوير والتجميل بالمحافظة  ،وذلك
مع صرف مبلغ مالي كمكافأة ألفضل تصميم علي ان يكون التنظيم واإلجراءات
البروتوكولية من أختصاص الجامعة ويتم اختيار ثالث جداريات لتطوير ميدان
المحطة بمدينة المنيا  11وعليه فالمطلوب موافاتهم بالصيغة النهائية للمسابقة
موضحا بها الشروط والمواصفات الفنية والمالية المطلوبة حتي يتسني لهم العرض
علي السيد الوزير المحافظ إلبداء الرأي واتخاذ الالزم نحو اإلعالن عن المسابقة 1

القــــــرار :

يتم تشكيل لجنة لوضع الصيغة النهائية للمسابقة وتتكون من :
-
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أستاذ متفرغ بقسم ترميم وصيانة

السيد أ1د  /وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئه
السيد ا1د  /رئيس قسم النحـــت
السيد أ1د  /رئيس قسم التصوير
السيد أ1د  /رئيس قسم العمـاره

الداراسات العليا

الموضــــــــوع بخصوص مذكرة السيد أ.د /وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث
والمرفوعة للعرض على مجلس الكلية بشان أعتماد النتيجة الخاصة بامتحان دبلوم
:
الجرافيك والذي تم عقدة خالل الفترة من  5/6إلى 8102/5/07م وذلك بعد ان تم
أعتمادها من قبل السادة أعضاء الكنترول والسيد أ1د  /عميد الكلية .
6

القــــــرار :

التوصيه بالمنح 1

شئون الطالب
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الموضــــــــوع بخصوص مذكرة السيد أ1د  /عميد الكليه بشأن عرض رأى مجالس األقسام العلمية
ردا على قرار مجلس الكليه بجلسته رقم ( )6المنعقد بتاريخ 8102/6/84م فى شأن
:
" الموافقه على المقترح المقدم من مجلس قسم الديكور  ،على أن يعمم على
األقسام العلمية لإلسترشاد به  ،مع تحديد الحد األقصى للدراسة بأى قسم أسبوعيا ً
ما بين  82ساعه كحد أدنى  ،و 38ساعة كحد أقصى " وذلك بناءا ً على مذكرة
السيد أ1د  /مجدى سليمان – رئيس لجنة تعديل الئحة الكليه والمتضمنه ضوابط
التعديل المقترحة للعرض على مجلس الكليه  ،وبناءا ً على موافقة مجلس قسم
الديكور بجلسته رقم ( )01المنعقد بتاريخ 8102/6/4م على ما جاء بالمقترحات
على أن يتم إجراء بعض التعديالت عليها وقد سبق وأن أوصى مجلس الكليه
بمخاطبة األقسام العلمية ألخذ اآلراء حول المقترحات 11
 وبعرض األمر على مجلس قسم الترميم بجلسته رقم ( )37المنعقد بتاريخ8102/7/3م فقد تمت الموافقه مع العمل على كتابة المقترحات الخاصه
بتعديل الئحة القسم 1
 وبعرض األمر على مجلس قسم النحت بجلسته رقم ( )811المنعقد بتاريخ8102/7/0م فقد وافق المجلس على الضوابط المقترحة لتعديل الالئحة
الداخلية للكلية  ،مع التوصية بالموافقه على المقترح المقدم من مجلس
قسم الديكور ( على أن يعمم على األقسام العلمية إلسترشاد به مع تحديد
الحد األقصى للدراسة ) ويتم تشكيل لجنة من رؤساء البرامج  ،والسيد أ1د
 /رئيس القسم  ،والسيد أ1م1د  /جمال يحيى صدقى 1
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الموضــــــــوع بخصوص موافقة مجلس قسم النحت بجلسته رقم ( )811المنعقد بتاريخ
8102/7/0م على المقترحات الخاصه بالدورات التدريبية المقرره بالماده رقم ()07
:
من الالئحة الداخلية للكلية ويتم تشكيل لجنة من كل من :
 أ1م1د  /إيمان البحيرى  -أ1م1د  /جمال يحيى صدقىأ1د  /مصطفى العزبى

القــــــرار :

القــــــرار :
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الموضــــــــوع
:
القــــــرار :
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يوصى المجلس بمخاطبةاألقسام العلمية إلعداد الالئحة الداخلية لكل قسم
بعد تعديلها وإعتماد هذا التعديل بمجالس األقسام العلمية المقرر عقدها
خالل شهر نوفمبر 8102م  ،وعرض األمر على مجلس الكليه إلتخاذ ما
يلزم من إجراءات اإلعتماد لتلك الخطط 1

أحيط المجلس علما ً  ،على أن يتم تقديم رؤية القسم الخاصه بالدورات
التدريبية خالل المجلس القادم 1

بخصوص موافقة مجلس قسم النحت بجلستة رقم ( )811المنعقد بتاريخ
 8102/7/0م علي وضع مقترحات حول مفهوم االختبار الخاص بالمتقدمين
و التخصصات التي تسمح بها
للدراسات الحرة لتحديد نوعية االختبار
االقسام العلمية للدراسة ويتم تشكيل لجنة من كال من  :د /حمدي عبد الستار – د/
مروة محمد أحمد – د /محمد أحمد فهمي د /محمد الشبرواي عبد العزيز .

أحيط المجلس علما ً  ،على أن يتم تقديم رؤية القسم الخاصه بذلك خالل
المجلس القادم1

الموضــــــــوع بخصوص ما ورد من األقسام العلمية بشأن تشكيل لجان تصحيح مقررات الفرقة
الرابعه فى حالة عدم حضور السادة أعضاء اللجان الثالثية  ،وكذلك تشكيل لجان
:
تحكيم مشروع البكالوريوس :
 موافقة مجلس قسم النحت بجلسته رقم ( )811المنعقد بتاريخ 8102/7/0معلى إضافة األساتذة واألساتذة المساعدين فى حالة عدم حضور السادة
األساتذة أعضاء اللجان الثالثية لتصحيح مقررات الفرقة الرابعه  ،وإضافة
عدد من السادة أعضاء هيئة التدريس إلى تشكيل اللجان للقيام بتصحيح
إمتحانات مقررات القسم لهذا العام 1
 خطاب السيد أ1د  /رئيس قسم الجرافيك متضمنا ً تشكيل لجان واضعىاألسئلة والتصحيح دور مايو 8102م 1
7

 خطاب السيد أ1م1د  /المشرف على قسم العماره بشأن طلب الموافقه علىإضافة السادة الواردة أسمائهم بالخطاب إلى لجان تصحيح وتحكيم مقررات
الفرقة الرابعه نظرا ً لعدم حضور السادة أعضاء اللجان الثالثية – دور مايو
8102/8107م
 موافقة مجلس قسم الرسوم المتحركة بجلسته رقم ( )01المنعقد بتاريخ8102/7/0م على تشكيل لجان واضعى األسئلة والتصحيح للفرقة الرابعه فى
مواد الفصل الدراسى الثانى 1
 تشكيل لجان واضعى األسئلة والتصحيح إلمتحانات الفرقة الرابعة – قسمالديكور بشعبتيه ( العمارة الداخلية – الفنون التعبيرية ) – الفصل الدراسى
الثانى 8102/8107م
 تشكيل لجان واضعى األسئلة والتصحيح إلمتحان الفرقة الرابعه – قسمالتصوير للفصل الدراسى الثانى من العام الجامعى 8102/8107م
 تشكيل لجان واضعى األسئلة والتصحيح إلمتحان الفرقة الرابعه – قسمالترميم للفصل الدراسى الثانى من العام الجامعى 8102/8107م1

القــــــرار :
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الموضــــــــوع بخصوص مذكرة السيد أ1د  /وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب بشأن اإلحاطة
بإنتهاء كنترول الفرقة الرابعه من رصد ومراجعة إمتحان الفصل الدراسى الثانى
:
 دور مايو لمرحلة البكالوريوس بكلية الفنون الجميله للعام الجامعى8102/8107م  ،والمطلوب عرض األمر على المجلس الموقر إلعتماد النتيجه 1

القــــــرار :
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الموافقه على إعتماد النتيجة 1

الموضوعات العامة

الموضــــــــوع بخصوص خطاب السيد  /مدير عام المكتبات – اإلدارة العامة للمكتبات الجامعية
بشأن طلب الموافقه على نقل تمثال للسيد /محمد حسني مبارك رئيس الجمهورية
:
األسبق إلي متحف كلية الفنون الجميلة 1

القــــــرار :

-43

الموافقه على التشكيالت الوارده من األقسام العلمية 1

الموافقه على ضم التمثال إلى متحف الكليه 1

اللجان المنبثقة عن مجلس الكليه

الموضــــــــوع محضر لجنة العالقات الثقافية بجلستها المنعقده بتاريخ

8102/7/2م 1

:
القــــــرار :
الموضــــــــوع محضر لجنة المكتبات بجلستها رقم ( )01المنعقده بتاريخ 8102/7/ 8م
:
القــــرار  :الموافقه على الموضوعين األول والثانى  ،وعدم الموافقه على الموضوع
الثالث  ،أما الموضوع الرابع فقد قرر المجلس  :التوصية بعمل
بروتوكول مع الكليات المختلفه للفنون الجميلة ويكلف بذلك السيد أ1د /
وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئه 1
الموضــــــــوع بخصوص محضر لجنة شئون التعليم والطالب بجلستها رقم ( )01المنعقده بتاريخ
8102/7/2م
:
القـــــرار  :الموافقه على الموضوعات الوارده باللجنه 1
الموافقه على الموضوعات الوارده باللجنه 1
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الموضــــوع
:

بخصوص لجنة لجنة الدراسات العليا والبحوث المنعقده بتاريخ
8

8102/7/ 2م
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القـــــــرار :
الموضــــوع
:
القــــــرار :

الموافقه على الموضوعات الوارده باللجنه 1
بخصوص محضرلجنة شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئه رقم ( )01المنعقده بتاريخ
8102/7/2م1

الموافقه على الموضوعات الوارده باللجنه 1
هذا وقد أقفل المحضر على ما تقدم حيث كانت الساعة الرابعة والنصف
عصرا ً على أن يعود لإلنعقاد فى الجلسة القادمة بإذن هللا 1
أمين المجلس
عميد الكلية
ورئيس المجلس
( أ1د  /أحمد سليم أحمد سالم )
إبراهيم هاشم )

9

( أ1د  /محمد

