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 "" بسم الله الرحمن الرحيم                                                

 (2رقم )الجلسة -إجتماع مجلس كلية الفنون الجميلهمحضر  

 م 81/88/2089المنعقد بتاريخ 

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

( 1تم عقد إجتماع مجلس كلية الفنون الجميله بجلستة رقم ) م 81/88/1089 الموافق اإلثنينإنه فى يوم        

 تحت رئاسة :  الثانية عشر ظهراً كانت الساعة  حيث

وبحضور كل من الساده -عميد الكليه  محمد إبراهيم هاشـــــــــــــــــــم           د  /0السيد أ -8

 أعضاء المجلس وهم: 

وكيل الكلية لشئون التعليم      د / صالح عبد ربة علـــــــــــــــــــــــى     0السيد أ  -1

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــالبوالطــــــــ
د / طارق كمال الدين 0السيد أ  -3

 عادلــــــــــــــى

د/ طارق محمود 0السيد أ -4

 نبيــــــــــــــــــــــــــه
د / أحمد رجب 0السيد أ -5

                صقــــــــــــــــــــــــــــر
د / إيهاب عبد الله 0السيد أ -6

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

 سالــــــــــــــم
د / فاطمة صالح 0السيده أ -8

 مدكـــــــــــــــــــــور
د / إسماعيل أحمد 0السيد أ -9

 ــــــــــرـــــعامـــــ
د / عبدالرحمن 0السيد أ -00

 ــدىـــــالجنــــــــــــــ
م.د/ مها لؤي أ.السيده    -00

 ينـــــــــــــحسمحمود
د / وفاء عمر عبد 0ه أالسيد -01

 الحليم مسلـــــــم
السيد أ.د/ وجية عبده عبد  -03

 الغنــــــــــــــــــي 
د / مجدي سيد 0السيد أ -04

 سليمـــــــــــــــــــــــان
د / جيهان فايز عبد 0السيده  أ -05

 العزيــــــــــــــز
د / ايناس أبو العنين 0أ هالسيد -06

 ــينــامــــــــــــــ
/ حاتم محمد أحمد  د0م 0السيد أ -07

 جاد اللـــــه 
رحاب محمد عبد د /  هالسيد -08

وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا    

 والبحـــــــــــــــــــــــــــــوث

وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية    

 البيئـــــــــــــــــــــه

أستاذ ورئيس قسم     

                     ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكالجرافيـــ

أستاذ ورئيس قسم      
      تـــــالنحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

أستاذ ورئيس قسم      
        التصويـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر

أستاذ ورئيس قســـم ترميم وصيانة      

 اآلثــــــــــــــــــــــــــــــار
م ــــــــــــس قســـرئي     

 ـــارهــــــــالعمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـوم ـــــــــرئيس قسـم الرس     

 ـــــــــــــــهــــــــــــــالمتحركـــــــــــــ
بأعمال  رئيس قسم  قائم     

 الديكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــور
أستاذ متفرغ بقسم       

 الديكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــور

أستاذ متفرغ بقسم       

 النحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت

فرغ بقسم أستاذ مت       

 الجرافيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك 

أستاذ بقسم        

 التصويـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر

بقسم ترميم وصيانة  أستاذ       

    اآلثـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــار

د بقسم أستاذ مساع       

 الجرافيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك

مدرس بقسم              

 التصويــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر
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 المنعــــــــــــــــــم

 
مرحباً سيادته  " الرحيم الرحمن الله بسم" د / رئيس المجلس الجلسه 0وقد إفتتح السيد أ 00هذا 

 ثم شرع المجلس النظر فى الموضوعات التاليه : 00األعضاء بالسادة 

 

 0التصديق على محضر الجلسة السابقة     : الموضــــوع -8

 0تم التصديق على محضر الجلسة السابقه    رار :ــــــالقـ                   
 

  عاملينالشئون 
ــــوع  -2  الموضـــ

: 
والمرفق طيه   التخطيط العمرانىخطاب اللجنة العلمية  الدائمه للعمارة وبخصوص 

الدكتور / التقرير الجماعى النهائى المتضمن قرار اللجنة العلمية بشأن فحص أوراق 
والمتقدم للترقى  –المدرس بقسم العماره  –حسام الدين صبرى محمود حجازى 

وبعرض األمر على مجلس قسم العماره  –لدرجة أستاذ مساعد بقسم  العمارة  بالكليه 
الموافقه على ما ورد  قرر المجلس    م 5/11/9112( المنعقد بتاريخ 7ه رقم )بجلست

 1 بتقرير اللجنة
" الدكتور /  الموافقه على ما ورد بتقرير اللجنة والتى إنتهت فيه إلى أن رار :القـــــــ 

المدرس بقسم العماره بكلية الفنون  –حسام الدين صبرى محمود حجازى 
 1 ا يرقى لدرجة أستاذ مساعد فى العماره "الجميلة جامعة المني

ــــوع  -3  الموضـــ
: 

م 5/11/9112( المنعقد بتاريخ  7بخصوص موافقة مجلس قسم العماره بجلسته رقم )
المدرس - بالدكتور / أيمن محمد زكريا على تشكيل لجنه لفحص ملف النشاط  الخاص 

على تشكل اللجنة لعماره  بقسم العماره والمتقدم للترقى  لدرجة أستاذ مساعد بقسم ا
 كالتالى :

 رئيسا  عميد الكليه                 د / محمد إبراهيم هاشم         0أ -
 د / رأفت السيد منصــــور       أستاذ بقسم النحت       عضوا  0أ -
 د / إسماعيل أحمد عامـر       رئيس قسم العماره       عضوا   0أ -

 0ه ــالموافق رار :القـــــــ 
4-  
 
 

ــــوع  الموضـــ
:   

م  4/88/1089( المنعقد بتاريخ 182موافقة مجلس قسم النحت بجلسته رقم ) صبخصو
بشأن المدرس المساعد بالقسم –م/  عامر طه جداوى 0السيد م المقدم منطلب العلى 

تحت عنوان " القيم المضافة  المقدمه منهلفحص رسالة الدكتوراه تشكيل لجنه 
وقد تم ادن وأثره على النحت البارز فى الحيز الفراغى " للتشكيل المباشر بالمع

 تشكيل لجنه من الساده األساتذه :
 فــــأ.د/ إيهاب عبد الله يوســـــــــــــــــ -8
 دـــــــه السيـــــــــــأ.د/ الشاذلى عبد الل -2
 يرىــأ.د/ إيمان محمد صالح الدين البح -3

 0ه ــالموافق رار :القـــــــ 
5-  

 
ـــ  ـوعالموضـــ

:   

 م4/88/1089( المنعقد بتاريخ 182موافقة مجلس قسم النحت بجلسته رقم ) صبخصو
المدرس المساعد بالقسم على  – م/  عامر طه جداوى0السيد م التوصيه بتعيينعلى 

درجة دكتوراة الفلسفة فى الفنون الجميلة تخصص حيث تم منحة ،  درجة مدرس
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 1م  92/2/9112مجلس الجامعه بتاريخ  بناءاً على موافقة )نحت بارز وميداليه(

 0أوصى المجلس بالموافقه على التعيين  رار :القـــــــ 
ــــوع  -6  الموضـــ

:   

لى عالحاصله   / مارنيال يسرى زاخر الخريجه  طلب المقدم من ال صبخصو
عبة الفنون التعبيرية لعام ش –بكالوريوس الفنون الجميله قسم الديكور 

والتى  - %22,92ام " ممتاز مع مرتبة الشرف " بنسبة م بتقدير ع8002/8002
 -شعبة الفنون التعبيريه-تعيينها فى وظيفة معيده بقسم الديكور تلتمس الموافقه على 

( المنعقد بتاريخ 3وبعرض األمر على مجلس قسم الديكور بجلسته رقم )
 ."  تطبق الخطه الخمسيه" اآلتى :  قرر المجلس م 4/88/1089

 0تطبق الخطة الخمسية  رار :ـــالقــــ 
 
 
 

ــــوع  -7  الموضـــ
: 

الخريجين   المقدم منوالتصوير  معيد بقسم  التعيين فى وظيفة  طلب بخصوص 
 وهم :ؤهم بعد أسما تية اآل

قسم -الحاصله على بكالوريوس الفنون الجميله و -  هبة الله عزت شعراوى -8
ام ممتاز عم بتقدير 2081/2089( لعام  التصوير الجدارىشعبة )  لتصويرا

 على الشعبه . لىوترتيبها األو %15,99مع مرتبة الشرف بنسبة مئوية 
قسم  –والحاصل على بكالوريوس الفنون الجميلة  -ضياء بكساوى محمود  -2

ام ممتاز مع عم بتقدير 2081/2089لعام  التصوير )شعبة التصوير الزيتى(
 ل على الشعبه.وترتيبه األو  %16,09مرتبة الشرف بنسبة مئوية 

قسم  –على بكالوريوس الفنون الجميله  الحاصلو  - مهند يوسف أحمد -3
جيد ام عم بتقدير 2081/2089( لعام  التصوير الجدارىشعبة لتصوير  )ا

 على الشعبه . ثانىال وترتيبه %15,99مع مرتبة الشرف بنسبة مئوية جدا  
منعقد بتاريخ ( ال9وبعرض األمر على مجلس قسم التصوير بجلسته رقم )

  0 الموافقه نظرا  إلحتياج القسمم  قرر المجلس 4/88/1089

 0 تطبق الخطة الخمسية رار :القـــــــ 
ــــوع  -1  الموضـــ

: 
م  4/88/1089( المنعقد بتاريخ 9بخصوص موافقة مجلس قسم التصوير بجلسته رقم )

إلى كلية   يلللتحوالمدرس بالقسم -من د/ الشيماء ماهر أنور الطلب المقدم على 
لظروفها العائلية حيث أن أسرتها  ، وذلك نظرا  جامعة األقصر –الفنون الجميلة 

   0 مقيمة بمحافظة أسوان

 الموافقــه. رار :القـــــــ 

ــــوع  -9  الموضـــ
: 

( المنعقد بتاريخ 83بجلسته رقم ) جرافيكبخصوص موافقة مجلس قسم ال
 -المدرس بالقسم  -مد عطيه عبد الجميلالطلب المقدم من د/ محم  على 4/88/1089

 مزاولة المهنه فى غير أوقات العمل الرسميه.التصريح له ب بشأن 
 الموافقــه. رار :القـــــــ 

ــــوع  -80  الموضـــ
: 

عن موقف السيده م.م/ الشيماء  طلب اإلفادة مذكرة شئون العاملين بشأن بخصوص 
( 876من تطبيق نص الماده )  –ية المدرس المساعد بقسم النحت بالكل –مجدى على 

عمل تعتبر منقطعه عن الحيث أنها  -من الالئحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية 
 -لمرافقة الزوج    تاريخ إنتهاء اإلجازة الممنوحة لها-م5/7/2089إعتبارا  من تاريخ 

عمل تقدمت بطلب لتجديد األجازه بدون مرتب لمرافقة الزوج الذى يسبق وأن  قد ف
م 80/6/2089قد وافق مجلس قسم النحت بتاريخ و، بدولة اإلمارات العربية المتحده 

 لعدم إستيفاءونظرا  ، جازه اإلم على منحها 87/6/2089مجلس الكلية بتاريخ  وكذلك 
فقد تم مخاطبتها على عنوانها ) تصريح عمل الزوج ( الخاصه باإلجازه  األوراق 

م لضرورة إستكمال باقى أوراق األجازه أو 89/1/2089بالداخل والخارج  بتاريخ 
ارات بضرورة الحضور إلستكمال ذارها بثالثة إنذإن، كذلك  تم العوده إلستالم العمل

 -م  5/7/2089األوراق وإال تعتبر منقطعه عن العمل من تاريخ إنتهاء األجازه  
اسات العليا كتاب السيد أ.د/ نائب رئيس الجامعة لشئون الدروبناءا  على ورود 

من تجديد اإلجازة أو العودة طلب اإلفاده عن موقف سيادتها  والمتضمن- والبحوث 
تم إرسال جميع  وعليه  -م 5/7/2089بتاريخ إجازتها   اءإنته حيث إلستالم العمل 

م 84/80/2089إلى الجامعه ولكنها ردت بتاريخ  ا بإجازة سيادتهاألوراق الخاصه 
حتى  لعدم حضورها إلستالم العملنظرا  إذن عمل الزوج ( و حيث أنها غير مستوفاه )
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تاريخ -م 5/7/2089وبالتالى تعتبر منقطعه عن العمل إعتبارا  من تاريخ  00تاريخه 
األمر معروض على المجلس الموقر بشأن تطبيق ف  00 إنتهاء اإلجازة الممنوحة لها

 مدنيه.(من الالئحه التنفيذيه لقانون الخدمه ال876نص الماده )
 يرجئ للجلسه القادمه كفرصه أخيره. رار :القـــــــ 

ــــوع  -88  الموضـــ
: 

( المنعقد بتاريخ 31بخصوص موافقة مجلس قسم الجرافيك بجلسته رقم )

رئيس القسم للسيد أ.د / -تفويض السيد أ.د / أحمد رجب صقر م على4/33/9132

فى األيام الغير متواجد فيها  القسماألستاذ بالقسم للقيام بأعمال –أشرف عباس حسين 
 ، مع إلغاء التفويض السابق.

 .تخاطب الشئون القانونية إلبداء الرأى رار :القـــــــ 
 

 اإلنتدابــــات  
ــــوع  -82  الموضـــ

: 
( المنعقد بتاريخ 31بخصوص موافقة مجلس قسم الجرافيك بجلسته رقم )

مدرس بالقسم ال - إنتداب السيد  د / الحسين محمد صابر م على4/33/9132

 واحد " يوم المنيا بواقع جامعة  - اآلدابللتدريس بقسم علوم المسرح  بكلية 
علي ان ال يتعارض ، م  8080-8002خالل العام الجامعى  من كل أسبوع" الخميس 

 0مع جدوله الدراسى بالقسم  ، وذلك بناءا  على الفاكس الوارد فى هذا الشأن 

 قـــه.المواف رار :القـــــــ 
ــــوع  -83  الموضـــ

: 
م  4/88/1089( المنعقد بتاريخ 182موافقة مجلس قسم النحت بجلسته رقم ) صبخصو

مدرس بالقسم لتدريس مقرر ال -د / حمدى عبد الستار عبد الرحمن     إنتداب  على
 6جامعة المنيا  بواقع    -الفنية ه الثانيه بكلية التربيةدراسات نحتيه من التراث للفرق

" علما  م 8002/8080الجامعى ات  أسبوعيا  خالل الفصل الدراسى األول للعام ساع
 8صباحا  حتى  2أن الموعد المتاح بالجدول الدراسى يوم الخميس من الساعه ب

 ظهرا .

 أن يكون ذلك خارج جدول سيادته.الموافقه على  رار :القـــــــ 

ــــوع  -84  الموضـــ
: 

طلب إنتداب جامعة أسيوط بشأن –كلية الفنون الجميلة الخطاب الوارد من  صبخصو
 كل من لتدريس النحت  قسممدرس بال -حمدى عبد الستار عبد الرحمن السيد  د/

 :جامعة أسيوط وهى  –بكلية الفنون الجميله المقررات التاليه 
 وميديا كرنفال للفرقه الثالثه نحت)عرائس وأقنعه(، تصميمات رقميه  -
 0ولى  نحت الرسم للفرقه األ -
-8002لعام الجامعى ا خالل  من كل أسبوع " الخميس واحد "يوم بواقع  وذلك 
 م 8080

( المنعقد بتاريخ 287مجلس قسم النحت بجلسته رقم )على  األمروبعرض 
الخميس اإلنتداب من يوم مع تعديل ،  س على اإلنتداب لفقد وافق المجم 4/88/2089

رض مع جدول سيادته ألنه منتدب لكلية التربية يتعا حيث أن الموعدإلى الثالثاء 
  جامعة المنيا. –الفنية 

 الموافقه على أال يتعارض ذلك مع جدول سيادته. رار :القـــــــ 
 

 عالقات الثقافيهال  

ــــوع  -85  الموضـــ
: 

بشأن د / وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث 0مذكرة السيد أبخصوص 
عتماد تشكيل مجلس إدارة مجلة " الفنون والعلوم اإلنسانية " إطلب الموافقه على 

ً للماده رقم )جامعة المنيا  –التى تصدرها كلية الفنون الجميله  ( من الئحة 6طبقا
" يتم تشكيل الهيكل اإلدارى للمجله لمدة عامين قابله للتجديد المجله والى تنص على 

 0يه أو بترشيح من عميد الكليه وبموافقة مجلس الكل

  0ه ــالموافق رار :القـــــــ 
 

ــــوع  -86  الموضـــ
: 

عبد العزيز التميمى من دولة الكويت الفنان التشكيلى/لخطاب الوارد من بخصوص ا
" المحافظه على النظافه والطبيعه فى نهر النيل  : " إلقامة ورشة عمل تحت عنوان

على أن  - لتصوير أيام وذلك ألقسام النحت وا 3م  ولمدة 8080خالل شهر مارس 
علما  بأن السيد أ.د/ إيهاب عبد الله   -يتم تحديد المكان المناسب لهذه الورشه
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 الكلية بالتى ستقام واألسيوطى هو المسئول المباشر على هذه الورشه 
( المنعقد بتاريخ 2وبعرض األمر على مجلس قسم التصوير بجلسته رقم )

أيام بدل  9الورشه إلى  وصى بزيادة مدةم فقد قرر المجلس الموافقه وي4/00/8002
 أيام.3من 

( المنعقد بتاريخ 287مجلس قسم النحت بجلسته رقم )وبعرض األمر على 
فقد قرر المجلس الموافقه على أن يحدد فريق العمل من الساده  م  4/88/2089

أعضاء هيئة التدريس والطالب المشاركين فى موعد غايته أسبوع من تاريخ 
 .المجلس

 يرجئ لمزيد من الدراسه. القــــــرار : 

ــــوع  -87  الموضـــ
: 

م  4/88/1089( المنعقد بتاريخ 3الديكور بجلسته رقم )إحاطة مجلس قسم بخصوص 
األستاذ  –المقدم من السيده أ.م.د/ سهير عبد الرحيم أبو العيون اإلحاطة   بطلب

الرابع المنعقد خالل المؤتمر الدولى ببحث  مشاركتها المساعد بالقسم  بشأن 
بمؤسسة مصر المستقبل للتراث والتنمية واإلبتكار بمدينة األسكندرية تحت عنوان 

والمنعقد خالل الفترة من "اإلتجاهات الحديثه فى العماره والفنون والتراث واآلداب"
 0م 8002نوفمبر  6-2

 أحيط المجلس علما . القــــــرار : 
 

 الداراسات العليا  
ــــوع  -81  الموضـــ

: 
م  4/88/1089( المنعقد بتاريخ 182موافقة مجلس قسم النحت بجلسته رقم ) صبخصو

الطلب المقدم من الدارسه / مريم سعد وهبه لنقل قيدها من كلية الفنون الجميلة  على
جامعة المنيا لتسجيل نقطة -كلية الفنون الجميلة بقسم النحت إلى  جامعة أسيوط –

 مع إحضار موافقة جهة العمل. للوائح والقوانين ،  طبقا   البحث لرسالة الدكتوراه

 يؤجل لحين إستكمال أوراقها. رار :القــــــ 

ــــوع  -89  الموضـــ
: 

( المنعقد بتاريخ 11بخصوص موافقة مجلس قسم الجرافيك بجلسته رقم )
على طلب المد المقدم من الدارسه / مروه محمود عبدالظاهر ولمدة م 2/11/9112

  عام.

 الموافقــه. رار :ــالقــــ 

ــــوع  -20  الموضـــ
: 

( المنعقد بتاريخ 11بخصوص موافقة مجلس قسم الجرافيك بجلسته رقم )
المشرف على –د / شوقى الدسوقى  متولى 0أم على الطلب المقدم من 2/11/9112

رسالة الماجستير المقدمه من الدارسه / مروه محمود عبدالظاهر لتشكيل لجنة الحكم 
 على أن تكون كالتالى : الرساله والمناقشه على

د / أحمد رجب صقــــــــــرأستاذ الجرافيك وفنون الكتاب  ورئيس قسم 0أ -
 الجرافيك بالكليه

د / شوقى الدسوقى متولى  أستاذ الجرافيك والرسوم التوضيحية بقسم 0أ -
 0جامعة بنها  –اإلعالن والطباعه بكلية الفنون التطبيقية 

 –ـــر  أستاذ الجرافيك المتفرغ بكلية الفنون الجميله د / سيف اإلسالم صقــ0أ -
 0جامعة حلوان مناقشا  خارجيا

 0ه ــالموافق رار :القــــــ 
 
 

ــــوع  -28  الموضـــ
: 

( المنعقد بتاريخ 12موافقة مجلس قسم الرسوم المتحركه بجلسته رقم ) صبخصو
لى خاطر ، المقدم من السيد أ.د/ محمد ع تقرير الصالحيه علىم  88/88/1089

والسيد أ.م.د/ منصور محمد محمد والخاص برسالة الماجستير المقدمه من الدارسه / 
داليا محمد عثمان تحت عنوان "المالمح الفنية للرسوم المتحركه المصرية فى أعمال 

 00الفنان على مهيب" 
 كما تم إقتراح تشكيل لجنة المناقشه والحكم على النحو اآلتى:

جامعة   -أستاذ الجرافيك بكلية الفنون الجميلة      ر ــــأ.د/ محمد على خاط -0
 المنيا)مشرفا (

أستاذ مساعد بقسم الرسوم المتحركه بكلية      أ.د/ منصور محمد محمد  -8
                -لة الفنون الجمي
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 جامعة المنيا)مشرفا (
جامعة   -أستاذ الجرافيك بكلية الفنون الجميلة        أ.د/ مجدى سيد سليمان  -3

 المنيا
                                                                                                                                             

 )مناقشا  ومقررا (
جامعة   -أستاذ الجرافيك بكلية الفنون الجميلة       أ.د/ رانيه على الحصرى  -4

 حلوان  
                                                                                                                                           

 )مناقشا  خارجيا (

 الموافقه على التشكيل. رار :القــــــ 

 ـالبـشئـون الط  
ــــوع  -22  الموضـــ

: 
الرد على من اإلداره العامه لشئون التعليم والطالب بشأن الوارد  المذكره بخصوص 

 7م على تحويل عدد 22/01/2102كتابنا المتضمن موافقة مجلس الكلية بتاريخ 
 ب إلى الفرقه إعدادى ديكور  وهم اآلتى أسمائهم:طال

 مادونا سمير نصيف جرجس -0
 ســــمينا ممدوح ذكى جرج -2
 ال ــــــــــــــــشذى أحمد جم -3
 ىــــزياد خالد كامل مصيلح -4
 ى ــــــــد لطفـــــأرليت وحي -5
 الـــــــنهى أكرم ثابت غبري -6
 محمد عبد الناصر محمد عبد الرحمن -7

م إمكانية نقل الطالب 22/00/2106مجلس الجامعة بتاريخ وقد سبق وأن قرر 

الراسب من قسم إلى قسم آخر فى ذات الكلية بموافقة مجلس الكلية وبشرط أن ينطبق 
الطالب وقت التشعيب الذى كان به عليه معايير اإللتحاق بالقسم الجديد فى نفس العام 

السيد أ.د/ رئيس  وقد أشر  11أو العام الجامعى الذى يتم فيه النقل من قسم إلى آخر 

الموافقه على ماسبق ذكره وإخطار السيد أ.د/ عميد كلية الفنون الجميلة مع ب الجامعة
 .تطبيق قرار مجلس الجامعة السالف الذكر

 أحيط المجلس علما . رار :القــــــ 

 العامه الموضوعات  
ــــوع  -23  الموضـــ

: 
 العسكرية مدير إدارة التربية –العقيد أ.ح/ محمد حسن الكردى بخصوص خطاب 

( أكتوبر 6إنشاء بانوراما لألنشطه العسكريه )نموذج مصغر(مماثل لبانوراما )بشأن 
بالتعاون مع كليات الفنون الجميلة والتطبيقيه على مستوى  بعدة محافظات

وذلك لتنمية روح الوالء واإلنتماء ورفع الثقافه التاريخيه عن ملحمة ،   المحافظات
الطلبه  ة موافاتهم بالرأى عن إمكانية مشارك  والمطلوب، كتوبر المجيده حرب أ

المتميزين فى ديكورات البانوراما كمشروع تخرج بإستخدام اإلمكانيات الذاتيه 
للجامعه دون تحمل القوات المسلحه أى أعباء ماليه على أن يتم توثيق أسماء الطلبه 

المنعقد باألمانه ى قرارات نتائج المؤتمر إيماءاً إلوذلك ،  على الديكورات المصممه
 .العامه لوزارة الدفاع

 :الموافقه من حيث المبدأ بالشروط التاليه  رار :القــــــ 
 1تعتذر الكليه عن تحمل التكاليف لعدم قدرة الطالب على تحملها  -1
 1داخل الكليه إلختيار أفضل تصميم للبانوراما إجراء مسابقه  -9
تحت وذلك تنفيذ التصميم الفائز بالمسابقه العسكريه  ةالجه على -3

 الكليه. إشراف

 الجــــوده  

ــــوع  -24  الموضـــ
: 

اللجنه المشكله لفحص الملفات بشأن تقرير  مذكرة السيد أ.د/ عميد الكليةبخصوص 
ذى الخاصه بالساده أعضاء هيئة التدريس المتقدمين لشغل منصب المدير التنفي

م والمشكله بقرار مجلس 2121 -2102عام الجامعى لل لوحدة ضمان الجوده بالكليه
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وقد تضمن التقرير التقييم اإلجمالى للمتقدمين م 20/01/2102الكلية المنعقد بتاريخ 

 :وهم 

 ورالمدرس بقسم الديكـــ     م ــــــــــــــسيد محمد عبد العظيد /  -0
 كالجرافيمـدرس بقسم ال      ان ــــــــــــــــــــــــعلى أحمد شعبد /  -2
 تـــــــالمدرس بقسم النح      حمدى عبد الستار عبد الرحمند /  -3

كل  منهم فقد تم ترشيح السيد الدكتور  اوبناءا  على إجمالى الدرجات التى حصل عليه
المدرس بقسم الديكور مديرا  تنفيذيا  لوحدة ضمان الجوده -/ سيد محمد عبد العظيم 

 بالكلية.

ديكور المدرس بقسم ال -فقه على ترشيح السيد د/ سيد عبد العظيم الموا رار :القــــــ 
 تنفيذيا  لوحدة ضمان الجوده بالكلية.مديرا  

ــــوع  -25  الموضـــ
: 

نائب المدير التنفيذى -السيده أ.م.د/ ريهام عدلى سالم من  الطلب المقدم بخصوص 
ر التنفيذى طلب اإلعتذار عن منصب نائب المديبشأن  لوحدة ضمان الجوده بالكلية
نظراً لظروفها الصحيه والتى تستوجب عدم التعرض لوحدة ضمان الجوده بالكلية 

  11للضغط النفسى 

 الموافقه على قبول اإلعتذار. رار :القــــــ 

 اللجان المنبثقة عن مجلس الكليه  

 

ــــوع  -26  الموضـــ
: 

 1م 33/33/9132 محضر لجنة العالقات الثقافية بجلستها المنعقده بتاريخ 

  1الموافقه على الموضوعات الوارده باللجنه   رار :القــــــ 
ـــ  -27  وعـالموضـــ

: 
 0م 88/1089/ 88  ( المنعقده بتاريخ 1المكتبات بجلستها رقم )محضر لجنة 

 1الموافقه على الموضوعات الوارده باللجنه   رار :القــــ    
ــــوع  -21  الموضـــ

: 
( المنعقده بتاريخ 9 لطالب بجلستها رقم )بخصوص محضر لجنة شئون التعليم وا

 1م 39/33/9132

 1الموافقه على الموضوعات الوارده باللجنه  رار :القـــــ 
الموضــــوع    -29

: 
 م 33/33/9132لجنة الدراسات العليا والبحوث المنعقده  بتاريخ  بخصوص لجنة 

 1الموافقه على الموضوعات الوارده باللجنه  القـــــــرار : 
30

-                                                                              

الموضــــوع 
: 

 ( المنعقده بتاريخ 1لجنة شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئه رقم )بخصوص محضر
 0م88/88/1089

 
 
 

 1الموافقه على الموضوعات الوارده باللجنه  القــــــرار : 
 

على أن يعود      المحضر على ما تقدم حيث كانت الساعة د أقفل هذا وق     
   0لإلنعقاد فى الجلسة القادمة بإذن الله 

                                                                                                                                          

                                                                                                                         
 ة عميد الكلي

                                                                                                                        
 ورئيس المجلس  
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                                                                              ( د إبراهيم هاشم محم / أ.د  )
  

                                                                                                                                                                              
 


