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 " بسم هللا الرمحن الرحيم"                                                   
 (21رقم )الجلسة -إجتماع مجلس كلية الفنون الجميلهمحضر  

 م  13/7/2021المنعقد بتاريخ  
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                                                           

(  21اع مجلس كلية الفنون الجميله بجلستة رقم ) تم عقد إجتمم   2021/ 7/ 13الموافق   الثالثاء إنه فى يوم        

 تحت رئاسة :     ظهرا  عشر الثانية  كانت الساعة  حيث 

 ه  ــــد الكليـــــعمي                       مــــــــــمحمد إبراهيم هاش    د  /0السيد أ -1

 وبحضور كل من الساده أعضاء المجلس وهم: 

 وث حــوكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والب        اسـالسيد أ.د/ هشام محمد حسن الجبـ -2

    الب ـــــــــــــــوكيل الكلية لشئون التعليم والطــــ ى      ــد / صالح عبد ربه علــــــ0أ  السيد -3
 رــد / إسماعيل أحمد عامــــــ0السيد أ  -4

 م ــــــــــــــعبدالرحي سهير  / أ.د السيده -5

 م غنيـــوح محمد أبو الفتد /  0السيد أ  -6

 ـهــد / عبير غريب عبد اللـ0أالسيده  -7

 بــــد / سامى محمد أبو طال0السيدأ -8

 ىــــــجمال يحيى صدقـــ /م.د السيد أ. -9

 م ــــــالسيد  د / سيد محمد عبدالعظي -10

 وقد إعتذر عن الحضور كالً من:    

   مـيم أحمد ساللد / أحمد س0السيد  أ   -1

عبدالرحمن  /د 0أ   السيد    -2

 دى ـــالجنـــــــ

 تغيب عن الحضور كالً من:  وقد   

 د / أحمد رجب صقــــــــــــــر   0السيد أ  -1

 د / إيهاب عبد هللا يوســــــف0السيد أ  -2

 محمد عبد المنعم إبراهيم د /0السيد أ  -3

   ـــفـد / أحمد حسين وصيـــ0السيد أ  -4

 السيد د/ وليد عبد الهادى شــــــورى -5

            

 اره ــــــ ـــــــــــــــأستاذ ورئيس قسم العمـــــــــــــ  

 ورـــــــــــــــــــــــــم الديكــــــــــأستاذ ورئيس قس  
 

 ار ـــــــــأستاذ ورئيس قسم ترميم وصيانة اآلثــــ 

   ـارــــــــــنة اآلثــــــــــــــبقسم ترميم وصيا  أستاذ  

 ـورـــــــــــــــــــــــــــــــأستاذ  متفرغ بقسـم الديك  

 ت ــــــــــــــــ ـــــــــــــــــالنحــ ـمأستاذ مساعد بقس  

 هـــودة بالكليــالمدير التنفيذى لوحدة ضمان الج  

   

 أستاذ ورئيس قسم التصويـــــــــــــــــــــــــــــــــر   

 أستاذ ورئيس قسـم الرسوم المتحركـــــــــــــــــه  

    

 ــــــــــــــــــــــــــــــك أستاذ ورئيس قسم الجرافيـــ  

   أستاذ ورئيس قسم النحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــت  

 أستاذ بقسم التصويـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر   

 أستاذ متفرغ بقسم الجرافيــــــــــــــــــــــــــــــــك   

 ــــــــــــــــــــــــــاره مدرس بقسـم العمــــــــــــــــــ   

مرحباً سيادته بالسادة األعضاء    "بسم هللا الرحمن الرحيم  " د / رئيس المجلس الجلسه  0د إفتتح السيد أوق   

 ثم شرع المجلس النظر فى الموضوعات التاليه :  00
 

 0التصديق على محضر الجلسة السابقة      :  وعالموضـ   -1

 لتصديق على محضر الجلسة السابقه. م ات    رار :ــــــالقـ          
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 ن ـــون العامليــــشئ
 

م 6/7/2021( المنعقد بتاريخ  26بخصوص موافقة مجلس قسم العماره بجلسته رقم ) :  وعالموضـــ  -2

المذكره المقدمـه مـن شـئون العـاملين بشـبن تطبيـق قواعـد المفاضـله للسـاده على  
عتمــاد نتائجهــا كمــا هوموضــح بالجــدول الــالمالء الــراغبين فــى تجديــد اإعــارات وإ

 :التالى

*  

 د. سارة عبدالعزيز محمد 

رعاية طفل  

 للعام الرابع

  

االجازة  

  * الخاصة 

 د. علياء السعيد كامل المالح

مرافقة زوج 

 للعام الثانى 

 بعد قبل  العام  المعــــــــــار 

 يةإعارة داخل 13.04 8.69 للعام الثاني  أحمد علي جابر /أ.م.د 1

 ارة داخليةعإ 17.39 13.04 للعام الثاني  هشام علي أبوالوفا /د 2

 دابإنت 21.73 17.39 للعام الثاني  خالد يوسف محمد /د 3

 داخلى 

 إعارة داخلية 26.08 21.73 للعام الرابع عبدالقادر  دعاء عصمت /د 4

 إعارة داخلية 30.43 26.08 للعام االول  العطار  د. رفيدة محي الدين 5

 يةلإعارة داخ  34.78 30.43 للعام الخامس  د. نجوي محمد منير  6

إعارة   39.13 34.78 للعام الثامن  د. أيمن محمد مصطفي 7

 خارجية

إعارة   43.47 39.13 للعام التاسع  د. جمال أحمد عبدالحميد 8

 خارجية
 

  نسبة المعاريين بالقسم وطبقا لقرار مجلس الجامعة طبقا لقواعد المفاضلة وتجاوال  

 من :   ة فلم يتم منح تجديد اإعارة لكلالخاص بقواعد المفاضل

 لبني عبدالعاليال أحمـــــد. د/  -1

 رانيا رجب عبدالمقصود.د/  -2

 .الموافقـه طبقاً للقواعد والضوابط المعمول بها رار :القـــــــ 

المنعقوود بتوواريخ ( 31بخصوووص  موافقووة مجلووس قسووم الجرافيووق بجلسووته رقووم ) :  وعالموضـــ  -3

أ.م.د/ عمران من    هالمقدم) إعاره خارجيه (  تجديد األجااله    طلب  م على7/6/2021

قسـم )كليـة العمـاره والتصـميم للتـدريس فـى أسـتاذ مسـاعد بالقسـم    –محمد أحمـد  

م حتـى 1/9/2021لمـدة عـام يبـدأ مـن جامعة عمان األهليه  -(  التصميم الجرافيكى

 م مع تطبيق اللوائح والقوانين .31/8/2022

 الموافقــه. رار :ـــــــالق 
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( المنعقوود بتوواريخ 31بخصوووص  موافقووة مجلووس قسووم الجرافيووق بجلسووته رقووم ) :  وعالموضـــ  -4

محمـود أ.م.د/  مـن    هالمقدمـتجديد األجااله )إعاره خارجيه(    طلبم على  7/6/2021

العلــوم جامعـة  -كليـة اآلداب والعلـوم أسـتاذ مسـاعد بالقسـم للتـدريس فـى  – مـراد

م مع 31/7/2022م حتى  1/8/2021لمدة عام يبدأ من    بمملكة البحرين  يقيةالتطب

 تطبيق اللوائح والقوانين .

 الموافقــه. رار :القـــــــ 

( المنعقود بتواريخ 44بخصوص  موافقة مجلس قسم الرسوم المتحركوه بجلسوته رقوم ) :  وعالموضـــ  -5

منصور  من أ.م.د/ همقدمالتجديد األجااله )إعاره خارجيه(  طلبم على 14/6/2021

بالمملكـة   البتـراأسـتاذ مسـاعد بالقسـم للتـدريس فـى جامعـة    –منصورمحمد محمد  
لمـدة عـام يبـدأ مـن   األردنيه الهاشميه ورغبة األخيره فى تجديد التعاقد مع سـيادته

 م مع تطبيق اللوائح والقوانين .31/8/2022م حتى 1/9/2021

 الموافقــه. رار :القـــــــ 

( المنعقوود بتوواريخ 32بخصوووص  موافقووة مجلووس قسووم الجرافيووق بجلسووته رقووم ) :  وعالموضـــ  -6

 –وائـل عبـد الصـبور من أ.م.د/ هالمقدمتغيير جهة اإعارة   طلبم على  5/7/2021

ــون والتصــميم أســتاذ مســاعد بالقســم  ــة الفن ــى كلي ــوم  –مــن األردن إل جامعــة العل
أكـاديمى لمـدة عـام    لسـيادته  اإعارهتجديد  التطبيقيه بالمملكه األردنيه الهاشميه ، و

 م مع تطبيق اللوائح والقوانين31/8/2022م حتى 1/9/2021يبدأ من 

 الموافقــه. رار :القـــــــ 

م 8/6/2021( المنعقد بتاريخ  25موافقة مجلس قسم العماره بجلسته رقم )بخصوص   :  وعـالموضــ  -7

 –علياء السـعيد كامـل المـالح    من د/  هالمقدمتجديد أجاالة مرافقة الالوج    طلبعلى  
مــن  إعتبــاراً لمــدة عــام والــذى يعمــل بالمملكــه العربيــه الســعوديه وبالقســم  مــدرس

 . م8/8/2022م حتى 9/8/2021

 الموافقـه طبقاً لما ورد بالمفاضله الوارده من القسم العلمى. رار :القـــــــ 

م 5/7/2021( المنعقد بتاريخ  6سته رقم )بخصوص  موافقة مجلس قسم التصوير بجل :  وعـالموضــ  -8

 –الشيماء سعد معنى   /م.م  المقدم منم  2019( لسنة  8رفع الجالاء رقم )  طلبعلى  

 .حيث تم إستيفائها المده القانونيه لمحو الجالاء الموقع عليهابالقسم  مساعد مدرس

 أوصى المجلس بالموافقه. رار :القـــــــ 

 ات اإنتداب  

) بخصوص   :  وعالموضـــ  -9 رقم  بجلسته  الجرافيق  قسم  مجلس  بتاريخ  32موافقة  المنعقد   )
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إلى  أستاذ مساعد بالقسم    –إنتداب السيد أ.م.د/ على أحمد شعبان  م على  2021/ 7/ 5

وذلك   جامعة أسيوط لتدريس مادة الحفر الطباعى والتكوينى  –كلية الفنون الجميلة  
 .   الفصل الدراسى الثانى بواقع يومى األربعاء والخميس من كل أسبوع خالل 

 الموافقـه على أن تكون خارج جدول سيادته. رار :القـــــــ 
 
 
 

 الثقافيه  العالقات  

من  اإهداء بخصوص   :  وعالموضـــ  -10 منصور  المقدم  السيد  رأفت  أ.د/  النحت    -السيد  بقسم  أستاذ 

( ،  متر   2.5تمثال )توت عنخ آمون (من خامة البوليستر إرتفاعه)  والذى يتمثل فى 

رفاعه المباشر    وتمثال  الجبس  خامة  من  )الطهطاوى  إلى متر  2.5  إرتفاعه   )

 . المتحف المفتوح بالكليه

 الموافقـه مع توجيه الشكر لسيادته.  رار :القـــــــ 

 شئون الطالب   

بشأن   :  وعالموضـــ  -11 الترميم  قسم  رئيس  أ.د/  السيد  من  المقدم  الطلب  األساتذه  بخصوص  إضافة 
بالقسم إعادة  واألسا المساعدين  للفرقه  تشكيل لجان  تذه  الدراسيه  المقررات  تحكيم 

( الجامعى  للعام  الثالثيه  2021-2020الرابعه  اللجان  لعدم حضور أساتذة  (م وذلك 

   للتحكيم . 
 الموافقـه على تعديل التشكيل نظراً لعدم حضور اللجان الثالثيه.  رار :القـــــــ 

ال :  وعالموضـــ  -12 بشأن  بخصوص  الترميم  قسم  رئيس  أ.د/  السيد  من  المقدم  األساتذه  طلب  إضافة 
الترميم   بقسم  البكالوريوس  مشروع  تحكيم  لجنة  إلى  بالقسم  المساعدين  واألساتذه 

( الجامعى  للتحكيم  2021-2020للعام  المرشحين  األساتذة  لعدم حضور  وذلك   ، (م 

 من الخارج. 
 نظراً لعدم حضور اللجان الثالثيه. الموافقـه على اإضافه  رار :القـــــــ 

بشأن   :  وعالموضـــ  -13 المتحركه  الرسوم  قسم  رئيس  أ.د/  السيد  من  المقدم  الطلب  إضافة  بخصوص 
  تشكيل واضعى األسئله والتصحيح للفرقه الرابعه إلى  الساده األساتذه اآلتى أسمائهم  

حضور   لعدم  وذلك  الر،  الفرقه  مواد  لتقييم  الثالثيه  اللجان  على    ابعه أعضاء  وهم 
 النحو التالى:

 أ.د/ عمرو محمد سامى ـــ تحريك كارتون ، تحريك مجسمات ، خلفيات   -1
2-   ، كارتون  تحريك   ، خلفيات   ، مجسمات  تحريك  ـــ  غالب  محمد  محمد  أ.د/ 

 . برامج كمبيوتر 
 

عدم الموافقـه ؛ نظراً ألن اإضافه يجب أن تكون من داخل القسم العلمى  رار :القـــــــ 
كليه فى حالة عدم حضور اللجان ، حيث أن الالمالء من غير األعضاء  بال

 بالقسم العلمى وفقاً للقواعد المنظمه. 
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 اللجان المنبثقة عن مجلس الكليه   

بجلستها  بخصوص   :  وعـــالموض  -14 والطالب  التعليم  شئون  لجنة  بتاريخ  محضر  المنعقده 

 م  11/7/2021

 0عات الوارده باللجنه  الموافقه على الموضو رار :القـــــ 

 0م12/7/2021 بخصوص محضر لجنة العالقات الثقافيه بجلستها المنعقده بتاريخ :  وعـــالموض  -15

 .الموافقه على الموضوعات الوارده باللجنه رار :القـــــ 
 
 

 0 م11/7/2021المنعقده بتاريخ  بجلستها  بخصوص محضر لجنة الدراسات العليا والبحوث   :  وعـــالموض  -16
 . الموافقه على الموضوعات الوارده باللجنه رار :القـــــ 

 اً  ظهروالنصف انيه الثوقد أقفل المحضر على ما تقدم حيث كانت الساعة  00ذا ه  

                                                                                   0على أن يعود لإلنعقاد فى الجلسة القادمة بإذن هللا  

   ورئيس المجلس، عميد الكليه   أمين المجلس                                   

 

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

 


