" بسم الله الرحمن الرحيم"
محضر إجتماع مجلس كلية الفنون الجميله-الجلسة رقم ()2
المنعقد بتاريخ 2089/2/81م
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

إنه فى يوم اإلثنين الموافق 2089/2/81م تم عقد إجتماع مجلس كلية الفنون الجميله بجلستة رقم ( )2حيث
كانت الساعة الحادية عشر صباحا تحت رئاسة :
عميد الكليه وبحضور كل من الساده أعضاء
 -8السيد أ0د  /محمد إبراهيم هاشـــــــــــــــــــم

المجلس وهم:
 -2السيد 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  /أحمد رجب
أستاذ ورئيــس قســـم
الجرافيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك
صقــــــــــــــــــــــــــــر
أستاذ ورئيس قســـم
 -6السيد أ0د  /إيهــاب عبـــد الله
النحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت
يوســــــــــــــف
أستاذ ورئيس قســم
 -7السيد أ0د  /أحمد سليم أحمد
التصويـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر
سالــــــــــــــم
أستاذ ورئيس قســم
 -8السيد أ0م0د  /هشام محمد حسن
الديكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــور
الجبـــــاس
أستاذ ورئيس قســـم ترميم وصيانة
 -9السيده أ0م0د  /عبير غريب
اآلثــــــــــــــــــــــــــــــار
عبـــــــــــــد اللـه
أستاذ مساعد والمشرف على قســـم
 -00السيد أ0م0د  /إسماعيل أحمد
العمـــــــــــــــــــــــــــــــاره
عامـــــــــــــــر
أستاذ مساعد وقائم بأعمال رئيس قسـم الرسـوم
 -00السيد أ0م0د  /عبدالرحمن
المتحركـــه
الجنـــــــــــــــدى
أستاذ متفرغ بقسم
 -01السيد أ0د  /محمد إسماعيل
النحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت
جاهيــــــــــــــــن
أستاذ متفرغ بقسم ترميم وصيانة
 -03السيد أ0د  /حسين محمد
اآلثــــــــــــــــــــــــــــــــار
علــــــــــــــــــــــــــى
أستاذ متفرغ بقسم
 -04السيد أ0د  /محمد على محمود
الجرافيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك
خاطــــــــــــــر
أستاذ مساعد بقسم
 -05السيد أ0م0د  /جرجس سعيد
النحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت
ميخائيـــــــــــل
مدرس بقسم ترميم وصيانة
 -06السيد د  /يحيى عثمان
اآلثــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــار
محمـــــــــــــــــــــــــود
مدير قصر الثقافه بالمنيا – ممثلة عن المجتمع
 -07السيده الدكتوره  /رانيا
المدنــــــــــــى
عليـــــــــــــــــــــــــوه

واعتذر عن عدم الحضور :

1

 السيد أ0د  /سامى محمد أبو طالــــــــــــــــــبالديكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــور

أستاذ متفرغ بقسم

وتغيب عن الحضور :
 -السيد أ0د  /إبراهيم محمد غزالـــــــــــــــــــه

التصويـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر

أستاذ بقسم

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

-2

الموضـــــــوع بخصوص موافقة مجلس قسم الجرافيك بجلسته رقم()6المنعقد بتاريخ 2019/2/11م
على ما ورد بالتقرير العلمى النهائى الوارد من اللجنة العلمية الدائمة لترقية األساتذة
:
واألساتذة المساعدين والمتضمن فحص اإلنتاج العلمى والفنى المقدم من د /محمود
مراد عبد اللطيف  -المدرس بقسم الجرافيك  -للترقية إلى درجة أستاذ مساعد
بنفس القسم والكلية.

القـــــــرار :

-3

الموضـــــــوع بخصوص إحاطة مجلس قسم الرسوم المتحركة بجلسته رقم()11المنعقد بتاريخ
بما ورد بالتقرير العلمى النهائى الوارد من اللجنة العلمية الدائمة
2019/2/11م
:
لترقية األساتذة واألساتذة المساعدين والمتضمن فحص اإلنتاج العلمى والفنى المقدم من
د /منصور محمد محمد الشريف  -المدرس بقسم الرسوم المتحركة  -للترقية لدرجة
أستاذ مساعد بنفس القسم والكلية.

القـــــــرار :
-4

الموافقه على ما ورد بتقرير اللجنة والتى ترى " أن السيد الدكتور /
محمود مراد محمد عبداللطيف يرقى لشغل وظيفة أستاذ مساعد بقسم
الجرافيك بكلية الفنون الجميلة جامعة المنيا " 0

الموافقه على ما ورد بتقرير اللجنة والتى ترى " أن السيد الدكتور /
منصور محمد محمد منصور الشريف يرقى لشغل وظيفة أستاذ مساعد
بقسم الرسوم المتحركة بكلية الفنون الجميلة – جامعة المنيا " 0

الموضـــــــوع بخصوص إحاطة مجلس قسم الجرافيك بجلسته رقم ( )6المنعقد بتاريخ 2112/2/11م
بمجمل األبحاث العلمية المقدمه من السيده أ0م0د  /هناء حسن عامر -األستاذ
:
المساعد بالقسم –للترقى لدرجة أستاذ بقسم الجرافيك 1

أحيط المجلس علماً.

-5

القـــــــرار :
الموضـــــــوع بخصوص موافقة مجلس قسم الجرافيك بجلسته رقم ( )6المنعقد بتاريخ 2112/2/11م
على تشكيل لجنة لتقييم ملف النشاط اإلدارى المقدم من السيده أ0م0د  /هناء حسن
:
عامر -األستاذ المساعد بالقسم للترقى لدرجة أستاذ بقسم الجرافيك  ،وقد قام السادة
األساتذة بالقسم بعمل التقييم 1

الموافقه.

-6

القـــــــرار :
الموضـــــــوع بخصوص موافقة مجلس قسم الترميم بجلسته رقم ( )22المنعقد بتاريخ 2112/2/12م
على تشكيل لجنة فحص رسالة الدكتوراه المقدمه من الباحثة  /رحاب ثابت عبدالوهاب
:
 المدرس المساعد بالقسم حيث تم منحها درجة دكتوراه الفلسفة فى الترميم-تخصص عالج وصيانة المخطوطات  ،على أن تشكل اللجنة كالتالى :
المشرف على قسم الترميم
 -1أ1م1د  /عبير غريب عبدالله
أستاذ متفرغ بالقســـــــــم
 -2أ1د  /حسين محمد علــــــــى
أستاذ بالقســــــــــــــــــــم
 -3أ1د  /فاطمه صالح مدكــــور
مع التوصية بتعيينها على درجة مدرس بقسم الترميم 0

الموافقه.

-7

القـــــــرار :
الموضـــــــوع بخصوص موافقة مجلس قسم التصوير بجلسته رقم ( )2المنعقد بتاريخ 2019/2/11م
2

:
القـــــــرار :
-1

منح السيده أ.م.د /هاله محمد عبد المنعم – األستاذ المساعد
على
ً
بالقسم أجازة لرعاية طفل لمدة ثالثة شهور إعتبارا من شهر إبريل 2089م  ،وذلك
بناءا على الطلب المقدم منها 1

الموافقه طبقا ً للوائح والقوانين.

الموضـــــــوع بخصوص موافقة مجلس قسم الرسوم المتحركة بجلسته رقم ( )11المنعقد بتاريخ
على منح السيد م /محمد صبرى السيد – المعيد بالقسم أجازة
2019/2/11م
:
لرعاية والده المريض لمدة عام إعتبارا ً من تاريخ إخالء الطرف  ،وذلك بناءا على
الطلب المقدم منه 1

القـــــــرار :

الموافقه طبقا ً للوائح والقوانين.

اإلنتدابــــات

-9

الموضــــوع بخصوص موافقة مجلس قسم الترميم بجلسته رقم()22المنعقد بتاريخ 2019/2/12م
على إنتداب السيد أ.د /حسين محمد على  -األستاذ المتفرغ بالقسم إلى كلية الفنون
:
الجميلة بالزمالك  -جامعة حلوان للتدريس بمرحلة البكالوريوس بواقع  1ساعات
أسبوعيا ً ( يوم الخميس ) خالل الفصل الدراسى الثانى للعام الجامعى 2089 -2081م
0

الموافقه بما ال يتعارض مع جدول سيادته.

-80

القـــــــرار :
الموضــــوع بخصوص موافقة مجلس قسم الترميم بجلسته رقم()22المنعقد بتاريخ 2019/2/12م
على إنتداب السيد أ.د /حسين محمد على  -األستاذ المتفرغ بالقسم إلى كلية الفنون
:
الجميلة  -جامعة األسكندريه للتدريس بمرحلة الدراسات العليا بواقع 6ساعات
أسبوعيا ً ( يوم السبت ) خالل الفصل الدراسى الثانى للعام الجامعى 2089 -2081م0

الموافقه بما ال يتعارض مع جدول سيادته.

-88

القـــــــرار :
الموضـــــــوع بخصوص موافقة مجلس قسم الترميم بجلسته رقم()22المنعقد بتاريخ 2019/2/12م
على إنتداب السيده أ.د /فاطمة صالح مدكور  -األستاذ بالقسم إلى معهد الدراسات
:
العليا للبردى والنقوش وفنون الترميم -جامعة عين شمس لتدريس برنامجى تمهيدى
ماجستير ودبلوم الترميم بواقع  1ساعات أسبوعياً.

القـــــــرار :
-82

الموضـــــــوع بخصوص موافقة مجلس قسم الجرافيك بجلسته رقم()6المنعقد بتاريخ 2019/2/11م
على إنتداب السيد أ.م.د /على أحمد شعبان – األستاذ المساعد بالقسم إلى كلية
:
الفنون الجميلة بجامعة أسيوط لتدريس مقررات خاصة بمرحلة الماجستيرخالل
الفصل الدراسى الثانى للعام الجامعى 2089/2081م ،وذلك بناءا على الطلب الوارد
من السيد أ.د /عميد كلية الفنون الجميلة  -جامعة أسيوط فى هذا الشأن 0

القـــــــرار :
-83

الموافقه على أال يتعارض مع جدول سيادته 0

الموضـــــــوع بخصوص موافقة مجلس قسم الديكور بجلسته رقم()5المنعقد بتاريخ 2019/2/12م
على إنتداب السيده أ.م.د /سهير عبد الرحيم أبو العيون  -األستاذ المساعد بالقسم
:
إلى المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا – مدينة المنيا الجديده للتدريس بواقع يوم
واحد من كل أسبوع خالل الفصل الدراسى الثانى للعام الجامعى 2089/2081م ،وذلك
بناءا على الخطاب الوارد من السيد أ0د  /عميد المعهد فى هذا الشأن 0

القـــــــرار :
-84

الموافقه بما ال يتعارض مع جدول سيادتها.

الموافقه بما ال يتعارض مع جدول سيادتها.

الموضـــــــوع بخصوص موافقة مجلس قسم الرسوم المتحركة بجلسته رقم()11المنعقد بتاريخ
2019/2/11م على إنتداب كل من السيد أ.م.د /عبد الرحمن الجندى  -األستاذ
:
المساعد والقائم بأعمال رئيس القسم  ،والسيد د /على حسن عبد الاله الدالى -
المدرس بالقسم إلى كلية التربية للطفولة المبكره للقيام بتدريس مقرر تصميم الرسوم
المتحركه لطفل الروضه لمرحلة الدراسات العليا للفرقه الثانيه خاص بتكنولوجيا
3

التعليم لألطفال للفصل الدراسى الثانى للعام الجامعى 8002/8002م بواقع يوم واحد
(الخميس ) من كل أسبوع بعدد ساعات نظرى ( ،)0وعدد ساعات تطبيقى (.)8

الموافقه على أال يتعارض مع جدول سيادتهما.

-85

القـــــــرار :
الموضـــــــوع بخصوص موافقة مجلس قسم الرسوم المتحركة بجلسته رقم()11المنعقد بتاريخ
2019/2/11م على إنتداب كل من السيد أ.م.د /عبد الرحمن الجندى  -األستاذ
:
المساعد والقائم بأعمال رئيس القسم ،والسيد د /حاتم محمد أحمد  -المدرس بالقسم
إلى كلية التربية للطفولة المبكره للقيام بتدريس مقرر الجرافيك والرسوم المتحركة
لألطفال لمرحلة الدراسات العليا للفرقه األولى خاص رياض أطفال للفصل الدراسى
الثانى للعام الجامعى 8002/8002م بواقع يوم واحد ( الخميس ) من كل أسبوع بعدد
ساعات نظرى ( ،)0وعدد ساعات تطبيقى (.)8

القـــــــرار :
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الموافقه على أال يتعارض مع جدول سيادتهما.

الموضـــــــوع بخصوص خطاب السيد أ0م0د  /القائم بأعمال رئيس قسم العمارة بشأن موافقة القسم
على طلب إنتداب السيد أ0م0د  /إسماعيل أحمد عبدالله عامر – األستاذ المساعد –
:
والمشرف على القسم لتدريس مقرر " الرسم الهندسى " لطالب الفرقة الثانية بكلية
التربية الفنية لمدة ساعتين أسبوعيا ( يوم الخميس) من الساعة الواحده ظهرا خالل
الفصل الدراسى الثانى للعام الجامعى 2112/2112م وذلك بناءا على طلب كلية
التربيه إنتداب أحد أعضاء هيئة التدريس من قسم العمارة بالكليه لتدريس هذه الماده 1

الموافقه على أال يتعارض مع جدول سيادته 0
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القـــــــرار :
الموضـــــــوع بخصوص موافقة مجلس قسم الترميم بجلسته رقم()22المنعقد بتاريخ 2019/2/12م
على اإلنتدابات الداخليه للساده أعضاء هيئة التدريس بالقسم على النحو التالى:
:
الفرقة

الماده

العضو المنتدب

المسمى
الوظيفى

عدد
الساعات
(أسبوعيا)

 -1الطبيعه العامه

أ1د/مايسه أحمد
فتحى

 -2كيمياء عامه

أ.د /ناديه شحاته

أستاذ بقسم
الفيزياء بكلية
العلوم
أستاذ بقسم
الكيمياء بكلية
العلوم
مدرس بقسم
اآلثار
الفرعونية
بكلية اآلداب
مدرس بقسم
التصوير بكلية
الفنون
مدير عام
لآلثار
اإلسالمية
والقبطيه
بمصر
الوسطى
أستاذ مساعد
بقسم النحت
مدرس بقسم
العماره
مدرس بقسم

بواقع 2
ساعات

الفرقه األولى
 -3لغه مصريه
قديمه

د /محمد رجب

 -2دراسه علميه فى د/رحاب عبد
المنعم
فن التصوير

الفرقه الثانيه

الفرقه الثالثه
الفرقه

-1فنون وعماره
إسالميه

د رجب عبد
السالم

 -2دراسه علميه فى د/جرجس سعيد
فن النحت
-1رسم معمارى د /هشام أبو
الوفا
-1رسم معمارى د /هشام أبو
4

بواقع 2
ساعات
بواقع 2
ساعات
بواقع 2
ساعات
بواقع 2
ساعات

بواقع 2
ساعات
بواقع 2
ساعات
بواقع 2

الرابعه
الدراسات
العليا
كلية
اآلداب(قسم
اآلثار
اليونانية
والرومانية)

القــــــرار :

-1عماره مصريه
قديمه

الوفا
أ.د/جالل أبو
بكر

-2كيمياء صناعيه
متقدمه

د /خيرى محمود
السيد عطيه

-1الترميم

د /مروه عاطف
محمد

-2الترميم

د/فاتن حسن
عبد الرحمن

ساعات
بواقع
ساعتين

العماره
أستاذ بكلية
اآلداب قسم
آثار مصريه
أستاذ بقسم
الكيمياء بكلية
العلوم
مدرس بقسم
الترميم

بواقع 2
ساعات

مدرس بقسم
الترميم

بواقع 2
ساعات

بواقع
ساعتين

الموافقه على أال يتعارض مع جداول القسم العلمى واألقسام من داخل
الكلية.

العالقات الثقافيه
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الموضـــــــوع بخصوص موافقة مجلس قسم الديكور بجلسته رقم()5المنعقد بتاريخ 2019/2/12م
على تشكيل لجنة إلعداد التقرير الخاص بمعرض السيد أ.م.د /هشام محمد حسن
:
الجباس – القائم بأعمال رئيس قسم الديكور والذى تم عرضه بقاعة العرض بالكلية
بتاريخ 2112/1/11م تحت عنوان (المعايير التصميمية لعروض مسرح عرائس
الماريونت لرؤية (قاهر األباليس مع العروسه والعريس) على أن تشكل اللجنه على
النحو اآلتى:
 -1أ.د /محمد إبراهيم هاشم
 -2أ.د /محمد على خاطـــــــر
 -3أ.د /صالح عبد ربه علـــى
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الموضـــــــوع بخصوص خطاب السيد أ.د /خالد سليم فجال  -عميد معهد الجيزه العالى للهندسه
والتكنولوجيا والمتضمن طلب التعاون المشترك بين المعهد وكلية الفنون الجميلة -
:
جامعة المنيا فى تنظيم المؤتمر الدولى الثالث عشر تحت عنوان "اإلبداع والتكنولوجيا
"والذى سوف تعقده الكلية خالل الفتره مــن  11 - 11أبريل 2112م على أن تكون
أوجه التعاون فيما يلى:
 -1يتم عقد بعض حلقات المؤتمر بقاعة المؤتمرات بمعهد الجيزه العالى للهندسه
والتكنولوجيا
وسوف يكون ذلك مشجعا لحضور الباحثين من القاهره والمدن القريبه.
 -2يتكفل المعهد بجميع تكاليف إستضافة الضيوف بالمعهد 1
 -3المساهمه الماديه فى تكاليف طباعة كتاب المؤتمر 1
متمنيين أن ينال العرض قبول الكلية.

القــــــرار :

أحيط المجلس علماً.

الموافقه.
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القــــــرار :
الموضـــــــوع بخصوص خطاب السيد أ.د /وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئه
والمتضمن عرض سيادته للقيام بمهمة تحكيم األبحاث العلمية الخاصه بالمؤتمر العلمى
:
الدولى الثالث عشر المزمع عقده بالكلية تحت عنوان (الفن والتكنولوجيا) خالل الفتره
من  01- 01أبريل 8002م  ،وذلك مساهمة فى دعم صندوق البحوث.

القــــــرار :

أحيط المجلس علما ً مع توجيه الشكر لسيادته.

شئــون الطـــالب
5
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الموضـــــــوع بخصوص إجتماع رؤساء األقسام العلمية المنعقد يوم الثالثاء بتاريخ 2112/2/12م
تحت رئاسة السيد أ.د /محمد إبراهيم هاشم – عميد الكلية وبحضور كل من السيد
:
أ.د /وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب والساده رؤساء األقسام العلمية  ،وقد تمت
مناقشة الموضوعات التاليه :
 -1تأخر تسليم األقسام العلمية للجداول الدراسية للفصل الدراسى الثانى للعام
الجامعى 2112/2112م.
 -2خطاب السيد أ.د /عميد الكلية لألقسام العلمية بشأن إنتظام العملية التعليمية
وفقا لمواعيد المحاضرات فى الجداول المعلنه للطالب باألقسام العلمية.

القــــــرار :
-22

-26

اللجان المنبثقة عن مجلس الكليه
الموافقه على الموضوعات الوارده باللجنه 0

الموضـــــــوع بخصوص محضر لجنة الدراسات العليا والبحوث المنعقده بتاريخ 2019/2/ 11م

:
-25

عدم الموافقه.

الموضـــــــوع محضر لجنة شئون التعليم والطالب بجلستها رقم ( )2المنعقده بتاريخ 2019/2/11م

:
القــــــرار :
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الموضوعات العامه

الموضـــــــوع بخصوص خطاب السيد أ.م.د /جرجس سعيد ميخائيل  -األستاذ المساعد بقسم النحت
 ،وأمين مجلس الكلية بشأن طلب الموافقه على تسجيل جلسات مجلس الكلية بإستخدام
:
كاميرات الفيديو وذلك لتوثيق الجلسات بشكل أفضل يمكن معه الحفاظ على تاريخ
جهود المجلس فى النهوض بالعملية التعليمية بالكلية وإضافة الفيديوهات لمضبطة
المجلس.

القــــــرار :
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أحيط المجلس علماً.

الموافقه على الموضوعات الوارده باللجنه 0

القــــرار :
الموضـــــــوع بخصوص محضر لجنة العالقات الثقافية بجلستها المنعقده بتاريخ 2019/1/ 11م
0
:
القـــــرار  :الموافقه على الموضوعات الوارده باللجنه 0
الموضــــوع
:
القـــــــرار :

بخصوص محضرلجنة شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئه بجلستها رقم ( ) 4
2089/2/ 81م0
المنعقده بتاريخ

الموافقه على الموضوعات الوارده باللجنه 0
هذا وقد أقفل المحضر على ما تقدم حيث كانت الساعة الثانية ظهرا 00
على أن يعود لإلنعقاد فى الجلسة القادمة بإذن الله 0
أمين المجلس
عميد الكلية
ورئيس المجلس
( أ.م.د  /جرجس سعيد ميخائيل )
6

( أ.د  /محمد إبراهيم هاشم )

7

