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 " بسم هللا الرمحن الرحيم"                                                  

 (13رقم )الجلسة -إجتماع مجلس كلية الفنون الجميلهمحضر  
 م  16/11/2020المنعقد بتاريخ   
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                                                           

تم عقد إجتماع مجلس كلية الفنون الجميله بجلستة رقم    م 2020/ 11/ 16األثنين  الموافق    إنه فى يوم        
 تحت رئاسة :   الثانية عشر ظهراً  كانت الساعة  حيث ( 13)

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

 وبحضور كل من الساده أعضاء المجلس وهم:  

وكيل الكلية لشئون التعليم      ــــــــــــــــــى        د / صالح عبد ربه علـــــ0السيد أ   -2
 والطــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالب 

وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا             السيد أ.د/ هشام محمد حسن الجبــــــــــاس   -3
    والبحـــــــــــــــــــــــــــــــــوث  

 

حمد رجب  د / أ0السيد أ  -4
 صقــــــــــــــــــــــــــــر  

د / إيهاب عبد هللا  0السيد أ   -5
 يوســـــــــــــــــف             

د / أحمد سليم أحمد  0السيد  أ   -6
 سالــــــــــــــم 

د / إسماعيل أحمد  0السيد أ  -7
 عامــــــــــــــــــــر 

 

د / عبدالرحمن  0السيد أ  -8
 ــــــدى ـــــالجنــــــــــ

 

سيده/ سهير عبد الرحيم أبو  ال -9
 العيـــــــــــــون 

 
 

محمد أبو الفتوح  د /  0السيد أ  -10
 مـمحمود غنيـــ

محمد عبد المنعم د /  0السيد أ  -11
           إبراهيـــــــــــــم

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

جمال يحيى محمد   د /أ.السيد  -13
 صدقـــــــــــى 

عبد  السيد د/ محمد صابر  -14
 الحميـــــــــــــــــد 
 :  وقد تغيب عن الحضور 

سامى محمد أبو  د / 0أ   السيد -1
 طالـــــــــــــــــب 

متولى محمد على    /د  0السيد أ -2
 عصـــــــــــــــب 

 :  وقد إعتذر عن الحضور  
السيد أ.د/ محمدين محمد    -1

  ــــــــــعـــربيـــــــــ

أستاذ ورئيس قسم      
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك الجرافيـــــــــ

أستاذ ورئيس قسم     
                   ـــــــــــــــــــــــــــتـالنحـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أستاذ ورئيس قسم     
 التصويــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر

قسم    أستاذ ورئيس   
 العمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاره 

أستاذ ورئيس قسـم الرسوم     
 المتحركـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه

رئيس قســــــم  أستاذ و     
 رـــــــــــــوـــالديكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

يس قسم ترميم وصيانة  أستاذ ورئ 
    اآلثـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــار

أستاذ بقسم      
 التصويــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر

بقسم ترميم وصيانة   أستاذ   
     اآلثــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــار

اعد بقســــم  أستاذ مس  
 النحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت 

مدرس بقســـــــــم     
 الديكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــور

 
 

أستاذ  متفرغ بقســم  
 رالديكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو

أستاذ متفرغ بقسم  
 ـك ــالجرافيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 

أستاذ  متفرغ بقسم  
 النحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت 
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ادته بالسادة األعضاء  مرحباً سي  "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 -1

 0تم التصديق على محضر الجلسة السابقه     رار :ــــــالقـ                  
 

 شئون العاملين                                                    

والموضــــــ  -1
 : ع

بخصوص مذكرة السيد أ.د/ عميد الكلية بشأن ترشيي  أمينياً لمجليس الكليية للعيام 
  .م2020/2021الجامعى 

ـــ  رار القـــــــ
: 

األسـتاذ المسـاعد بقسـم   -  يتم ترشيح السيد أ.م.د/ جمال يحيى صـدقى
 النحت أميناً لمجلس الكلية.

والموضــــــ  -2
 : ع

المـدير التنفيـذى لوحـدة ضـمان الجـوده بالكليـة إلـى إضافة السيد د/  بخصوص  
 .م2021/ 2020تشكيل مجلس الكلية  للعام الجامعى 

ـــ  رار القـــــــ
: 

 .على ضم سيادته إلى تشكيل المجلس  الموافقـه

والموضــــــ  -3
 : ع

 ( المنعقييد بتيياري 24بجلسييته رقييم ) جرافييي مجلييس قسييم ال بخصييوص إحا يية
  -د/ نجيبه عبد الحفيظ علـى  العلمية المقدمه من  بمجمل األبحاث    م2/11/2020

إلى اللجنة العلمية الدائمه للفنـون الجميلـه للترقـى لدرجـة أسـتاذ مدرس بالقسم  
 .الجرافيكمساعد بقسم 

ـــ  رار القـــــــ
: 

 أحيط المجلس علماً.

والموضــــــ  -4
 : ع

البخصوص   قسم  مجلس  )  جرافي موافقة  رقم  بتاري  24بجلسته  المنعقد   )  
نجيبه عبد   /ه بالدكتورتشكيل لجنه لفحص ملف النشا   الخاص  على    م2/11/2020

 جرافيك والمتقدم للترقى  لدرجة أستاذ مساعد بقسم المدرس بالقسم    –الحفيظ على  
 على أن يقوم الساده األساتذه بتحكيم النشاط. 

ـــ  رار القـــــــ
: 

 أحيط المجلس علماً.

والموضــــــ  -5
 : ع

 ( المنعقييد بتيياري 18بجلسييته رقييم ) لعمييارهمجلييس قسييم ا بخصييوص موافقيية
أمنيه  /م.ممن تشكيل لجنة فحص لرسالة الدكتوراه المقدمه على    م15/11/2020

علـى أن تتشـكل اللجنـه علـى النحـو بالقسـم مساعد مدرس  –  ناجى عبد الحافظ
 التالى:
،   أ.د/ محمد إبراهيم هاشم       أستاذ الفنـون التعبيريـه بقسـم الـديكور -1

 وعميد كلية 
                                                                            

 .جامعة المنيا –الفنون الجميلة 
السـيد منصـور             أسـتاذ بقسـم النحـت بكليـة الفنـون أ.د/ رأفت   -2

 جامعة  -الجميلة
                                                                                                                           

 المنيا.
أ.د/ إسماعيل أحمد عامر       أستاذ التصميم المعمارى، ورئـيس قسـم  -3

 العماره بكلية 
                                                                                            

 جامعة المنيا –الفنون 

ـــ  رار القـــــــ
: 

 الموافقه على التشكيل.

والموضــــــ  -6
 : ع

الخطه الخمسيه الخاصه بتكليف المعيدين بخصوص مذكرة شئون العاملين بشأن  
م( 2019/2020م(وحتـى )2015/2016باألقسام العلميه خالل األعـوام مـن )
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بقـاً للخطــه م وط26/7/2016والمعتمـده مـن مجلـس الجامعـه المنعقـد بتـاريخ 

ــامعى  ــام الج ــيه للع ــل 2019/2020الخمس ــه الخاصــه ب وائ م وبفحــا النتيج

 م وجد أن:2020دور مايو  –م 2019/2020الخريجين للعام الجامعى 
 الذين لهم الحق فى التكليف هم كالتالى :

 م2019/2020دور مايو  –قسم العماره  –الخريج / عبد الرحمن أسامه محروس  -1
ــد  -2 ــا محم ــد الخريجــه/ رن ــه( –ســيد محم ــاره داخلي ــديكور )عم ــايو  -قســم  ال دور م

 م.2019/2020
 -قسم الديكور )شــعبة الفنــون التعبيريــه(  –الخريجه/ منار عاطف فرغلى عبد العال   -3

 م.2019/2020دور مايو 
دور   -قسم التصوير )شــعبة التصــوير ال(يتــى(  -الخريج / نادر ظريف شحاته شحاته -4

 م.2019/2020مايو 
 -قسم التصوير )شعبة التصــوير الجــدارى(  –طمه أمان محمد مصطفى  الخريجه / فا -5

 م.2019/2020دور مايو 
دور   -قســم النحت)شــعبة التشــكيل الخ(فــى(  –الخريجه / أروى هانى محمد عــو    -6

 م.2019/2020مايو 
 -قسم الجرافيك )شعبة فن الكتــاب(  -الخريج/ عبد الرحمن عبد السالم فتحى الج(اره -7

 م.2019/2020دور مايو 
 م.2019/2020دور مايو  -قسم الجرافيك   -الخريج / عمرو ربيع حسن المغربى -8
دور مــايو   -قســم الرســوم المتحركــه  -الخريجه / آالء عبد الفتاح ســمير عبــد الفتــاح -9

 م.2019/2020

ـــ  رار القـــــــ
: 

 الموافقــــه.

والموضــــــ  -7
 : ع

 عقييد بتيياري ( المن18بجلسييته رقييم ) لعمييارهمجلييس قسييم ا بخصييوص موافقيية
مـدرس   –  أمنيه نـاجى عبـد الحـافظ  /م.معلى ال لب المقدم من    م15/11/2020

 .عمارهبقسم ال مدرس لتعيينها بدرجةبالقسم مساعد 
ـــ  رار القـــــــ
: 

 أوصى المجلس بالموافقه.

والموضــــــ  -8
 : ع

 ( المنعقييد بتيياري 9بجلسييته رقييم ) تصييويرموافقيية مجلييس قسييم البخصييوص 
المعيـده بالقسـم   –الطلب المقدم من م/ (هـره حسـن محمـد    ىعلم  2/11/2020

لتعيينها فى وظيفة مدرس مساعد بالقسم شعبة التصوير حيث أنها منحت درجة 
م تحت عنوان"المعالجات التشـكيليه لموضـوع 25/2/2020الماجستير بتاريخ  

 تحليليه ". –دراسه تاريخيه  –األم والطفل فى التصوير عبر العصور 

ـــالقـــ  رار ــــ
: 

 التوصيه بالموافقــه.

الموضيييييييي  -9
 :  وع

 بخصوا الطلبات المقدمه بالتعيين لمعيدين بالقسم والمقدمه من كالً من :
 تصوير جدارى –هبة هللا ع(ت إبراهيم  -1
 تصوير جدارى –مهند يوسف أحمد  -2
 تصوير (يتى –ضياء بكساوى  -3
 تصوير (يتى -نادر ظريف شحات -4

(المنعقيد بتياري  9قسيم التصيوير بجلسيته رقيم )وبعرض الموضوع على مجلس  

وافق المجلس على أن تطبق حسب القوانين فى حين إحتيـا  م قد  2/11/2020

 معيدين لشعبة تصوير جدارى. 2القسم إلى عدد 

ـــ  رار القـــــــ
: 

 تطبيق الخطه الخمسيه.
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الموضيييييييي 1 -10
 :  وع

 عقييد بتيياري ( المن18بجلسييته رقييم ) العميياره موافقيية مجلييس قسييمبخصييوص 
طلـب أجـا(ة )مرافقـة (و ( المقـدم مـن  د/عليـاء السـعيد  علىم  15/11/2020
م وذلـك للعـام 1/12/2020مدرس بالقسم ولمدة عـام كامـل تبـدء مـن    –كامل  
 األول.

ـــ  رار القـــــــ
: 

 الموافقــه.

الموضيييييييي  -11
 :  وع

 ( المنعقييد بتيياري 9بجلسييته رقييم ) تصييويرموافقيية مجلييس قسييم البخصييوص 
المــدرس  –الطلــب المقــدم مــن م.م/ منــة هللا عمــاد حــافظ  علــىم 2/11/2020

ــدة  ــة طفــل لم ــا أجــا(ة رعاي ــاعد بالقســم لمنحه ــاراً مــن  3المس شــهور إعتب

 م.1/12/2020

ـــ  رار القـــــــ
: 

 ـه.الموافقـ

الموضيييييييي  -12
 :  وع

قسم بخصوص   مجلس  )  العماره   موافقة  رقم  بتاري  18بجلسته  المنعقد   )  
الدين     ىـعلم  15/11/2020 المذكره المقدمه من السيد د/ ياسر محمد صالح 

مدرس بالقسم للسماح له بم(اولة المهنه بما ال يتعار  مع جدول    –المغربى  
 سيادته فى أوقات العمل الغير رسميه. 

ـــ  رار القـــــــ
: 

 الموافقــه.

 اإلنتدابــــات   

والموضــــــ  -13
 : ع

( المنعقييييد 15بجلسييييته رقييييم ) ديكوربخصييييوص موافقيييية مجلييييس قسييييم اليييي
أستاذ ورئيس   –إنتداب السيده أ.د/ سهير أبو العيون    م على2/11/2020بتاري 

القسم إلى المعهد العالى للهندسه والتكنولوجيا يوم واحد فقط الموافـق الخمـيس 
 م.2021-2020من كل أسبوع خالل الفصل الدراسى األول للعام الجامعى 

ـــ  رار القـــــــ
: 

 ه بما ال يتعار  مع جدول سيادتها.الموافق

والموضــــــ  -14
 : ع

 ( المنعقييد بتيياري  60بجلسييته رقييم ) التييرميمموافقيية مجلييس قسييم بخصييوص 
أسـتاذ مسـاعد  –إنتداب السيد أ.م.د/ يحيـى عثمـان محمـود   م على2/11/2020

جامعة ال(قا(يق اتـدريس مقـرر )تقنيـات المخطوطـات   –بالقسم إلى كلية اآلثار  
( للمســتوى الخــامس ، ومقــرر )أســس الرســم وال(خرفــه والتلــوين األثريــه

(للمستوى السادس بواقع  يوم واحد فقط الموافق الثالثاء من كل أسـبوع خـالل 
 م.2021-2020الفصل الدراسى األول للعام الجامعى 

ـــ  رار القـــــــ
: 

 الموافقه بما ال يتعار  مع جدول سيادته.

والموضــــــ  -15
 : ع

( المنعقييييد 15بجلسييييته رقييييم ) ديكورة مجلييييس قسييييم الييييبخصييييوص موافقيييي
كبيـر    –إنتداب السـيده  د/ سـحر سـيد عبـد اللطيـف    م على2/11/2020بتاري 

جامعـة حلـوان   –مصممى الديكور الحاصله على الدكتوراه فى الفنون الجميلـه  
ة بقسم الديكور بالكليـ -لتدريسها مادة )تاريخ الفن العام (للفرقه األولى والثانيه 

. 

ـــ  رار القـــــــ
: 

 الموافقـــه. 

والموضــــــ  -16
 : ع

ال قسم  مجلس  موافقة  )  ديكور بخصوص  رقم  المنعقد  15بجلسته   )

مدرس    –إنتداب السيد د/ وائل كمال الدين شعبان    علىم  2/11/2020بتاري 

بالعاشر من رمضان للفصل    –بالقسم إلى المعهد العالى للهندسه والتكنولوجيا  
الثا الجامعى  الدراسى  العام  من   بإتمام  2019/2020لث  قام  أنه  حين  فى  م 
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نظراً   الصيف  خالل  الين  أون  المحاضرات  وإستكمال  بالكليه  التكليفات  كافة 
 لجائحة كورونا.  

ـــ  رار القـــــــ
: 

 الموافقه على طلب سيادته. 

والموضــــــ  -17
 : ع

ال قسم  مجلس  موافقة  )  ديكور بخصوص  رقم  المنعقد  15بجلسته   )

مدرس    –إنتداب السيد د/ وائل كمال الدين شعبان    علىم  2/11/2020ري بتا

بالعاشر من رمضان بواقع    –بالقسم إلى المعهد العالى للهندسه والتكنولوجيا  
 م. 2020/2021يومى السبت واألحد من كل أسبوع للعام الجامعى 

ـــ  رار القـــــــ
: 

 الموافقه بما ال يتعار  مع جدول سيادته. 
 

وـــــالموضـ  -18
 : ع

الخ اب الوارد من كلية األداب بشأن إنتداب أعضاء هيئة التدريس  بخصوص  
 لبعض التخصصات للتدريس بكلية األداب قسم علوم المسرح  

على   الموضوع  الوبعرض  قسم  )  جرافي   مجلس  رقم  المنعقد  24بجلسته   )

قد قرر المجلس  ترشيح السيد د/ الحسينى محمد صابر    م 2/11/2020  بتاري  

 مدرس بالقسم لتدريس مادتى –
 ) أسس تصميم ،والرسم(. 

على   الموضوع   الوبعرض  قسم  )  ديكور مجلس  رقم  المنعقد  15بجلسته   )

المجلس  م  2/11/2020بتاري  قرر  عمرد/  ه  السيد  ترشيح     قد     –  تغريد 

ساعات  وقد    10بواقع    لتدريس مادة المشروع للفرقه الرابعه مدرس بالقسم  
 . القسم عن التدريس بقسم علوم المسرح إعتذر باقى أساتذة 

ـــ  رار القـــــــ
: 

 الموافقــه. 

والموضــــــ  -19
 : ع

قسم بخصوص   مجلس  )  العماره   موافقة  رقم  بتاري  18بجلسته  المنعقد   )  

المقدم من د/ ياسر محمد صالح  اإلنتداب )الج(ئى(طلب    ىـعلم  15/11/2020

المغربى بالقسم    –  الدين  العالى  مدرس  المعهد  الجديده  إلى  بالمنيا  الهندسى 
 م. 2020بواقع يوم األحد من كل أسبوع للفصل الدراسى األول للعام الجامعى 

ـــ  رار القـــــــ
: 

 الموافقــه. 

 عالقات الثقافيهال  

والموضــــــ  -20
 : ع

قسم  بخصوص   مجلس  )  الترميم موافقة  رقم  بتاري   60بجلسته  المنعقد   )  

على2/11/2020 كالطلب    م  من  مشيره  المقدم  د/   ، ثروت  محمد  د/  من  الً 

الموافق   الثالثاء  يوم  وذلك  بالكلية  لهما  مشترك  معر   إلقامة  إسماعيل 
م  2020م حيث أنه تم الموافقه فى مجلس القسم لشهر فبراير  2020/ 1/12

على إقامة معر  فنى خاا بالدكتوره كمتطلب للترقيات  وتم تحديده بالفعل  
ودفع التكاليف بشكل رسمى ولكن طرأت    م وتم حج( القاعه17/4/2020يوم  

 جائحة كورونا فتم إلغاء كافة الفاعليات وقتها. 

ـــ  رار القـــــــ
: 

 أحيط المجلس علماً. 

م  15/9/2020  المنعقد بتاري    ال ارئه بجلسته    العماره   موافقة مجلس قسم بخصوص  والموضــــــ  -21
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عبد    ىـعل : ع لبنى  د/  من  المقدمه  العينيه  التبرعات  مصطفقبول  أحمد    –ى  الع(ي( 
أجه(ه)كولدير   فى  تتمثل  والتى  بالقسم  عر   –المدرس    –كابالت    -شاشة 

حائط   طاقه شمسيه  –سماعات  للصوت    –كشاف  تحكم   Accessجها(    –جها( 
point linksys)   +التعليميه وذلك بما قيمته مبلغاً ( لخدمة العملية  كيبمصاريف تر

 ه وخمسون جنيهاً (فقط الغير  )تسعة عشر ألفاً وستمائ  19.650   وقدره 

ـــ  رار القـــــــ
: 

 الموافقه على قبول التبرعات العينيه مع توجيه الشكر لسيادتها. 
 
 

والموضــــــ  -22
 : ع

قسمبخصوص   مجلس  )  العماره  موافقة  رقم  بتاري  18بجلسته  المنعقد   )  

د/    ىـعلم  15/11/2020 من  المقدمه  العينيه  التبرعات  عبد  قبول  رجب  رانيا 

أجه(ه)بروجيكتور  –مقصود  ال فى  تتمثل  والتى  بالقسم  ستائر    –دكت    -المدرس 
يدوى   العملية    –كابالت    –عر   لخدمة  تحكم(  +جها(  وايرلس  ميكروفون  

وقدره    مبلغاً  قيمته  بما  وذلك  وثالثمائه وخمس  20.325التعليميه  ألفاً  )عشرون 

 0فقط الغير    وعشرون جنيهاً (
ـــ  رار القـــــــ

: 
 الشكر لسيادتها. قبول التبرعات العينيه مع توجيه  على الموافقه

والموضــــــ  -23
 : ع

قسمبخصوص   مجلس  )  العماره  موافقة  رقم  بتاري  18بجلسته  المنعقد   )  

  –أحمد يحيى راشد    قبول اإلهداء المقدم من السيد الدكتور/    علىم  15/11/2020

مؤلف من  )كتاب  فى  يتمثل  مصروالذى  فى  البريطانيه  تحت  الجامعه  سيادته(  ات 
 عنوان: " حقوق حضاره لبناء حضاره " لقسم العماره بالكليه. 

ـــ  رار القـــــــ
: 

 الموافقه على قبول اإلهداء ، مع توجيه خطاب شكر لسيادته. 

والموضــــــ  -24
 : ع

قسمبخصوص   مجلس  )  العماره  موافقة  رقم  بتاري  18بجلسته  المنعقد   )  

رئيس القسم بإصدار نشره دوريه تعليميه    توصية السيد أ.د/   علـىم  15/11/2020

التى معماريه شهريه   الال(مه  التعديالت  بعد عمل  وذلك  بالكليه  العماره  قسم    داخل 
 ً  على أن تكون هيئة التحرير من:  أقر بها مجلس الكلية سابقا

 رئيس التحرير – أ.د/ إسماعيل أحمد عامر -1
 لعامالمنسق ا –د/ رفيد العطار   -أ.م.د/ حسام الدين صبرى -2
 وعضوية أحد منسقى مقرر التصميم المعمارى من كل فرقه دراسيه بالقسم   -3
م.م/ والء أحمد مصطفى   -4  / مايكل ميالد    –م/ أحمد سيف    –المحررين  م/ 

   .إبراهيم
ـــ  رار القـــــــ

: 
 الموافقــه. 

والموضــــــ  -25
 : ع

قسمبخصوص   مجلس  )  العماره  موافقة  رقم  بتاري  18بجلسته  المنعقد   )  

 :لمناقشة الئحة المرك( اإلستشارى وهى كالتالىتشكيل لجنه  علـى م 15/11/2020
 أ.د/ إسماعيل أحمد عامر  -1
 د/ ياسر حسن سرور  -2
 د/ ياسر صالح الدين المغربى -3

إعتماد تم  اإلستشاريه   وعليه  للوحده  المقترح  ومحتواه  اللجنه  خالل    تقرير  وذلك 
   .إجتماع مجلس القسم 
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ـــ  رار القـــــــ
: 

 على المجلس القادم بإذن هللا.  يرجئ للعر 

والموضــــــ  -26
 : ع

الجرافي    قسم  موافقة  )بخصوص  رقم  بتاري   24بجلسته  المنعقد    م 2/11/2020( 
لجميع  على الطلب المقدم من أ.م.د/ على أحمد شعبان لعمل ورشه )لتدوير الورق(

ب الكلية  طالب  من  يرغب  ومن  القسم  األرضى مطالب  بالدور  الجرافيك  قسم    طبعة 

   .م2020/ 23/11وذلك يوم األثنين الموافق  

ـــ  رار القـــــــ
: 

 الموافقــه. 
 

 الداراسات العليا   

والموضــــــ  -27
 : ع

بخصوص الخ اب الوارد من السيد أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث بشأن  
والدكتوراه   الماجستير  بدرجتى  والباحثين  للدارسين  السنويه  العلميه  التقارير 

 لألقسام العلميه اآلتيه: 
 م2/11/2020( المنعقد بتاريخ 9بجلسته رقم )أوالً : موافقة قسم التصوير 

 درجة الدكتوراه:  

 الشيماء سيد شمــــــس  -1
 أمانى خالد عبد الع(ي(  -2
 الشيماء سعد معنـــــــى   -3
 ً  :م15/11/2020( المنعقد بتاريخ 18بجلسته رقم )  لعماره : موافقة قسم ا ثانيا

 لماجستير: درجة ا

 أحمد عماد حبشى -1
 مايكل ميالد إبراهيم -2
 آالء آمن أبو ضيف  -3
 كيرلس مجدى رؤوف  -4
 محمد حسين محمد   -5
 (ينب حسن محمد الشوربجى  -6
 أحمد سيف النصر مندور -7
 محمد خالد آى الدين  -8

 درجة الدكتوراه: 

 أكرم إبراهيم عبد السالم  -1
 م 2/11/2020تاريخ( المنعقد ب15بجلسته رقم )ثالثاً: موافقة مجلس قسم الديكور 

 الماجستـير    درجة 
 داليا احمد سليمان   -5عفاف مصطفي محمد                         -1

 هاله يوســـــــــف  - 6                     حنان حسن البـــدوي   -2
 هاله جمال المهــدي  -7(ينب محمد عبد المع(                        -3
                                                                                                      كرستينا خيــــــري                 -4
                                                                                                                                                                                                      الدكتوراه درجة
 امل فاروق عبد الجـــواد  -6سماره عبد الساده مطلك                   -1

 فاتن رمضان عبد السالم  -7احمد محمد نبيــــــــه                     -2

 ـــــــــنندي عالء الديــــ  -8مرام محمود ثابـــــــت                    -3
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 (ينب حسن احمـــــــــــد   -9شذي مجدي سيــــــــد                        -4

 رباب حشمت محمـــــد    -5
 

( رقم  المتحركةبجلسته  الرسوم  قــسم  مجلــس  بتاريخ 37موافقة  (المنعقد 

 م 9/11/2020

 درجة الماجستير : 
 .  الدارسة /يارا حمدي عبد الغني -1

 :  وراهدرجة الدكــــــــــــــــت
 الباحث /محمد كمال عبد الحكيم-1  

 الباحث / محمود عبد المعطـــــــي                         -2

 الباحثة/  هبه فرغلي محـــروس -2
 الباحث /محمد ربيع حسانيــــن  -3
 الباحث/  محمد محمد نظيــــف  -4

 . نالباحثه/ مروه أسامه محى الدي -5
 ً    م2/11/2020( المنعقد بتاريخ 228م )موافقة مجلس قسم النحت بجلسته رق :خامسا

 جة الماجستير : در  
 الدارس/حسام مصطفي رمضان -1
 الدارسة/ ايناس ابراهيــــــتم  -2
 يالدارسة/ ريهام مصطفــــــ -3

 االدارسة / مادونا (كريـــــــ -4
 :  درجة الدكــــــــــــــــتوراه 
 الباحثة / دعاء عبد الشافـي  -1
  الباحثة/ نهله محمود مطريد    -2

 ً    م2/11/2020( المنعقد بتاريخ 60بجلسته رقم )ترميم موافقة مجلس قسم ال :سادسا

 درجة الماجستير:  
 الدارسة / نجالء احمد ادهـــم  -1

                                                                                                                                      .الدارسة/ سالي محمود محمد -2

ـــ  رار القـــــــ
: 

 الموافقــه. 

والموضــــــ  -28
 : ع

بخصوا المذكره الوارده من الدراسات العليا للعر  على اسيد أ.د/ عميد الكلية   

رقم)  الماده  ب ن  أنه  35لإلحاطه  على  تنا  العليا  للدراسات  الداخليه  الالئحه  (من 

الدكتورا لمرحلة  الطالب  قيد  فى  الذى يشترط  الدكتوراه  ت هيلى  إمتحان  يجتا(  أن  ه 
 يحدده مجلس الكلية ، 

لذا نرجوا من سيادتكم التكرم بالموافقه على عقد إمتحان ت هيلى دكتوراه            

م الفتره  الموافق  فى  األحد  يوم  و 12/2020/ 6ن  الموافق  م  الثالثاء  يوم  ينتهى 

اآلتيه)العماره  12/2020/ 8 لألقسام  وذلك    –الجرافيك    –التصوير    -الديكو  –م 

 . الرسوم المتحركه  (  –الترميم  –النحت 

 
 

ـــ رار القـــــــ
: 

( األيام  فى  اإلمتحانات  عقد  على  ديسمبر 22  -21  -20الموافقه   )

 م.2020
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والموضـــــــ  -29
 : ع

بخصوص الخ اب الوارد من السيد أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث بشأن  
 لدارسين بدرجة الماجستير باألقسام العلمية اآلتيه: الموافقه على المد ل

   م 2/11/2020( المنعقد بتاريخ15بجلسته رقم )موافقة مجلس قسم الديكور   أوالً:

 : الماجستيردرجة 
 الدارسة / (ينب محمد عبد المع( . -1
 الدارسة / هالة  يوســــــــــــف.  -2

 .    الدارسة / كرستينا خيــــــــري    -3
 ً  م15/11/2020( المنعقد بتاريخ81بجلسته رقم )  عماره: موافقة مجلس قسم ال ثانيا

 آالء آمن أبو ضيف  -1

 .(ينب حسن محمد الشوربجى -2
 ً     م2/11/2020( المنعقد بتاريخ 228موافقة مجلس قسم النحت بجلسته رقم ): ثالثا

 ريهام مصطفى محمد -1
  : رقم  رابعاً  المتحركةبجلسته  الرسوم  قــسم  مجلــس  بتاريخ  37)موافقة  (المنعقد 

 م 9/11/2020

 فاطمه عنتر شحاته  -1

 الموافقــه.  رار :القــــــ 
والموضــــــ  -30

 : ع

الجرافيك   -التصوير  -الديكور  -العلمية )العمارةم  اقساأللس  امجوافقة م وا  ـــبخص
(    -الترميم    -النحت    - العليا  الرسوم  الدراسات  طالب  ملفات  قيد  لمرحلة    على 

 .(2020/2021)  الجامعي لعام ل تمهيدي ماجستير 

ـــ  رار القـــــــ
: 

 الموافقــه. 

والموضــــــ  -31
 : ع

المتحركة   الرسوم  قــسم  مجلــس  موافقة  )بخصوا  رقم  المنعقد  37بجلسته   )

والحكم  علي  م  9/11/2020بتاريخ   المناقشه  لجنة  بال  تشكيل  دارسة/فاطمه  الخاصه 

درجة    –  عنتر شحاته للحصول على  الرسوم  الجميلة  بقسم  الفنون  فى  الماجستير 
 .                                    تخصا رسوم

 -: وتتكون لجنة المناقشة والحكم على النحو التالى
 أستاذ متفرغ بقسم الجرافيك  بكلية الفنون     -مد على محمود خاطر د/ مح 0أ -1

المنيا                                     جامعة  مشرفا  –الجميلة 
 اسياً ومقررا اس

سام0ا -2 محمد  كلية     -ــــــــــي     د/عمرو  ووكيل  الجرافيك  أستاذ 

 الفـــــــــنون الجميلة      
حلوان                           جامعة  العليا  مناقشا    -للدراسات 
 من الخار  

الجندي0ا  -3 الرحمن  الحميد عبد  الرحمن عبد  قسم    -  د/ عبد  أستاذ ورئيس 

 الرسوم        
ا مناقشا  المتحركة بكلية الفنون الجميلة جامعة المني               

 من الداخل. 

ـــ  رار القـــــــ
: 

 الموافقــه. 
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والموضــــــ  -32
 : ع

( المنعقــد 37بجلســته رقــم )بخصــوا موافقــة مجلــــس قــــسم الرســوم المتحركــة 

ــاريخ  ــىم 9/11/2020بت ــدء مــن  عل ــث يب ــد لمــدة عـــام حي ــرة19/10/2020الم  م  لفت

وذلك بناءاً علـى التقريـر  دارسة / فاطمه عنتر شحاتهسجيل لدرجة الماجستير للـالت
 العلمى الوارد من الساده المشرفين وهم :

 السيد أ.د/ محمد على خاطر  -1

 .السيد د/ حاتم محمد أحمد -2

ـــ  رار القـــــــ
: 

 الموافقــه. 

والموضــــــ  -33
 : ع

الديكور   قــسم  مجلــس  موافقة  رقم  بخصوا  بتاريخ  15)بجلسته  المنعقد   )

المناقشه والحكم  علي    م  2/11/2020 لجنة  بال  تشكيل  (ينب محمد  /  دارسةالخاصه 

المع(    الجميلة  –عبد  الفنون  فى  الماجستير  درجة  على  للحصول  الديكور  بقسم 
 .       تخصا ديكور 

 -وتتكون لجنة المناقشة والحكم من :   
لعمارة الداخلية المتفرغ  بقسم  أستاذ ا          طارق كمال الدين عدليد/ 0ا -1

 الديكور بكلية   
                                                                                                                              

ً   -الفنون الجميلة جامعة المنيا   مشرفا اساسيا

الع/د0ا -2 المتفرغ بكلية  يحيي أحمد عبد الحميد         أستاذ  الداخلية  مارة 

 الفنون الجميلة            
جامعة                                                                                       

 ومقرراً مناقشا من الخار   -حلوان
الدليل       أستاذ العمارة الداخلية المتفرغ المساعد  د/ وفيق عمر عمر 0م0ا -3

      فنون لابكلية  
                                                                                                                                       

 مناقشا من الخار    -الجميلة جامعة حلوان

ـــ  رار القـــــــ
: 

 الموافقــه. 

والموضــــــ  -34
 : ع

 م2/11/2020بتياري  المنعقيد  (  228بجلسته رقم )بخصوص موافقة مجلس قسم النحت  

ريهـام مصـطفي ـدارسة/  للـ   لفترة التسـجيل لدرجـة الماجسـتير  المد لمدة عـام  على
م وينتهى فـى 19/10/2020م على أن يبدء المد من  19/10/2015محمد والمقيده  فى   

الخمـس   م علماً ب ن الدارسه قد إستنفذت المده القانونيه المتاحـه وهـى18/10/2021

 .                                                                                                    سنوات وهذا يعتبر المد األول للدارسه المذكوره

ـــ  رار القـــــــ
: 

 الموافقــه. 

والموضــــــ  -35
 : ع

 م2/11/2020اري  بتيالمنعقيد  (  228بجلسته رقم )بخصوص موافقة مجلس قسم النحت  

نقـل قيـدها مـن قسـم النحـت اسراء نـاجح قاسـم  لالطلب المقدم من الدارسة /  على  
جامعـة   -الجميلة    ونجامعة المنيا الي قسم النحت بكلية الفن  -بكلية الفنون الجميله  

 .م2017/2018حيث أنها حصلت على تمهيدى ماجستير بتقدير جيد لعام االقصر  
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ـــ  رار القـــــــ
: 

تسجيل   يتم فترة  لمد  الجامعه  رئيس  أ.د/  للسيد  إلتماس  مذكره  عمل 
   .موضوع الماجستير

والموضــــــ  -36
 : ع

( رقم  بجلسته  الجرافي    قسم   مجلس  موافقة  بتاري   24بخصوص  المنعقد   )

الدارسه      -  محمد   حماده ابراهيم  آية   /الدارسة على الخطة المقدمة من    م2/11/2021

الفنون الجميلة تخصا "    اجستير الم  درجة لللتسجيل    بالقسم تحت    "   جرافيكفي 
المس  "  عنوان    الطباعة  " أثر تطور  المعاصرة  الفنية  الطبعة  أن   طحة على  على 

 يكون  اإلشراف كاآلتي : 
د/ احمد رجب صقر                       أستاذ ورئيس قسم  0ا  -1                    

 الجرافيك بكلية الفـــــــــنون     
                                                                                            

ً   -الجميلة جامعة المنيا  مشرفا أساسيا
د/عبد السالم سالم عبد السالم        أستاذ مساعد  بقسم  0م0ا  -2                   

 الجرافيك بكلية                  
الفنون الجميلة                                                                                  
 .مشرفا مشاركا  -جامعة المنيا

ـــ  رار القـــــــ
: 

 الموافقــه. 

والموضــــــ  -37
 : ع

( رقم  بجلسته  الجرافي    قسم   مجلس  موافقة  بتاري   24بخصوص  المنعقد   )
الدارسة م  2021/ 2/11 من  المقدمة  الخطة  شاكر    /   على  يحيى    الدارسه    –رانيا 

الفنون الجميلة تخصا " جرافيك   تحت  "   بالقسم للتسجيل لدرجة الماجستير في 
على أن " "تطور التصميم الجرافيكي للعالمة التجارية واثره على المستهلك  عنوان

 يكون  اإلشراف كاآلتي : 
أستاذ ورئيس قسم     د/ احمد رجب صقر                      0ا  -1                    

 الجرافيك بكلية الفـــــــــنون     
                                                                                               

ً   -الجميلة جامعة المنيا  مشرفا أساسيا
ك د/احمد رجاء عبد السالم            مدرس  بقسم الجرافي   -2                   

 بكلية الفـنون الجميلة          
                                                                                                               

  مشرفا مشاركا  -جامعة المنيا
ـــ  رار القـــــــ
: 

 الموافقــه. 

والموضــــــ  -38
 : ع

قسم  مجلس  موافقة  بجلست  بخصوص  )الجرافي    رقم  بتاري   24ه  المنعقد   )
الدارسه    –الدارسة/ سارة مصطفى إمام  الخطة المقدمة من  ى  علم  2021/ 2/11

الفنون الجميلة تخصا "    الماجستير   درجة لللتسجيل    بالقسم تحت    "   جرافيكفي 
 " تطور ملصق الفاعليات الثقافية لألطفال بين االبداع والتقنيات   "  عنوان

 تي : على أن يكون  اإلشراف كاآل
        ةـــالجميل الفنون  بكلية الجرافيك  بقسم األستاذ         هناء حسن عامر /د0ا -1

                                                                                                       
 أساسيا مشرفا  - المنيا جامعة
ال -2 عبد  ال حفيظ              د/نجيبة  بقسم  الفـنون  مدرس   بكلية  جرافيك 

 الجميلة          
                                                                                                          

 مشرفا مشاركا  -جامعة المنيا
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ـــ  رار القـــــــ
: 

 الموافقــه. 

والموضــــــ  -39
 : ع

بجلس الجرافي    قسم   مجلس  موافقة  )بخصوص  رقم  بتاري   24ته  المنعقد   )
من    ى  علم  2021/ 2/11 المقدمة  عليالخطة  قاسم  انغام    الدارسه   -الدارسة/ 

الفنون الجميلة تخصا "    الماجستير   درجة لللتسجيل    بالقسم تحت    "   جرافيكفي 
مطبوعات المعار  الفنية التشكيلية في المؤسسات الثقافية بمصر في  "    عنوان  

 " القرن العشرون 
 يكون  اإلشراف كاآلتي : على أن 

 ون       ـــــنبقسم الجرافيك بكلية الفـــ أستاذ متفرغ ي سيد سليمان     د/ مجد0ا -1

                                                                                          
 أساسيا مشرفا  -الجميلة جامعة المنيا

مدرس بقسم الجرافيك بكلية               ين محمد صابر        د/ الحس    -1
 جامعـــة           -الفنون الجميلة  

                                                                                                                                                        
ً ــمشارك مشرفا المنيا   ا

ــ  رار ـالقـــــــ
: 

 الموافقــه. 

والموضــــــ  -40
 : ع

( رقم  بجلسته  الجرافي    قسم   مجلس  موافقة  بتاري   24بخصوص  المنعقد   )
الدارسة/ جهاد مجدي أبو  الحسن عبد هللا  الخطة المقدمة من  على  م2021/ 2/11

الفنون الجميلة تخصا "    الماجستير   درجة لللتسجيل    بالقسم تحت    "   جرافيكفي 
المصمم الجرافيكي في االعالن وتحديات السوق بين االكاديمية    فاعلية  "    عنوان  
 " والهواية 

 على أن يكون  اإلشراف كاآلتي : 
  أستاذ متفرغ بقسم الجرافيك بكلية           د/ متولي محمد على عصب   0أ -1

          الفنون الجميلة 
                                                                                                                              

 أساسيا مشرفا  -جامعة المنيا 
لجرافيك بكلية الفنون  أستاذ بقسم ا                   د/ نسرين إسماعيل محمد 0ا -2

 جامعة  الجميلة
                                                                                                                                                                  

 مشاركا   مشرفا   -المنيا

ـــ  رار القـــــــ
: 

 الموافقــه. 

والموضــــــ  -41
 : ع

                                                  والبحوث بش ن   وكيل الكلية للدراسات العليابخصوص المذكره المقدمه من السيد أ.د/  
بالكلية والذى لم   كورالمسجل لدرجة الدكتوراه بقسم الدياحمد محمد نبيه  /الباحث  

م حتى العام الحالى  2017/  2016يقم بسداد المصروفات الدراسيه من العام الجامعى  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     : كالً منتحت اشراف ولم يتم الموافقه على المد للباحث المذكور 

              ا.د/ وفاء عمر مسلم السيده   -1
 ر   ــــد/ محمد صاب0م0االسيد  -2
                                                                             السيد د/ مجدي احمد ضيــاء -3

ـــ  رار القـــــــ
: 

 إلغاء التسجيل كفرصه للتواصل مع الباحث.  يرجئ
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والموضــــــ  -42
 : ع

( رقم  بجلسته  الجرافي    قسم   مجلس  موافقة  بتاري   24بخصوص  المنعقد   )
 -الغاء قيد وتسجيل كال من :  على م2021/ 2/11

 الدارس / على عمر (يدان.  -1               
 محمد محمد ناجي  لدارسة / هدى ا-2               

المقدم من السادة   المسجلين بدرجة الماجستير بالقسم وذلك   التقرير  بناء على 
 على     المشرفين 
عاليه          لتهاون  المذكورين  نظراً  وتخطيهما   ،  البحث  في  جديتهما  وعـدم  هما 
 قانونية     الفتـرة ال
          والمدود المتاحة .        

ـــالقـــ  رار ــــ
: 

 الموافقه على رأى مجلس القسم العلمى. 

 شئـون الطــالب  

وــــــالموض  -43
 : ع

( المنعقييد بتيياري  227بجلسييته رقييم )بخصييوص موافقيية مجلييس قسييم النحييت 
 –الطلــب المقــدم مــن الســيد أ.د/ إيهــاب عبــد هللا يوســف  م علييى19/10/2020

طـالع علـى المقـررات رئيس القسم والمتضمن تحـديث المـواد الدراسـيه بعـد اإل
 وجد أن:

 المواد بعد التحديث  المواد قبل التحديث 
تكنولوجيــا الخامــات للفرقــه الثانيــه 
 تحتوى على )األحجار واألخشاب(

تحتــوى علــى )الطينــات واألحجــار  
 واألخشاب(

تكنولوجيا التخصا للفرقـه الثالثـه 
ــار  ــى )األحجــ ــوى علــ ــار( تحتــ بــ

 واألخشاب(

 راتنجات(تحتوى على )المعادن وال 

تكنولوجيا التخصا الفرقه الرابعه 
ــادن  ــى )المعــ ــوى علــ ــار( تحتــ بــ

 والراتنجات(

تحتـــوى علـــى )ســـباكة الميداليـــه  
 والنحت الخ(فى(

 

ـــ  رار القـــــــ
: 

 يعاد للقسم لتقديم محتوى وتوصيف المقرر السابق والجديد. 

وــــــالموض  -44
 : ع

النحت   قسم  مجلس  موافقة  )بخصوص  رقم  بتاري   227بجلسته  المنعقد   )
على 19/10/2020 أحمد    م  محمد  مروه  د/  من  المقدم  بالقسم    –الطلب  مدرس 

 لتحديث التوصيف الخاا بمادة تاريخ الفن للفرقه الثالثه والرابعه لشعبة الخ(ف. 

وعر    رار :ـــــــ  الفن  تاريخ  مقرر  توصيف  فى  تحديث  إجراء  على  الموافقه 
 التحديث على المجلس. 

وــــــالموض  -45
 : ع

النحت   قسم  مجلس  موافقة  )بخصوص  رقم  بتاري   227بجلسته  المنعقد   )
مدرس بالقسم لتحديث    –الطلب المقدم من د/ محمد شبراوى    م على 19/10/2020

 التوصيف الخاا بمادة الرسم الملون للفرقه الرابعه لشعبة الخ(ف. 

ـــ  رار القـــــــ
: 

لرسم الملون وعر  التحديث على  لموافقه على إجراء تحديث فى توصيف مقرر اا
 المجلس.
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وــــــالموض  -46
  ع

 
والمتضمن الرسوم المتحركه  قسم  رئيس  بخصوا الخطاب المقدم من السيد أ.د/  

تعديل الجدول الدراسى الخاا بالقسم نظراً لتغير تو(يع األحمال التدريسيه الخاصه  
 ( من  اإلعدادى  )   6بالفرقه  (إلى  نظر  4مجموعات  وذلك  لإلجا(ه  مجموعات(  اً 

المرضى المقدمه من أ.م.د/ إعتماد ياسين عبد الرحمن لفتره طويله والتى أدت إلى  
والعلميه الوظيفيه  الدرجات  مع  قانونى  غير  بشكل  التدريسيه  األحمال  ،   تو(يع 

على   الموضوع  اوبعرض  قسم  المتحركهمجلس  )  لرسوم  رقم  المنعقد 37بجلسته   )
 الموافقه على اآلتى:  فقد قرر المجلسم 9/11/2020بتاري  

   أن تسند المقررات أالتيه إلى د/ أميره عبد الوهاب أحمد
 مقرر إعداد مشروع الفرقه الثالثه والرابعه  -
 مقرر تحريك مجسمات الفرقه الثالثه  -

عبد              أ.د/  للسيد   ) عليا  )دراسات  التخصا  تاريخ  مادة  مقرر  يسند  كما 
من   بدالً  الجندى  الحميد  /  الرحمن عبد  للدكتور  التى إسندت  التخصا  مقرر مادة 

كما أسند مقرر نقد وتحليل الفرقه الثانيه إلى د/ إسماعيل محمد  ،  حاتم محمد أحمد  
 . د/ نهى جمعه إمبارك  إسماعيل ، وأسند تخصا مادة مناظر للفرقه األولى للسيده

رار القـــــــــ 
: 

فى  التعديالت  هذه  مراجعة  يتم  أن  على  الموافقه 
 .لالجداو

وــــــالموض  -47
 : ع

ب  طالب  شئون  مدير  أ/  السيده  من  المقدمه  المذكره  ب ن ش ن  بخصوا  اإلحاطه 
الع(ي(    عبد  محسب  أشرف  محمد   / قسم    -الطالب  الثالثه  بالفرقه  بالكليه  المقيد 

الجامعى   العام  فى  سيتم  2020/2021العماره  م  2020/  12/  8فى    اعام  28م 

العسكريه  الخدمه  قانون  أن  يبلغ سن    وحيث  الذى  الطالب  أن  عام    28ينا على 
فوراً   قيده  إيقاف  ويتم  لها  التابع  التجنيد  منطقة  عنه  تخطر  بالكليه  دراسته  أثناء 
لحين تحديد موقفه من التجنيد أوبتقديم أصل شهادة إعفاء نهائى أو مؤقت أو تقديم  

جنيده من الوحده  نفسه لمنطقة التجنيد التابع لها لتجنيده ثم موافاة الكلية بإثبات ت
الموافقه على إيقاف قيده    والمطلوب  التى يخدم بها معتمده من السجالت العسكريه

 لحين تحديد موقفه من التجنيد. 

ـــ  رار القـــــــ
: 

 الموافقــه. 

وــــــالموض  -48
 : ع

البخصوص   قسم  مجلس  )  تصوير موافقة  رقم  بتاري  9بجلسته  المنعقد   )  
المقدم م  2/11/2020 المقترح  الع(ي(   على  عبد  أ.د/ عايده  السيده  من    من  ك ستاذ 

الفرقه   بتدريس  يقوم  من  أن  على  الجدارى  التصوير  شعبة  تدريس  على  القائمين 
الخاصه   المقررات  لتدريس  الماده  أستاذ  وبنفس  بها  الصعود  يتم  جدارى  الثالثه 

 بالماده فى الفرقه الرابعه فى العام التالى.

ـــ  رار القـــــــ
: 

 . ـهعدم الموافقـ

وــــــالموض  -49
 : ع

البخصوص   قسم  مجلس  )  تصوير موافقة  رقم  بتاري  9بجلسته  المنعقد   )  
 الطلبات المقدمه من كالً من :  على م 2/11/2020

 المقيده بالفرقه الثالثه   –الطالبه / نهله أحمد محمد   -1
 المقيده بالفرقه الثالثه  -الطالبه / ندى عبد الفتاح أبو عمر -2

 ير جدارى إلى شعبة تصوير (يتى. بالتحويل من شعبة تصو
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ـــ  رار القـــــــ
: 

 ً  . أحيط المجلس علما

 
 

 

 موضوعات العامهال

وــــــالموض  -50
 : ع

الخطاب الوارد من االسيد أ.د/ وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب بش ن خصوا  ب
هو عمل دوالب خيرى قائم  الرد على المقترح المقدم من د/ منسق النشاط بالكليه و

ى التبرعات من الساده أعضاء هيئة التدريس والطالب القادرين على التكافل مع  عل
 وتتضمن :  (عمل دفتر إستالم وتسليم للخامات) أصدقائهم الغير قادرين

إسم الصنف ومواصفاته وكميته وحالته وصالحيته لإلستخدام + صوره له   -
)األ مثل  الخامات  لمجموعات  تبعا  أقسام  عدة  إلى  الدفتر    –لوان  +تقسيم 

 (الورق ....إلخ -المساطر

ـــ  رار القـــــــ
: 

 وير الخامات. صالموافقه مع عدم ت

 الجــــوده  

وــــــالموض  -51
 : ع

ال  بخصوص  قسم  مجلس  )  تصوير موافقة  رقم  بتاري  9بجلسته  المنعقد   )  
تشكيل لجنه داخليه وخارجيه لمراجعة توصيف المقررات وذلك   م على2/11/2020

الخ على  الجوده  بناءاً  ومدير وحدة ضمان  الكلية  أ.د/ عميد  السيد  الوارد من  طاب 
للعام الجامعى   بالقسم  م  وهى  2021/ 2020بالكليه لتحديد منسق عام لكل شعبه 

 على النحو التالى:
 السيده أ.م.د/ رحاب محمد عبد المنعم      منسق شعبة الجدارى -1
 شعبة ال(يتى. السيد د/ هشام عبد الع(ي( خليـــــــل         منسق  -2

ـــ  رار القـــــــ
: 

 الموافقــه. 

وــــــالموض -52
 : ع

قسم  بخصوص   مجلس  )  ديكورالموافقة  رقم  بتاري   15بجلسته  المنعقد   )  
 ترشيح كالً من :  م على 2/11/2020

 كمنسق لشعبة العماره الداخليه –السيد د/ محمد صابر  -1
 كمنسق لشعبة الفنون التعبيريه  –د/ إسراء جمعه  -2
 يح اللجنه الداخليه : وترش 
 م ــــــأ.د/ وفاء عمر مسل   -1
ــ  -2  ــؤى  ـــــــأ.م.د/ مها لـــ
ــ  -3  ـالل ــــــــد/ أسماء جـــــ
 د ــــــــــــــــد/ غاده أبو (ي -4
 د/ وائل كمال الدين شعبان  -5
   رــــــــــــد عمــــــد/ تغري  -6

حدة ضمان الجوده  وذلك بناءاً على الخطاب الوارد من السيد د/ المدير التنفيذى لو
وخارجيه   داخليه  لجنه  وتشكيل  بالقسم  شعبه  لكل  منسق  تحديد  بش ن  بالكلية 
المسئولين عن  التدريس  هيئة  الساده أعضاء  وتحديد  المقررات  لمراجعة توصيف 

 تسليم توصيف المقررات لوحدة ضمان الجوده. 
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ـــ  رار القـــــــ
: 

 الموافقــه. 

وــــــالموض -53
 : ع

قسم  موافقة  بخصوص   )  الترميممجلس  رقم  بتاري   60بجلسته  المنعقد   )  
ترشيح السيده أ.م.د/ ريهام عدلى سالم منسقاً للقسم وذلك بناءاً    م على 2/11/2020

 على الطلب الموجه للقسم من وحدة ضمان الجوده بالكلية. 

ـــ  رار القـــــــ
: 

 ه على الترشيح. الموافق

وــــــالموض -54
 : ع

مجلس   موافقة  البخصوص  المتحركهقسم  )  رسوم  رقم  بتاري   37بجلسته  المنعقد   )  
الخاصه    علىم  9/11/2020 اإلستراتيجيه  والخطه  القسم  ورسالة  رؤية  إعتماد 

 )مرفق رؤية ورسالة القسم والخطه اإلستراتيجيه(.  بالقسم دون تحديث 

ـــ  رار القـــــــ
: 

 الموافقــه. 

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

                                                                                                                          
                                                                                                               ة ورئيس المجلس                       عميد الكلي

                                

                                                                                         
                                                                                                                                                                                                 ( محمد إبراهيم هاشم  / )  أ.د                          

 


