" بسم

ميحرلا نمحرلا هللا "

محضر إجتماع مجلس كلية الفنون الجميله – الجلسة رلم ()7
المنعمد بتاريخ 2017/7/17م
-------إنه فى يوم اإلثنين الموافك 2017/7/17م تم عمد إجتماع مجلس كلية الفنون الجميله بجلستة رلم ()7
حيث كانت الساعة الثانية عشر ظهرا تحت رئاسة :
عميد الكليه وبحضور كل من الساده أعضاء
 -1السيد األستاذ الدكتـور  /سامى دمحم أبوطالـــب -

المجلس وهم:
 -2السيد أ0د  /صالح عبد ربه
علــــــــــــــــــــــــــــــى
-3السيد أ0د  /دمحم إبراهيم
هاشــــــــــــــــــــــــــــم
-4السيد أ0د /زكريا أحمد
حافــــــــــــــــــــــــــــــــــظ
 -5السيد أ0د  /إيهاب عبد هللا
يوســـــــــــــــــــــــــف
 -6السيد أ0د  /دمحم عبد المنعم
إبراهيــــــــــــــــــم
 -7السيد أ0م0د  /عيد دمحم
عبداللطيــــــــــــــــــف
 -8السيد أ0م0د  /إسماعيل أحمد
عامــــــــــــــــــــــر
 -9السيد أ.م .د  /هشام دمحم حسن
الجبـــــــــــاس
 -10السيد أ0د  /حسين دمحم
علــــــــــــــــــــــــــــــــى
 -11السيد أ0م0د  /طارق محمود
نبيــــــــــــــــــــــــــه

وكيل الكلية لشئون التعليم
والطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالب
وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا
والبحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــوث
وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية
البيئــــــــــــــــــــــــــــه
أستاذ ورئيس لسم
النحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت
أستاذ ورئيس لســم
التصويــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر
أستاذ ورئيس لسم الرسوم
المتحركـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه
أستاذ مساعد والمشرف على لسم
العمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاره
أستاذ مساعد والمشرف على لسم
الديكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــور
أستاذ متفرغ بمسم ترميم وصيانة
اآلثــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــار
المدير التنفيذى لوحدة توكيد الجودة
بالكليــــــــــــــــــــــــــــــــــه

ولد إعتذر عن عدم الحضور :

 السيد أ0د  /أحمد رجب صمـــــــــــــــــــــــــــــــــرالجرافيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن
ولد تغيب عن الحضور كل من :
 السيد ه أ0د  /فاطمه صالح مدكـــــــــــــــــــــــــوراآلثـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــار
 السيد أ0د  /دمحمين دمحم ربيـــــــــــــــــــــــــــعالنحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت
السيد أ0د  /مجدى سيد سليمــــــــــــــــــــــــــــــانالجرافيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن
 السيد أ0م0د  /أحمد على حيـــــــــــــــــــــــــــدقالتصويـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر
السيد ه د  /إعتماد ياسين عبد الرحمــــــــــــــــنالمتحركـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه
 السيد أ0د  /دمحم إسماعيل جاهيــــــــــــــــــــــنودراية بالمواد التى تــــــدرس
 السيد أ0د  /دمحم على محمود خاطـــــــــــــــــــرودراية بالمواد التى تدرس
1

أستاذ ورئيس لسم
أستاذ ورئيس لسم ترميم وصيانة
أستاذ بمسم
أستاذ متفرغ بمسم
أستاذ مساعد بمسم
مدرس بمسم الرسوم
أستاذ متفرغ بمسم النحت وأكثرخبرة
أستاذ متفرغ بمسم الجرافين وأكثرخبرة

هذا ولد إفتتح السيد أ0د  /رئيس المجلس الجلسة " بسم
سيادته بالسادة األعضاء  00ثم شرع المجلس النظر فى الموضوعات التالية :
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ميحرلا نمحرلا هللا " مرحبا

الموضـــــــو بخصوص التصديك على محضر الجلسة السابمـــــــــة 0

ع:
المــــــرار
:

تم التصديك على محضر الجلسة السابمه 0

شئون العاملين
-2

الموضـــــــو بخصوص موافمة مجلس لسم الجرافين بجلسته رلم ( )21المنعمد بتاريخ
على ما ورد بتمرير اللجنة العلمية الدائمة الخاص بفحص
2017/7/10م
ع:
اإلنتاج العلمى والفنى للسيد د /على أحمد شعبان – المدرس بالمسم والمتمدم
لشغل وظيفة أستاذ مساعد بنفس المسم والكلية

المــــــرار
:
-3

الموضـــــــو بخصوص موافمة مجلس لسم الجرافين بجلسته رلم ( )21المنعمد بتاريخ
على ما ورد بتمرير اللجنة العلمية الدائمة والخاص بفحص
2017/7/10م
ع:
اإلنتاج العلمى والفنى للسيد د /عمران دمحم أحمد  -المدرس بالمسم والمتمدم
لشغل وظيفة أستاذ مساعد بنفس المسم والكلية.
المــــــرار الموافمة على ما ورد بتمرير اللجنة والتى ترى  " :أن السيد الدكتور /

:
-4

-5

-6

الموافمة على ما ورد بتمرير اللجنة والتى ترى  " :أن السيد الدكتور /
على أحمد شعبان سيد يرلى لشغل وظيفة أستاذ مساعد بمسم الجرافين
تخصص التصميم المطبوع بكلية الفنون الجميلة – جامعة المنيا " 0

عمران دمحم أحمد حسن–يرلى لشغل وظيفة أستاذ مساعد بمسم
الجرافين  -تخصص التصميمات المطبوعة بكلية الفنون الجميلة –
جامعة المنيا " 0

الموضـــــــو بخصوص موافمة مجلس لسم الترميم بجلسته رلم ( )26المنعمد بتاريخ
على تشكيل لجنة لتمييم ملف النشاط العلمى المتمدمه به
2017/7/3م
ع:
السيده د  /ريهام عدلى سالم – المدرس بالمسم -إلى اللجنة العلمية الدائمة
للترلى لشغل وظيفة أستاذ مساعد بمسم الترميم تخصص (ترميم الصور
الجدارية ) على أن تكون كالتالى :
 أ.د /فاطمة صالح أ.د /حسين دمحم علـــــــــــىمدكــــــــــــور
 -أ.د /طارق أحمد عبد الحميد

المـــــــــــرار الموافمة على تشكيل اللجنه 0
:
الموضـــــــو بخصوص خطاب السيد أ0م0د  /المشرف على لسم العمارة بشأن طلب الموافمة
على تشكيل لجنة داخلية من أساتذة الكلية لتمييم ملف النشاط العلمى الخاص
ع:
بالدكتوره  /آمال عبدالحليم الدبركى – األستاذ المساعد بالمسم .
المـــــــــــرار الموافمة على أن يكون التشكيل من أساتذة العمارة الداخلية بمسم
الديكور وهم :
:
 أ0د  /وفاء عمر مسلـــــــــــــــم أ0د  /سامى دمحم أبوطالـــــب أ0د  /طارق كمال الدين عادلىالموضـــــــو بخصوص موافمة مجلس لسم الترميم بجلسته رلم ( )26المنعمد بتاريخ
على الطلب الممدم من السيد م.م /أشرف بشرى كامل –
2017/7/3م
ع:
المدرس المساعد بالمسم للتعيين على درجة مدرس بمسم الترميم  -تخصص
ترميم الصور الجدارية  ،حيث تم منحه درجة دكتوراه الفلسفة فى الفنون الجميلة
2

– تخصص الترميم بتاريخ  2017/6/20م  ،و بناءا على التمرير الوارد من
لجنة الفحص 0
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المـــــــــــرار أوصى المجلس بالموافمة على التعيين 0
:
الموضـــــــو بخصوص خطاب السيد أ.م.د /المشرف على لسم العماره بشأن طلب الموافمه
على تعيين م.م /خالد يوسف دمحم يوسف – المدرس المساعد بالمسم على درجة
ع:
مدرس بمسم العماره حيث تم منحه درجة دكتوراه الفلسفة فى الفنون الجميلة

تخصص العماره بتاريخ 2017/5/30م و بناءا على التمرير الوارد من لجنة
الفحص ،علما بأن المسم ليس لديه مانع من تعيين سيادته بالمسم آلدائه المتميز
وسلوكه الجاد والملتزم داخل المسم 0
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المـــــــــــرار أوصى المجلس بالموافمة على التعيين 0
:
الموضـــــــو بخصوص خطاب السيد أ.م.د /المشرف على لسم العماره بشأن طلب الموافمه
على تعيين م.م /هشام على أبو الوفا – المدرس المساعد بالمسم على درجة
ع:
مدرس بمسم العماره حيث تم منحه درجة دكتوراه الفلسفة فى الفنون الجميلة

تخصص العماره بتاريخ 2017/5/30م  ،وذلن بناءا على التمرير الوارد من
لجنة الفحص  ،علما بأن المسم ليس لديه مانع من تعيين سيادته بالمسم آلدائه
المتميز وسلوكه الجاد والملتزم داخل المسم 0
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المـــــــــــرار أوصى المجلس بالموافمة على التعيين 0
:
الموضـــــــو بخصوص موافمة مجلس لسم النحت بجلسته رلم ( )193المنعمد بتاريخ
على اإللتماس الممدم من السيد أ.د /وجيه عبده عبد
2017/7/10م
ع:

الغنى – األستاذ بالمسم والمتضمن طلب الموافمة على تجديد إجازة اإلعارة
الممنوحة لسيادته " باإلستثناء " للسنة الحادية عشر للعمل بجامعة الملن فيصل -
كلية التربية بالمملكة العربية السعودية إعتبارا من 2017/9/16م و لمدة ستة
أشهر  ،وذلن طبما للوائح والموانين 0
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المـــــــــــرار الموافمة على تجديد اإلعارة لمدة ستة أشهر لتوفيك أوضاعه 0
:
الموضـــــــو بخصوص موافمة مجلس لسم الجرافين بجلسته رلم ( )21المنعمد بتاريخ
على الطلب الممدم من السيد أ.د /أحمد حسين إبراهيم
2017/7/10م
ع:
وصيف – األستاذ بالمسم لتجديد إجازة اإلعارة الممنوحة لسيادته للعمل بجامعة
الشرق األوسط  -عمان  -األردن وذلن للعام الجامعى 2012/2017م  ،على أن
يبدأ إعتبارا من 2017/2/1م حتى 2012/9/1م.

-11

المـــــــــــرار الموافمة طبما للوائح والموانين 0
:
الموضـــــــو بخصوص خطاب السيد أ.م.د /المشرف على لسم العماره بشأن طلب الموافمه
على تجديد إجازة اإلعارة الممنوحة للسيده د /رانيا رجب عبد الممصود دمحم –
ع:
المدرس بالمسم للعمل بجامعة جازان بالمملكة العربية السعودية للعام الخامس
على التوالى وذلن للعام الجامعى 2012/2017م 0
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المـــــــــــرار الموافمة طبما للوائح والموانين 0
:
الموضـــــــو بخصوص خطاب السيد أ.م.د /المشرف على لسم العماره بشأن طلب الموافمه
على تجديد إجازة اإلعارة الممنوحة للسيده أ0م0د  /آمال عبدالحليم الدبركى –
ع:
للعمل بالمعهد العالى للهندسة بالعبور  ،وذلن للعام السادس  ،علما ً بأن المسم
ليس لديه مانع 0
3

المـــــــــــرار الموافمة طبما للوائح والموانين 0
:
-13
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الموضـــــــو بخصوص موافمة مجلس لسم الرسوم المتحركة بجلسته رلم ( )10المنعمد
على الطلب الممدم من السيد أ.م.د /تهامى
بتاريخ 2017/7/9م
ع:
محمود تهامى – األستاذ المساعد بالمسم بشأن تجديد إجازة اإلعارة الممنوحة
لسيادته لتجديد التعالد للعمل بكلية الفنون والتصميم بجامعة فاروس
باألسكندرية للعام الجامعى 2012/2017م على أن تبدأ إعتبارا من
2017/9/1م حتى 2012/2/31م.

المـــــــــــرار الموافمة طبما للوائح والموانين 0
:
الموضـــــــو بخصوص موافمة مجلس لسم الرسوم المتحركة بجلسته رلم ( )10المنعمد
على الطلب الممدم من السيد د /منصور دمحم دمحم
بتاريخ 2017/7/9م
ع:
منصور الشريف – المدرس بالمسم لتجديد إجازة اإلعارة الممنوحة لسيادته
للعمل بكلية الفنون والتصميم بجامعة فاروس باألسكندرية للعام الجامعى
2012/2017م على أن تبدأ من 2017/9/1م حتى 2012/2 /31م
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المـــــــــــرار الموافمة طبما للوائح والموانين 0
:
الموضـــــــو بخصوص موافمة مجلس لسم النحت بجلسته رلم ( )193المنعمد بتاريخ
على الطلب الممدم من السيد أ.د /دمحم دمحم صالح
2017/7/10م
ع:
درويش – األستاذ بالمسم بشأن اإلجازة الممنوحة لسيادته لمرافمة الزوجه لمدة
عام إعتبارا من 2017 /9/1م حيث إنتهاء أجازته السابمه فى 2017/2/31م.
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المـــــــــــرار الموافمة طبما للوائح والموانين 0
:
الموضـــــــو بخصوص موافمة مجلس لسم الديكور بجلسته رلم ( )22المنعمد بتاريخ
على الطلب الممدم من السيد أ.د /جمال أحمد عبد
2017/7/4م
ع:
الرحمن – األستاذ بالمسم بشأن منحه أجازة بدون مرتب لمدة عام واحد إعتبارا
من 2017/9/1م حتى 2012/2/31م وذلن لسفره للعمل بجامعة عمان األهلية
بالمملكة األردنية الهاشمية.

-17

المـــــــــــرار الموافمة طبما للوائح والموانين 0
:
الموضـــــــو بخصوص موافمة مجلس لسم الديكور بجلسته رلم ( )22المنعمد بتاريخ
على الطلب الممدم من السيد أ.م.د /أحمد دمحم سكران
2017/7/4م
ع:
 األستاذ المساعد بالمسم بشأن طلب تجديد اإلجازة بدون مرتب الممنوحةلسيادته للعام الدراسى 2012/2017م كعام سابع للعمل بوظيفة مدرس بمسم
الديكور المسرحى بالمعهد العالى للفنون المسرحية بدولة الكويت .
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المـــــــــــرار الموافمة طبما للوائح والموانين 0
:
الموضـــــــو بخصوص خطاب السيد أ.م.د /المشرف على لسم العماره بشأن طلب الموافمه
على الندب الكلى للسيده د /نجوى دمحم منير السيد – المدرس بالمسم (بصفة
ع:
إعاره داخلية) إلى المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنيا وذلن للعام
األكاديمى الجديد 2012/2017م علما بأن المسم ليس لديه مانع .

المـــــــــــرار الموافمــــــه 0
:

اإلنتدابات
4
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الموضـــــــو بخصوص موافمة مجلس لسم النحت بجلسته رلم ( )193المنعمد بتاريخ
على إنتداب كل من السادة اآلتية أسماؤهم بعد
2017/7/10م
ع:
للتدريس بشعبة الخزف بمسم النحت بالكلية خالل الفصل الدراسى األول والثانى
للعام الجامعى 2012/2017م وهم :
 السيد د  /ماهر حسين دمحم عراليبمدرس الخزف – لسم التعبير المجسم بكلية
التربية الفنية – جامعة المنيا
 السيد الدكتور  /أحمد عبدهللا عمارمدرس الخزف – لسم التعبير المجسم بكلية
التربية الفنية – جامعة المنيا

المـــــــــــرار الموافمه 0
:
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العاللات الثمافية

الموضـــــــو بخصوص موافمة مجلس لسم الجرافين بجلسته رلم ( )21المنعمد بتاريخ
2017/7/10م على الطلب الممدم من السيد د /عبد السالم سالم – المدرس
ع:
بالمسم إللامة معرضا شخصيا تحت عنوان "الميم التشكيليه للخط واللون فى
األعمال المطبوعة "خالل شهر سبتمبر لعام 2017م بممر الكلية.

المـــــــــــرار أحيط المجلس علما  ،على أن يحول الموضوع إلى السيد أ0د  /وكيل
الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة 0
:

شئون الطالب
-21
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الموضـــــــو بخصوص مذكرة السادة أعضاء لجنة الفرلة الرابعة للعام الجامعى
2017/2016م وهم :
ع:
وكيل الكلية لشئون التعليم
 أ0د  /صالح دمحم عبدربــهوالطــــــــــــــــــــــالب
وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا
 أ0د  /دمحم إبراهيم هاشموالبحـــــــــوث
وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية
 أ0د  /زكريا أحمد حافـــــظالبيئـه
والمشكله بمرار مجلس الكلية بتاريخ 2017/4/15م بخصوص إنخفاض نسبة
( تخطيط المدن ) عن بالى متوسط نسبة نجاح
نجاح ممرر
ممررات الفرلة الرابعه بمسم العماره وعليه ترى اللجنه إضافة  7درجات لكل
( تخطيط
طالب من طالب الفرلة الرابعه – لسم العمارة فى ممرر
المدن ) لرفع نسبة النجاح من  %64إلى  ، %78واألمر معروض على
المجلس المولر0

المـــــــــــرار الموافمة على إضافة  7درجات لكل طالب 0
:
الموضـــــــو بخصوص مذكرة السيد أ0د  /وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب بشأن طلب
الموافمة على إعتماد نتيجة إمتحان دور مايو للفرلة الرابعه للعام الجامعى
ع:
2017/2016م ومنح درجة البكالوريوس للطالب الناجحين 0

المـــــــــــرار الموافمـــه 0
:

موضوعات عامه
5
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الموضـــــــو بخصوص موافمة مجلس لسم الجرافين بجلسته رلم ( )21المنعمد بتاريخ
على ترشيح السيده أ.م.د /هناء حسن عامر – األستاذ
2017/7/10م
ع:
المساعد بالمسم لتكون ممثلة للمسم فى هيئة التحرير والنشر وفما لالئحه العلمية
للكلية والتى إعتمدها المجلس.

المـــــــــــرار أحيط المجلس علما ويحول الموضوع إلى السيد أ0د  /وكيل الكلية
لشئون الدراسات العليا والبحوث 0
:
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الموضـــــــو بخصوص محضر إجتماع لجنة المكتبات المنعمده بتاريخ 2017/7/10م 0

ع:
المـــــــــــرار
:
الموضـــــــو
ع:
المـــــــــــرار
:
الموضـــــــو
ع:
المـــــــــــرار
:
الموضـــــــو
ع:
المـــــــــــرار
:
الموضـــــــو
ع:
المـــــــــــرار
:
الموضـــــــو
ع:
المـــــــــــرار
:

الموافمه على الموضوعات الوارده باللجنه 0
بخصوص محضر إجتماع لجنة شئون التعليم والطالب بجلستها رلم ()2المنعمده
بتاريخ 2017/7/11م 0

الموافمه على الموضوعات الوارده باللجنه 0
بخصوص محضر إجتماع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجلستها رلم (
 ) 2المنعمده بتاريخ 2017/7/ 10م 0

الموافمه على الموضوعات الوارده باللجنه 0
بخصوص محضر لجنة العاللات الثمافية المنعمده بتاريخ 2017/7/10م

الموافمه على الموضوعات الوارده باللجنه 0
الدراسات العليا والبحوث المنعمده بتاريخ

بخصوص محضر لجنة
2017/7/14م

الموافمه على الموضوعات الوارده باللجنه 0
بخصوص محضر لجنة األجهزة العلمية والمعدات المنعمده بتاريخ
 2017/5/14م

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

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