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 " بسم هللا الرمحن الرحيم"                                                  

 (15رقم )الجلسة -إجتماع مجلس كلية الفنون الجميلهمحضر  
 م  18/1/2021المنعقد بتاريخ  

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

تم عقد إجتماع مجلس كلية الفنون الجميله بجلستة رقم   م  2021/ 1/ 18األثنين  الموافق    إنه فى يوم        
 تحت رئاسة :   الثانية عشر ظهراً  نت الساعة كا  حيث ( 15)

                                         ـم                              ـــــــــــــمحمد إبراهيم هاشـــــ    د  /0السيد أ -1
 عميد الكليـــــــــــه 

                             : وبحضور كل من الساده أعضاء المجلس وهم

وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا             د أ.د/ هشام محمد حسن الجبــــــــــاسالسي   -2
    والبحـــــــــــــــــــــــــــــــــوث  

 

د / أحمد رجب  0السيد أ  -3
 صقــــــــــــــــــــــــــــر  

د / إيهاب عبد هللا  0السيد أ   -4
 يوســـــــــــــــــف

حمد  د / أحمد سليم أ0السيد  أ  -5
                         سالــــــــــــــم

د / إسماعيل أحمد  0السيد أ  -6
 عامــــــــــــــــــــر 

 

د / عبدالرحمن  0السيد أ  -7
 ــــــدى ـــــالجنــــــــــ

 

عبد الرحيم أبو   سهير /د  0أ  السيده -8
 ـون العيــــ

 
 

محمد أبو الفتوح محمود  د /  0السيد أ  -9
 مـغنيـــ

غريب عبد هللا   د / عبير 0السيده  أ -10
          إبراهيــــم

السيد أ.د/ محمدين محمد   -11
 ــــــــع ـــربيـــــــــ

جمال يحيى محمد   د /أ.السيد  -12
 صدقـــــــــــى 

د / سيد محمد   السيد  -13
ــ عبدالعظيــــــــــ  ـم ـــــ

 من :  وقد إعتذر عن الحضور كلا           
أ  - ع0السيد  صالح   / ربه  د  بد 

 ى ـــعلــــــــــــــــ
أ  - /  0السيد  المنعم  د  عبد  محمد 

 ـــــم إبراهيــــــ
/  0أ     السيد - أبو  د  محمد  سامى 

 طالـــــــــــــــــب 
أ - على    /د  0السيد  محمد  متولى 

 عصـــــــــــــــب 
عبد   - صابر  محمد  د/  السيد 

 الحميـــــــــــــــــد 

أستاذ ورئيس قسم      
 ـــــــــــــــــــــــك الجرافيـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أستاذ ورئيس قسم      
 ـــــــــــــــــــــــــــت ـالنحـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أستاذ ورئيس قسم      
      التصويــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر

أستاذ ورئيس قسم      
ــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــاره العمــــــــــــــــــــــــ

أستاذ ورئيس قسـم الرسوم      
 المتحركـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه

ـم  رئيس قسأستاذ و     
 رـوــــــــــــــــــــالديكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

أستاذ ورئيس قسم ترميم وصيانة    
 ــارـــــــــــــــــــــــــــــــاآلثـــــ

بقسم ترميم وصيانة    أستاذ  
     اآلثــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــار

أستاذ  متفرغ بقسم      
 النحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت 

م  أستاذ مساعد بقس   
 ت ــــــــــــــــــــــــــــــــــالنحـــــــــــــــــــــــــــ

المدير التنفيذى لوحدة ضمان الجودة      
 ه ـبالكليــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 

 
 

وكيل الكلية لشئون التعليم  
 والطــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلب 

 

أستاذ بقسم  
 ـــــــــــــــــــــــــــــرالتصويـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أستاذ  متفرغ بقســم  
 الديكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــور

 

أستاذ متفرغ بقسم  
   الجرافيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك

مدرس بقسم  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــور الديكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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أ        السيد  إفتتح  الجلسه  0وقد  المجلس  رئيس   / الرحيم  " د  الرحمن  هللا  بالسادة    "بسم  سيادته  مرحباا 
 ثم شرع المجلس النظر فى الموضوعات التاليه :   00األعضاء 

 0صديق على محضر الجلسة السابقة  الت    :  الموضــــوع                  

 0تم التصديق على محضر الجلسة السابقه     رار :ــــــالقـ                  
 

                                                     
 شئون العاملين 

 وعالموضــــــ  -1
: 

( المنعقوود بتوواري  17بخصوووم موافقووة مجلووس قسووم الووديكور بجلسووته رقووم )

على تشكيل لجنة فحم وإستماع لرسالة الدكتوراه                   م  5/1/2021

حيث تم منحهوا  -م المدرس المساعد بالقسـ –م / هبه رشاد أحمد 0مالمقدمه من 

م والممتـده إلـى 10/12/2020درجة الدكتوراه بمجلس الجامعه المنعقد بتواري   

 0م 31/12/2020
 0  الموافقه على التشكيل رار :القـــــــ 

 وعالموضــــــ  -2
: 

 ( رقم  بجلسته  الديكور  قسم  مجلس  موافقة  بتاري   17بخصوم  المنعقد   )

  –م / هبه رشاد أحمد  0مالمقدم من    الطلب  على                     م  2021/ 1/ 5
بناءاا  –بشأن تعيينها فى وظيفة مدرس بقسم الديكور    مالمدرس المساعد بالقس

العلى   بمجلس  الدكتوراه  درجة  بتاري   منحها  المنعقد  م  2020/ 10/12جامعه 

 0وعلى تقرير لجنة الفحص واإلستماع م 2020/ 31/12والممتده إلى  

 0أوصى المجلس بالموافقه على التعيين  رار :القـــــــ 

 وعالموضــــــ  -3
: 

 ( رقم  بجلسته  الديكور  قسم  مجلس  موافقة  بتاري   17بخصوم  المنعقد   )

السيد  ( على  117تطبيق نم الماده  رقم )   على                    م  2021/ 1/ 5
، وذلك إلنقطاعه عن    المدرس بقسم الديكور  –الدكتور / إبراهيم رشاد السكرى  

من  العمل   مرافقة    م 2020/ 9/ 1إعتباراا   ( لسيادته  الممنوحة  اإلجازة  إنتهاء  بعد 

                  0الزوجه (  

 0الموافقه  رار :القـــــــ 

 وعالموضــــــ  -4
: 

العاملين   بخصوم   شئون  فى   بشأن  مذكرة  إحتساب  النظر  إنقطاع كيفية    فترة 
أ العماره  0السيده  بقسم  المتفرغ  األستاذ  الدبركى  عبدالحليم  آمال   / حيث  د   ،

بتاري    الكليه  مقر  إلى  أ17/1/2021حضرت  السيد  إلى  بطلب  وتقدمت  /  0م  د 
العم تأخرها إلستالم  العذر  عن   الكليه متضمناً   به صورة من  عميد  ل ومرفق 

من    إعتباراُ  إنقطاعها  فترة  بعد  وذلك   ، طبى  وحتى    1/9/2020تقرير 
وعددها  17/1/2021 أم   ( ) ا  يوما عشر  وستة  أشهر  اإلجازة  بعد ربعة  إنتهاء 

 0الممنوحة لسيادتها 

العذر   رار :القـــــــ  قبول  على  التوصية الموافقه  مع   ، أجر  بدون  الفترة  وإحتساب 
 0د / رئيس الجامعه للنظر فى األمر 0إلى معالى أ           برفع األمر 

 شئون الطلب   

 وعالموضــــــ  -5
: 

( المنعقوود بتوواري  26موافقووة مجلووس قسووم الجرافيووك بجلسووته رقووم ) بخصوووم 

م            على الجداول الدراسية الخاصه بالفصول الدراسوى الثوانى 5/1/2021

 0 م2020/2021للعام الجامعى 
 0الموافقه   رار :ـــــــالق 
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 وعالموضــــــ  -6
: 

عرض طلب نقابة المهندسين الفرعية بالمنيا بمشاركة طالب  الكليه    بخصوم  
بشا الكائن  اإلدارى  المبنى  تطوير  بالمنيا فى مسابقة  النيل  بكورنيش  الحرية    -رع 

م   2021/ 1/ 5( بتاري     3 ( وبعرض األمر على مجلس قسم العماره بجلسته رقم
الموافقه  قرر   بسوق  ل   اتشجيعالمجلس  وربطهم  الفعاله  المشاركة  على  لطالب 

ألعضاء  أحد متطلبات الجوده ، مع التوصيه  العمل والحث على العمل الجماعى ك
ال بتدريس  تهيئة  المكلفين  بتخفيف  دريس  العماره  بقسم  الرابعه  الفرقة  مقررات 

المطلوب العملية  التسليمات  إستمرار  مع   ، المسابقه  فترة  خالل  الطالب  من  ه 
 0ه   قالتعليميه ، وكذلك التوصيه بعقد ورشتين عمل للطالب المشاركين بالمساب 

 0أحيط المجلس علما  رار :القـــــــ 

 ةعلقات الثقافيال  
 الموضــــــوع  -7

: 

لية القسم باليوبيل  والخاصه بإحتفا   د / رئيس قسم العماره 0مذكرة السيد أبخصوم  

مر  حيث   ، إنشاؤه    الفضى  ً   25على  عاما وعشرون  على    -خمس  األمر  وبعرض 

تكليف  م قرر المجلس 1/2021/ 5( المنعقد بتاري   3مجلس قسم العماره بجلسته رقم ) 

أ ا لإلحتفاليه ، مع تكليف عدد من أعضاء هيئة  0م0السيد  د / حسام صبرى منسقا

لتسه  المعاونه  والهيئة  ،  التدريس  مهامه  أ  و يل  السيد  مع  الدورية  د/  0المتابعة 

 0رئيس القسم 
 0الموافقه من حيث المبدأ على ان تعرض التفاصيل فى الجلسة القادمه  القـــــــرار :  -8

 الدراسات العليـــا   
 وعــــــالموض  -9

: 

م  4/1/2021( المنعقد بتاري   1صوير بجلسته رقم ) تبخصوم موافقة مجلس قسم ال
تعد  الجامعى  على  للعام  الدكتوراه  تأهيلى  إلمتحان  األسئله  واضعى  لجان  تشكيل  يل 
 0م  2021/ 2020

   0الموافقه  رار :القـــــــ  -10

 وعــــــالموض  -11
: 

بشأن     د / وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث0مذكرة السيد أبخصوم  
تأهي تم اإلنتهاء من تصحيح ورصد درجات إمتحان  بأنه  للعام  اإلحاطة  الدكتوراه  لى 

لمرحلة  2021/ 2020الجامعى   النهائية  النتيجه  إعتماد  الموافقه على  والمطلوب   ، م 

 0تأهيلى الدكتوراه  
   0الموافقه  رار :القـــــــ 

 الجــــوده  

 وعــــــالموض  -18
: 

م  1/2021/ 5( المنعقد بتاري  17بخصوم موافقة مجلس قسم الديكور بجلسته رقم )
إعتماد   التعبيرية على  والفنون  الداخلية  العمارة  برنامجى  ورسالة  أن      رؤية  على 

 تكون كالتالى :  

 :    رؤية برنامج العمارة الداخلية -
على   الداخلية  العمارة  برامج  أبرز  من  واحداً  يكون  أن  البرنامج   يطمح 
للتطور   ومواكباً  المستفيدين  إحتياجات  يلبى  والدولى  المحلى  المستوى 

 0مر التكنولوجى المست
 :   رسالة برنامج العمارة الداخلية -

توفير فرم تعليمية وتدريبية ذات مستوى متميز تساعد الطالب على تنمية  
وتطوير مهاراتهم ومعارفهم وقدراتهم وتمكن خريجها من خدمة مجتمعاتهم  

من  وتط  مؤسساتهم  إنتاجية  التعليمية  وير  القدرات  بين  التكامل  تحقيق  خالل 
 0لتطبيقية والبحثية والمهنية وا
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 :   رؤية برنامج ديكور الفنون التعبيرية -
بناء   فى  يسهم   ، التخصم  مجاالت  فى  متميزاً  إبداعياً  برنامجاً  يكون  أن 
ذو تطلعات إبداعية تنعكس على تنشئة أجيال فاعلة ومتقدمة معرفياً   مجتمعاً 

 0قابلة للتطور وفقاً للمستحدثات العالمية 
 :  بيرية رسالة برنامج ديكور الفنون التع -

مجاالت   فى  العلمى  البحث  وتعزيز  متميزة  إبداعية  تعليمية  فرم  توفير 
وفقاً   والمسرح  والتليفزيون  للسينما  واألزياء  والمناظر  الداخلى  التصميم 
المحلى   المجتمع  إحتياجات  لتلبية  والدولية  المحلية  األكاديمية  للمعايير 

 0واألقليمى  
 

 

ا  رار :القـــــــ   0 أحيط المجلس علما

 وعــــــالموض  -19
: 

م  2021/ 4/1( المنعقد بتاري  63بجلسته رقم ) موافقة مجلس قسم الترميم  بخصوم  
على تحديد اللجان الخاصه ببرنامج القسم ) أعضاء الفريق التنفيذى لبرنامج القسم (  

0   
ا  رار :القـــــــ   0 أحيط المجلس علما

 وعــــــالموض  -20
: 

م  2021/ 4/1( المنعقد بتاري  63لترميم بجلسته رقم ) بخصوم  موافقة مجلس قسم ا

 0على إعتماد المحتوى العلمى للمقررات الدراسية الخاصه بالقسم  

ا   رار :القـــــــ   0أحيط المجلس علما

 وعــــــالموض  -21
: 

م  2021/ 4/1( المنعقد بتاري  63بخصوم  موافقة مجلس قسم الترميم بجلسته رقم ) 
ية وخارجية لمراجعة المقررات الدراسية للقسم على أن تكون  على تشكيل لجنة داخل

 كالتالى : 
 :  اللجنة الداخليه  -

 د / محمد أبوالفتوح محمود غنيم  0أ

 محمود أبوالعينيوووووون د / إيناس 0أ

 د / عبير غريب  عبداللوووووووووووووووه0أ

 :  اللجنة الخارجية -
 جامعة القاهره     -كلية اآلثار        -   د / محسن صالح محمد  0أ

 جامعة الفيوم  -كلية اآلثار           -د / أمانى كووووووووووروره    0أ

ا  رار :القـــــــ   0 أحيط المجلس علما

 وعــــــالموض  -22
: 

م  2021/ 4/1( المنعقد بتاري  63بخصوم  موافقة مجلس قسم الترميم بجلسته رقم ) 
 على  إعتماد مصفوفات القسم التالية : 

 أساليب التقويم   مصفوفة  -1
 مصفوفة إستراتيجيات التعليم والتعلم   -2
 مصفوفة مضاهاة المعايير األكاديمية القومية بالبرنامج الدراسى  -3
 مصفوفة المعارف والمهارات المستهدفة من البرنامج الدراسى  -4

ا  رار :القـــــــ   0أحيط المجلس علما

 وعــــــالموض  -23
: 

الجرافيك قسم  مجلس  موافقة  )  بخصوم  رقم  بتاري   26بجلسته  المنعقد   )
ترشيح  5/1/2021 على  الشحاتم  محمد  آالء   / الفريق    الطالبه  بتشكيل  للمشاركة 

 0م 2020/2021التنفيذى لوحدة ضمان الجودة للعام الدراسى الحالى 
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ا   رار :القـــــــ   أحيط المجلس علما

 اللجان المنبثقة عن مجلس الكليه                

 

 وعــــــالموض  -24
: 

 م  1/2021/ 10بخصوم محضر لجنة شئون التعليم والطالب المنعقده بتاري  

 0الموافقه على الموضوعات الوارده باللجنه  رار :القـــــــ 
 
 
 
 
 

 وعــــــالموض  -25
: 

 م  2021/ 1/   11المنعقده بتاري   بخصوم محضر لجنة الدراسات العليا والبحوث  

ع رار :القـــــــ  باللجنه  الموافقه  الوارده  الموضوعات  رقم  لى  الموضوع  تعديل  مع   ،
القرار : " يعاد للقسم العلمى إلبداء الرأى فى   –( للباحث أحمد نبيه  7)

 أمر إلغاء قيد الباحث " 
 وعــــــالموض  -26

: 

 

 م  2021/ 1/ 17  المنعقده بتاري    بخصوم محضر لجنة العالقات الثقافية  

 رار :القـــــــ 
 

 0لى الموضوعات الوارده باللجنه الموافقه ع

 

على    الثانية ظهراا  حضر على ما تقدم حيث كانت الساعة  وقد أقفل الم   00هذا           
     0فى الجلسة القادمة بإذن هللا      أن يعود لإلنعقاد 

 
                      أمين المجلس                                                                              

 عميد الكليه  
                                                                                                                                        

 ورئيس المجلس  

                                                                                                                                                                                                                                                             
 

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

 
 
 


