" بسم

ميحرلا نمحرلا هللا

"

محضر إجتماع مجلس كلية الفنون الجميله – الجلسة رلم ()6
المنعمد بتاريخ 1027/6/21م
-----إنه فى يوم اإلثنين الموافك 2017/6/12م تم عمد إجتماع مجلس كلية الفنون الجميله بجلستة رلم ()6
حيث كانت الساعة الثانية عشر ظهرا تحت رئاسة :
عميد الكليه وبحضور كل من الساده أعضاء
 -2السيد األستاذ الدكتـور  /سامى دمحم أبوطالـب

المجلس وهم:

وكيل الكلية لشئون التعليم
والطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالب
وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا
والبحـــــــــــــــــــــــــــــــــــوث
وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية
البيئـــــــــــــــــــــــــــه
 -1السيد أ0د  /صالح عبد ربه
أستاذ ورئيس لسم
علـــــــــــــــــــــــــــى
-3السيد أ0د  /دمحم إبراهيم هاشــــــــــــــــــــــــم الجرافيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن
أستاذ ورئيس لسم
-4السيد أ0د  /زكريا أحمد
النحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت
حافـــــــــــــــــــــــــــــظ
أستاذ ورئيس لسم ترميم وصيانة
 -5السيد أ0د  /أحمد رجب
اآلثـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــار
صمــــــــــــــــــــــــــــــر
أستاذ ورئيس لســم
 -6السيد أ0د  /إيهاب عبد هللا
التصويــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر
يوســــــــــــــــــــف
أستاذ ورئيس لسم الرسوم
 -7السيد ه أ0د  /فاطمه صالح
المتحركــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه
مدكــــــــــــــــــــــور
 -8السيد أ0د  /دمحم عبد المنعــم إبراهيــــــــــــم أستاذ مساعد والمشرف على لسم
 -9السيد أ0م0د  /عيد دمحم عبداللطيــــــــــــــف العمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاره
أستاذ مساعد والمشرف على لسم
 -20السيد أ0م0د  /إسماعيل أحمد
الديـــكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــور
عامـــــــــــــــــر
 -22السيد أ.م .د  /هشام دمحم حسن الجبـــــاس أستاذ بمسم
 -21السيد أ0د  /دمحمين دمحم ربيـــــــــــــــــــــع النحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت
أستاذ متفرغ بمسم ترميم وصيانة
 -23السيد أ0د  /حسين دمحم
اآلثـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــار
علــــــــــــــــــــــــــى
المدير التنفيذى لوحدة الجودة
 -24السيد أ0د  /طارق محمود
بالكليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه
نبيـــــــــــــــــــــــــه

ولد تغيب عن الحضور كل من :

أستاذ متفرغ بمسم

السيد أ0د  /مجدى سيد سليمـــــــــــــــــــــــــــــانالجرافيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن
السيد أ0م0د  /أحمد على حيــــــــــــــــــــــــــدقالتصويــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر
 السيد ه د  /إعتماد ياسين عبد الرحمـــــــــــــــنالمتحركـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه
 السيد أ0د  /دمحم إسماعيل جاهيـــــــــــــــــــــنودراية بالمواد التى تــــدرس

أستاذ مساعد بمسم
المدرس بمسم الرسوم
أستاذ متفرغ بمسم النحت وأكثرخبرة
1

أستاذ متفرغ بمسم الجرافين وأكثرخبرة

السيد أ0د  /دمحم على محمود خاطـــــــــــــــــــرودراية بالمواد التى تدرس

هذا ولد إفتتح السيد أ0د  /رئيس المجلس الجلسة " بسم
سيادته بالسادة األعضاء  00ثم شرع المجلس النظر فى الموضوعات التالية :
-2

ميحرلا نمحرلا هللا " مرحبا

الموضــــــوع بخصوص التصديك على محضر الجلسة السابمة 0

:
المــــــــــرار
:

تم التصديك على محضر الجلسة السابمه 0

شئون العاملين
-1

الموضوع :

-3

المــرار :
الموضوع :

-4

المــرار :
الموضوع :

-5

المــرار :
الموضوع :

بخصوص خطاب السيد أ.م.د /المشرف على لسم العماره بشأن الموافمة على
تشكيل لجنة الفحص الخاصه بالسيد م.م /خالد يوسف دمحم يوسف –المدرس
المساعد بالمسم حيث تم منحه درجة دكتوراه الفلسفة فى الفنون الجميلة
تخصص العماره بناءا على موافمة مجلس الجامعة المنعمد بتاريخ
1027/5/30م على أن تشكل اللجنه كالتالى:
 -2أ.د /دمحم إبراهيم هاشـــــم أستاذ بمسم الديكور ووكيل الكلية لشئون
الدراسات
العليا والبحوث
األستاذ المتفرغ بمسم
 -1أ.د /دمحم على خاطـــــــــــر
الجرافيـــــــــــــــــــــــــــــــن
األستاذ المساعد بمسم العماره
 -3أ.م.د /إسماعيل أحمد عامر
والمشرف على المسم
ولد أفاد سيادته بأن المسم ليس لديه مانع من التوصية
بالتعيين .

الموافمه على تشكيل لجنة الفحص 0

بخصوص خطاب السيد أ.م.د /المشرف على لسم العماره بشأن الموافمة على
تشكيل لجنة الفحص الخاصه بالسيد م.م /هشام على أبو الوفا عبد العاطى –
المدرس المساعد بالمسم حيث تم منحه درجة دكتوراه الفلسفة فى الفنون
الجميلة تخصص العماره بناءا على موافمة مجلس الجامعة المنعمد بتاريخ 30
1027/5/م على أن تشكل اللجنه كالتالى:
 -2أ.د /سامى دمحم أبو طالـــــــب األستاذ بمسم الديكور وعميد
الكليــــــــــــــــــــــة
األستاذ بمسم الديكور ووكيل
 -1أ.د /صالح عبد ربه علـــــــــــى
الكلية لشئــــــــــــون
التعليم والطالب
 -3أ.م.د /إسماعيل أحمد عامـــر األستاذ المساعد بمسم العماره و
المشرف على المسم
ولد أفاد سيادته بأن المسم ليس لديه مانع من التوصية
بالتعيين 0

الموافمه على تشكيل لجنة الفحص 0

بخصوص موافمة مجلس لسم الترميم بجلسته رلم ( )25المنعمد بتاريخ
على الطلب الممدم من الباحثة  /المدس مختار حامد –
2017/6/5م
المعيده بالمسم بشأن تعيينها فى درجة مدرس مساعد بالمسم حيث تم منحها
درجة الماجستير فى الفنون الجميلة  -تخصص الترميم وصيانة اآلثار بناءا ً
على موافمة مجلس الجامعة المنعمد بتاريخ 2017/4/30م 0

أوصى المجلس بالموافمة على التعيين 0

بخصوص موافمة مجلس لسم الترميم بجلسته رلم ( )23المنعمد بتاريخ
على تجديد إعارة السيد د  /دمحم أبوالفتوح محمود
2017/4/3م
2

غنيم للعمل بكلية السياحة واآلثار جامعة الملن سعود بالمملكة العربية
السعودية للعام الجامعى 2012/2017م  ،وذلن إعتبارا من 2017/9/1م 0

-6

المــرار :
الموضوع :

الموافمــــه.

بخصوص موافمة مجلس لسم التصوير بجلسته رلم ( )5المنعمد بتاريخ
على الطلب الممدم من أ.د/أمل صبرى دمحم  -األستاذ
2017/6/5م
بالمسم بشأن تجديد إعارتها للعمل بجامعة الملن عبد العزيز بالمملكة العربية
السعودية للعام الجامعى 2012 /2017م  ،وذلن طبما للوائح والموانين 0

المــرار :

الموافمــــه.

-7

الموضوع :

بخصوص موافمة السيد أ0م0د  /المشرف على لسم العماره على الطلب
الممدم من أ.د/جمال أحمد عبد الحميد -األستاذ بالمسم بشأن تجديد إعارته
للعمل بجامعة جازان بالمملكة العربية السعودية للعام الجامعى الخامس /2017
2012م 0

-8

المــرار :
الموضوع :

الموافمه بعد إستكمال األوراق المطلوبه .

بخصوص موافمة السيد أ0م0د  /المشرف على لسم العماره على الطلب
الممدم من أ.م.د/أيمن دمحم مصطفى  -األستاذ المساعد بالمسم بشأن تجديد
إعارته للعمل بجامعة أم المرى بالمملكة العربية السعودية للعام الجامعى الرابع
2012 /2017م 0

المــرار :

الموافمه بعد إستكمال األوراق المطلوبه .

-9

الموضوع :

-20

المــرار :
الموضوع :

بخصوص موافمة السيد أ0م0د  /المشرف على لسم العماره على الطلب
الممدم من د  /لبنى عبدالعزيز أحمد – المدرس بالمسم بشأن تجديد إعارتها
للتدريس بكلية العمارة والتصميم -جامعة عفت بالمملكة العربية السعودية ،
وذلن عن العام الجامعى 2012/2017م 0

-22

المــرار :
الموضوع :

الموافمـــه .

بخصوص موافمة مجلس لسم الديكور بجلسته رلم ( )21المنعمد بتاريخ
على إعادة عرض الطلب الممدم من أ.م.د /رشا محمود
2017/6/6م
الزينى بشأن إعارتها للعمل بكلية الفنون والتصميم  -جامعة أكتوبر للعلوم
الحديثة واآلداب للعام الجامعى 2012/2017م  ،وذلن بعد تسليم األعمال
المكلفة بها 0

الموافمه بعد تسليم األعمال الموكله بها فى أعمال الجودة .

بخصوص موافمة مجلس لسم الديكور بجلسته رلم ( )20المنعمد بتاريخ
على الطلب الممدم من د/ياسر دمحم عبد الجواد -
2017/5/2م
المدرس بالمسم بشأن تجديد إعارته للعمل بجامعة عمان األهلية باألردن لمدة
عام إعتبارا من 2017/2/31م.

المــرار :

الموافمــــه.

-21

الموضوع :

-23

المــرار :
الموضوع :

بخصوص موافمة مجلس لسم الديكور بجلسته رلم ( )21المنعمد بتاريخ
على الطلب الممدم من أ.د/جمال السيد السمنودى -
2017/6/6م
األستاذ بالمسم بشأن مد إجازة مرافمة الزوجة والتى تعمل كعضو هيئة تدريس
بجامعة عجمان للعلوم والتكنولوجيا بدولة اإلمارات ولد تعهد سيادته بتمديم عمد
عمل الزوجة لدى وصوله  ،وكذلن إستكمال جميع األوراق

-24

المــرار :
الموضوع :

الموافمه بعد إستكمال األوراق.

بخصوص موافمة مجلس لسم الديكور بجلسته رلم ( )21المنعمد بتاريخ
على الطلب الممدم من د /محمود أحمد دمحم إسماعيل –
2017/6/6م
المدرس بالمسم بشأن تجديد إجازة مرافمة الزوجة للدراسه بالمملكة األردنية
الهاشمية للعام الدراسى المادم 2012/2017م  ،علما بأنه سوف يموم بإستكمال
الوثائك والمستندات الخاصه باإلجازة لبل موعد إنتهاء إجازته الحاليه 0

الموافمه بعد إستكمال األوراق.

بخصوص موافمة مجلس لسم الديكور بجلسته رلم ( )21المنعمد بتاريخ
على الطلب الممدم من د  /زينب لطفى عبدالحكيم –
2017/6/6م
3

المدرس بالمسم بشأن تجديد إجازة اإلعارة الخاصه بها للعمل بجامعة العلوم
التطبيمية الخاصه بالمملكة األردنية الهاشمية لمدة عام دراسى 0

-25

المــرار :
الموضوع :

-26

المــرار :
الموضوع :

المــرار :
-27

-28

-29

-10

الموضوع :

الموافمه على أن تراعى نسبة أعضاء هيئة التدريس بالمسم .

بخصوص موافمة مجلس لسم النحت بجلسته رلم ( )192المنعمد بتاريخ /6/5
على الطلب الممدم من السيده م /الشيماء مجدى على -
 2017م
المعيده بالمسم بشأن تجديد إجازة مرافمة الزوج -والذى يعمل بدولة اإلمارات
العربية  -لمدة عام يبدأ من 2017/7/29م 0

الموافمــــه.

بخصوص موافمة مجلس لسم الجرافين بجلسته رلم ( )20المنعمد بتاريخ
2017/6/11م على منح السيد أ0م0د  /أحمد عمر دمحم إجازة لإلعارة للعمل
فى وظيفة استاذ مساعد بجامعة الشارلة بدولة اإلمارات لمدة عام دراسى
يبدأ من 1027/9/2م وحتى 1028/8/32م " على أن يتم إستكمال األوراق
"  ،مع تطبيك اللوائح والموانين المنظمة لذلن 0
الموافمه بعد إستكمال األوراق.
بخصوص موافمة مجلس لسم الجرافين بجلسته رلم ( )20المنعمد بتاريخ
على تجديد إجازة مرافمة الزوجة الخاصه بالسيد د  /دمحم
2017/6/11م
خيرى عبدالصادق لمدة عام يبدأ من  2017/9/1م وحتى 2012/2/31م  ،مع
تطبيك اللوائح والموانين المنظمة لذلن 0

المــرار :

الموافمه مع تطبيك اللوائح والموانين المنظمه.

الموضوع :

المــرار :

بخصوص موافمة مجلس لسم الجرافين بجلسته رلم ( )20المنعمد بتاريخ
على تجديد إجازة اإلعارة للسيد أ0م0د  /اشرف عباس
2017/6/11م
حسين للعمل بجامعة الزرلاء األهلية بالمملكة األردنية الهاشمية لمدة عام يبدأ
من 2017/6/30م وحتى 2012/9/30م مع تطبيك اللوائح والموانين المنظمة
لذلن 0

الموافمه مع تطبيك اللوائح والموانين المنظمه.

الموضوع :

المــرار :

بخصوص موافمة مجلس لسم الجرافين بجلسته رلم ( )20المنعمد بتاريخ
على تجديد إجازة اإلعارة للسيد أ0م0د  /وائل عبدالصبور
2017/6/11م
عبدالمادر للعمل بجامعة الشرق األوسط بالمملكة األردنية الهاشمية لمدة عام
مع تطبيك اللوائح
يبدأ من 2017/9/1م وحتى 2012/2/31م
والموانين المنظمة لذلن 0

الموافمه مع تطبيك اللوائح والموانين المنظمه.

الموضوع :

بخصوص موافمة مجلس لسم الجرافين بجلسته رلم ( )20المنعمد بتاريخ
على تجديد إجازة اإلعارة للسيد د /محمود مراد
2017/6/11م
عبداللطيف للعمل بجامعة الشرق األوسط بالمملكة األردنية الهاشمية لمدة عام
يبدأ من 1027/9/2م وحتى 1028/8/32م مع تطبيك اللوائح والموانين
المنظمه لذلن 0

المــرار :

الموافمه مع تطبيك اللوائح والموانين المنظمه.
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الموضوع :

بخصوص موافمة مجلس لسم الجرافين بجلسته رلم ( )20المنعمد بتاريخ
على تجديد إجازة اإلعارة للسيد د /عمران دمحم أحمد
2017/6/11م
للعمل بجامعة عمان األهلية بالمملكة األردنية الهاشمية لمدة عام يبدأ من
1027/8/32م إلى 1028/8/32م مع تطبيك اللوائح والموانين المنظمة لذلن
0
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المــرار :
الموضوع :

الموافمه مع تطبيك اللوائح والموانين المنظمه.
بخصوص موافمة مجلس لسم الرسوم المتحركة بجلسته رلم ( )2المنعمد بتاريخ
2017/6/11م على تجديد التعالد الخاص بالسيد د  /دمحم محمود دمحم غزاله –
المدرس بالمسم للعمل بمسم اإلنتاج المرئى والرلمى بجامعة عفت بالمملكة
العربية السعودية  ،وذلن لمدة عام خامس فى الفترة من أغسطس 2017م إلى
4

اغسطس 2012م 0
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المــرار :

الموافمــــه 0

الموضوع :

بخصوص موافمة السيد أ0م0د  /المشرف على لسم العماره على إنتداب
السيده د /نجوى دمحم منير –المدرس بالمسم للمعهد العالى للهندسة
والتكنولوجيا بالمنيا ندبا ً كليا ً (إعارة داخلية) للعام الجامعى 2012/2017م
للعمل بوظيفة مدرس بمسم الهندسة المعمارية وذلن بناءا على الطلب الممدم
منها وعلى الخطاب الوارد من جهة اإلنتداب 0

الموضوع :

بخصوص الطلب الممدم من السيد أ.م.د  /المشرف على لسم العماره بشأن
الموافمه على تشكيل مجلس للمسم حتى يتسنى سير العملية التعليمية بصورة جيده
0

المــرار :
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المــرار :

يرجئ لحين ورود رد السيد أ.د /رئيس الجامعة بخصوص الموافمة
على اإلستثناء من النسبة الممرره من عدمه .

الموافمه طبما ً للوائح والموانين المنظمه لذلن.

شئون الطالب
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للعام الجامعى

الموضوع :
المــرار :

بخصوص تحديد موعد تحكيم مشروع البكالوريوس
2017/2016م 0

الموافمه على أن يكون موعد تحكيم مشروع البكالوريوس باأللسام
العلمية للعام الجامعى 1027/1026م كالتالى :
 ألسام ( الديكور – العماره – الترميم وصيانة اآلثار ) يوماألحد الموافك 2017/7/9م
 ألسام( التصوير – النحت – الجرافين  -الرسوم المتحركة )يوم اإلثنين الموافك 2017/7/10م
 على أن يستمر العمل بالمشروع خالل أيام السبت من كلأسبوع وحتى إنتهاء التحكيم 0

الموضوع :

بخصوص مذكرة السيد أ0د  /وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب والمتضمنة
أنه بناءا على الطلب الذى سبك وأن تمدم به السيد أ.د /رئيس لسم الرسوم
 -2أروى مرزوق
المتحركه بشأن تصحيح درجة أعمال السنة للطالبتين :
 -1رنا دمحم فـــــؤاد
يحيى
المميدتين بالفرلة الثانية بالمسم فى ممرر (تحرين الكرتون) بالفصل الدراسى
ولد أوصى مجلس الكلية بجلسته بتاريخ 2017/4/13م برفع
األول
األمر إلى السيد أ.د /رئيس الجامعة  ،وعليه فمد ورد الرد من السيد أ.د /نائب
رئيس الجامعة لشئون التعليم والطالب والذى أفاد بضرورة موافاة سيادته
بموافمة مجلس الكلية على تعديل حالة الطالبتين المذكورتين من عدمه،
واألمر معروض على المجلس المولر .

المــرار :

الموافمه على التعديل.
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الموضوع :
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المـرار :
الموضوع :

بخصوص موافمة مجلس لسم الرسوم المتحركة بجلسته رلم ( )2المنعمد بتاريخ
2017/6/11م على الطلب الممدم من م  /دمحم دمحم نظيف  -بشأن إلغاء إجازة
التفرغ العلمى الخاصه به إلتمام رسالة الماجستير والتى سبك وأن تمدم بها
ووافك عليها مجلس المسم بتاريخ 2017/4/4م ومجلس الكلية بتاريخ
2017/4/12م 0

المـرار :

العاللات الثمافية

الموافمــــه.

بخصوص إحاطة مجلس لسم الجرافين بجلسته رلم ( )20المنعمد بتاريخ
على تغيير موعد سفر د  /عبدالسالم سالم عبدالسالم –
2017/6/11م
المدرس بالمسم إلى دولة إيطاليا على أن يبدأ من 2017/5/31م وينتهى فى
2017/6/20م 0

أحيط المجلس علماً.

الجوده
5
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الموضوع :

بخصوص خطاب السيد أ.د /المدير التنفيذى لوحدة ضمان الجوده بشأن تمرير
الزيارة للدعم الفنى ومتابعة المشروع من وحدة إدارة مشروعات التعليم العالى
إلى كلية الفنون الجميلة بتاريخ 2017/4/24م وما تضمنه من توصيات بأنه
مرضى مع وجود تعديالت بشأن المعايير وما يتعلك بها من إستكمال أعمال
الجوده إستعدادا للتمدم لإلعتماد .

المـرار :

أحيط المجلس علما ً  ،مع إخطار األلسام العلمية إلستكمال المعايير
المطلوبه 0
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الموضوع :
المـرار :

بخصوص محضر إجتماع لجنة المكتبات المنعمد بتاريخ 2017/6/5م 0

-32

الموضوع :
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المــرار :
الموضوع :
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المــرار :
الموضوع :
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المــرار :
الموضوع :
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المــرار :
الموضوع :
المــرار :

الموافمه على الموضوعات الوارده باللجنه  ،مع توصية المجلس
بمخاطبة السيد أ0د  /رئيس لجنة المكتبات لمخاطبة السادة
المكلفين بإجراء ترميم للكتابين لموافاتنا بتمرير رسمى عن آخر ما
تم بهذا الشأن وتسليمه إلى لجنة المكتبات 0
بخصوص محضر إجتماع لجنة العاللات الثمافية المنعمده بتاريخ
2017/6/م

11

الموافمه على الموضوعات الوارده باللجنه 0

بخصوص محضر إجتماع لجنة األجهزة العلمية والمعدات المنعمده بتاريخ
 2017/6/12م

الموافمه على الموضوعات الوارده باللجنه 0

بخصوص محضر لجنة شئون التعليم والطالب
2017/6/12م

بجلستها المنعمده بتاريخ

الموافمه على الموضوعات الوارده باللجنه 0

بخصوص محضر لجنة شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجلستها المنعمده
بتاريخ 2017/6/12م 0

الموافمه على الموضوعات الوارده باللجنه 0

بخصوص محضر لجنة الدراسات العليا والبحوث
2017/6/12م0

المنعمده بتاريخ

الموافمه على الموضوعات الوارده باللجنه 0
هذا ولد ألفل المحضر على ما تمدم حيث كانت الساعة مساءا
على أن يعود لإلنعماد فى الجلسة المادمة بإذن هللا 0
أمين المجلس
عميد الكليه
( أ0م0د  /هشام دمحم حسن

ورئيس المجلس
الجباس )
( أ0د  /سامى دمحم أبو طالب )
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