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 " بسم هللا الرمحن الرحيم"                                                  

 (14رقم )الجلسة -إجتماع مجلس كلية الفنون الجميلهمحضر  
 م  21/12/2020المنعقد بتاريخ  

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                                                           

تم عقد إجتماع مجلس كلية الفنون الجميله بجلستة رقم    م 2020/ 12/ 21األثنين  الموافق    إنه فى يوم        
 تحت رئاسة :   الثانية عشر ظهراً  كانت الساعة  حيث ( 14)

                                                        محمد إبراهيم هاشــــــم                                  د  /0السيد أ -1
 عميد الكليـــــــــــه 

                 وبحضور كل من الساده أعضاء المجلس وهم: 

وكيل الكلية لشئون التعليم      صالح عبد ربه علـــــــــــــــــــــــى        د / 0السيد أ   -2
 والطــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالب 

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

 

د / أحمد رجب  0السيد أ  -4
 صقــــــــــــــــــــــــــــر  

د / إيهاب عبد هللا  0السيد أ   -5
 يوســـــــــــــــــف             

د / إسماعيل أحمد  0السيد أ  -6
 عامــــــــــــــــــــر 

 

د / عبدالرحمن  0السيد أ  -7
 ــــــدى ـــــالجنــــــــــ

 

السيده/ سهير عبد الرحيم أبو   -8
 عيـــــــــــــون ال

 
 

محمد أبو الفتوح محمود  د /  0السيد أ  -9
 مـغنيـــ

 

سامى محمد أبو  د / 0أ   السيد -10
 طالـــــــــــــــــب 

عبير غريب عبد هللا  د / 0السيده  أ -11
 إبراهيــــم

جمال يحيى محمد   د /أ.السيد  -12
 صدقـــــــــــى 

السيد د/ محمد صابر عبد   -13
 الحميـــــــــــــــــد 

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

 ــــــــــعـــربيـــــــــ

متولى محمد على   / د 0السيد أ -2

 عصـــــــــــــــب 
 من :   عن الحضور كالا  تغيب وقد  

د / أحمد سليم أحمد  0السيد  أ  -1
             سالــــــــــــــم

محمد عبد المنعم د /  0السيد أ  -2
         ـــــم إبراهيــــــ

أستاذ ورئيس قسم      
 الجرافيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك 

أستاذ ورئيس قسم      
            ـــــــــــــــــــــــــــتـالنحـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أستاذ ورئيس قسم      
 ـــــــــــــــــــــــــــــــاره العمـــــــــــــــــــــــــــــــ

أستاذ ورئيس قسـم الرسوم      
 المتحركـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه

رئيس قســــــم  أستاذ و     
 رـــــــــــــوـــالديكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

أستاذ ورئيس قسم ترميم وصيانة    
    ـــــــــــــــــــــــــاراآلثــــــــــــــ

أستاذ  متفرغ بقســم    
 الديكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــور

بقسم ترميم وصيانة   أستاذ     
     ــــــــــــــــارـ اآلثــــــــــــــــــــــــــــــــ

أستاذ مساعد بقســــم       
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــت النحـــــــــــــــــــــ

مدرس بقســـــــــم      
 الديكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــور

 
 

 

أستاذ  متفرغ بقسم  
 النحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت 

 

أستاذ متفرغ بقسم  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك الجرافيــــــــ

 
 

أستاذ بقسم  
 التصويـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر

 

أستاذ ورئيس قسم   
 التصويــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر
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مرحباا سيادته بالسادة األعضاء    "بسم هللا الرحمن الرحيم  " ئيس المجلس الجلسه  د / ر0وقد إفتتح السيد أ   
 ثم شرع المجلس النظر فى الموضوعات التاليه :  00

 0التصديق على محضر الجلسة السابقة      :  الموضــــوع                  

 0ابقه  تم التصديق على محضر الجلسة الس   رار :ــــــالقـ                  
 

 شئون العاملين                                                    

 وعالموضــــــ  -1
: 

( المنعقد بتاريخ 38موافقة مجلس قسم الرسوم المتحركه  بجلسته رقم )بخصوص  

التقرير العلمى الوارد مـن اللجنـة العلميـة الدائمـة ماورد  ب م  على7/12/2020
ج العلمـى والفنـى فحـص اننتـامساعدين والمتضمن  ة اللترقية األساتذة واألساتذ

المــدرس  بالقســم   – محمــد محمــود محمــد أحمــد غ الــهد/   المقــدم مــن الســيد 
 .بنفس القسم والكلية مساعد إلى درجة أستاذ للترقى )للمره الثانيه( والمتقدم

 رار :القـــــــ 
 

 0الموافقه على قرار اللجنه 
 وعالموضــــــ  -2

: 

ابخصوص   قسم  مجلس  )  لنحت موافقة  رقم  بتاريخ 229بجلسته  المنعقد   )  
السيد  طلب أجا ه بدون مرتب )إعاره خارجيه( المقدم من  على    م 7/12/2020

منصور   السيد  رأفت  الع ي     –أ.د/  عبد  الملك  جامعة  إلى  النحت  بقسم  أستاذ 
م  2021/ 8/ 31م حتى  15/1/2021بالمملكه العربيه السعوديه وذلك بداية من  

ا للوائح والقوانين. طب  قا

 الموافقــه مع إستكمال األوراق المطلوبه.  رار :القـــــــ 

 وعالموضــــــ  -3
: 

ابخصوص   قسم  مجلس  )  لجرافيك موافقة  رقم  بتاريخ 25بجلسته  المنعقد   )  
م/ ساره مصطفى    على  م7/12/2020 السيده  من  المقدمه  الطفل  أجا ة رعاية 

ستة    –خليل   لمدة  بالقسم  تاريخ  المعيده  من  إعتباراا  وذلك  أشهر 
 م على آال تتحمل الجامعه تسديد المعاشات مع قضاءها بالداخل. 2020/ 28/11

 الموافقــه.  رار :القـــــــ 

 وعالموضــــــ  -4
: 

ابخصوص   قسم  مجلس  رقم  لترميمموافقة  بتاريخ(61)بجلسته    المنعقد 
مح   على   م7/12/2020 هند  المعيده/  السيده  من  المقدم  لرفع  الطلب  طلعت  مد 

 .مع العوده للقانون المنظم بهذا الشأنالج اء الخاص بها 

 الموافقــه. رار :القـــــــ 

 اننتدابــــات   

 وعالموضــــــ  -5
: 

ابخصوص   قسم  مجلس  رقم  لترميم موافقة  بتاريخ (61)بجلسته    المنعقد 
على    على  م7/12/2020 محمد  حسين  أ.د/  السيد  المتفرغ   –إنتداب    األستاذ 

الجميلة   الفنون  كلية  إلى  الثانى    –بالقسم  الدراسى  الفصل  جامعة حلوان خالل 
الجامعى   بالقسم  2021  -2020للعام  سيادته  جدول  مع  يتعارض  آال  على  م 

 وذلك لتدريس كالا من : 
 عدد الساعات  الفرقه  المقرر  القسم

ترميم لوحات  مادة "  التصوير 
  يتيه" 

ساعات   4بواقع  للفرقه الثالثه
ا أسبو  عيا

تيهشعببالنحت   

)النحت   -
الميدانى 
 ( والفراغى

)النحت البار    -
 والميداليه(

 
 

 مادة )تكنولوجيا( 

 
 

 الرابعهه للفرق 

)بواقع ساعتين  -
ا(   إسبوعيا

 
 
)بواقع ساعتين  -

ا(   إسبوعيا
 
 

تيهشعببالنحت   

 

 

 
 

 
 

 
  4)بواقع -

ساعات  
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)النحت   -
الميدانى 
 ( والفراغى

)النحت البار    -
 والميداليه(

ا(  للفرقه الثانيه  ( مادة )تكنولوجيا  إسبوعيا
 
 

  4)بواقع -
ساعات  
  إسبوعياا( 

 الموافقــه على آال يتعارض مع جدول سيادته مع تحديد أيام اننتداب. رار :القـــــــ 

 وعالموضــــــ  -6
: 

ابخصوص   قسم  مجلس  )  لجرافيك موافقة  رقم  بتاريخ 25بجلسته  المنعقد   )  
أستاذ     –تداب السيد أ.م.د/ عبد السالم سالم عبد السالم  إن  على  م7/12/2020

الجميلة   الفنون  كلية  إلى  بالقسم   يومى    –مساعد  بواقع  وذلك  أسيوط  جامعة 
م وذلك بناءاا  2021-2020)السبت و األحد (من كل أسبوع خالل العام الجامعى 

أسي  بجامعة  الجميلة  الفنون  كلية  عميد  من  لسيادته  الوارد  الخطاب  وط  على 
 لتدريس المقررات التاليه: 

 المقرر الفرقه
 حفر  تصميم مطبوع(  الثالثه

 تكنولوجيا  األولى
  حفر  األولى

 الموافقــه على آال يتعارض مع جدول سيادته.  رار :القـــــــ 

 وعالموضــــــ  -7
: 

 

ابخصوص   قسم  مجلس  )  لجرافيك موافقة  رقم  بتاريخ 25بجلسته  المنعقد   )  
شعبان     على   م7/12/2020 أحمد  على  أ.م.د/  السيد  مساعد     –إنتداب  أستاذ 

جامعة أسيوط وذلك بواقع يومى )األربعاء    –بالقسم  إلى كلية الفنون الجميلة  
م وذلك بناءاا على  2021-2020والخميس (من كل أسبوع خالل العام الجامعى  

لتد  الجميلة بجامعة أسيوط  الفنون  كلية  الوارد لسيادته من عميد  ريس  الخطاب 
 المقررات التاليه: 

 المقرر الفرقه
 لوجيا  تكن م مطبوع( الثالثه جرافيك )تصم

 تصميمات حفر 
  حفر  الرابعه جرافيك )تصميم مطبوع( 

 . الموافقــه على آال يتعارض مع جدول سيادته رار :القـــــــ 
 

 وعالموضــــــ  -8
: 

الديكور   قسم  مجلس  موافقة  )بخصوص  رقم  المنع16بجلسته  بتاريخ  (  قد 
أستاذ     –ننتداب  المقدم من السيده  أ.م.د/ مها لؤى   طلب ا  على   م 8/12/2020

الجميلة   الفنون  كلية  إلى  بالقسم   يومى    –مساعد  بواقع  وذلك  أسيوط  جامعة 
الجامعى   العام  خالل  أسبوع  كل  والخميس(من  م  2021-2020)األربعاء 

 لتدريس المقررات التاليه: 
 المقرر الفرقه

عماره  -ديكور)شعبة فنون تعبيريهرابعه 
 داخليه( 

 دراسات المرئيات 

  تصميمات العماره الداخليه  ثالثه ديكور )شعبة العماره الداخليه(
 الموافقــه على آال يتعارض مع جدول سيادتها.  رار :القـــــــ 

 
 

 وعالموضــــــ  -9
: 

الديكور   قسم  مجلس  موافقة  )بخصوص  رقم  بت16بجلسته  المنعقد  اريخ  ( 
مدرس     –ننتداب المقدم من السيد  د/ محمد صابر   طلب ا   على   م8/12/2020

الجميلة   الفنون  كلية  إلى  )السبت    –بالقسم   يومى  بواقع  وذلك  أسيوط  جامعة 
الجامعى   العام  خالل  أسبوع  كل  (من  لتدريس  2021-2020واألثنين  م  

 المقررات التاليه: 
 المقرر الفرقه

 تصميمات العماره الداخليه  ره الداخليه(رابعه ديكور)شعبة العما
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 تصميمات الديكور التنفيذيه
 -ثالثه ديكور )شعبة الفنون التعبيريه 

 العماره الداخليه( 
 

  دراسة المرئيات
 الموافقــه على آال يتعارض مع جدول سيادته.  رار :القـــــــ 

 وعالموضــــــ  -10
: 

الديكور   قسم  مجلس  موافقة  ر بخصوص  )بجلسته  بتاريخ  16قم  المنعقد   )
-د/ سيد محمد عبد العظيم  ننتداب المقدم من السيد   طلب ا   على   م 8/12/2020

الجميلة   الفنون  كلية  إلى  بالقسم   يومى   -مدرس  بواقع  وذلك  أسيوط  جامعة 

الجامعى   العام  خالل  أسبوع  كل  (من  والخميس  م   2021-2020)األربعاء 
 لتدريس المقررات التاليه: 

  قرالم الفرقه
 مادة التصميمات األولى

  ارة أعمال كميات ومواصفات وإ الرابعه
 الموافقــه على آال يتعارض مع جدول سيادته.  رار :القـــــــ 

 وعالموضــــــ  -11
: 

ابخصوص   قسم  مجلس  )  لنحت موافقة  رقم  بتاريخ 229بجلسته  المنعقد   )  
مدرس بالقسم  إلى     –إنتداب السيد  د/ حمدى عبد الستار     على  م7/12/2020

جامعة أسيوط وذلك بواقع يومى )األحد واألثنين (من كل    –كلية الفنون الجميلة  
الجامعى   العام  خالل  الوارد  2021-2020أسبوع  الخطاب  على  بناءاا  وذلك  م 

 لسيادته من عميد كلية الفنون الجميلة بجامعة أسيوط لتدريس المقررات التاليه: 
 المقرر الفرقه

 رسم نحت  - لى والثانيالفرقه األو

 رسم نحت بار  وميداليه   -الفرقه الثالثه
حت ،    -ثالثه والرابعه ا  الفرق

 عرائس وأقنعه
 ميديا كرنفال( –)تصميمات رقميه 

 
 . الموافقــه على آال يتعارض مع جدول سيادته رار :القـــــــ 

 وعالموضــــــ  -12
: 

قسم  بخصوص   مجلس  رق  التصويرموافقة  )بجلسته  بتاريخ 10م  المنعقد   )  
طلب اننتداب المقدم من السيد  د/ هشام عبد الع ي  خليل     على   م21/12/2020
جامعة أسيوط وذلك بواقع يومى    –إلى كلية الفنون الجميلة    مدرس بالقسم   –

الجامعى   العام  خالل  أسبوع  كل  والخميس(من  وذلك  2021-2020)السبت  م 
بناءاا على الخطاب الوارد لسيادته من عميد كلية الفنون الجميلة بجامعة أسيوط  

 لتدريس المقررات التاليه: 
 المقرر فرقه  ا
 التصوير  )تصوير(  -الثانيهالفرقه 

 رسم ير جدارى( الرابعه)تصوالفرقه 
  تاريخ التصوير  )تصوير( الفرقه الرابعه

 . الموافقــه على آال يتعارض مع جدول سيادته رار :القـــــــ 
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 وعالموضــــــ  -13
: 

ابخصوص   قسم  مجلس  رقم  لترميم موافقة  بتاريخ (61)بجلسته    المنعقد 
لى  مدرس بالقسم  إ   –إنتداب السيده  د/ مشيره إسماعيل      على  م 7/12/2020

جامعة سوهاج للتدريس بقسم ترميم اآلثار للفصل الدراسى األول    –كلية اآلثار  
 م للمواد اآلتيه: 2021-2020للعام الجامعى 

 عدد الساعات  الفرقه المقرر
تكنولوجيا األلوان 
 والصبغات الطبيعيه

 عملى ساعات  4بواقع  لفرقه الثانيه ل

تقنيات النسيج التابسترى 
 والسجاد األثرى 

 
 ثالثهرقه الللف 

 نظرى ، بواقع ساعتين 
 ساعات عملى  4و 

وفن  علم المخطوطات 
 صناعة المخطوط العربى 

 
 للفرقه الثالثه

ساعات نظرى   3بواقع 
 ، 

 ساعات عملى  4و

 ( رقم  اآلثار  كلية  مجلس  وافق  بتاريخ  47كما  إسناد  11/2020/ 9(  على  م 
 الماده التاليه لسيادتها 

 عدد الساعات  الفرقه  المقرر 
ج المجموعات عال

 المتحفيه األثنوجرافية
 ساعتين نظرى،  بواقع  لفرقه الرابعهل

  ساعات عملى  4و
سيادته رار :القـــــــ  جدول  مع  يتعارض  آال  على  أيام  الموافقــه  تحديد  مع  ا 

 اننتداب.
 عالقــات الثقافيــةال  

 الموضــــــوع  -14
: 

العماره    موافقةبخصوص   قسم  )مجلس  رقم  بتاريخ  19بجلسته  المنعقد   )

أستاذ    –التبرع المقدم من السيده أ.د/ آمال عبد الحليم الدبركى    على     م 8/12/2020

قيمة   بإجمالى  التعليميه  العملية  لخدمة  للقسم  عينيه  تبرعات  فى  والمتمثل  بالقسم 
 ( عشرة آالف جنيها فقط ال غير. 10.000)

 توجيه الشكر لسيادتها. الموافقــه على قبول انهداء مع  القـــــــرار : 
 الدراسات العليـــا   

 وعــــــالموض  -15
: 

تأهيلى دكتوراه   –الدارسه / نجالء محمد حسن محمد    بخصوص الطلب المقدم من 

على 2020-2021) الموافقه  والمتضمن  إمتحان   م(  دخول  عن  المرضى  العذر 

الجامعى   العام  دكتوراه عن  مما  2021-2020تأهيلى  تعانى  أنها  فى  م حيث  ورد 

 التقرير الطبى المرفق ، والوارد من المستشفى الجامعى. 

 الموافقــه على قبول العذر.  رار :القـــــــ 

 وعــــــالموض  -16
: 

والبحوث   العليا  الدراسات  لشئون  الكلية  وكيل  أ.د/  السيد  مذكرة  بخصوص 
ة  الحاصله على درج   –والمتضمنه عرض بيان بحالة الدارسه / رانيا يحيى شاكر  

م  2019-2018جامعة أسيوط عام    –تمهيدى الماجستير من كلية الفنون الجميلة  
بتاريخ   المنعقد  الجرافيك  قسم  مجلس  وافق  وأن  سبق  والتى  جيد  بتقدير 

الجميلة  2020/ 1/ 6 الفنون  كلية  من  قيدها  نقل  كلية    –م على  إلى  أسيوط  جامعة 
هيدى ، كذلك تمت  موافقة  جامعة المنيا بعد أن تمت معادلة التم  –الفنون الجميلة  

م  وكذلك تمت موافقة مجلس الدراسات  16/3/2020مجلس الكلية المنعقد بتاريخ  

 م  2020/ 7/ 14العليا بالجامعه بتاريخ 
بتاريخ             للدارسه  بحث  جرافيك على تسجيل خطة  قسم  مجلس  موافقة  تمت 

بتاريخ  11/2020/ 2 تسجيلها  الكلية على  ثم وافق مجلس  إال  2020/ 16/11م  م 
تم   فقد  بالجامعه  والبحوث  العليا  للدراسات  العامه  انداره  على  األمر  بعرض  أنه 
على   حصلت  الدارسه  أن  حيث  وذلك  الكلية  إلى  المذكوره  الدارسه  أوراق  إعادة 
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مقبول   التخرج  ومشروع  جيد  عام  بتقدير  )البكالوريوس(  األولى  الجامعيه  الدرجه 
الماده   مع  يتعارض  الالئ  29وهذا  أن من  على  تشترط  والتى  للكلية  الداخليه  حه 

التقدير   فى  األقل  على  جيد  بتقدير  البكالوريوس  درجة  على  حاصالا  الدارس  يكون 
 العام وفى مادة التخصص )المشروع ( 

وعليه فإن الدارسه ليست لها أحقيه فى إستكمال إجراءات الدراسات العليا           
 شروط انلتحاق.  بالكلية والمطلوب إلغاء قيدها لمخالفة

الالئحه  رار :القـــــــ  نص  لمخالفته  نظراا  الباحثه  قيد  نقل  إلغاء  على  الموافقــه 
بكلية  أخرى  مره  لقيدها  أسيوط  جامعة  بمخاطبة  التوصيه  مع  الداخليه، 
معاقبة  مع  عنها  الضرر  ورفع  مستقبلها  على  حرصاا  الجميلة  الفنون 

 المسئول عن ذلك. 
 شئـون الطــالب  

18- 1

1 
 وعــــــموضال
: 

بشأن بخصوص   والطالب   التعليم  لشئون  الكلية  /وكيل  السيد  من  الوارد  الخطاب 

الجامعى   للعام  لإلمتحانات  الفرق  لجان  لقرب ظهور  2020-2019تشكيل  وذلك  م 

 نتائج الفصل الدراسى األول وهى كالتالى: 
 :الفرقه انعدادى

 محمد إبراهيم هاشـــــــــــم   أ.د/ -1
 ح عبـــــد ربـــــــــــــــهأ.د/ صالـ -2
 أ.م.د/ هشام محمد حسن الجباس -3

 : ألولى الفرقه ا
 أ.د/ محمد إبراهيم هاشــــــــــم  -1
 أ.د/حسين محمد علــــــــــــــــى   -2
 أ.د/ إيناس أبو العينيــــــــــــن -3

 : لثانيهالفرقه ا
 أ.د/ محمد إبراهيم هاشـــــــم -1
 ــمأ.د/ أحمــــد سليـــــــــــــــ -2
 د/ إسماعيل محمد إسماعيـلأ. -3

 : لثالثهالفرقه ا
 أ.د/ محمد إبراهيم هاشــــــــــــــــم  -1
 أ.د/ محمـد علـــــــــــى خاطــــــــــر  -2
 أ.د/ عبد الرحمن عبد الحميد الجندى -3

 : لرابعهالفرقه ا
 أ.د/ محمد إبراهيم هاشم -1
 أ.د/ محمد أبو الفتوح  -2
 أ.د/ محمد جالل حسن  -3

 الموافقــه.  :  رارالقـــــــ 

 الجــــوده  

 وعــــــالموض  -18
: 

بالكلية   الجوده  ضمان  وحدة  مدير  د/  السيد  من  الوارده  المذكره  بخصوص 
والمتضمنه طلب الموافقه وإعتماد مقترح تشكيل لجنة الدعم األكاديمى لكلية الفنون  

 الجميلة على أن يكون التشكيل على النحو التالى: 
 خليةأوالا: لجنة الدعم الدا

  كريا أحمد حافـــــــظ         رئيس اللجنه وأستاذ بقسم التصوير أ.د/   -1
 أ.د/ هناء حسن عبد الرحمن        أستاذ بقسم الجرافيــــــــــــــــــــك  -2
 أ.د/ سهير أبو العيـــــــــــون         أستاذ ورئيس قسم الديكـــــــــــــور -3
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 أستاذ مساعد بقسم التصويـــــــــــرأ.م.د/ أحمد على حيـــــدق          -4
 أ.م.د/ ريهام عدلى سالــم          أستاذ مساعد بقسم الترميــــــــــــم  -5
د/ سيد محمد عبد العظيــــــم             مدرس بقسم الديكور ، والمدير   -6

 التنفيذى لوحدة ضمان  
                                                                                                                

 الجوده بالكلية
 د/ نجيبه عبد الحفيظ على          مدرس بقســــم الجرافيـــــــــــــــك. -7
ا   خارجية : لجنة الدعم الثانيا

أ.د/ محمد نجيب قنــــــــاوى    أستاذ بكلية ال راعة ، ومدير وحدة ضمان   -1
 الجوده

محم -2 إنجى  بكلية  أ.د/  السياحى  انرشاد  بقسم  أستاذ  الكيالنى      يحيى  د 
 السياحه والفنادق 

بكلية   -3 السياحى  انرشاد  بقسم  أستاذ  مهـــــــــــران       إبراهيم  هبه  أ.د/ 
 السياحه والفنادق. 

 . ـه على التشكيلالموافقـ رار :القـــــــ 
 
 
 
 
 

 وعــــــالموض  -19
: 

الخار المراجعه  لجنة  تشكيل  ،  بخصوص  الداخليه  العماره  برنامجى  لمقررات  جيه 
التعبيريه الديكور    والفنون  قسم  الموضوع على مجلس  (  16بجلسته رقم )وبعرض 

 تم ترشيح كل من :   م8/12/2020المنعقد بتاريخ 

 السيد أ.د/ حسن متولى  -2،      السيده أ.د/ مها فريد  -1
 . (كمراجعين خارجين لبرنامج العماره الداخليه )   

 السيد أ.د/ حسن فداوى  -2،      أ.د/ محمود همام  السيد -1
   (. الفنون التعبيريهخارجين لبرنامج كمراجعين  )                    

 . الموافقــه رار :القـــــــ 

 وعــــــالموض  -20
: 

المتحركه  بخصوص   الرسوم  قسم  مجلس  )موافقة  رقم  بتاريخ  38بجلسته  المنعقد   )

 لفات الخاصه بوحدة ضمان الجوده وهى كالتالى:على إعتماد الم م7/12/2020

 توصيف البرنامـج  -المعايير األكاديميه         -
 تقرير المقـــــررات    -توصيف المقــررات           -
 مصفوفة المقـــررات     -مصفوفة البرنامــج         -
 مواصفات الخريــج    -الوسائل التعليمية          -
 المراجع العلميــــه  -

ا.  رار :ــــــالقـ   أحيط المجلس علما
 وعــــــالموض  -21

: 

لإلعتماد  بخصوص   للتقدم  العماره  قسم  داخلى  تجهي   لمراجع  للحاجه  ونظراا 
بجلسته رقم  وبعرض الموضوع على مجلس قسم العماره   العماره ،   وخارجى لبرنامج 

 تم ترشيح كالا من:  م2020/ 8/12( المنعقد بتاريخ 19)

جامعة    -أستاذ العماره بكلية الهندسه  –حسن سامح    السيد أ.د/ هشام سامح  -1
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 القاهره  
الجميلة   الفنون  بكلية  العماره  لبرنامج  خارجى  المنيا  –كمراجع  للعام   جامعة 

 م 2020-2019الجامعى 
أ.د/   -2 العيونالسيد  أبو  الهندسه رانى  العم التصميم  أستاذ    –  أشرف    -بكلية 

 منيا جامعة ال
العمارهداخلى  كمراجع     الجميلة    لبرنامج  الفنون  للعام   –بكلية  المنيا  جامعة 

 م 2020-2019الجامعى 

 الموافقــه على التشكيل.  رار :القـــــــ 

 وعــــــالموض  -22
: 

الديكور  بخصوص   قسم  مجلس  )موافقة  رقم  بتاريخ  16بجلسته  المنعقد   )

وبرنامج   على   م 8/12/2020 الداخلية  العماره  لبرنامج  التنفيذيه  اللجان  تحديد 

 فنون التعبيريه. ال

ا.  رار :القـــــــ   أحيط المجلس علما
 
 
 
 

 اللجان المنبثقة عن مجلس الكليه   

 

 وعــــــالموض  -23
: 

محضر   والطالببخصوص  التعليم  شئون  )  لجنة  رقم  بتاريخ    1بجلستها  المنعقده   )

 م  12/2020/ 15

 الموافقه على الموضوعات الوارده باللجنه    رار :القـــــــ 

 وعــــــلموضا  -24
: 

محضر   البيئهلجنة  بخصوص  وتنمية  المجتمع  خدمة  )    شئون  المنعقده  1رقم   )
 م 2020/ 12/ 14بتاريخ  

 0الموافقه على الموضوعات الوارده باللجنه   رار :القـــــــ 
 وعــــــالموض  -25

: 

 0م 2020/ 12/ 14المنعقده بتاريخ     المكتباتلجنة بخصوص محضر 

 0وافقه على الموضوعات الوارده باللجنه  الم رار :القـــــــ 
 وعــــــالموض  -26

: 

م 12/2020/ 14بخصوص محضر لجنة العالقات الثقافيه بجلستها المنعقده بتاريخ    
0 

 0الموافقه على الموضوعات الوارده باللجنه    رار :القـــــــ 

 وعــــــالموض  -27
: 

المنعقتده  بتتاريخ   بجلستتها   لجنة لجنة الدراسات العليا والبحوثبخصوص  محضر  
 0م 14/12/2020

 0الموافقه على الموضوعات الوارده باللجنه  رار :القـــــــ 
حضر على ما تقدم حيث كانت الساعة الثالثة والنصف عصراا  وقد أقفل الم  00هذا     

     0فى الجلسة القادمة بإذن هللا  على أن يعود لإلنعقاد  
                                                                          أمين المجلس             
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                                                                                                                                                              عميد الكليه ، ورئيس المجلس                                                                                             
 

أ.د/جمال يحيى صدقى                                                                 
                                                                                                                                               )  أ.د / محمد إبراهيم هاشم  (                                                    

 
 
 


