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 "" بسم الله الرحمن الرحيم                                                

 (3رقم )الجلسة -إجتماع مجلس كلية الفنون الجميلهمحضر  

 م 61/61/1212 المنعقد بتاريخ 

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

( 3تم عقد إجتماع مجلس كلية الفنون الجميله بجلستة رقم ) م 1261/ 61/61  الموافق اإلثنينإنه فى يوم        

 تحت رئاسة :  الثانية عشر ظهراً كانت الساعة  حيث

وبحضور كل من الساده أعضاء محمد إبراهيم هاشـــــــــــــــــــم         عميد الكليه   د  /2السيد أ -6

 المجلس وهم: 

وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا د / طارق كمال الدين عادلــــــــــــــى          2السيد أ -1

 ـوث ــــــــــــــــــــــــــــــوالبحــ
د / صالح عبد ربه 2السيد أ  -3

 علـــــــــــــــــــــــى

طارق محمود د/ 2السيد أ -4

 نبيــــــــــــــــــــــــــه
د / أحمد رجب 2السيد أ -5

 صقــــــــــــــــــــــــــــر               
د / إيهاب عبد الله 2السيد أ -1

 ـف   يوســـــــــــــــــ
د / أحمد سليم أحمد 2السيد  أ  -7

 سالــــــــــــــم
د / فاطمة صالح 2السيده أ -8

 مدكـــــــــــــــــــــور
د / إسماعيل أحمد 2السيد أ -9

 عامــــــــــــــــــــر
د / عبدالرحمن 2السيد أ -62

 ــــــدىـــــالجنــــــــــ
السيده  أ.م.د/ مها لؤي   -66

 محمودحســـــــــــــين
د / وفاء عمر عبد الحليم 2ده أالسي -61

 مسلـــــــم
/ وجية عبده عبد د / 2السيد أ -63

 الغنــــــــــــــي
مجدي سيد د / 2السيد أ -64

 سليمـــــــــــــــــــــــان
د / جيهان فايز عبد 2السيده  أ -65

  العزيــــــــــــــز
د / ايناس أبو العنين 2أ هالسيد -61

 ــينــامــــــــــــــ
/ حاتم محمد أحمد  د2م 2السيد أ -67

 جاد اللـــــه 
رحاب محمد عبد د /  هالسيد -68

وكيل الكلية لشئون التعليم    

 ـالبــــــــوالطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية    

 هـــــالبيئــــــــــــــــــــ

أستاذ ورئيس قسم        

                     ـكــــالجرافيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أستاذ ورئيس قسم      
      تــــــــــــــــــــــــالنحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

أستاذ ورئيس قسم      
        ــــــــــرــــالتصويـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أستاذ ورئيس قســـم ترميم وصيانة      

 ــــــــارــــاآلثــــــــــــــــــــــ
رئيـــس قســــــــــــم      

 ــارهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالعمــــــــــــــــــ
رئيس قسـم الرســــــــــــــــوم      

 هــــالمتحركــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قائم بأعمال  رئيس قسم      

 ــورــــالديكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أستاذ متفرغ بقسم      

 ــــــورـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالديكــــــــــــــ

أستاذ متفرغ بقسم      

 تــــــــــالنحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أستاذ متفرغ بقسم      

 كـــــــــــــــــالجرافيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أستاذ بقسم      

 رــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالتصويـــــــــــ

بقسم ترميم وصيانة  أستاذ     

    ارــــــــــــــــــــاآلثــــــــــــــــــــــــــــ

أستاذ مساعد بقسم      

     كـــــــــــــــــــــــــالجرافيـــــــــــــــــــــــــــــ

مدرس بقسم        

   رـــــــــــــــــــــــــــــــــــصويـــــــــــــــــــــــــــــــــــالت



   

 2 

 المنعــــــــــــــــــم
د / أحمد خليل 2السيد أ -69

 محمـــــــــــــــــــــــــد
د / إبراهيم محمد 2السيد أ -12

 غزالــــــــــــــــــــه

ذو خبرة ودراية بالمواد  -أستاذ متفرغ بقسم التصوير    

 التى تدرس

ذو خبرة ودراية بالمواد التى  –أستاذ بقسم التصوير     

 تــــــــــدرس

           

ً سيادته  " الرحيم الرحمن الله بسم" رئيس المجلس الجلسه د / 2وقد إفتتح السيد أ 22هذا         مرحبا
 ثم شرع المجلس النظر فى الموضوعات التاليه :            22بالسادة األعضاء 

 2التصديق على محضر الجلسة السابقة     : الموضــــوع -6

 2تم التصديق على محضر الجلسة السابقه    رار :ــــــالقـ                   

  عاملينالشئون 

ــــوع  -1  الموضـــ
: 

( المنعقد بتاريخ 162بخصوص موافقة مجلس قسم النحت بجلسته رقم )
م على ما ورد بالتقرير العلمى النهائى الوارد من اللجنة العلمية الدائمة 1/61/1261

للسيد الدكتور / جرجس سعيد للفنون الجميله والمتضمن فحص اإلنتاج العلمى والفنى 
تقدم لشغل وظيفة " أستاذ النحت ماألستاذ المساعد بقسم النحت بالكليه وال –ميخائيل 

 2الميدانى " بنفس القسم والكليه 
جرجس أن السيد الدكتور/"  الموافقه على ما ورد بتقرير اللجنة والتى ترى رار :القـــــــ 

قسم  –سعيد ميخائيل منصور يرقى لشغل وظيفة أستاذ النحت الميدانى 
 2 جامعة المنيا " –بكلية الفنون الجميله  النحت

ــــوع  -3  الموضـــ
: 

 1 المنعقد بتاريخ( 63)بجلسته رقم إحاطة مجلس قسم الجرافيك بخصوص
ستاذ األ– حاتم محمد احمدد/ م بمجمل االبحاث العلمية والفنية المقدمه من 61/1261/

لجميلة للترقي لشغل وظيفة اللجنة العلمية الدائمة لكليات الفنون اإلى -المساعد  بالقسم 
 2أستاذ بنفس القسم والكليه 

 أحيط المجلس علماً. رار :القـــــــ 
ــــوع  -4  الموضـــ

: 
 المنعقد بتاريخ( 63)بجلسته رقم موافقة مجلس قسم الجرافيك بخصوص

المدرس المساعد  – حاتم محمد أحمد د/ أ.م.الطلب المقدم من   علىم 1/61/1261
والمتقدم به إلى م ملف النشاط الخاص  بسيادتة  يلتقيلجنة  تشكيلبشأن –بالقسم 

تخصص تصميم  -بقسم الجرافيكللترقي لشغل وظيفة أستاذ اللجنة العلمية الدائمه 
،وقد قام السادة  أالساتذة بالقسم بتقيم  ملف النشاط ورفع تقرير للسيد أ.د/ عميد  مطبوع 

 2 الكلية 
 ماً.أحيط المجلس عل رار :القـــــــ 
5-  
 
 

ــــوع  الموضـــ
:   

م 3/61/1261 المنعقد بتاريخ( 2)بجلسته رقم موافقة مجلس قسم العمارة بخصوص
لفحص بشأن تشكيل لجنة   السيد الدكتور / أيمن محمد مصطفيعلي الطلب المقدم من 

للعمارة  والمتقدم به إلى اللجنة العلمية الدائمهوتقيم ملف النشاط الخاص  بسيادتة  
علي ان يكون تشكيل  -بقسم العماره  إلى درجة أستاذ للترقي   العمرانى والتخطيط

 -لجنة الفحص من السادة االساتذة وهم :
 عميد الكلية           م   ـد/ محمد أبراهيم هاش2أ
  بقسم النحت  ستاذـــــــــــــع       األد/ محمدين ربي2أ
   ارةــــرئيس قسم العمـر      د/ إسماعيل أحمد عام2أ

 الموافقــه. رار :القـــــــ 

ــــوع  -1  الموضـــ
:   

م 3/61/1261 المنعقد بتاريخ( 2)بجلسته رقم موافقة مجلس قسم العمارة بخصوص
لفحص بشأن تشكيل لجنة   الدكتور / وليد عبد الهادي شوريعلي الطلب المقدم من 

للعمارة  ية الدائمهوالمتقدم به إلى اللجنة العلموتقيم ملف النشاط الخاص  بسيادتة 
علي ان يكون أستاذ مساعد بقسم العماره  إلى درجة للترقي والتخطيط  العمرانى 
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 -تشكيل لجنة الفحص من السادة االساتذة وهم :
 عميد الكلية           د/ محمد أبراهيم هاشم   2أ
  بقسم النحت ــــور      األستاذد/ رأفت السيد منص2أ
  ارةـــرئيس قسم العم       د/ إسماعيل أحمد عامر2أ

 الموافقــه. رار :القـــــــ 

ــــوع  -7  الموضـــ
:   

 1 المنعقد بتاريخ( 62)بجلسته رقم إحاطة مجلس قسم التصوير بخصوص
-رحاب محمد عبد المنعم د/ م بمجمل االبحاث العلمية والفنية المقدمه من 61/1261/

وظيفة ليات الفنون الجميلة للترقي لشغل اللجنة العلمية الدائمة لكإلى -بالقسم المدرس 
 ،  بنفس القسم والكليه أستاذ  مساعد

 أحيط المجلس علماً. رار :القـــــــ 
ــــوع  -8  الموضـــ

:   

على  م61/1261/ 1 المنعقد بتاريخ( 62)رقم مجلس قسم التصوير موافقة بخصوص
تشكيل لجنه بشأن المدرس بالقسم -رحاب محمد عبد المنعم د/ الطلب المقدم من 

إلى اللجنة العلمية الدائمة للترقي لشغل لتحكيم ملف النشاط اإلدارى المتقدمه به 
تشكيل لجنه من أساتذة القسم وظيفة أستاذ  مساعد بنفس القسم والكليه ، وقد تم 

 2 لتحكيم ملف النشاط
 أحيط المجلس علماً. رار :القـــــــ 

9-  
 

ــــوع  الموضـــ
:   

 1 المنعقد بتاريخ( 63)بجلسته رقم م االتصويرإحاطة مجلس قس بخصوص
-هشام عبد العزيز خليلد/ م بمجمل االبحاث العلمية والفنية المقدمه من 61/1261/

إلى اللجنة العلمية الدائمة لكليات الفنون الجميلة للترقي لشغل -المدرس  بالقسم 

 2بنفس القسم والكليه  وظيفة أستاذ مساعد

 المجلس علماً. أحيط رار :القـــــــ 

ــــوع  -62  الموضـــ
: 

 1 المنعقد بتاريخ( 62)بجلسته رقم موافقة مجلس قسم التصوير بخصوص
بشأن المدرس بالقسم -عزيز خليللهشام عبداد/ م على الطلب المقدم من 61/1261/

تشكيل لجنه لتحكيم ملف النشاط اإلدارى المتقدم به إلى اللجنة العلمية الدائمة للترقي 
ة أستاذ  مساعد بنفس القسم والكليه ، وقد تم تشكيل لجنه من أساتذة لشغل وظيف

 2 القسم لتحكيم ملف النشاط

 الموافقــه. رار :القـــــــ  -66

ــــوع  -61  الموضـــ
: 

 1( المنعقد بتاريخ 63بجلسته رقم) موافقة مجلس قسم الجرافيك بخصوص
لجنة فحص م/ ريهام عبد الغني لتشكيل 2علي الطلب المقدم من مم61/1261/

 :  كالتالى تشكيل ال كونوأستماع لرسالة الدكتوراة الخاصة بها علي أن ي
 سليمان سيد د/مجدي 2أ -
  هـيبنمحمود د/ طارق 2أ -
  رــد/ محمد علي خاط2أ -

 الموافقــه. رار :القـــــــ 

ــــوع  -63  الموضـــ
: 

 1( المنعقد بتاريخ 63بجلسته رقم) مجلس قسم الجرافيكموافقة  صوصبخ
م/ ريهام عبد الغني لتعينها بدرجة 2علي الطلب المقدم من م     م1261 م61/1261/

 2تقرير لجنة الفحص و أستماع ورود مدرس بقسم الجرافيك  وذلك بعد 
 الموافقــه. رار :القـــــــ 

ــــوع  -64  الموضـــ
:   

 م61/1261/ 3 المنعقد بتاريخ( 2)بجلسته رقم العمارةقسم موافقة مجلس بخصوص 
/ الخريج ن يتطبيق الخطة الخمسية وتعي د / رئيس القسم بشأن2ذكرة السيد أمعلي 

األول -بتقدير " إمتياز مع مرتبة الشرف "  –م 1269دفعة  -طاهر عصام محمد 
  2بالكلية  العمارة معيدا بقسمإمتياز بمشروع التخرج          –على الدفعه 

 تطبيق الخطه الخمسيه. رار :القـــــــ 

ــــوعالمو  -65  ضـــ
: 

ألعوام لبشأن تطبيق الخطة الخمسية   مذكرة شئون العاملينبخصوص 
( والمعتمده من مجلس الجامعه بتاريخ  1269/1212 – 1265/1261)

 – م1269ودور مايو ، م 1268خريجى  دور مايو م على الطالب  11/7/1261
 ن  هم كالتالى :فى التعيي          وقد تبين بالمقارنة أن الطالب الذين لهم الحق 

دور مايو  -قسم العماره  د    ـــالخريج / طاهر عصام محمد الليثى سي -6
1268/1269 
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 –عماره داخليه -ظ    قسم الديكور ــالخريجه / يارا عالء الدين عبدالحفيـــ -1
1268/1269 

 -فنون تعبيريه-قسم الديكور س      ــرنيال يسرى زاخر حنــــــالخريجه / ما -3
1268/1269 

نحت ميدانى   -قسم النحت د     ـــمحمد مصطفى طلعت محمـــــلخريج / ا -4
1268/1269 

نحت   -قسم النحت       هـــسيحـــــــ الخريج / ساهر سمير العمرى -5
 1268/1269بارزوميداليه

تشكيل خزفى   –د      قسم النحت ــالخريجه / إسراء محمد أحمد سيــــــــــ -1
1268/1269 

تصميم مطبوع –قسم الجرافيك    حمد الرفاعى محمد غنيم الخريجه / آيه أ -7
1267/1268 

 –فن كتاب  –قسم الجرافيك      نـــالخريجه / والء حسنى عبدالغنى حسي -8
1267/1268 

 -قسم الرسوم المتحركهــــى     الخريجه / شيماء سيد محمد علــــــــــ -9
1267/1268 

 –قسم ترميم وصيانة اآلثار الخريجه / أميره خالد بن الوليد أحمدوهبه   -62
1268/1269 

 الموافقــه. رار :القـــــــ 
ــــوع  -61  الموضـــ

: 
 1 المنعقد بتاريخ( 63)بجلسته رقم قسم التصويرموافقة مجلس بخصوص 

المدرس المساعد  –السيدة / منة الله عماد حافظ   منح طلب  على م61/1261/
 2م 61/61/1261ن إعتباراً مأجازة رعاية طفل لمدة عام  -بالقسم

 الموافقــه. رار :القـــــــ 
ــــوع  -67  الموضـــ

: 
 1 المنعقد بتاريخ( 63)بجلسته رقم موافقة مجلس قسم االتصوير بخصوص

النقل الي كلية طلب عتذار المقدم من د/ الشيماء ماهر أنور  عن اإلعلي  م61/1261/
 والذى سبق وأن تقدمت به ، وقد وافق عليه جامعة األقصر  –الفنون الجميلة 

م ، 68/66/1269مجلس الكليه بتاريخ م ، و4/66/1269مجلس القسم بتاريخ 
 2لظروف خاصة خارجة عن إرادتها  وذلك

 الموافقــه. رار :القـــــــ 

ــــوع  -68  الموضـــ

: 

 3 المنعقد بتاريخ( 2)بجلسته رقم قسم االعمارةموافقة مجلس بخصوص 
 -المدرس بالقسم  –مد من د/ خالد يوسف محالمقدم النقل علي طلب  م61/1261/

، وذلك بناءاً على الخطاب جامعة أسيوط   –كلية الفنون الجميلة  -للعمل بقسم العمارة
جامعة أسيوط والذى يفيد  –د / عميد كلية الفنون الجميله 2الوارد من السيد أ

م على نقل سيادته 12/66/1269خ د / رئيس جامعة أسيوط بتاري2بموافقة السيد أ
 2 على درجة شاغرة 

 الموافقـه طبقاً للوائح والنسبه المقرره. رار :القـــــــ 

ــــوع  -69  الموضـــ
: 

بشأن طلب إبداء الرأى فى تطبيق نص الماده رقم   مذكرة شئون العاملين بخصوص
المدرس -م/ الشيماء مجدي علي 2م على ( من قانون الخدمة المدنية من عدمه 19)

تجديد األجازة الخاصة النحت وذلك بسبب عدم إستكمال إجراءات المساعد بقسم 
وبعرض األمر على  بدون مرتب لمرافقة زوجها الذي يعمل بدولة اإلمارات العربية

م فقد قرر المجلس  61/1261/ 1 المنعقد بتاريخ( 162)بجلسته رقم مجلس قسم النحت
 2 وانينالموافقه على تطبيق اللوائح والق

 الموافقه على تطبيق القانون. رار :القـــــــ 

ــــوع  -12  الموضـــ
: 

( المنعقد بتاريخ 62بجلسته رقم ) التصوير موافقة مجلس قسمبخصوص  
الطلب المقدم من أ.م.د/ أحمد علي حيدق  لمزاولة المهنة في  م على1/61/1261

 غير أوقات العمل الرسمية.
 بقاً للقانون.الموافقه ط رار :القـــــــ 

ــــوع  -16  الموضـــ
: 

( المنعقد بتاريخ 162بجلسته رقم ) النحتموافقة مجلس قسم بخصوص  
السادة الآلتية أسماؤهم بعد لمزاولة  الطلب المقدم من كل من م على1/61/1261

 المهنة في غير أوقات العمل الرسمية.
جية عبدة عبد د/ و2أ ــــــف                     د/ إيهاب عبد الله يوس2أ

 ي  ــــــــــــالغن
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د/ مصطفي محمود 2أ                  ور     ـــــــــــد/ رأفت السيد منص2أ
 ي  ــــــــــالعزب

د/ ضياء عوض 2م2أ ـــــــي                     د/ جمال يحي صدق2م2أ
 دـــــــــــــــأحم

/ حمدي عبد الستار عبد د                    د/ جرجس سعيد ميخائيل 2م2أ
 الرحمن  

 د/ محمد الشبراوي عبد العزيز 

 الموافقه طبقاً للقانون. رار :القـــــــ 

 اتاإلنتداب  
ــــوع  -11  الموضـــ

: 
( المنعقد بتاريخ 12بجلسته رقم ) لترميمموافقة مجلس قسم ا صبخصو

فرغ  بقسم ستاذ المتاأل– حسين محمد علي   /د2أ أنتداب السيد  م على1/63/1261
- جامعة حلوان - بكلية الفنون الجميلةمادة ترميم اللوحات لتدريس مقرر الترميم 

 1269/1212خالل العام الجامعي بواقع أربع ساعات للفرقة الثالثة  بقسم التصوير 
 2للفصل الدراسي االول  م

 الموافقــه. رار :القـــــــ 

 هعالقات الثقافيال

ــــوع  -13  الموضـــ
: 

( المنعقد بتاريخ 162بجلسته رقم ) افقة مجلس قسم النحتمو صبخصو
د/ إيهاب عبدالله يوسف بشأن أستضافة 2المقدم السيد أ الطلب علىم  1/61/1261

  -كال من :
 الفنان / ناثان دوس -               د/ سيد عبدة سليم 2أ - 

 2وذلك  لكتابة تقرير أمني عن وحدة البرونز لتشغيلة وأالستفادة منة 

 السابق تشكيلها من المجلس. ةاللجنالموافقه مع تفعيل  رار :القـــــــ 

ــــوع  -14  الموضـــ
: 

 م61/1261/ 3 المنعقد بتاريخ( 2)بجلسته رقمقسم العمارة موافقة مجلس بخصوص 
/ ياسر محمد صالح الدين المغربى للسفر  لحضور  الدكتور على الطلب المقدم من 

ً دول اً مؤتمر حيث أنه  م11/1/1212 -15 والمقرر عقده أيام طالياإيبدولة  يا
 مشاركاً ببحث  تحت عنوان :

(TheRole of Nano Technology Mateials In Keeping The 
Architectural Heritage ) 

 الموافقه طبقاً للوائح والتعليمات. رار :القـــــــ 

ــــوع  -15  الموضـــ
: 

 م61/1261/ 3 المنعقد بتاريخ( 2)قمبجلسته رقسم العمارة موافقة مجلس بخصوص 
للسفر  لحضور  الدكتوره / رفيده محيى الدين محمد العطارعلى الطلب المقدم من 

 احيث أنهم 18/1/1212 والمقرر عقده يوم  مؤتمر دولى بدولة إيطاليا بروما 
 ببحث  تحت عنوان :ة مشارك

(Systematic Formulation Of Sustainable Roads Under Modern 
Technologies ) 

 الموافقه طبقاً للوائح والتعليمات. رار :القـــــــ 

ــــوع  -11  الموضـــ
: 

 3 المنعقد بتاريخ( 2)بجلسته رقم  موافقة مجلس قسم العمارهبخصوص 
المدرس بالقسم  –السيد الدكتور / وليد عبدالهادى شورى على ترشيح  م61/1261/

بالعاصمة اإلدارية ، وذلك لحصوله على وهى الخاصه  –لجائزة من خارج الجامعه 
وعناصر فرش الطرق  الميادينمسابقة ) تصميم  الجائزة األولى مناصفة فى
  2بالعاصمة اإلدارية الجديده " 

 2ه ــالموافق رار :القـــــــ 

ــــوع  -17  الموضـــ
: 
 

 

( المنعقد بتاريخ 11بجلسته رقم)  قسم الرسوم المتحركةموافقة مجلس بخصوص 

 –طلب اإلحاطه المقدم من د/ إعتماد ياسين عبد الرحمن  على    م1/61/1261

لمها للرسوم المتحركه تحت عنوان " قطرات " يالمدرس بالقسم لقيامها بعرض ف

 2م بقاعة العرض 61/61/1269وذلك يوم األثنين الموافق 

 أحيط المجلس علماً. رار :القـــــــ 
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 الدراسات العليا  

ــــوع  -18  الموضـــ
: 

السيد أ.د/ وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا بخصوص الخطاب الوارد من 
إعتماد نتيجة إختبار تأهيلى دكتوراه الذى تم إنعقاده فى الفتره من بشأن  والبحوث

 م .11/66/1269حتى  66/ 14

 الموافقه على إعتماد النتيجه. رار :القـــــــ 

ــــوع  -19  الموضـــ
: 

( المنعقد بتاريخ 162بجلسته رقم ) النحت موافقة مجلس قسم صبخصو
قيدها  بشأن نقل  الطلب المقدم من الدارسه / مريم سعد وهبه علىم  4/66/1261

-بكلية الفنون الجميلة قسم النحت إلى  جامعة أسيوط –من كلية الفنون الجميلة 
ألساتذة وقد تم تشكيل لجنة من ا،  جامعة المنيا لتسجيل نقطة البحث لرسالة الدكتوراه

 بالقسم وهم :
 فــد / إيهاب عبدالله يوس2أ -
 ورــد / رأفت السيد منصـــــ2أ -
 د / مصطفى محمود العزبى2أ -

وعمل  المقدمه من الدارسهلفحص األوراق  1/61/1261بتاريخ  وتم إجتماع اللجنة
تبين مطابقة ما تم دراسته بقسم النحت بكلية وبعد الفحص ،                مقاصه
مرحلة الدكتوراه مع ماهو قائم بذات المرحله  –أسيوط جامعة  –الجميله  الفنون

  2 بقسم النحت بكلية الفنون الجميله جامعة المنيا

 الموافقــه. رار :القـــــــ 

ــــوع  -32  الموضـــ
: 

( المنعقد بتاريخ 11رقم ) موافقة مجلس قسم الرسوم المتحركةبخصوص 
، د / متولى محمد على عصب 2من السيد أ التقرير المقدم م     على1/61/1261

الدارسه / آيات سيد أحمد والخاص على  انالمشرف –والسيده أ.م.د/ آيه فؤاد مدنى 
 م.61/62/1212 إلى م 63/62/1269بالمد لمدة عام يبدأ من 

 الموافقــه. رار :القـــــــ 

 وعـالموضــــــ  -36
: 

( المنعقد بتاريخ 11ه رقم )بجلست موافقة مجلس قسم الرسوم المتحركةبخصوص  
د / متولى محمد على 2السيد أم     على تقرير الصالحية المقدم من 1/61/1261

المشرف على رسالة الماجستير المقدمه من م / آيات سيد محمد تحت  –عصب 
عنوان : " لغة الجسد فى التأكيد على المضمون الدرامى للشخصية فى أفالم التحريك 

كما وافق المجلس على التشكيل المقترح للجنة المناقشة  – لقى "وتأثيرها على المت
 والحكم وهى كالتالى :

فنون جميله  –د / متولى محمد على عصب        أستاذ بقسم الجرافيك 2أ -6
 المنيا  مشرفاً وعضواً 

أستاذ ورئيس قسم الرسوم المتحركة   د / ليلى عبدالعزيز فخـــرى    2أ -1
 بالمعهد العالى    

للسينما بأكاديمية                                                              
 الفنون ) مناقشاً من الخارج ومقرراً 

أستاذ ورئيس قسم الرسوم المتحركة   د / عبدالرحمن الجنـــــدى      2أ -3
 اــــبفنون المني

                                                                                                                                        
 ) مناقشاً من الداخل (

د / آيه فؤاد مدنـــــــــــى       أستاذ مساعد بقسم الرسوم المتحركة 2م2أ -4
 اــبفنون المني

                                                                                                                                    
 ) مشرفاً مشاركاً  (

   الموافقــه. رار :القـــــــ 

 وعـالموضــــــ  -31
: 

( المنعقد بتاريخ 11بجلسته رقم ) موافقة مجلس قسم الرسوم المتحركة بخصوص 
اجستير فى الفنون سلفيا عياد سالمه درجة الم /  منح الباحثهم   على 1/61/1261

د / أحمد رجب 2السيد أ، بناءاً على لخطاب تخصص الرسوم المتحركة  –الجميله 
بناءاً  بمنح الباحثه درجة الماجستيروالذى أوصى فيه  صقر المشرف على الباحثة

 2التعديالت المطلوبة والتى أقرت بها اللجنة اء على أجر
 

 منح.توصيه بالموافقه على الال القــــــرار : 



   

 7 

 شئون الطــــالب  
 الموضــــوع   -36

:                                                  
لموافقه بشأن طلب ا خطاب السيده أ.م.د/ القائم بأعمال رئيس قسم الديكوربخصوص 

حيث أن ذلك من متطلبات المقررين  –قيام زياره علميه إلى مدينة القاهرهعلى 
عماره الداخلية "، " رسومات تنفيذية " لطالب الفرقه الدراسيين "تصميمات ال

شعبة العماره الداخلية بقسم الديكور وذلك يوم األثنين الموافق  –الرابعه 
ً واحداً لم و13/61/1269 وذلك لزيارة بعض الفنادق والموالت التجاريه  مدة يوما

 2 هيئة إشراف  3طالب وطالبه(باإلضافه إلى عدد 61لعدد )
 الموافقــه. رار :ـالقـــــ 
 هــــموضوعات عام  

 الموضــــوع   -31
:                                                  
 

عرض مقترح إعادة تدوير اللوحات  بشأن مذكرة السيد / أمين الكليهبخصوص   
الموجودة باألقسام العلمية والخاصه بمشاريع سيهات الفارغه االخشبية القديمه والش

على األسطح وإعادة تصنيعها  ب عن السنوات السابقة وكذلك الموجودهالطال
توريد قيمتها لحساب الوحدة اإلنتاجية و وإضافتها للمخازن بموجب دفاتر خاصه 

 2بالكلية على أن يتم تشكيل لجنتين  للحصر والتسعير 

 الموافقــه. رار :القــــــ 

 اللجان المنبثقة عن مجلس الكليه  

 

ــــوعالموض  -33  ـــ
: 

 2م 1/61/1261محضر لجنة العالقات الثقافية بجلستها المنعقده بتاريخ  

  2الموافقه على الموضوعات الوارده باللجنه   رار :القــــــ 

ـــ  -34  وعـالموضـــ
: 

 2م 61/1261/ 1( المنعقده بتاريخ   1محضر لجنة المكتبات بجلستها رقم )

 2ت الوارده باللجنه  الموافقه على الموضوعا رار :القــــ   

ــــوع  -35  الموضـــ
: 

( المنعقده بتاريخ 1بخصوص محضر لجنة شئون التعليم والطالب بجلستها رقم ) 
 2م 62/61/1261

 2الموافقه على الموضوعات الوارده باللجنه  رار :القـــــ 
الموضــــوع   -31

: 
 م 1/61/1261بخصوص لجنة لجنة الدراسات العليا والبحوث المنعقده  بتاريخ  

 2الموافقه على الموضوعات الوارده باللجنه  القـــــــرار : 

الموضــــوع   -37
: 

( المنعقده بتاريخ  1بخصوص محضرلجنة شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئه رقم )
 2م1/61/1261

رار :القــــــ   2الموافقه على الموضوعات الوارده باللجنه  

الموضــــوع   -38
: 

  م61/61/1261األجهزة العلمية والمعدات المنعقده بتاريخ     بخصوص محضر لجنة

 2الموافقه على الموضوعات الوارده باللجنه  القــــــرار : 

على أن صرا حضر على ما تقدم حيث كانت الساعة الثالثه عهذا وقد أقفل الم         
                                                                                                                                              2يعود لإلنعقاد فى الجلسة القادمة بإذن الله 

                                                           أمين المجلس                       

                                                                                           ورئيس المجلس   ةعميد الكلي

 / )  أ.د            ) د / رحاب محمد عبدالمنعم (                             

                                                                              ( محمد إبراهيم هاشم 

  

                                                                                                                                                                              
 


