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 "" بسم الله الرحمن الرحيم                                                 
 (4رقم )الجلسة -إجتماع مجلس كلية الفنون الجميلهمحضر   

 م 61/4/1069 المنعقد بتاريخ 

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

( 4تم عقد إجتماع مجلس كلية الفنون الجميله بجلستة رقم ) م 61/4/1069  الموافق الثالثاءإنه فى يوم        

 تحت رئاسة :   صباحا   الحادية عشركانت الساعة  حيث

وبحضور كل من الساده أعضاء محمد إبراهيم هاشـــــــــــــــــــم         عميد الكليه   د  /0لسيد أا -6

 المجلس وهم: 

وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا          د / طارق محمود نبيــــــــــــــــــــه0م0السيد أ  -1

 والبحــــــــــــــــــــــــــــوث 
والمدير التنفيذى                                                                                                 

 لوحدة  الجودة بالكليــــــــــــــــــــــــــــــــــــه
د / صالح عبد ربه 0السيد أ  -3

 علـــــــــــــــــــــــى

د/ رأفت السيد 0السيد أ -4

 ـورمنصــــــــــــــــــــــــ
د / أحمد رجب 0السيد أ  -5

 صقــــــــــــــــــــــــــــر
د / إيهــاب عبـــد الله 0السيد أ -6

 يوســــــــــــــف             
د / أحمد سليم أحمد 0السيد  أ  -7

 سالــــــــــــــم
د / هشام محمد حسن  0م0السيد أ -8

 الجبـــــاس
د د / عبير غريب عب0م0السيده أ -9

 هــــــــــــــاللـ
د / إسماعيل أحمد 0م0السيد أ -00

 عامـــــــــــــــر
د / عبدالرحمن 0م0السيد أ -00

 الجنـــــــــــــــدى
د / حسين محمد 0السيد أ -01

 علــــــــــــــــــــــــــى
د / محمد على محمود 0السيد أ -03

 خاطــــــــــــــر
د / سامى محمد أبو 0السيد أ -04

 طالــــــــــــــــــب
إبراهيم محمد د / 0السيد أ -05

 غزالـــــــــــــــــــه
د /  جرجس سعيد 0م0السيد أ -06

 ميخائيـــــــــــل
السيد د / يحيى عثمان  -07

 محمـــــــــــــــــــــــــود
 : وقد تغيب عن الحضور كل من

وكيل الكلية لشئون التعليم    

 والطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالب

وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية    

        البيئــــــــــــــــــــه

أستاذ ورئيــس قســـم    
 الجرافيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك

ســـم أستاذ ورئيس ق  
        تــالنحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

أستاذ ورئيس قســم     
        التصويـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر

أستاذ ورئيس قســم     
 الديكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــور

اذ ورئيس قســـم ترميم وصيانة أست    

 اآلثــــــــــــــــــــــــــــــار
أستاذ مساعد والمشرف على قســـم     

 العمـــــــــــــــــــــــــــــــاره
أستاذ مساعد وقائم بأعمال رئيس قسـم الرسـوم     

 المتحركـــه

أستاذ متفرغ بقسم ترميم وصيانة     

 ـــــــــــــاراآلثـــــــــــــــــــ

أستاذ متفرغ بقسم     

 الجرافيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك 

أستاذ متفرغ بقسم    

 الديكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــور

أستاذ بقسم    

 ـــــــــرـــــــــــــــالتصويـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أستاذ مساعد بقسم    

 النحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت

مدرس  بقسم ترميم وصيانة    

 اآلثــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــار
 
 

أستاذ متفرغ بقسم 
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د / محمد إسماعيل 0السيد أ -
 جاهيــــــــــــــــن

السيده الدكتوره / رانيا  -
 ــــوهعليـــــــــــــــــــــ

 النحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت
ممثلة عن المجتمع  –قصر الثقافه بالمنيا  مدير

   المدنــــــــــــــى

 

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

 0حضر الجلسة السابقة التصديق على م    : الموضــــوع -0

0تم التصديق على محضر الجلسة السابقه    رار :ــــــالقـ     

 عاملينالشئون 

 الموضــــــــوع -6

: 

م 2/4/2029( المنعقد بتاريخ 2بجلسته رقم ) العماره مجلس قسم  موافقة صبخصو
 والمتضمن التقرير العلمى النهائى اللجنه العلمية الدائمه  ما ورد بخطاب  على

إلى درجة  والمتقدم للترقىالمدرس بالقسم  -بالدكتور/أحمد على أحمد جابر الخاص 
 .العمارهمساعد بقسم  أستاذ

/ الدكتور الموافقه على ما ورد بتقرير اللجنة والتى ترى  : " أن السيد رار :القـــــــ 
 عمارهبقسم ال  - مساعدرقى لشغل وظيفة أستاذ ي أحمد على أحمد جابر

 0الفنون الجميلة جامعة المنيا " بكلية 

 الموضــــــــوع -1

: 

م 1/4/9112(المنعقد بتاريخ 7بخصوص إحاطة مجلس قسم الديكور بجلسته رقم)
  -هشام محمد حسن الجباس /  السيد أ.م.دبمجمل األبحاث  العلمية المقدمه من 

 سم الديكور .للترقى لدرجة أستاذ  بق  – القسموالقائم بأعمال رئيس  األستاذ المساعد

 أحيط المجلس علماً. رار :القـــــــ 

 الموضــــــــوع -3

: 

م 1/4/9112(المنعقد بتاريخ 8بخصوص إحاطة مجلس قسم الجرافيك بجلسته رقم)
 أستاذ مساعد  -أشرف عباس /  السيد أ.م.دبمجمل األبحاث  العلمية المقدمه من 

 1للترقى لدرجة أستاذ  بقسم الجرافيك  -بالقسم

 أحيط المجلس علماً. رار :لقـــــــا 

 الموضــــــــوع -4

: 

م 1/4/9112(المنعقد بتاريخ 8بخصوص إحاطة مجلس قسم الجرافيك بجلسته رقم)
 أستاذ مساعد  - أحمد عمر محمد /  السيد أ.م.دبمجمل األبحاث  العلمية المقدمه من 

 1للترقى لدرجة أستاذ  بقسم الجرافيك   – بالقسم

 أحيط المجلس علماً. رار :القـــــــ 

 الموضــــــــوع -5

: 

 م1/4/9112(المنعقد بتاريخ 8بخصوص موافقة مجلس قسم الجرافيك بجلسته رقم)
 بالقسم مساعد الستاذ األ - أحمد عمر محمد /  السيد أ.م.دالطلب المقدم من  على

مية الدائمة اللجنة العلالمقدم منه إلى اإلدارى  بشأن تشكيل لجنه لتقييم ملف النشاط 
، وقد قام السادة األساتذة بالقسم بعمل  إلى درجة أستاذ بنفس القسم والكليةللترقى 
 0التقييم 

 الموافقـــه. رار :القـــــــ 

 الموضــــــــوع -1

: 

(المنعقد بتاريخ 91بجلسته رقم) مجلس قسم الرسوم المتحركةبخصوص موافقة 
/محمد صبرى السيد فى وظيفة لسيد ماالتوصية بتعيين  على          م8/4/9112

)رسوم فى الفنون الجميلةة الماجستيرحيث تم منحه درج مدرس مساعد بالقسم
 .م97/11/9118امعه المنعقد بتاريخ بمجلس الج(متحركه

 أوصى المجلس بالموافقه على التعيين. رار :القـــــــ 
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 الموضــــــــوع -7

: 

 م1/4/9112(المنعقد بتاريخ 44رقم)بخصوص موافقة مجلس قسم الترميم بجلسته 
جازة مرافقة الزوجة الممنوحة للسيد  م.م/ عبد الباقى صالح عبد أتجديد  طلب على
 KITحاصله على بعثة إشراف مشترك بين جامعة المنيا ، وجامعة حيث أنها –الله 

  1م14/11/9112م الي 5/4/9118دولة ألمانيا وذلك إعتبارا  من  -بمدينة كالسروه

 الموافقـــه. رار :لقـــــــا 

 الموضــــــــوع -8

: 

 م1/4/9112 (المنعقد بتاريخ 4بخصوص موافقة مجلس قسم التصوير بجلسته رقم)
لرفع الجزاء  المعيده بالقسم –السيده/ زهره حسن محمد حسن الطلب المقدم من  على

 الموقع عليها.

 .هأوصى المجلس بالموافق رار :القـــــــ 
 

 ـــــــوعالموضـ -9

: 

 

م 2/4/2029( المنعقد بتاريخ 2بجلسته رقم )العماره مجلس قسم  موافقة صبخصو
رعاية طفل لبالقسم أجازة  المدرس- ساره عبد العزيز عبد المنعمالسيده د/  منح على

 1ها وذلك بناءا  على الطلب المقدم منم 6/5/1069إعتباراً من  عاملمدة 

 الموافقــه. رار :القـــــــ 

 اتاإلنتداب  

 الموضــــــــوع -60

: 
 م2/4/2029المنعقد بتاريخ (222)النحت بجلسته رقممجلس قسم  موافقة صبخصو

استاذ متفرغ بالقسم إلى كلية  –للسيد أ.د/ محمدين محمد ربيع على اإلنتداب الجزئى 

لعام اخالل  لطالب الفرقه اإلعدادى للتدريس أكتوبر 6جامعة  -الفنون الجميلة 

ساعات أسبوعيا  وذلك بناءا  على الخطاب الوارد من  8بواقع م 1068/1069 الجامعى

 0فى هذا الشأن  السيد أ.د/ عميد كلية الفنون التطبيقيةبالسادس من أكتوبر

أستكمال األوراق  بعدالموافقه على أن ال يتعارض مع جدول سيادته ) رار :القـــــــ 

  0المطلوبه(

 عالقات الثقافيهال  

 الموضــــــــوع -66

: 

 

جامعة  -أستاذ بكلية الزراعه  -قاسم زكى السيد أ.د/ اإلهداء المقدم من  صبخصو
)مأساة تحت عنوان ( كتاب)إثنين  عدد  لى مكتبة الكلية والذى يتمثل فىإلمنيا ا

 .نفرتيتى وأخوتها، تعامد الشمس على معبد أبو سمبل(

 ع توجيه الشكر لسيادته.الموافقه على قبول اإلهداء م القــــــرار : 

 الموضــــــــوع -61

: 

 م2/4/2029المنعقد بتاريخ (222)بجلسته رقم مجلس قسم النحت موافقة صبخصو
والذى يتمثل   الساده األساتذه أعضاء هيئة التدريس بالقسمعلى اإلهداء المقدم من 

 :فى
 ( دباسه خشب ماركر1)عدد  -1
 ( باشبورى نحاس كبير2)عدد  -9
 ارى( جورب حر1)عدد  -3
(سم ، ومقاس  1×8×60( قطعة نحاس أحمر فسفورى مقاس )2) عدد -4

 (سم 1×10×00)

اء هيئة التدريس ضالموافقه على قبول اإلهداء مع توجيه الشكر للساده أع القــــــرار : 
 بالقسم.

 الموضــــــــوع -63

: 

 م2/4/2029المنعقد بتاريخ (222)بجلسته رقم مجلس قسم النحت موافقة صبخصو
إلى   القسم ورئيس أستاذ - إيهاب عبد الله يوسفالسيد أ.د/ على اإلهداء المقدم من 

أحمر خاص بمسبك  ه ( شكارة بودر66) يتمثل فى عدد  قسم النحت بالكلية والذى
(صاروخ على نفقة سيادته وقد تم إضافتهم لمخازن قسم 2القسم وتم تصليح عدد)

 النحت.

 قبول اإلهداء مع توجيه الشكر لسيادته. الموافقه على القــــــرار : 

 -عميد المعهد العالى للفنون التطبيقية السيد أ.د/ المساهمة  المقدمه من  صبخصو الموضــــــــوع -64
تحت عنوان الكلية ب لدعم المؤتمر العلمى الدولى الثالث عشر السادس من أكتوبر
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شيك والذى يتمثل فى م 2012 إبريل 11- 10)اإلبداع والتكنولوجيا( خالل الفتره من  :
عشرون ألف جنيها  الغير ،وذلك إسهاما  من (20000(وقيمته )06000200182)رقم

 المعهد فى دعم تخصصات الفنون فى مجاالتها المختلفة وتفعيال  للشراكه المجتمعيه.

 الموافقه على قبول المساهمه مع توجيه خطاب شكر لسيادته. القــــــرار : 

 ــــــوعالموضــ -65

: 

م 2/4/2029المنعقد بتاريخ (4)بجلسته رقم مجلس قسم الترميم موافقة صبخصو
لزيارة مدينة هيلدسهايم  أستاذ متفرغ بالقسم-أ.د/ حسين محمد على  السيدسفر  على

السيد أ.د/ نائب رئيس الجامعه لشئون خدمة المجتمع وتنمية فى دعوة تشمل  بألمانيا
لمتابعة اإلتفاقيات وكذلك التجهيزات لإلحتفال  فظ المنيا/ محا والسيد اللواء،  البيئه

حتى  14/7بالعيد األربعينى للتوائمه بين هيلدسهايم والمنيا فى الفتره من 
 م.12/7/9112

 الموافقــه. القــــــرار : 

 الموضــــــــوع -61

: 

م 14/4/9112( المنعقد بتاريخ 4بخصوص موافقة مجلس قسم التصوير بجلسته رقم )
د / إبراهيم محمد غزاله للمشاركة فى ملتقى الفنون الدولى الثالث 0السيد ألى سفر ع

يونيو  20 -0  تايالند  خالل الفترة من -الذى يقيمه متحف إندامان  فى مدينة كرابى 
  1ه ، وذلك بناءا  على الطلب المقدم منه وعلى الدعوة  الواردة لسيادتم 2012

 .الموافقــه القــــــرار : 

 الموضــــــــوع -67

: 

 م22/3/2029المنعقد بتاريخ (222)بجلسته رقم مجلس قسم النحت موافقة صبخصو
لعمل  أستاذ مساعد بالقسم - جرجس سعيد ميخائيلأ.م.د/ على الطلب المقدم من 

 15/4الفتره من خالل ذلك وخاص بسيادته ضمن أبحاث الترقيه لدرجة أستاذ  ا  معرض
 .)اإلبداع والتكنولوجيا(تحت عنوان ليات مؤتمر الكليةضمن فع م93/4/9112حتى 

 أحيط المجلس علماً. القــــــرار : 

 الموضــــــــوع -68

: 

 م22/3/2029المنعقد بتاريخ (222)بجلسته رقم مجلس قسم النحت موافقة صبخصو
 مدرس بالقسم ، والسيده  -السيد د/ محمد أحمد فهمىكل من على الطلب المقدم من 

وذلك خالل الفتره  ملعمل معرض خاص بسيادتهمدرس بالقسم  - محمد أحمد  د/ مروة
)اإلبداع تحت عنوان  م ضمن فاعليات مؤتمر الكلية93/4/9112حتى  15/4من 

 .والتكنولوجيا(
 أحيط المجلس علماً. القــــــرار : 

 الموضــــــــوع -69

: 

 م22/3/2029اريخ المنعقد بت(222)بجلسته رقم مجلس قسم النحت موافقة صبخصو
لعمل مدرس بالقسم   -د/ أحمد محمد سعد الحداد  السيدعلى الطلب المقدم من 

 م.9112معرض خاص بسيادته خالل شهر أبريل 
 أحيط المجلس علماً. القــــــرار : 

 الموضــــــــوع -10

: 

المنعقد بتاريخ (20)بجلسته رقم مجلس قسم الرسوم المتحركه موافقة صبخصو

مدرس  -د/ إعتماد ياسين عبد الرحمن  السيدهعلى الطلب المقدم من  م8/4/2029

)السائرون الخاص بالرسوم المتحركه تحت عنوان ها بعرض فيلمتها لمشاركبالقسم  
ليات المؤتمر العلمى الدولى الثالث عشر اوذلك ضمن فع فى صمت اليراهم أحد(

 بالكلية.
 أحيط المجلس علماً. القــــــرار : 

 لموضــــــــوعا -16

: 

بالمؤتمر العلمى الدولى الثالث عشر إعتماد القرارات والتوصيات الخاصه صبخصو
م تحت عنوان )اإلبداع 2012أبريل  11-10فى الفتره من  بالكلية الذى أقيم

وذلك لرفعها إلى السيد أ.د/ نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات  (والتكنولوجيا
تلك القرارات والتوصيات إلى حجم المسئولية الكبيره  العليا والبحوث أمالً أن تصبوا

الملقاه على عاتقنا جميعاً من أجل توفير الرخاء واإلزدهار لمجتمعنا ولبلدنا الحبيبه 
فى المستقبل ؛ كما نتمنى للكلية مزيد من التقدم واإلزدهار فى المؤتمرات العلمية 

 القادمه.
  

ً مع القــــــرار :  التوصيه بأخذ نقاط التوصيات فى اإلعتبار نحو  أحيط المجلس علما
 تفعيلها مستقبالً.
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 الموضــــــــوع -11

: 

( ECGالخطاب الوارد من شركة )جماعة المهندسين اإلستشاريين  صبخصو
 -عقد بروتوكول تعاون بين كلية الفنون الجميلة)مبادره من الجامعه إلى العمل(بشأن 

والمطلوب الموافقه على برنامج ال لكلية فىالشركة لمشاركة طلبة اجامعة المنيا و
 التعاون. بروتوكول

 الموافقــه. القــــــرار : 

 الموضــــــــوع -13

: 

( بشأن عقد بروتوكول تعاون  الخطاب الوارد من شركة )سيراج لإلضاءه صبخصو
جامعة المنيا والشركة لمشاركة طلبة الكلية فى  -مشترك بين كلية الفنون الجميلة

  التعاون. بروتوكولقسم الدراسات والمطلوب الموافقه على   برنامج
  الموافقــه. القــــــرار : 

 البطالشئـون   
 الموضــــــــوع -14

: 

العرض المقدم من أساتذة شعبة الخزف بتعديل مشروع البكالوريوس حيث  صبخصو
سم مجلس ق أنه تم مناقشة باقى الشعب البارز والميدانى وبعرض الموضوع على

قرر المجلس فتح إختيار  م2/4/2029المنعقد بتاريخ (222)بجلسته رقم النحت

 متر لشعبتى البارز والميدانى.2الخامه والموضوع وتحديد المقاس إلى 

 أحيط المجلس علماً. رار :القــــــ 

 الموضــــــــوع -15

: 

 م2/4/2029المنعقد بتاريخ (222)بجلسته رقم مجلس قسم النحتبخصوص موافقة 
تعديل مشروع التخرج على أن  على الطلب المقدم من أساتذة شعبة الخزف والمتضمن

سم  20سم محروقه ، وقطعة نحت خزفى ال تقل عن  10×100يكون جدارية خزفية  
 ويتم تحكيمها طين.

 أحيط المجلس علماً. رار :القــــــ 

 الموضــــــــوع -11

: 

بشأن والطالب الكلية لشئون التعليم أ.د/ وكيل  السيد الخطاب الوارد من صبخصو
المقيد بالفرقه -ولى أمر الطالب/ محمد محسن سعد  المقدم من طلبالالموافقه على 

م ولمدة أربعة أسابيع أجازه 2/6/2012قسم ديكور بإحتساب الفتره من -الرابعه 
 بعذر طبى بناءاً على التقرير الطبى المرفق 

 بول العذر.الموافقــه على ق رار :القــــــ 

 الموضــــــــوع -17

: 

المقيد بالفرقة الثالثه  – الطالب / أحمد عثمان رشوانبخصوص الطلب المقدم من 
م ولمدة 8/0/2012إلى  11/6إحتساب الفترة من بشأن  قسم النحت شعبة ميدانى –

إصابته بقطع فى أوتار اليد ، وذلك بناءا  حيث تم  واحد وعشرون يوماً إجازه مرضية
 1لتقرير الطبى المرفق والصادر من مستشفى جامعة المنيا على ا

 0الموافقه  رار :القــــــ 

 الجــــــــــــــــوده  

 

 الموضــــــــوع -18

: 

م 9/4/9112( المنعقد بتاريخ 9جلسته رقم )ب مجلس قسم العمارةبخصوص موافقة 
ى الخطاب الوارد من ، وذلك بناءا  علإعتماد الفريق التنفيذى لبرنامج العماره على 

 1وحدة ضمان الجودة بالكلية بشأن تجهيز الملفات  الخاصه باألقسام العلمية 

  أحيط المجلس علماً. رار :القــــــ 
 

 اللجان المنبثقة عن مجلس الكليه                             

 

 الموضــــــــوع -19

: 

 0م 24/4/2029اريخ   محضر لجنة العالقات الثقافية بجلستها المنعقده بت

  0 لموضوعات الوارده باللجنهالموافقه على ا رار :القــــــ 

 الموضــــــــوع -30

: 

( المنعقده بتاريخ 6بخصوص محضر لجنة شئون التعليم والطالب بجلستها رقم )

 م 9/4/2029

  0الموافقه على الموضوعات الوارده باللجنه  رار :القـــــ 
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الموضــــوع  -36

: 
 م 8/4/2029خصوص لجنة لجنة الدراسات العليا والبحوث المنعقده  بتاريخ ب

 0الموافقه على الموضوعات الوارده باللجنه  القـــــــرار : 
الموضــــوع  -31

: 

( المنعقده بتاريخ  1بخصوص محضرلجنة شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئه رقم )

 0م8/4/1069

  0ى الموضوعات الوارده باللجنه الموافقه عل القــــــرار : 

الواحده والنصف هذا وقد أقفل المحضر على ما تقدم حيث كانت الساعة      
   0على أن يعود لإلنعقاد فى الجلسة القادمة بإذن الله  ظهرا  

                                                                                                                                          

أمين المجلس                                                                                               
 عميد الكلية 

                                                                                                                        
 ورئيس المجلس  

                                                
  

                                                                                                  

راهيم ) أ.د / محمد إب                     (  ) أ.م.د / جرجس سعيد ميخائيل   
  هاشم  (                                                                             

                                                                                                                                                                              
 


