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 "" بسم الله الرحمن الرحيم                                                

 (5رقم )الجلسة -إجتماع مجلس كلية الفنون الجميلهمحضر  

 م 71/2/2222 المنعقد بتاريخ 

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

( 5تم عقد إجتماع مجلس كلية الفنون الجميله بجلستة رقم ) م 2222/ 71/2  الموافق اإلثنينإنه فى يوم        

 تحت رئاسة :  الثانية عشر ظهراً لساعة كانت ا حيث
                                                         محمد إبراهيم هاشـــــــــــــــــــم           د  /2السيد أ -7

 ه ـــــــــــعميد الكلي
 وبحضور كل من الساده أعضاء المجلس وهم: 

وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا ـــــــى          د / طارق كمال الدين عادلـــــــ2السيد أ -2

 ـوث ـــــوالبحـــــــــــــــــــــــــــ
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 -6

 يوســــــــــــــــــف   
د / أحمد سليم أحمد 2السيد  أ  -1

 سالــــــــــــــم
د / فاطمة صالح 2السيده أ -8

 مدكـــــــــــــــــــــور
د / إسماعيل أحمد 2السيد أ -9

 عامــــــــــــــــــــر
د / عبدالرحمن 2السيد أ -72

 ـــــدىــــــالجنــــــــــ
السيده  أ.م.د/ مها لؤي   -77

 محمودحســـــــــــــين
د / وفاء عمر عبد الحليم 2السيده أ -72

 مسلـــــــم
/ وجية عبده عبد د / 2السيد أ -73

 ـىالغنــــــــــــــ
مجدي سيد د / 2السيد أ -74

 سليمـــــــــــــــــــــــان
د / جيهان فايز 2السيده  أ -75

 عبدالعزيــــــــــــــز
د / ايناس أبو العنين 2أ هالسيد -76

 ــينــامــــــــــــــ
د / حاتم محمد أحمد 2م 2السيد أ -71

 جاد اللـــــه 
رحاب محمد عبد د /  هالسيد -78

 المنعــــــــــــــــــم
السيد د / سيد محمد  -79

وكيل الكلية لشئون التعليم    

 ـالبـــــوالطــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية    

 هـــــالبيئــــــــــــــــــــ

أستاذ ورئيس قسم    

                     كـــــــــــــــــــــالجرافيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أستاذ ورئيس قسم    
 تـــــــــــالنحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

أستاذ ورئيس قسم    
 رـــــــــــــــالتصويـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

م ترميم وصيانة أستاذ ورئيس قس   

 ـارــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاآلث
م أستاذ ورئيس قس   

 ـارهـــــــــالعمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وم أستاذ ورئيس قسـم الرس   

 هــــــــــالمتحركــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قائم بأعمال  رئيس قسم    

 ورـــــــــــــــــــــــــــــــــــــالديكـــــــــــــ
أستاذ متفرغ بقسم    

 الديكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــور
أستاذ متفرغ بقسم    

 تـــــــــــالنحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أستاذ متفرغ بقسم    

 كـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالجرافيـــــــــــــ

أستاذ بقسم    

 التصويـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر

بقسم ترميم وصيانة  أستاذ  

    ارــــــــــــــــــــــاآلثــــــــــــــــــــــــــــ

أستاذ مساعد بقسم   

     كــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالجرافيــــــ

مدرس بقسم   

    رــــــــــــــــــــــــــــــــــــالتصويـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المدير التنفيذى لوحدة  ضمان الجودة  
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 عبدالعظيــــــــــــــــــــم
د / أحمد خليل 2السيد أ -22

 محمـــــــــــــــــــــــــد
راهيم محمد د / إب2السيد أ -27

 غزالــــــــــــــــــــه

 بالكليــــــــــــــــــــــــــــــــه         
ذو خبرة ودراية بالمواد  -ويرأستاذ متفرغ بقسم التص

 درســالتى ت

ذو خبرة ودراية بالمواد التى  –أستاذ بقسم التصوير 
  درســتــــــــــ

 

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

 2التصديق على محضر الجلسة السابقة     : الموضــــوع -7

 2تم التصديق على محضر الجلسة السابقه    رار :ــــــالقـ                   

  عاملينالشئون 

ــــوع  -2  الموضـــ
: 

 م72/2/2222المنعقد بتاريخ (2)التصوير بجلسته رقممجلس قسم  موافقة صبخصو
التقرير العلمى الوارد من اللجنة العلمية الدائمة لترقية األساتذة ب  ماورد على

د/  ج العلمى والفنى المقدم من السيدهفحص اإلنتامساعدين والمتضمن واألساتذة ال
 مساعد للترقية إلى درجة أستاذ المدرس بالقسم  والمتقدمه - رحاب محمد عبد المنعم

 .ن سيادتها ويوصى القسم بتعيي بنفس القسم والكلية 
أن السيده "  والتى ترى وافقه على ما ورد بتقرير اللجنهالم رار :القـــــــ 

قسم مساعد برقى لشغل وظيفة أستاذ الدكتوره/رحاب محمد عبد المنعم ت
 جامعة المنيا " –بكلية الفنون الجميله  تصوير)شعبة التصوير الجدارى(ال
2 

ــــوع  -3  الموضـــ
: 

م 72/2/2222المنعقد بتاريخ (2)التصوير بجلسته رقممجلس قسم إحاطة  صبخصو
التقرير العلمى الوارد من اللجنة العلمية الدائمة لترقية األساتذة ماورد  ببشأن 

د/  ج العلمى والفنى المقدم من السيدفحص اإلنتامساعدين والمتضمن واألساتذة ال
بنفس  مساعد أستاذ للترقية إلى درجة المدرس بالقسم  والمتقدم - هشام عبد العزيز

 .القسم والكلية
ً بما ورد بتقرير اللجنه رار :القــــــ  أن السيد "  والتى ترى أحيط المجلس علما

قسم مساعد برقى لشغل وظيفة أستاذ الدكتور/هشام عبد العزيزخليل ال ي
حيث أنه لم يحصل على تقدير بكلية الفنون الجميله جامعة المنيا تصوير ال

 2 "وعليه التقدم بإنتاج علمى جديد - البحوث المتقدم بها)جيد( فى أحد 
ــــوع  -4  الموضـــ

: 
المنعقد بتاريخ (22)الرسوم المتحركة بجلسته رقممجلس قسم  موافقةبخصوص 

/ إسماعيل م 2ممن السيد  هالمقدمتشكيل لجنة فحص  الرسالة  على  م72/2/2222
 تكون كالتالى : على أن  للحصول على درجة الدكتوراه  محمد إسماعيل 

 عميد الكلية             أ.د/ محمد إبراهيم هاشم     -7
 كــــــــــأستاذ ورئيس قسم الجرافي  أ.د/ أحمد رجب صقــــــــر   -2
 أستاذ ورئيس قسم الرسوم المتحركة  أ.د/ عبد الرحمن الجنـدى   -3

  2الوارد  مع التوصيه بتعيينه فى درجة مدرس بالقسم بناءاً على تقرير لجنة الفحص
 أوصى المجلس بالموافقه. رار :القــــــ 

ــــوعالمو  -5  ضـــ
:   

بقسم الديكور  المدرس المساعد -الطلب المقدم من أ.م.د/ رفيق رضا زارع بخصوص 
)شعبة العماره الداخلية ( بشأن تعيين سيادته فى وظيفة مدرس بذات القسم وذلك 

وبعرض الموضوع على  -م 27/7/2222بتاريخ بناءاً على قرار مجلس الجامعة 
فقد أوصى  م72/2/2222(المنعقد بتاريخ 6مجلس قسم الديكور بجلسته رقم)

 .المجلس بالتعيين 
 أوصى المجلس بالموافقه. رار :القـــــــ 
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ــــوع  -6  الموضـــ
:   

 م72/2/2222المنعقد بتاريخ (222)بجلسته رقمموافقة مجلس قسم النحت  بخصوص
رتب )إعاره خارجيه( المقدم من السيد أ.د/ رأفت السيد طلب  أجازه بدون م على

ستاذ بالقسم إلى المملكة العربية السعودية وذلك بداية الفصل الدراسى األ –منصور 
 (م طبقاً للوائح والقوانين.2222-2279الثانى حتى نهاية العام الحالى )

 الموافقــه. رار :القـــــــ 
 
 
 

 اتاإلنتداب  
ــــوع  -1  الموضـــ

:   

 م72/2/2222المنعقد بتاريخ (2)التصوير بجلسته رقممجلس قسم  موافقة صبخصو
نيابة عن -بشأن الموافقه الخطاب الوارد من السيد أ.د/ رئيس جامعة أسيوط  على 

إلى كلية الفنون القسم ب ستاذاأل–/ أحمد حيدق دم.أ.نتداب السيد على إمجلس الكلية 
 مقررات التاليه :لتدريس ال جامعة أسيوط  –الجميلة 

 ألولى تصويرالفرقه ا -أسس تصميممادة  -7
 الفرقه الثانية تصوير -طبيعه حيه وكروكىمادة  -2
 الفرقه الثالثه تصوير -مادة تصميمات  -3
خالل الفصل الدراسى الثانى للعام  أيام الخميس والسبت من كل أسبوع بواقع وذلك 

 م.2222-2279الجامعى 
 لى أن يكون خارج جدول سيادته.الموافقه ع رار :القـــــــ 

ــــوع  -8  الموضـــ
:   

(المنعقد بتاريخ 6مجلس قسم الديكور بجلسته رقم)موافقة بخصوص 
أستاذ  – مها لؤىد/  أ.م.ه طلب اإلنتداب المقدم من السيدعلى  م72/2/2222

 جامعة أسيوط  –كلية الفنون الجميلة ب للتدريس مساعد والقائم بأعمال رئيس القسم 
 : التاليهلمود ل

 نيهالفرقه الثا -وعماره داخليةمادة تصميمات  -7
  اإلعدادىالفرقه  -تشكيل وأسس تصميـــــممادة  -2
 هاعلى أن يكون خارج جدولأيام الخميس والسبت من كل أسبوع بواقع وذلك 

 2، بناءاً على الخطاب الوارد فى هذا الشأن  الدراسى
 ج جدول سيادتها.الموافقه على أن يكون خار رار :القـــــــ 

ــــوع  -9  الموضـــ
: 

(المنعقد بتاريخ 6مجلس قسم الديكور بجلسته رقم)موافقة بخصوص 
سهير عبد الرحيم أبو د/  أ.م. هطلب اإلنتداب المقدم من السيدعلى  م72/2/2222

للفرقة األولى بقسم  –مادة نظريات العماره لتدريس أستاذ مساعد بالقسم  – العيون
وذلك  للفصل الدراسى الثانى  -لعالى للهندسه والتكنولوجيا بالمنيا بالمعهد االعماره 

 .الدراسى هاعلى أن يكون خارج جدولالسبت من كل أسبوع بواقع يوم 
 الموافقه على أن يكون خارج جدول سيادتها. رار :القـــــــ 

ــــوع  -72  الموضـــ
: 

 (المنعقد بتاريخ6مجلس قسم الديكور بجلسته رقم)موافقة بخصوص 
المدرس  –طلب اإلنتداب المقدم من السيد د/ محمد صابر على  م72/2/2222

مادة  -7  لتدريس مادتي: جامعة أسيوط  –قسم إلى كلية الفنون الجميلة الب
 هـــــالفرقه الثالث -التصميمات 

 الفرقه الثانية  -مادة دراسات تحليليه- 2                                                  
 الدراسى هخارج جدولعلى أن يكون أيام الخميس والسبت من كل أسبوع بواقع وذلك 

 2بناءاً على الخطاب الوارد فى هذا الشأن 
 الموافقه على أن يكون خارج جدول سيادته. رار :القـــــــ 

ــــوع  -77  الموضـــ
: 

  

(المنعقد بتاريخ 6جلسته رقم)مجلس قسم الديكور بموافقة بخصوص 
 – سيد محمد عبد العظيمطلب اإلنتداب المقدم من السيد د/ على  م72/2/2222

 لتدريس مادتي: جامعة أسيوط  –إلى كلية الفنون الجميلة  القسم المدرس ب

 إلعدادىالفرقه ا -مادة تصميمات  -7
 )عماره داخلية(ة الفرقه الثالث -تجهيزات فنيهمادة  -2
 هعلى أن يكون خارج جدوليام الخميس والسبت من كل أسبوع أبواقع وذلك 

 .الدراسى

 الموافقه على أن يكون خارج جدول سيادته. رار :القـــــــ 
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ــــوع  -72  الموضـــ
: 

 م72/2/2222المنعقد بتاريخ (2)التصوير بجلسته رقممجلس قسم  موافقة صبخصو
نيابة عن أن الموافقه بش السيد أ.د/ رئيس جامعة أسيوط الخطاب الوارد من على 

إلى كلية القسم المدرس ب – / هشام عبد العزيزنتداب السيد دعلى إمجلس الكلية 
 : المقررات التاليهلتدريس  جامعة أسيوط  –الفنون الجميلة 

 رـــــألولى تصويالفرقه ا - طبيعه صامتهمادة  -7
 (جدارى)ة الفرقه الثالث  -مــــــــــــــرسمادة  -2
خالل الفصل الدراسى الثانى للعام  ميس والسبت من كل أسبوع أيام الخبواقع 

 .م2222/ 2279الجامعى 

 الموافقه على أن يكون خارج جدول سيادته. رار :القـــــــ 

ــــوع  -73  الموضـــ
: 

 م72/2/2222المنعقد بتاريخ (222)بجلسته رقم نحتالمجلس قسم  موافقة صبخصو
نيابة عن موافقه لبشأن اجامعة أسيوط  الخطاب الوارد من السيد أ.د/ رئيس على 

القسم المدرس ب-حمدى عبد الستار عبد الرحمن / نتداب السيد دعلى إمجلس الكلية 
 لتدريس المقررات التاليه : جامعة أسيوط -إلى كلية الفنون الجميلة

 ى ــــــــألولالفرقه ا - مــــــــــــــــالرسمادة  -7
 نحتة لثالفرقه الثا -تصميمات رقميه مادة -2

 حيث أنه يتعارض مع جدول من كل أسبوع  يوم الثالثاء تعديل يوم الخميس إلى  بعد

 . م2222-2279خالل الفصل الدراسى الثانى للعام الجامعى وذلك  سيادته

 الموافقه على أال يتعارض مع جدول سيادته. رار :القـــــــ 

 عالقات الثقافيهال  

ــــوع  -74  الموضـــ
: 

أستاذ ورئيس قسم  –المقدم من السيد أ.د/ أحمد رجب صقر  اإلهداءبخصوص 
 معرض سيادته ب والخاص  كتاب " ثرى مصر" لمكتبة الكلية  فى والممثل  الجرافيك 

 قطاع الفنون التشكيلية بوزارة الثقافه. –بقاعة أفق الذى تم عقده 

 ادته.الموافقه على قبول اإلهداء مع توجيه خطاب شكر لسي رار :القـــــــ 

ــــوع  -75  الموضـــ
: 

 م72/2/2222المنعقد بتاريخ (222)بجلسته رقمموافقة مجلس قسم النحت بخصوص 
 والمتمثل فى اآلتى: اإلهداء المقدم من أعضاء هيئة التدريس بالقسم على

 بوصه بوش 5صاروخ (2)إثنين  -7
 بوصه بوش 9صاروخ  (7)واحد -2
 وشـــمم ب76شنيور (7)واحد  -3

 وافقه على قبول اإلهداء مع توجيه خطاب شكر للقسم العلمى.مال رار :القـــــــ 

ــــوع  -76  الموضـــ
: 

 م72/2/2222المنعقد بتاريخ (2)التصوير بجلسته رقممجلس قسم  موافقة صبخصو
للسفر إلى دولة أستاذ بالقسم الطلب المقدم من السيد أ.د/ زكريا أحمد حافظ  على

 حتى26التشكيليه( خالل الفتره من  للمشاركه فى ملتقى )نجمة الدول للفنون تونس
األستاذ المساعد  –م بمدينة سوسه ويقوم السيد أ.م.د/ أحمد حيدق 2222مارس 28

 .بالقسم بجدول سيادته أثناء سفره

 الموافقــه. رار :القـــــــ 
 

 شئـون الطــالب  

ــــوع  -71  الموضـــ
: 

 م72/2/2222ريخ المنعقد بتا(222)بجلسته رقمموافقة مجلس قسم النحت  بخصوص
 –شعبة النحت الميدانى  –)شعبة النحت البارز مشروع التخرج للشعب الثالثه  على

  شعبة الخزف(
 كالتالى: على أن يكون 

 (سم15سم + ميدالية قطرها  752لوحة )شعبة النحت البارز  -7
 ( م2 قطعه ال تتجاوز )شعبة النحت الميدانى  -2
سم 15تشكيل وأسس تصميم سم ، و15  شعبة الخزف )مشروع حر إرتفاع -3

على أن يكون موضوع  ،وملون بالتقنيات المختلفه )ويقدم محروق ، 
 المشروع لجميع الشعب حر(

 أحيط المجلس علماً. رار :القـــــــ 

لى المجلس والمتضمنه ع وضهعرمذكرة السيد أ.د/ عميد الكلية و المبخصوص  الموضــــوع   -78
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مقترح إقامة معرض عام لطالب كلية الفنون الجميله يشارك فيه جميع طالب األقسام                                                   :
العلمية بالكلية بإنتاجهم الفنى خالل السنوات الدراسيه على أن تكون هيئة اإلعداد 

 والتنسيق للمعرض كالتالى:
           اآلثار  مدرس بقسم الترميم وصيانة    ف  ــــــــــد/محمد ثروت الشري -7

ً مشرف ً امـع ا  ا
عن    ك ـــــــــــــــــــــمدرس بقسم الجرافي  ر   ــــــــــى صابـــــــــند/ الحسي -2

 كـقسم الجرافي
عن    ت ـــــــــــــــــــــــمدرس بقسم النحــــ   ـد   ـــد/مروه محمد أحمـــــــــــ -3

 تقسم النحــــــ
عن      مدرس بقسم الترميم وصيانة اآلثار     ى اتد/ مشيره إسماعيل الساد -4

 مــــالترميقسم 
عن     رــــــــــــــــــــــــالتصويمدرس بقسم      ـد  ـــد/محمود عبد الحميـــــــ -5

 رـــتصويقسم ال
    ور ـــــــــــــــــــــــــمدرس بقسم الديك    ى   ــــد/ زينــــب لطفـــــــــــــــ -6

 ورــــسم الديكعن ق
 ــــــــــه    مدرس بقسم الرسوم المتحرك     ن  ــــد/ إعتمـــاد ياسيــــــــــــ -1

 وم ــــعن قسم الرس
     ـارهـــــــــــــــــــمدرس بقسم العمـــــــ     هورــــــد/ وليد عبد الهادى ش -8

 ارهـــــعن قسم العم
مشروع البكالوريوس للعام الجامعى على أن يتم عقد المعرض خالل فترة إعداد 

 م.2279/2222

 الموافقــه. رار :القــــــ 

 الجــــوده  

 الموضــــوع   -79
:                                                  

( المنعقد بتاريخ 22بجلسته رقم) رسوم المتحركهمجلس قسم الإحاطة بخصوص 
وتم الخاصه بإختيار منسقى البرامج  اإلطالع على المعاييربشأن  م72/2/2222

 .المدرس بالقسم – السيد د/ حاتم محمد أحمد محمودالموافقه على إختيار 

 أحيط المجلس علماً. رار :القــــــ 

 الموضــــوع   -22
:                                                  

موضوع على مجلس إختيار منسق ألعمال الجوده بقسم الترميم وبعرض البخصوص 
م فقد قرر المجلس إختيار 72/2/2222( المنعقد بتاريخ 52القسم بجلسته رقم )

األستاذ المساعد بالقسم كمنسق ألعمال الجوده  -السيده أ.م.د/ريهام عدلى سالم
 بالقسم.

 أحيط المجلس علماً. رار :القــــــ 

 الموضــــوع   -27
:                                                  

بشعبتيه )العماره عمال الجوده بقسم الديكور ى لبرامج أمنسق  ترشيحبخصوص 
( 6وبعرض الموضوع على مجلس القسم بجلسته رقم )والفنون التعبيريه( -الداخليه

 كالً من: الموافقه على ترشيحم فقد قرر المجلس 72/2/2222المنعقد بتاريخ 
األستاذ المساعد بالقسم كمنسق  -لعيونالسيده أ.م.د/سهير عبد الرحيم أبو ا -7

 الفنون التعبيريه()شعبة لألعمال الجوده 
المدرس بالقسم كمنسق ألعمال الجوده لشعبة  -محمد صابرالسيد د/  -2

 .)العماره الداخلية(

 أحيط المجلس علماً. رار :القــــــ 

 اللجان المنبثقة عن مجلس الكليه  

 

ــــوع  -22  الموضـــ
: 

 ( المنعقده بتاريخ 5بجلستها رقم )  التعليم والطالب لجنة شئونمحضر 
 م 72/2/2222

  2الموافقه على الموضوعات الوارده باللجنه   رار :القــــــ 

ـــ  -23  وعـالموضـــ
: 

 ( المنعقده بتاريخ5رقم ) شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئهلجنة محضر 
 م71/2/2222

 2الوارده باللجنه  الموافقه على الموضوعات  رار :القــــ   

ــــوع  -24  الموضـــ
: 

 2م 77/2/2222بجلستها المنعقده بتاريخ   لجنة العالقات الثقافيةبخصوص محضر 
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 2الموافقه على الموضوعات الوارده باللجنه  رار :القـــــ 
الموضــــوع   -25

: 
ــــا والبحــــوثبخصوووووص  محضوووور  ــــة الدراســــات العلي ــــة لجن  المنعقووووده  بتوووواريخ   لجن

 2م 71/2/2222

 2الموافقه على الموضوعات الوارده باللجنه  القـــــــرار : 

الموضــــوع   -26
: 

م 72/2/2222  ( المنعقده بتاريخ   5بجلستها رقم ) المكتباتمحضرلجنة بخصوص 
2 

 حيث أن تم ضمها للجنة األجهزه العلمية

رار :القــــــ   2الموافقه على الموضوعات الوارده باللجنه  

الموضــــوع   -21
: 

  2م2/2222/ 71المنعقده بتاريخ   محضر لجنة األجهزة العلمية والمعداتبخصوص 

 2الموافقه على الموضوعات الوارده باللجنه  القــــــرار : 

عصراً  الثالثه والنصفحيث كانت الساعة حضر على ما تقدم وقد أقفل الم 22هذا     
   2الله  على أن يعود لإلنعقاد فى الجلسة القادمة بإذن

                                                                                                                                            

                                                                                                             

 ة ورئيس المجلس عميد الكلي

                                                                                            

                                                                                                        

                                                                              ( محمد إبراهيم هاشم  / )  أ.د

  

                                                                                                                                                                              
 


