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 " بسم هللا الرمحن الرحيم"                                                   

 (24رقم )الجلسة -إجتماع مجلس كلية الفنون الجميلهمحضر  
 م  18/10/2021المنعقد بتاريخ  

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

رقم   تم عقد إجتماع مجلس كلية الفنون الجميله بجلستة م   2021/ 10/ 18الموافق   اإلثنين إنه فى يوم                
 تحت رئاسة :     ظهرا  عشر  الثانية  كانت الساعة  حيث ( 24)

عميد  قائم بأعمال                                                    هشام محمد حسن الجباس   د  /0السيد أ -1
 الكليه 

 وبحضور كل من الساده أعضاء المجلس وهم: 
 وث ـــــــــشئون الدراسات العليا والبحــلكلية لوكيل ا            اســــالسيد أ.د/ هشام محمد حسن الجبـ -2
لتعليم  وكيل الكلية لشئون ا           م       ـــــمحمد أبو الفتوح غنيـــــد /  0السيد  أ  -3

 البـ ـــوالطــــــــــــــــــــ
وتنمية   وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع                 ه   ـــــــــــــــــد / طارق محمود نبيــ0السيد أ  -4

 ه ـــالبيئ
أستاذ ورئيس قسم                   ـرــــــأحمد رجب صقـــــــــــــــد / 0السيد أ  -5

 ك ـــــــــــــــــــــــــــــــــــالجرافيـ
أستاذ ورئيس قسم                     لــــــجرجس سعيد ميخائيــــد / 0السيد أ  -6

ــ النحـــــــــــــــــــــــــــــــــ     ـــتــــ
مد سليم أحمد  أح د / 0السيد أ  -7

 م ـــــ سالــــ
إسماعيل أحمد  السيد أ.د/  -8

 رــــ ـــــــعامـــ
  عبدالرحمن/د0أ  السيد -9

 دى ــــــــــــــــنالج
م  عبد الرحيالسيده أ.د/ سهير  -10

   أبوالعيون
د / عبير غريب عبد  0سيده أال -11

 ه ــــــاللـــــ
يده أ.د /هناء حسن  الس -12

 ن ـــــعبدالرحمـــ
د / محمد جالل  0لسيد أ ا -13

ــ   ن ـ ــــــحســـــــــ
د / طارق كمال الدين  0السيد أ  -14

 ىــــــعادل
  مد / آمال عبدالحلي0السيده أ  -15

 محمـــــــد  
على أحمد     السيد أ.م.د/ -16

 ان ـ ــــــــــشعبــ
د  السيد  د / أيمن محم -17

ــ ــــــــــــزكريـ  ا ـــــ
السيد د/ سيد محمد عبد   -18

ــ   م ــــالعظيــــــ
       :  وقد تغيب عن الحضور كل من       
سمير محمود  د / 0السيدأ -

 عبدالفضيـــــــل 
د / حسين محمد  0السيد أ  -

    ىــــــــــــــعلـــــ

ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــأستاذ ورئيس قسم التصوي    ـرــــ
ــ    ارهــ ــــــأستاذ ورئيس قسم العمـــــــــــــــــــــــــــــ
 هــــــــــــــالرسوم المتحركــــــــ ورئيس قسـمأستاذ  
 ورـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأستاذ ورئيس قسم الديكـ 

 

 ارـ ــــــــترميم وصيانة اآلثــــــــ قسمورئيس  أستاذ 
 ك ـــــــــــــــــــــــــــــــأستاذ بقسم الجرافيــــــــــــــــ 
ــ ـــــــــــــــــــــــــــــلنحــــــاأستاذ متفرغ بقسم    تــــ
 ـور ـــــــــــــــــــــــــــــــــــأستاذ متفرغ بقسم الديكـــ 

ــ ـــــــــــــــــــأستاذ متفرغ بقسم العمــ  ارهــ ـــــــــــــــ
 ك ـــــــــــــــــــــــــــــــالجرافيــأستاذ مساعد بقسـم 

 ارهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمدرس بقسم العمـــــ 
 المدير التنفيذى لوحدة ضمان الجوده بالكلية 

 
 رـــــــالتصويـــــــــــــــــــــــــــــــــ بقسـمأستاذ 

 ارــــــأستاذ متفرغ  بقسم ترميم وصيانة اآلثـ
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مرحباً سيادته بالسادة   "لرحمن الرحيم بسم هللا ا" د / رئيس المجلس الجلسه 0قد إفتتح السيد أ و     

 األعضاء 
    ثم شرع المجلس النظر فى الموضوعات التاليه :

 0التصديق على محضر الجلسة السابقة     :  وعالموضـ  -1
 0تم التصديق على محضر الجلسة السابقه     رار :ـــــالقـ                 

 

 ن ـــون العامليــــشئ
 

ــوإ إ :  وعالموضـــ  -2 ــم )بخص ــته رق ــار  بجلس ــم العم ــس قس ــة مجل ــاري  28حاط ــد بت ( المنعق

ــة م 10/10/2021 ــة العلمي ــر اللجن ــا ورد بتقري ــة بم ــيط الدائم ــاره والتخط للعم
العمرانـى لترقيـة األسـاتذة واألسـاتذة المسـاعدين بشـأن ترقيـة د / أيمـن محمـد 

 .هالمدرس بقسم العماره إلى درجة أستاذ مساعد بنفس القسم والكلي –زكريا 

الموافقــه علــى مــا ورد بتقريــر اللجنــة العلميــة الدائمــه   مــ  التوصــية  رار :القـــــ 

 0بالتعيين  

ــم ) :  وعالموضـــ  -3 ــق بجلســته رق ــس قســم الجرافي ــاري  33بخصــوإ إحاطــة مجل ــد بت ( المنعق

والمقدمـه   أبحـاث (  5) عـدد  م بمجمل األبحاث العلمية والنظريـه  10/10/2021
إلـى اللجنـة  بالقسم أستاذ مساعد –ل عبد الصبورعبد القادر وائ  /أ.م.دالسيد  من  

للترقـى إلـى درجـة العلمية الدائمة للفنـون لترقيـة األسـاتو  واألسـاتو  المسـاعدين  
 .بقسم الجرافيك تخصص )تصميم مطبوع( . أستاذ

 0أحيط المجلس علماً   رار :القـــــ 
ــ :  وعالموضـــ  -4 ــوير بجلس ــم التص ــس قس ــة مجل ــوإ إحاط ــم )بخص ــاري  9ته رق ــد بت ( المنعق

السـيد والمقدمه من   أبحاث ( 2) عدد م بمجمل األبحاث النظريه  11/10/2021
إلى اللجنة العلميـة الدائمـة للفنـون   -  بالقسم  المدرس  -هشام عبد العزيز خليل    /د

 مساعد بالقسم للترقى إلى درجة أستاذلترقية األساتو  واألساتو  المساعدين 

ً  :رار  القـــــ   0  أحيط المجلس علما

ــم ) :  وعالموضـــ  -5 ــته رق ــرميم بجلس ــم الت ــس قس ــة مجل ــوإ موافق ــاري  71بخص ــد بت ( المنعق

ــار حامــد م 4/10/2021 ــدم مــن الســيده م.م / القــدس مخت ــب المق ــى الطل  –عل
المدرس المساعد بالقسم لتشكيل لجنـه لفحـص رسـالة الـدكتوراه لتعيينهـا علـى 

 وقد تم منحها" المعادن فى قسم الترميم   عالج وصيانة" درجة مدرس تخصص  
مجلـس الجامعـة الفلسفه فى الفنون الجميلـة بنـاءاً علـى موافقـة  دكتوراه  درجة  

 م وتشكل اللجنه على النحو التالى :28/9/2021بجلسته المنعقده بتاريخ 

 مـــــــــــأستاذ بالقسأميـن    أ.د/ إيناس أبو العينين  -1
 أستاذ مساعد بالقسمم    سالــــأ.م.د/ ريهام عدلى  -2
 أستاذ مساعد بالقسم    أ.م.د/ يحيى عثمان محمود  -3

 0الموافقه على التشكيل   رار :القـــــ 
المـدرس  –السيده م.م / القدس مختار حامـد التعيين المقدم من  طلب  بخصوإ   :  وعالموضـــ  -6

فــى وظيفــة مــدرس تخصــص تــرميم المعــادن بقســم التــرميم  المســاعد بالقســم
( المنعقـد بتـاري  71مجلس قسم التـرميم بجلسـته رقـم )  رض الموضوع علىوبع

طبقاً لمـا ورد فـى تقريـر التوصيه بالموافقه على التعيين قرر  قد  م  4/10/2021
 لجنة الفحص.
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 0أوصى المجلس بالموافقه على التعيين   رار :القـــــ 
للتعيـين   رزق  ئى عـدلى  المقـدم مـن الطالبـه / جوسـتين رجـا  الطلب  بخصوإ   :  وعالموضـــ  -7

بجلسـته رقـم  مجلس قسم العمـارهوبعرض الموضوع على   كمعيده بقسم العماره
مــانع مــن  الالمجلــس أنــه  قــرر      م 10/10/2021( المنعقــد بتــاري  28)

 الموافقه طبقاً للخطه الخمسيه والرجوع للوائح والقوانين.

 0تطبق الخطة الخمسية  التوصيه ب  رار :القـــــ 

المسـاعد رس دالمـ –المقـدم مـن م.م/ منـة ح أحمـد يوسـ    الطلب  بخصوإ   :  وعموضـــال  -8
مـــن  أبـــدولمـــدة عـــام حيـــث تتجديـــد أجـــازة رعايـــة الطفـــل لالعمـــاره قســـم ب
مجلـس قسـم وبعـرض الموضـوع علـى  م  30/12/2022م حتى  1/11/2021

قــد قــرر المجلــس م 10/10/2021( المنعقــد بتــاري  28بجلســته رقــم ) العمــاره
موافقه على الطلب طبقاً للوائح والقوانين ومراجعة توقيتات األجازه مـع إدارة ال

 شئون العاملين بالكلية.

 0الموافقه   رار :القـــــ 
ــم ) :  وعالموضـــ  -9 ــته رق ــت بجلس ــم النح ــس قس ــة مجل ــاري  238بخصــوإ موافق ــد بت ( المنعق

دى عبـد على طلب المبادله فـى التحويـل مـا بـين السـيد د/ حمـم  11/10/2021
المـدرس   –المدرس بقسـم النحـت بالكليـة وبـين د/ عبيـر عيسـى آدم    –الستار  

وذلك بناءاً على ورود خطاب   جامعة أسيوط –بقسم النحت بكلية الفنون الجميلة  
السيد أمين عام جامعة أسـيوط والمتضـمن ااحاطـه بموافقـة السـيد أ.د/ رئـيس 

  .جامعة المنيا بهذا الشأن –جامعة أسيوط على مخاطبة كلية الفنون الجميلة 

ــى  رار :القـــــ  ــا باألحمــال التدريســية لشــعبتى النحــت الخزف يرجــل لحــين موافاتن
مــع إحضــار موافقــة رئــيس الجامعــه وبيــان حالــة        والميــدانى   

  0المذكورة بأسرع وقت  
ــم ) :  وعالموضـــ  -10 ــته رق ــت بجلس ــم النح ــس قس ــة مجل ــاري238بخصــوإ موافق ــد بت   ( المنعق

طلبات المقدمه من الساده أعضاء هيئة التدريس بالقسم ال  علىم  11/10/2021
اآلتيه أسمائهم بعد بالموافقه على تصريح مزاولة المهنه خـارج نطـاق سـاعات 

 وهم:العمل الرسميه 
 د/ أحمد محمد سعد الحداد -1
 ىـــــــــد/ محمد أحمد فهم -2
 داوىــــــــــــد/عامر طه ج -3
 ىــــــــــد/ مايكل عادل زك -4

  0الموافقه   رار :القـــــ 

 اانتدابات   

) بخصوص   :  وعالموضـــ  -11 رقم  بجلسته  الديكور  قسم  مجلس  بتاري   26موافقة  المنعقد   )

الطلب المقدم من السيده أ.د/ رئيس القسم    على              م  10/2021/ 10
اللطي    عبد  سحر   / الدكتوره  إنتداب  با  –بشأن  الديكور  مصممى  لقناه  كبير 

خالل   والثانيه  األولى  للفرقتين  العام  الفن  تاريخ  مادة  لتدريس  بالمنيا  السابعه 
 م. 2022 – 2021الفصل الدراسى األول للعام الجامعى 

   0الموافقه  رار :القـــــ 
)   بخصوإ  :  وعالموضـــ  -12 رقم  بجلسته  الديكور  قسم  مجلس  بتاري   26موافقة  المنعقد   )

المدرس    لب المقدم من السيد د/ ياسر محمد عبد الجواد  على الطم  10/2021/ 10
البالقسم   كلية  إلى  سيادته  إنتداب  الجميلة  فنبشأن  )إنتداب    –ون  أسيوط  جامعة 



   

 4 

 م. 2022  –  2021خالل العام الدراسى بقسم الديكوركامل( لمدة عام للتدريس  

   0من سيادته  يعاد إلى القسم العلمى بناءاً على ااعتذار المقدم  رار :القـــــ 

)   بخصوإ  :  وعالموضـــ  -13 رقم  بجلسته  الديكور  قسم  مجلس  بتاري   26موافقة  المنعقد   )

محمد صابر   السيده  د/  أ.م.السيد  من    ل كعلى الطلب المقدم من  م  10/2021/ 10
إنتداب سيادته أ.م.د/ مها لؤى   الجميلة    مابشأن  الفنون  كلية  جامعة    –باألقصرإلى 
الوادى   الدراسى    لخالللتدريس  جنوب  يومي    م 2022  –  2021العام  بواقع 

أيامهما المكلفين بها بالجدول  مع  يتعارض    بما ال)السبت واألحد( من كل أسبوع و
وذلك بناءاً على الخطاب الوارد من كلية الفنون الجميلة باألقصر    التدريسى بالقسم

0 
 
 

   0الموافقه بما اليتعارض مع جدول سيادتهما   رار :القـــــ 
 شئون الطالب   

شأن الخطاب الوارد من السيد أ.د/ وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب ببخصوص   :  وعالموضـــ  -14
ااعدادى  الفرقه  طالب  من  المقدمه  االتماسات  فحص  بنتائج  المجلس  إحاطة 
المنقولين للفرقة األولى باألقسام المختلفة والراغبين فى التحويل بين األقسام والتى  

الكلية  تم فحصه أ.د/ عميد  اللجنه المشكله برئاسة السيد    وعضوية كالً ا من قبل 
من السيد أ.د/ وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب   والسيده/ مدير شئون الطالب  
والتى أنتهت إلى النزول بالحد األدنى للقبول بالمجموع ااعتبارى )المجموع الكلى  

على عدد الرغبات المقدمه من الطالب ومن   + مجموع الرغبة( لبعض األقسام بناءاً 
 :  التالىالب على األقسام المختلفة لتكون على النحو ثم إعادة توزيع الط

 النسبه  العدد  الحد األدنى  القسم م

 %41.6 62 1778.5 الجرافيك 1

 %24.8 37 1708 التصوير  2

 %10.1 15 1536 الرسوم المتحركه  3

 %14.7 22 1418 النحت 4

أقل من   رميم الت 5
1418 

13 8.7% 
 

 نسبة قسم الرسوم المتحركةالموافقه   وإضافة الطالبه / عهد عامر إلى   رار :القـــــ 
0   

لجنة   :  وعالموضـــ  -15 العماره بشأن تشكيل  د/ رئيس قسم  أ.  السيد  المقدمه من  المذكره  بخصوص 
من   سنوات  خمسة  خالل  للقسم  البحثيه  الخطه  وتطوير  م 2022  -  2021لتحديث 

 وتم التشكيل لى النحو التالى : م طبقاً لرؤية مصر 2026 – 2025حتى 
 بالقسممتفرغ أستاذ        ىـــأ.د/ آمال عبد الحليم الدبرك -1
 أستاذ مساعد بالقسم     أ.م.د/ حسام الدين صبرى محمد   -2
 م ـــــــــــمدرس بالقس      ورى  ـــــــــــد/ وليد عبد الهادى ش -3
 م ـــــــــــمدرس بالقس       ا ـــــــــــــــــــكريد/ أيمن محمد ز -4

 0الموافقه  رار :القـــــ 
( المنعقد بتاري   48بجلسته رقم )   مجلس قسم الرسوم المتحركهبخصوإ موافقة   :  وعالموضـــ  -16

المعتمده  م  10/2021/ 11 بالساعات  الخاصه  الالئحه  اعداد  لجنه  تشكيل  على 
أن يكون السيد أ.د/ رئيس القسم  وء مجلس القسم  كون من جميع أعضاتعلى أن ت

 . بالتواصل مع السيد أ.د/ وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب
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 0الموافقه على تشكيل اللجنه  رار :القـــــ
   

 
 خدمة المجتمع وتنمية البيئه 

من  بخصوإ   :  وعالموضـــ 4 .1 الوارد  غريب    السيدهالخطاب  عبير  الترم   –أ.د/  قسم  يم  رئيس 
 المكونه من :  (أ)والمتضمن ااحاطه بأن المجموعه 

 ريهام عدلى سالمأ.م.د/  
 د/ القدس مختار 
 م/ نجالء أدهم 

عدد   وترميم  وصيانة  عالج  من  أنتهت  الفن    12قد  متح   مقتنيات  من  قطعه 
الحديث التابع لكلية الفنون الجميلة وهى متنوعه من المعادن والفخار والجبس  

تقرير   طيه  ومرفق  وصيانتها     ترميمها  وطرق  القطع  تلك  حاالت  عن  مفصل 
 متوجهتاً بخالص الشكر إلى السيد أ.د/ عميد الكلية اهتمامه بمقتنيات المتح . 

ا رار :القـــــ  مجلس  بإسم  شكر  خطاب  توجيه  مع  علماً    المجلس  كليه  لأحيط 
بإسمه   كل   ( الترميم  بأعمال  القائمين  كل  إلى  الحديث  الفن  ومتح  

مع التوصية بمخاطبة وزارة الثقافة لمشاركة أحد 0خ اانجاز (  وتاري

 0المرممين بالوزارة مع الفريق بالكليه 
 جــــــودهال  

منسق  بخصوإ   :  وعـــالموض  -18 قسمتحديد  كل  بالكلية  ضمان  وحدة  ل  عن  اللالجوده    جامعى لعام 
 وبعرض الموضوع على األقسام العلميه اآلتيه : م 2022- 2021

 

النحت   موافقة • قسم  )   مجلس  رقم  بتاري   238بجلسته  المنعقد    م 2021/ 10/ 11( 
 لجنه على النحو التالى:يل على تشك

ــ منسق ع        وان   ـــــــــروه محمد أحمد رضــــــد/ م -  م ــــــــــــــــــام القسـ
منسق عن شعبة النحت         ى     ـــــــــــــــــــــــــــــــــانــــم/ أروه ه -

 ز ــالخ
 منسق عن شعبة النحت الميدانى    م/ حسام مصطفى   م/ وسيم ويليم    -
منسق عن شعبة النحت      ر     ـــــــــــــر سميـــــــــــــــــــــــم/ ساه  -

 ارزــــالب
 

 

على  م  4/10/2021( المنعقد بتاري   71بجلسته رقم )   مجلس قسم الترميم موافقة   •
 . لقسمللجوده باالقسم كمنسق المدرس ب - إختيار د/ ريهام عدلى

 

العمارهموافقة   • قسم  )   مجلس  رقم  بتاري   28بجلسته  المنعقد  م  2021/ 10/ 10( 
 على النحو التالى:فريق جديد كمنسقين للجوده بالقسم تشكيل على 

 ام ــــــــالمنسق الع    أ.د/ آمال عبد الحليم الديبركى   -1
 مالمنسق العانائب     ا ــــــــــــــــــد/ أيمن محمد زكري -2

 

المتحركه موافقة   • الرسوم  قسم  )  مجلس  رقم  بتاري   48بجلسته  المنعقد   )

الحكيم  على  م  10/2021/ 11 عبد  كمال  محمد  م.م/  السيد  س  المدر  –إختيار 
 . قسمجوده بالالمساعد بالقسم كمنسق لل

 

التصويرموافقة   • قسم  )  مجلس  رقم  بتاري   9بجلسته  المنعقد  م  2021/ 10/ 11( 
منعلى   على    الجوده  سقىترشيح  الجدارى  والتصوير  التصوير  لشعبتى  بالقسم 

  : التالى  المنعم  النحو  عبد  محمد  د/ رحاب  م.  أ.  السيد  السيده  عبد     د/ هشام 
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 العزيز. 

 0وافق المجلس  رار :القـــــ 
 
 

 اللجان المنبثقة عن مجلس الكليه  

 م  2021/ 11/10لمنعقده بتاريخ  ار لجنة الدراسات العليا والبحوث بخصوص محض :  وعـــالموض  -19

 . الموافقه على الموضوعات الوارده باللجنه رار :القـــــ 

 م 2021/ 17/10لتعليم والطالب المنعقده بتاريخ  بخصوص محضر لجنة شئون ا :  وعـــالموض  -20
 . الموافقه على الموضوعات الوارده باللجنه رار :القـــــ 

خدمة المجتمع وتنمية البيئه المنعقده بتاريخ  بخصوص محضر لجنة شئون  :  وعـــالموض  -21

 م 2021/ 11/10
 . الموافقه على الموضوعات الوارده باللجنه رار :القـــــ 

 م 2021/ 17/10وص محضر لجنة العالقات الثقافية المنعقده بتاريخبخص :  وعـــالموض  -22

 0الموافقه على الموضوعات الوارده باللجنه   رار :القـــــ 
 م  2021/ 10/ 12بخصوص محضر لجنة المكتبات المنعقد بتاريخ  :  وعـــالموض  -23

 0الموافقه على الموضوعات الوارده باللجنه   رار :القـــــ 
 

الساعة  00هذا           كانت  تقدم حيث  ما  المحضر على  أقفل  والنص     وقد  الثالثة 
                                            اد فى الجلسة القادمة بإذن ح. على أن يعود لإلنعق عصراً 

                                                                        أمين المجلس                       
   عميد الكليه القائم بأعمال 

                                                                                                                                         
   ورئيس المجلس

                                       د / على أحمد شعبان ( 0م 0) أ      
                                                                                                              

                                                                                                                                                                                                                                      ن الجباس (هشام محمد حسأ.د /  )
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                   
 
 


