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 " بسم هللا الرمحن الرحيم"                                                  

 (16رقم )الجلسة -إجتماع مجلس كلية الفنون الجميلهمحضر  
 م  15/2/2021المنعقد بتاريخ  
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                                                           

(  16تم عقد إجتماع مجلس كلية الفنون الجميله بجلستة رقم ) م  2020/ 2/ 15األثنين  الموافق  إنه فى يوم        
 عقد الجلسة تم   حيث 
  On line )  تحت رئاسة :    الثانية عشر ظهراً الساعة  ( فى تمام 

ـم                                                                 ــــــــــــــمحمد إبراهيم هاشـــــ    د  /0السيد أ -1
 عميد الكليـــــــــــه 

            وبحضور كل من الساده أعضاء المجلس وهم: 

السيد أ.د/ هشام محمد حسن الجبــــــــــاس           وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا    -2
    والبحـــــــــــــــــــــــــــــــــوث  

 

د / أحمد رجب  0السيد أ  -3
 صقــــــــــــــــــــــــــــر  

د / إيهاب عبد هللا  0السيد أ   -4
 يوســـــــــــــــــف             

د / أحمد سليم أحمد  0السيد  أ   -5
 سالــــــــــــــم 

د / إسماعيل أحمد  0السيد أ  -6
 عامــــــــــــــــــــر 

 

السيده/ سهير عبد الرحيم أبو   -7
 العيـــــــــــــون 

 
 

محمد أبو الفتوح محمود  د /  0السيد أ  -8
 غنيــــم

 

سامى محمد أبو  د / 0أ   السيد -9
 طالـــــــــــــــــب 

 

دين محمد  السيد أ.د/ محم -10
 ع ـــــــــــربيـــــــــ

 

 

متولى محمد على    /د  0السيد أ -11
 ب عصــــــــــــــ

/ عبير غريب عبد هللا   د 0السيده  أ -12
 مإبراهيـــ

جمال يحيى محمد   د /أ.السيد  -13
 ــى صدقــــــــ

محمد   السيد  د / سيد  -14
 م  عبدالعظيـــــــــــــــــ

 :  وقدإعتذر عن حضور المجلس كل من 
د / صالح عبد ربه  0السيد أ   -

 ى ــــــــــــعلــــــــــ
د / عبدالرحمن  0السيد أ  -

 ــدى ــــــــالجنــــــــــ
المنعم  محمد عبد د /  0السيد أ  -

 ـم    إبراهيـــــــــــ
السيد د/ محمد صابر عبد   -

أستاذ ورئيس قسم      
 ـــــــــــــــــــــك الجرافيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أستاذ ورئيس قسم     
                   النحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت

أستاذ ورئيس قسم     
 التصويــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر

أستاذ ورئيس قسم     
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاره العمـــــــــــــــــــ

أستاذ ورئيس قســــــم      
 ورـــــــــــــــــــــــــــــــالديكـــــــــــــــــــــــ

 

أستاذ ورئيس قسم ترميم وصيانة   
ــ اآلثـــــــ  ارـــــــــــــــــــــــــــــ

أستاذ  متفرغ بقســم  
 ـورـــــــــــــــــــــــــــــــــــــالديكــــــــــــــــــــ

أستاذ  متفرغ بقسم  
ــ   ت ـــــــــــــــــــــــــــــــالنحـــــــــــــــــــــــــــــ

 

أستاذ متفرغ بقسم   
   كـــــــــــــــــــــــــــــــالجرافيــــــــــــــــــــــــــ

بقسم ترميم وصيانة   أستاذ     
     ـارـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاآلثـــــــــــ

أستاذ مساعد بقســــم    
     النحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت 

المدير التنفيذى لوحدة ضمان الجودة    
 ــهــ بالكليـــــــــــــــــــــــــــــ

 
 

وكيل الكلية لشئون التعليم   
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــالب والطــــــــــــ

أستاذ ورئيس قسـم الرسوم  
 المتحركـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه

أستاذ بقسم  
 ـرـــــــــــــــــــــــــــــــالتصويــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مدرس بقســـــــــم  
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــورالديكـــــــــــــــــــــــــــ   ـدــالحميـــــــــــــــ
 

مرحباً سيادته بالسادة األعضاء    "بسم هللا الرحمن الرحيم  " د / رئيس المجلس الجلسه  0وقد إفتتح السيد أ   
 ثم شرع المجلس النظر فى الموضوعات التاليه :  00

 0التصديق على محضر الجلسة السابقة      :  الموضــــوع                  

 0تم التصديق على محضر الجلسة السابقه     رار :ــــــالقـ                  
 
 

 شئون العاملين                                                    

 وعالموضــــــ  -1
: 

 ( المنعقد بتااري  40بجلسته رقم ) رسوم المتحركهالموافقة مجلس قسم بخصوص  
ــب ال م علااى9/2/2021 ــات ســيد أحمــد محمــدمالمقــدم مــن طل المــدرس  -.م/ آي

 م.1/3/2021إعتباراً من لمدة عام إجازة رعاية طفل المساعد بالقسم لمنحها 

 الموافقه طبقاً للوائح والقوانين. رار :القـــــــ 

 وعالموضــــــ  -2
: 

 ( المنعقااد بتاااري 21بجلسااته رقاام ) العمااارهموافقااة مجلااس قساام بخصااوص 
المعيـده   -دم مـن م/ سـاره السـيد عبـد المقصـود   الطلب المقـ  علىم  3/2/2021

بالقســم لتعيينهــا فــى وظيفــة مــدرس مســاعد بالقســم حيــث أنهــا منحــت درجــة 
 تحت عنـوان  بناءاً على البحث المقدم منها    م  18/1/2021الماجستير بتاريخ  

المـدن  -إستخدام التطـور التكنولـوجى فـى تحقيـق ااسـتدامه البيئيـه فـى مصـر 
  . دراسة حاله -البيئيه المستدامه

 رار :القـــــــ 
 

 ه.التوصيه بالموافق

 اانتدابــــــات  

 وعالموضــــــ  -3
: 

الجميلةالخطابخصوص   الفنون  كلية  من  الوارد  إنتداب    -ب  بشأن  أسيوط  جامعة 
التدريس   هيئة  الفصل  أعضاء  خالل  اآلتيه  المقررات  لتدريس  الديكور  بقسم 

 وهى على النحو التالى : م  2021-2020الثانى للعام الجامعى   الدراسى
 عدد الساعات  الفرقه المقرر

الثالثه"شعبة الفنون   كاميرا وإضاءه 
 التعبيريه" 

 ساعات محاضره  4
 ساعات محاضره  4 تاري  مسرح وسينما 
العماره  الثالثه"شعبة  التجهيزات الفنيه 

 الداخليه" 
 ساعات محاضره  4

الرابعه"شعبة الفنون   تنفيذ وماكيت 
 التعبيريه" 

  -ساعات محاضره 4
 تمرين  2

 

على   الموضوع  الوبعرض  قسم  )  ديكور مجلس  رقم  بتاري 18بجلسته  المنعقد   )   
المجلسفقد               م1/2/2021 د/ إسراء محمود جمعه  وافق  إنتداب    -على 
لفرقه  ل    وتاريخ مسرح وسينماكاميرا وإضاءه     مادتى  لتدريس  مدرس بالقسم  ال

الثالثه شعبة الفنون التعبيريه، وإعتذر األعضاء عن تدريس المواد المتبقيه التى تم  
 . ذكرها
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 الموافقــه. رار :القـــــــ 

 عالقــات الثقافيــةال  
4-  
 

 

 الموضــــــوع
: 

م  1/2/2021  ( المنعقد بتاري   2بجلسته رقم )  تصوير الموافقة مجلس قسم  بخصوص  

م  على  المقدم  أحمد  الطلب  سليم  أحمد  أ.د/  السيد  القسم    –ن  ورئيس    بشأن أستاذ 
سفره إلى جمهورية العراق لتمثيل مصر بالحضور فى مؤتمر )بابل الدولى للفنون (  

 0م2021مارس(   30- 25وذلك فى الفتره من )
 الموافقــه.  القـــــــرار : 
   

 شئـون الطــالب
 وعــــــالموض  -5

: 

قسم  بخصوص   مجلس  المتحركهالموافقة  )  رسوم  رقم  بتاري   40بجلسته  المنعقد   )  
على 9/2/2021 جداول    م  فى  الرابعه  العلمى(للفرقه  البحث  )مبادئ  مقرر  إضافة 

العام الجامعى   الثانى كمتطلب جامعه للتخرج من  الدراسى  م  2021-2020الفصل 
ى  المدرس بالقسم وذلك بناء عل   –وتم إسنادها للسيد د/ إسماعيل محمد إسماعيل  

 الخطاب الوارد من السيد أ.د/ وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب . 

 أحيط المجلس علماً.  رار :القـــــــ 

 الجـــــوده   

 وعــــــالموض  -6
: 

م  1/2/2021  ( المنعقد بتاري   64بجلسته رقم )  الترميمموافقة مجلس قسم  بخصوص  
والرساله  على الرؤيه  بالقسم  تحديث  الخاصه  إستعداد    واألهداف  إطار  فى  وذلك 

 القسم للتقدم لإلعتماد  

 ه. الموافق رار :القـــــــ 

 اللجان المنبثقة عن مجلس الكليه   

 وعــــــالموض  -7
: 

التعليم والطالببخصوص محضر   )  لجنة شئون  بتاري     3  بجلستها رقم  المنعقده   )

 م  2020/ 2/ 9

 0باللجنه   الموافقه على الموضوعات الوارده رار :القـــــــ 
 وعــــــالموض  -8

: 

م 2/2020/  14بخصوص محضر لجنة العالقات الثقافيه بجلستها المنعقده بتااري      
0 

 0الموافقه على الموضوعات الوارده باللجنه    رار :القـــــــ 
 وعــــــالموض  -9

: 

 0م 14/2/2021المكتبات المنعقده بتاري   بخصوص محضر لجنة

 0لموافقه على الموضوعات الوارده باللجنه   ا رار :القـــــــ 
 وعــــــالموض  -10

: 

المنعقاده  بتااري   بجلساتها   لجنة لجنة الدراسات العليا والبحوثبخصوص  محضر  
 0م 8/2/2020

باللجنهالموافق رار :القـــــــ  الوارده  الموضوعات  على  ثالثة موضوعات    -ه  عدا  فيما 
 يتم تعديلها كالتالى : 

ا - ::    ألولالموضوع  كالتالى  الصياغة  تعديل  عناصر  يتم  تأصيل    
فى  الجوية  بالموانئ  والمغادرة  الوصول  لصاالت  الداخلية  العمارة 
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   0دراسة تحليلية تطبيقية    –ضوء الهوية المصرية  
الثالث   - كالتالى     :الموضوع  الصياغة  تعديل  إستحداث رؤى  يتم    

 0تشكيلية للمنظور فى فن الرسم المعاصر   
الثالث عشر  ال - :    :موضوع  إلى  القرار  تعديل  على يتم  الموافقه    

لنص   وفقاً  أخرى  إلى وظيفة  القانون وإحالة سيادته  الماده  تطبيق 
المحددة من ق  155رقم   المدد  لتجاوزه  الجامعات نظراً  انون تنظيم 

 0لنيل الدرجات العلمية    
 
 
 
 
 
 
 

ت الساعة الثالثة والنصف عصراً  حضر على ما تقدم حيث كانوقد أقفل الم  00هذا     
     0فى الجلسة القادمة بإذن هللا  على أن يعود لإلنعقاد  

 
 

           أمين المجلس                                                                                        
 عميد الكليه  

                                                                                                                                     
 ورئيس المجلس  

                                                                                                                                                                                                                                                            
)                                                            (أ.د/جمال يحيى صدقى  )

                                                                                                                                         أ.د / محمد إبراهيم هاشم  (                                                         
 
 
 


