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 "" بسم الله الرحمن الرحيم                                                
 (6رقم )الجلسة -إجتماع مجلس كلية الفنون الجميلهمحضر  

 م 71/6/1079المنعقد بتاريخ 

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

 حيث( 6تم عقد إجتماع مجلس كلية الفنون الجميله بجلستة رقم ) م 17/6/1019 الموافق اإلثنينإنه فى يوم        

 تحت رئاسة :  الثانية عشر ظهراً كانت الساعة 

وبحضور كل من الساده أعضاء محمد إبراهيم هاشـــــــــــــــــــم         عميد الكليه   د  /0السيد أ -1

 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

 منصـــــــــــــــــــــــــور
د / أحمد رجب 0لسيد أا  -5

 صقــــــــــــــــــــــــــــر
د الله د / إيهاب عب0السيد أ -6

 ف             ـــــيوســــــــــــــ
د / أحمد سليم أحمد 0السيد  أ  -7

 سالــــــــــــــم
د / هشام محمد حسن  0م0السيد أ -8

 الجبـــــاس
د / عبير غريب 0م0السيده أ -9

 عبـــــــــــــد اللـه
د / إسماعيل أحمد 0م0يد أالس -00

 عامـــــــــــــــر
د / عبدالرحمن 0م0السيد أ -00

 الجنـــــــــــــــدى
د / محمد إسماعيل 0السيد أ -01

 جاهيــــــــــــــــن
د / حسين محمد 0السيد أ -03

 علــــــــــــــــــــــــــى
د / محمد على محمود 0السيد أ -04

 خاطــــــــــــــر
أبو  د / سامى محمد0السيد أ -05

 طالــــــــــــــــــب
د / إبراهيم محمد 0السيد أ -06

 غزالـــــــــــــــــــه
د /  جرجس سعيد 0م0السيد أ -07

 ميخائيـــــــــــل
السيد د / يحيى عثمان  -08

وكيل الكلية لشئون التعليم    

 والطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالب

كيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية و   

        البيئــــــــــــــــــــه

أستاذ ورئيــس قســـم    
 الجرافيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك

أستاذ ورئيس قســـم   
        تــالنحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

س قســم أستاذ ورئي    
        التصويـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر

أستاذ ورئيس قســم     
 الديكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــور

أستاذ ورئيس قســـم ترميم وصيانة     

 اآلثــــــــــــــــــــــــــــــار
على قســـم  أستاذ مساعد والمشرف    

 العمـــــــــــــــــــــــــــــــاره
أستاذ مساعد وقائم بأعمال رئيس قسـم الرسـوم     

 المتحركـــه

أستاذ متفرغ بقسم     

 النحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت

أستاذ متفرغ بقسم ترميم وصيانة     

 ــــــــاراآلثــــــــــــــــــــــــ

أستاذ متفرغ بقسم     

 الجرافيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك 

أستاذ متفرغ بقسم    

 ــورــالديكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أستاذ بقسم    

 ـرــــــــــــــــــــــــالتصويـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أستاذ مساعد بقسم    

 ـتـالنحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مدرس  بقسم ترميم وصيانة    

 ـارـاآلثـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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     محمـــــــــــــــــــــــــود

 : وقد تغيب عن الحضور كل من 
ممثلة عن المجتمع  –مدير قصر الثقافه بالمنيا         هالسيده الدكتوره / رانيا عليــــــــــــــــــــــــــو -

   المدنـــــــــــــــى
        

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

 0التصديق على محضر الجلسة السابقة     : الموضــــوع -0

0تم التصديق على محضر الجلسة السابقه    رار :ــــــالقـ     

 نـــــعامليالشئون 

 الموضــــــــوع -7

: 

بخصوص موافقة مجلس قسم الجرافيك " بجلسته الطارئه " المنعقده بتاريخ 
األستاذ  –حسين / أشرف عباس  الدكتورم على التوصيه بمنح وتعيين  71/6/9172

المساعد بالقسم فى وظيفة أستاذ التصميمات المطبوعة بقسم الجرافيك بالكلية ، 
وذلك بناءاً على  ورود التقرير العلمى النهائى الخاص بفحص اإلنتاج العلمى والفنى 

 1لسيادته 

أن السيد الموافقه على ما ورد بتقرير اللجنة العلمية الدائمة والتى ترى "  رار :القـــــــ 
الدكتور / أشرف عباس حسين سليمان  يرقى لشغل وظيفة أستاذ 

جامعة المنيا  –التصميمات المطبوعة بقسم الجرافيك بكلية الفنون الجميلة 

 "0 

 الموضــــــــوع -1

: 

بخصوص موافقة  مجلس قسم الجرافيك  " بجلسته الطارئه " المنعقده بتاريخ 
 –الدكتوره / إيمان ممدوح عبدالله ن  م على التوصيه بمنح وتعيي71/6/9172

، وذلك المدرس بقسم الجرافيك بالكليه فى وظيفة أستاذ مساعد بنفس القسم والكليه 
 ابناءاً على  ورود التقرير العلمى النهائى الخاص بفحص اإلنتاج العلمى والفنى لسيادته

1 

الدائمة والتى ترى " أن الموافقه على ما ورد بتقرير اللجنة العلمية  رار :القـــــــ 
السيدة الدكتوره / إيمان ممدوح عبدالله منصور ترقى لشغل وظيفة أستاذ 
مساعد بقسم الجرافيك              ) شعبة التصميمات المطبوعة ( بكلية 

 0جامعة المنيا "  –الفنون الجميلة 

 الموضــــــــوع -3

: 

نعقد بتاريخ الم (71بخصوص إحاطة مجلس قسم الجرافيك بجلسته رقم)

نسرين إسماعيل د/  أ.م.  السيدهبمجمل األبحاث  العلمية المقدمه من م  71/6/9172
 للترقى لدرجة أستاذ بقسم الجرافيك . – بالقسم األستاذ المساعد   –محمد توفيق 

 0أحيط المجلس علماً  رار :القـــــــ 

 الموضــــــــوع -4

: 

( المنعقد بتاريخ 71رقم) بخصوص موافقة مجلس قسم الجرافيك بجلسته

 أ.م.  السيدهالمقدم من تشكيل لجنة لتقييم ملف النشاط اإلدارى على م  71/6/9172



   

 3 

للترقى لدرجة أستاذ  بالقسم األستاذ المساعد   –نسرين إسماعيل محمد توفيق د/ 
 .تم تشكيل اللجنه من الساده أساتذة القسميو ، لجرافيكبقسم ا

 0قه على التشكيل المواف رار :القـــــــ 

 الموضــــــــوع -5

: 

م  71/6/9172( المنعقد بتاريخ 66بجلسته رقم )ترميم بخصوص إحاطة مجلس قسم ال
األستاذ   –إيناس أبو العينين د/  أ.م.  السيدهبمجمل األبحاث  العلمية المقدمه من 

 .للترقى لدرجة أستاذ بقسم الترميم  – بالقسم المساعد 

 0أحيط المجلس علماً  رار :القـــــــ 

 الموضــــــــوع -6

: 

م  71/6/9172( المنعقد بتاريخ 66بخصوص موافقة مجلس قسم الترميم بجلسته رقم )
على تشكيل لجنة لتقييم ملف النشاط اإلدارى المقدم من السيده  أ.م. د/ إيناس أبو 

على أن تشكل األستاذ المساعد  بالقسم للترقى لدرجة أستاذ بقسم الترميم،   –العينين 
 اللجنة كالتالى :

1-  ً  أ.د / حسين محمد علــــى        رئيسا
 أ.د / صالح عبد ربه علـى        عضواً  -2
 أ.د / فاطمه صالح مدكور        عضواً  -3

 0الموافقه على التشكيل  رار :القـــــــ 
 

 الموضــــــــوع -1

: 

م  71/6/9172يخ ( المنعقد بتار6بخصوص إحاطة مجلس قسم التصوير بجلسته رقم )
األستاذ   –هاله محمد عبد المنعم د/  أ.م.  السيدهبمجمل األبحاث  العلمية المقدمه من 

 للترقى لدرجة أستاذ بقسم التصوير . – بالقسم المساعد 

 0أحيط المجلس علماً  رار :القـــــــ 

 الموضــــــــوع -8

: 
م  71/6/9172د بتاريخ ( المنعق6بخصوص موافقة مجلس قسم التصوير بجلسته رقم )

هاله محمد د/  أ.م.  السيدهالمقدم من تشكيل لجنة لتقييم ملف النشاط اإلدارى على 

وقد تم ، لتصويرللترقى لدرجة أستاذ بقسم ا مبالقس األستاذ المساعد   –عبد المنعم 

 .تشكيل اللجنه من الساده أساتذة القسم

 0الموافقه على التشكيل  رار :القـــــــ 

 الموضــــــــوع -9

: 

( المنعقد بتاريخ 99بجلسته رقم ) الرسوم المتحركةبخصوص إحاطة مجلس قسم 

عبد الرحمن عبد أ.م. د/   السيدبمجمل األبحاث  العلمية المقدم من م  71/6/9172

 – والقائم بأعمال رئيس القسماألستاذ المساعد   – الجندىعبد الرحمن محمد الحميد 
 . الرسوم المتحركةقسم للترقى لدرجة أستاذ ب

 0أحيط المجلس علماً  رار :القـــــــ 

 الموضــــــــوع -70

: 

( المنعقد بتاريخ 99بخصوص موافقة مجلس قسم الرسوم المتحركة بجلسته رقم )

تشكيل لجنة لتقييم ملف النشاط اإلدارى المقدم من السيد أ.م. د/ على م  71/6/9172

والقائم األستاذ المساعد    – ن محمد الجندىعبد الرحمن عبد الحميد عبد الرحم
، على أن تشكل رسوم المتحركةللترقى لدرجة أستاذ بقسم ال بأعمال رئيس القسم

 اللجنة كالتالى :
ً         رـأحمد رجب صقـــــــأ.د /  -1  رئيســا
 عضــواً         ممحمد إبراهيم هاشأ.د /  -2
 عضــواً        هطارق محمود نبيـــــ/ أ.د  -3

 0الموافقه على التشكيل  رار :لقـــــــا 

 الموضــــــــوع -77

: 

( المنعقد بتاريخ 976بخصوص إحاطة مجلس قسم النحت  بجلسته رقم )

جرجس سعيد أ.م. د/  بمجمل األبحاث  العلمية المقدم من السيد  م71/6/9172

 . النحتللترقى لدرجة أستاذ بقسم  – األستاذ المساعد  بالقسم - ميخائيل

 أحيط المجلس علماً. رار :القـــــــ 
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 الموضــــــــوع -71

: 

( المنعقد بتاريخ 976بخصوص موافقة مجلس قسم النحت  بجلسته رقم )

أ.م. د/  السيدالنشاط اإلدارى المقدم من  على تشكيل لجنة لتقييم ملف م71/6/9172

، نحتسم الاألستاذ المساعد  بالقسم للترقى لدرجة أستاذ بق - جرجس سعيد ميخائيل
 على أن تشكل اللجنة كالتالى :

          جاهينإسماعيل  محمد أ.د /  -4
 العزبى محمود مصطفىأ.د /  -5
 ورـــد منصــ/ رأفت السيأ.د  -6

 0الموافقه على التشكيل  رار :القـــــــ 

 

 

 الموضــــــــوع -73

: 
خ ( المنعقد بتاري99بخصوص موافقة مجلس قسم الرسوم المتحركة بجلسته رقم )

)الداخليه( وتغييرها إلى إعاره )خارجيه( عارة اإلتجديد م  على طلب 71/6/9172

جامعة  -التصميم و فنون الكلية ب للسيد أ.م.د/ منصور محمد محمد الشريف  للعمل 

م إلى  7/9/1079إعتباراً من وذلك م 1010-1079للعام الجامعى  البترا باألردن 

 .م37/8/1010

 0وافقه طبقاً للنسبة المقرره الم رار :القـــــــ 

 الموضــــــــوع -74

: 

( المنعقد بتاريخ 99بخصوص موافقة مجلس قسم الرسوم المتحركة بجلسته رقم )

السيد أ.م.د/ تهامى محمود تهامى  للعمل  تجديد إعارة م  على طلب 71/6/9172

اً من إعتباروذلك م 1010-1079بالمعهد العالى للفنون التطبيقية للعام الجامعى 
 .م37/8/1010م إلى  7/9/1079

 0الموافقه طبقاً للنسبة المقرره  رار :القـــــــ 

 الموضــــــــوع -75

: 

( المنعقد بتاريخ 99بخصوص موافقة مجلس قسم الرسوم المتحركة بجلسته رقم )

)الخارجيه( للسيد د/ محمد محمود غزاله  عارة اإلتجديد م  على طلب 71/6/9172

جامعة عفت بالمملكة العربية السعودية  –اإلنتاج المرئى والرقمى للتدريس بقسم 
 .م37/8/1010م إلى  7/9/1079إعتباراً من وذلك م 1010-1079للعام الجامعى 

 0الموافقه طبقاً للنسبة المقرره  رار :القـــــــ 

 الموضــــــــوع -76

: 

م 71/6/9172يخ (المنعقد بتار71بخصوص موافقة مجلس قسم الجرافيك بجلسته رقم)
العماره كلية ب السيد أ.م.د/ وائل عبد الصبور للعمل تجديد إعارة طلب  على

وذلك األردنيه الهاشميه لمدة عام أكاديمى  الشرق األوسط بالمملكهجامعة  -والتصميم
 .م37/8/1010م إلى  7/9/1079إعتباراً من 

 0الموافقه طبقاً للنسبة المقرره  رار :القـــــــ 
 الموضــــــــوع -71

: 

م 71/6/9172(المنعقد بتاريخ 71بخصوص موافقة مجلس قسم الجرافيك بجلسته رقم)
 إجازه السيد أ.م.د/ محمد خيرى عمر لمرافقة الزوجه التى تعمل تجديد على طلب 

م إلى  7/9/1079بالمملكه األردنيه الهاشميه وذلك عن عام جديد إعتباراً من 
 .م37/8/1010

 0الموافقه طبقاً للنسبة المقرره  : رارالقـــــــ 
 الموضــــــــوع -78

: 

م  71/6/9172( المنعقد بتاريخ 6بخصوص موافقة مجلس قسم التصوير بجلسته رقم )
إجازة  السيده  م.م / أمانى خالد عبد العزيز لمرافقة الزوج  الذى تجديد على طلب 

 .م 7/70/1079باراً من جامعة الشارقه وذلك لمدة عام إعت –يعمل بدولة اإلمارات 
 0الموافقه طبقاً للنسبة المقرره  رار :القـــــــ 
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 الموضــــــــوع -79

: 

( المنعقد بتاريخ 976بخصوص موافقة مجلس قسم النحت  بجلسته رقم )

المعيده   -إجازة  السيده  م/ الشيماء مجدى على  تجديد م  على طلب 71/6/9172

وذلك لمدة عام إعتباراً من  العربيه بدولة اإلمارات بالقسم لمرافقة الزوج  الذى يعمل
 .م 7/70/1079

 0الموافقه طبقاً للنسبة المقرره  رار :القـــــــ 
 الموضــــــــوع -10

: 

م 71/6/9172(المنعقد بتاريخ 71بخصوص موافقة مجلس قسم الجرافيك بجلسته رقم)
ره العما مد أحمد للتدريس بكليةإعارة  السيد أ.م.د/ عمران محتجديد على طلب 
م إلى  7/9/1079جامعة عمان األهليه وذلك لمدة عام إعتباراً من  –والتصميم 

 .م37/8/1010
 0الموافقه طبقاً للنسبة المقرره  رار :القـــــــ 

 الموضــــــــوع -17

: 

م 71/6/9172(المنعقد بتاريخ 71بخصوص موافقة مجلس قسم الجرافيك بجلسته رقم)
إلى كلية اآلداب  مراد محمد عبد اللطيفإعارة  السيد أ.م.د/ محمود تجديد طلب  على

إعتباراً أكاديمى وذلك لمدة عام  العلوم التطبيقيه بمملكة البحرينجامعة  – والعلوم
 .م37/8/1010م إلى  7/9/1079من 

 0الموافقه طبقاً للنسبة المقرره  رار :القـــــــ 
 الموضــــــــوع -11

: 

م 71/6/9172(المنعقد بتاريخ 71ص موافقة مجلس قسم الجرافيك بجلسته رقم)بخصو
)إعارة(  السيد أ.م.د/ أحمد عمر على للعمل بوظيفة أستاذ مساعد  إجازة على طلب 

جامعة الشارقة بدولة اإلمارات العربية المتحده  وذلك لمدة عام  –بكلية اإلتصال  
 .م37/8/1010م إلى  7/9/1079إعتباراً من 

 0للنسبة المقرره الموافقه طبقاً  رار :القـــــــ 

 الموضــــــــوع -13

: 

م 76/6/9172( المنعقد بتاريخ 2بخصوص موافقة مجلس قسم الديكور بجلسته رقم )

األستاذ -د / رشا محمود على الزينى 0م0بالسيده أاإلعارة الخاصه على تجديد إجازة 

علوم الحديثة واآلداب لمدة عام قابل للتجديد للعمل بجامعة أكتوبر لل المساعد بالقسم
 0وذلك بعد إستكمال اإلجراءات المنظمه لهذا الشأن  ،م 7/2/9172إعتباراً من 

 0للنسبة المقرره الموافقه طبقاً  رار :القـــــــ 

 الموضــــــــوع -14

: 

م 76/6/9172( المنعقد بتاريخ 2بخصوص موافقة مجلس قسم الديكور بجلسته رقم )
المدرس  -الدكتور / ياسر محمد عبدالجواد  بالسيدلى تجديد إجازة اإلعارة الخاصه ع

ًً من  بقسم الديكور للعمل بجامعة عمان األهلية باألردن لمدة عام إعتباراً
 0م ، وذلك بعد إستكمال اإلجراءات المنظمه لهذا الشأن 11/8/2012

 0للنسبة المقرره الموافقه طبقاً  رار :القــــــ 

 الموضــــــــوع -15

: 

م 76/6/9172( المنعقد بتاريخ 2بخصوص موافقة مجلس قسم الديكور بجلسته رقم )
 -للسيد الدكتور / محمود أحمد محمد إسماعيل  مرافقة الزوجة  على تجديد إجازة

وذلك ،   م2012/2020للدراسة بالمملكة األردنية للعام الجامعى  –المدرس بالقسم 

 ات المنظمه لهذا الشأن بعد إستكمال اإلجراء
 0للنسبة المقرره الموافقه طبقاً  رار :القــــــ 

 الموضــــــــوع -16

: 

( المنعقد بتاريخ   6بخصوص موافقة مجلس قسم العماره بجلسته رقم ) 

بالسيده الدكتوره / رانيا رجب م على تجديد إجازة اإلعارة الخاصه 76/6/9172

ل بكلية التصميم والعماره بجامعة جازان المدرس بالقسم للعم –عبدالمقصود 

ً للنسبة  ،م 2012/2020بالمملكة العربية السعودية للعام الجامعى  وذلك طبقا

 1 المقرره
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 0للنسبة المقرره الموافقه طبقاً  رار :القــــــ 

 الموضــــــــوع -11

: 

( المنعقد بتاريخ   6بخصوص موافقة مجلس قسم العماره بجلسته رقم ) 

بالسيده الدكتوره / آمال عبدالحليم م على تجديد إجازة اإلعارة الخاصه 76/6/9172

الدبركى  للعمل بالمعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا والعلوم ) إعاره داخليه ( للعام 

 0 ) العام الثالث ( وذلك طبقاً للنسبة المقررهم 2012/2020الجامعى 

 0لمقرره للنسبة االموافقه طبقاً  رار :القــــــ 

 الموضــــــــوع -18

: 

( المنعقد بتاريخ   6بخصوص موافقة مجلس قسم العماره بجلسته رقم ) 

دعاء عصمت  بالسيده الدكتوره /م على تجديد إجازة اإلعارة الخاصه 76/6/9172

جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة  –المدرس بالقسم للعمل بكلية الهندسة  –عبدالقادر 

 0 وذلك طبقاً للنسبة المقررهم ، 2012/2020عام الثانى واآلداب بأكتوبر لل

 0للنسبة المقرره الموافقه طبقاً   رار :القــــــ 

 الموضــــــــوع -19

: 

( المنعقد بتاريخ   6بخصوص موافقة مجلس قسم العماره بجلسته رقم ) 

د  د / جمال أحمد عبدالحمي0أبالسيدم على تجديد إجازة اإلعارة الخاصه 76/6/9172

م 2012/2020للعمل بجامعة جازان بالمملكة العربية السعودية للعام الدراسى 

 0 وذلك طبقاً للنسبة المقرره

 0للنسبة المقرره الموافقه طبقاً  رار :القــــــ 

 العالقات الثقافيه  
 الموضــــــــوع -30

: 

ن والمتضم رئيس قسم النحت –السيد أ.د/ إيهاب عبد الله يوسف خطاب بخصوص 
"طاولة السالم " وهو أحد أعماله )نحت مع تجهيز  طلب قبول العمل الخاص بسيادته

" فن والذى تم تنفيذه فى الورشه المصاحبه لمؤتمر قسم النحت الدولى  فى الفراغ(
هداءاً لمتحف الكلية ، كذلك ‘وذلك  م8102النحت والخزف والهويه العربيه"مارس 

لعهده الخاصه بسيادته حيث أنها عنصر من يرجو تكهين المنضده وإسقاطها من ا
 عناصر العمل الفنى.

 ، مع توجيه خطاب شكر لسيادته. الموافقه على قبول اإلهداء رار :القــــــ 

 الموضــــــــوع -37

: 

بخصوص كتاب السيد أ.د/ رئيس لجنة قطاع الفنون والتربيه الموسيقيه والخاص 
لكليه إلدراجها ضمن الخطه العامه للبعثات بموافاتهم بالتخصصات النادره والدقيقه ل

( المنعقد بتاريخ 4وبعرض األمر على مجلس قسم العماره بجلسته رقم )
 : م فقد قرر المجلس التخصصات النادره التاليه01/1/8102

  Computer science in architecture 
Urban design ( human behavior in urban spaces) 
Sustainable architectecture education 

 1الموافقه  رار :القــــــ 

 الداراسات العليا  
 الموضــــــــوع -31

: 

رفع نتائج  هوالمتضمن مذكرة السيد أ.د/ وكيل الكلية لشئون الدراسات العليابخصوص 
م 8102-8102للعام الجامعى )مرحلة تمهيدى الماجستير (إمتحان الدراسات العليا 

 بها وذلك إلعتمادها بمجلس الكلية تمهيداً إلعالن النتائج.واإلحصائيه الخاصه 

 رار :القــــــ 
 

 1الموافقه على إعتماد النتيجه 

 الموضــــــــوع -33

: 

 هوالبحوث والمتضمن السيد أ.د/ وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا مذكرةبخصوص 
م 8102-8102جامعى للعام ال)مرحلة الدبلومه (الدراسات العليا  تيجةنطلب إعتماد 

 واإلحصائيه الخاصه بها وذلك إلعتمادها بمجلس الكلية تمهيداً إلعالن النتائج.
 1الموافقه على إعتماد النتيجه  رار :القــــــ 

م 76/6/9172( المنعقد بتاريخ 2بخصوص موافقة مجلس قسم الديكور بجلسته رقم ) الموضــــــــوع -34
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د/ طارق كمال الدين عدلى بشأن إنتهاء الدارس/ رفيق السيد أ.الطلب المقدم من  على :
رضا زارع من رسالة الدكتوراه الخاصه به وأنها صالحة للمناقشه وتحديد لجنة 

 المناقشه على النحو التالى:
ً  أ.د/ طارق كمال الدين            -  مشرفـــا
-  ً  أ.د/ محمد سيد سليمان         مناقشـا
ً   أ.د/ يحيى عبد الحميد          -  مناقشـا

 .هــالموافق رار :القــــــ 

 الموضــــــــوع -35

: 

السيده أ.د/ وفاء عمر مسلم عن اإلشراف على رسالة اإلعتذار  المقدم من  بناءاً على 
 الديكورمجلس قسم وبعرض الموضوع على  مطلك هالدارسه/ سماره عبد الساد

 سناد اإلشراف إلى  كل من:فقد تم إ م 76/6/9172( المنعقد بتاريخ  2بجلسته رقم ) 

ً .م.د/ رشا محمود على الزينى   أ -   ر   د صابــــــــــد/ محم     -       رئيسا
 ً  مشرفا

 الموافقه على التشكيل. رار :القــــــ 

 الموضــــــــوع -36

: 

بخصوص المذكره المقدمه من السيده أ.د/ وفاء عمر مسلم بشأن عرض موضوع 
.د/ سامى محمد أبو طالب أو اإلعتذار عن اإلشراف ، تبديل اإلشراف مع السيد أ

( المنعقد بتاريخ   2بجلسته رقم )  الديكورمجلس قسم الموضوع على وبعرض  

قرر المجلس قبول اإلعتذار عن اإلشراف عن كلتا الباحثتين ريم ماهر  م76/6/9172

 عبد الوهاب ، وسماره عبد الساده مطلك.

 علماً. أحيط المجلس رار :القــــــ 

 شئـون طــالب  
 الموضــــــــوع -31

: 

لس والمتضمن موافقة مج أ.د/ رئيس الجامعةالسيد الخطاب الوارد من بخصوص 
(بالالئحه الداخليه 3تعديل الفقره )ب(من الماده )م على 92/3/9172الكلية بتاريخ 

ير )التصوللكلية وبجداول المقررات الدراسيه لقسم التصوير ليكون مسمى الشعبه
والطالب بجلسته المنعقده بتاريخ مجلس شئون التعليم وقد أحاط سيادته ب الجدارى(

وبعرض الموضوع على  تأجيل الموضوع لمزيد من الدراسه قد قررم 97/6/9172

قرر الموافقه على م 71/6/9172لمنعقد بتاريخ (ا6قسم التصوير بجلسته رقم)مجلس 
  التعديل فى أقرب وقت ممكن.

 .أوصى المجلس بالموافقه رار :القــــــ 

 الموضــــــــوع -38

: 

( المنعقد بتاريخ 99بخصوص موافقة مجلس قسم الرسوم المتحركة بجلسته رقم )

إضافة الساده اآلتى أسمائهم إلى لجنة تحكيم مشروع التخرج على م  71/6/9172

 بالقسم وهم:
 لجرافيكرئيس قسم اأستاذ وــــــــر              أ.د/ أحمد رجب صق -0
 –أستاذ الرسوم بكلية الفنون الجميلة  ب              ــــــــأ.د/ محمد غالـــــــ -8

 جامعة حلوان
وكيل الكلية أستاذ بقسم الجرافيك ،و م             ــــــــأ.د/ طارق نبيه سال -3

 للدراسات العليا
أعمال أستاذ بقسم الرسوم ،والقائم ب         دى     ـبد الرحمن الجند/ عأ. -4

 رئيس القسم
 أستاذ مساعد بالقسم              ىــأ.م.د/آيه فؤاد مدنــــــ -5
  أستاذ مساعد بالقسم          أ.م.د/صباح عبد الفتاح        -1
     أستاذ مساعد بالقسم           أ.م.د/غدير جمال فوزى        -7

 الموافقــه. رار :القــــــ 

 الموضــــــــوع -39

: 

م 76/6/9172( المنعقد بتاريخ 6مجلس قسم العماره بجلسته رقم ) بخصوص موافقة
 بتصحيح المختصهقائمة أسماء السادة األساتذة المضافين  إلى اللجان على 

قسم العماره   -المقررات الدراسية وتحكيم مشروع البكالوريوس للفرقة الرابعه 
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 0م 2018/2012للعام الجامعى 

  الموافقــه. رار :القــــــ 

 الموضــــــــوع -40

: 

م  76/6/9172( المنعقد بتاريخ 6بخصوص موافقة مجلس قسم العماره بجلسته رقم )
األستاذ المساعد بالقسم بإستكمال  – تكليف السيد أ.م.د/ أحمد على أحمد جابر على

المدرس بالقسم  -مقرر الدراسات السكانيه للفرقه األولى بدالً من د/ ساره عبد العزيز
 بإجازة رعاية طفل.لقيامها 

 أحيط المجلس علماً. رار :القــــــ 

 الموضــــــــوع -40

: 

م  76/6/9172( المنعقد بتاريخ 6بخصوص موافقة مجلس قسم العماره بجلسته رقم )

 م.8102/8181إعتماد الجدول الدراسى العام ، وجداول الفرق للعام الجامعى  على

 أحيط المجلس علماً. رار :القــــــ 

 الموضــــــــوع -47

: 

م  76/6/9172( المنعقد بتاريخ 6بخصوص موافقة مجلس قسم العماره بجلسته رقم )

 ( للجدول الدراسى العام ، وجداول الفرقtemplateإعتماد النموذج الثابت ) على
 وذلك كنموذج ثابت ويخطر الساده أعضاء هيئة التدريس بالقسم والهيئه المعاونه.

 ط المجلس علماً.أحي رار :القــــــ 

 اللجان المنبثقة عن مجلس الكليه  

 

 الموضــــــــوع -41

: 

 1م 76/6/9172محضر لجنة العالقات الثقافية بجلستها المنعقده بتاريخ   

  0الموافقه على الموضوعات الوارده باللجنه   رار :القــــــ 

 وعـالموضـــــــ -43

: 

 م 16/6/1019يخ    محضر لجنة المكتبات بجلستها المنعقده بتار

 0الموافقه على الموضوعات الوارده باللجنه   رار :القــــ   

 الموضــــــــوع -44

: 

 

( المنعقده بتاريخ   8بخصوص محضر لجنة شئون التعليم والطالب بجلستها رقم )

 م 76/6/9172

 0الموافقه على الموضوعات الوارده باللجنه  رار :القـــــ 
الموضــــوع  -45

: 
 م 76/6/9172بخصوص لجنة لجنة الدراسات العليا والبحوث المنعقده  بتاريخ 

 0الموافقه على الموضوعات الوارده باللجنه  القـــــــرار : 

الموضــــوع  -46

: 

( المنعقده بتاريخ    8بخصوص محضرلجنة شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئه رقم )

 0م6/1019/ 16

 0فقه على الموضوعات الوارده باللجنه الموا القــــــرار : 
والنصف  الثالثةالمحضر على ما تقدم حيث كانت الساعة هذا وقد أقفل      

   0على أن يعود لإلنعقاد فى الجلسة القادمة بإذن الله عصراً 

                                                                                                                                          

                                                                   أمين المجلس                            
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 ة عميد الكلي
                                                                                                                        

 ورئيس المجلس  
                                                

  
                                                                                                  

حمد إبراهيم م / ) أ.د                     ) أ.م.د / جرجس سعيد ميخائيل  (    
                                                                               ( هاشم 

                                                                                                                                                                              
 


