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 " بسم هللا الرمحن الرحيم"                                                   
 (19رقم )الجلسة -إجتماع مجلس كلية الفنون الجميلهمحضر  

 م  18/5/2021المنعقد بتاريخ  
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                                                           

(  19اع مجلس كلية الفنون الجميله بجلستة رقم ) تم عقد إجتمم   2021/ 5/ 18الموافق   الثالثاء إنه فى يوم        
 تحت رئاسة :     صباحا  عشر  الحادية  كانت الساعة  حيث 

                                             م                     ـــــــــــــمحمد إبراهيم هاش    د  /0السيد أ -1
 ه  عميد الكلي

 وبحضور كل من الساده أعضاء المجلس وهم:  

وكيل الكلية لشئون التعليم                              ى      ـــــــــــد / صالح عبد ربه علـــــــ0أ  دالسي -2
ــ والطــــ     ــــــــــالب ــ

 

د / أحمد رجب  0السيد أ  -3
 ر   ــــــــــــــــصقـــــــ

هاب عبد هللا  د / إي 0السيد أ  -4
 ف             ـــــــــيوســــ

أحمد   د / إسماعيل0السيد أ  -5
 رـــــــــعامــــــ

 

د / عبدالرحمن  0السيد أ  -6
 دى ــــــــ الجنـــــــ

 

أبو  عبدالرحيم سهير  / أ.د السيده -7
 ونـالعي

  ـوح محمد أبو الفتد /  0السيد أ  -8
 ـم ــغنيــــــ

 

 مالمنع محمد عبد د /  0السيد أ  -9
 ـمــــإبراهيــ

 

جمال يحيى   السيد أ.د / -10
 ىــــ ــــــــصدقـــــ

 

سيد محمد  السيد  د /  -11
 م ــــــــــــــعبدالعظي

    :  وقد إعتذر عن عدم الحضور كل 
السيد أ.د/ هشام محمد حسن  -

   ساـــــالجب
أحمد سليم أحمد  د / 0السيد  أ   -

ــ سالـــ   مــــ
السيد أ.د/ محمدين محمد    -

 ـــعــــــــــربيــ
أبو  محمد سامى  د / 0أ   السيد -

 ـب ـــــــــــطال
ادى  وليد عبد الهالسيد د/   -

ــ   ورىــــشـــــــــ
  د / عبير غريب عبد0السيده  أ -

 ـهــــــــــــالل

أستاذ ورئيس قسم                     
ــ ـــــــــــــــالجرافيـــــــــــ  ك ـ

أستاذ ورئيس قسم                  
           ـت ـــ ـــالنحـــــــــــــــــــــــــــ

  أستاذ ورئيس قسم                    
ــ   ارهـ ــــــالعمــــــــــــــــــــــــ

أستاذ ورئيس قسـم الرسوم                     
 ه ـــــــــالمتحركـــــــ

م  أستاذ ورئيس قس                  
 ور ـــ ــــــــــــــــــــالديكــــــــــ

 

أستاذ ورئيس قسم ترميم وصيانة                 
 ارــ ــاآلثــــــ
أستاذ بقسم                    

 ر ــــــــــــــــالتصويــــــــــــــــــــــــــ
  ـم أستاذ مساعد بقس                   

ــ ـــــــــــــــــالنحــ  تـــــــــــ
ودة  المدير التنفيذى لوحدة ضمان الج                  

 ـــه بالكليــ
 

وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا                 
 وثـــــحوالب

أستاذ ورئيس قسم                 
 ــــــر ـالتصويــــــــــــــــــــــــــ

أستاذ  متفرغ بقسم                 
 ــــــتـالنحــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــور ـــأستاذ  متفرغ بقسـم الديكــــــــــــــــــــــــــ        
مدرس بقسـم                 

ــ العمــــ  ـــــاره ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
بقسم ترميم وصيانة   أستاذ               

     اآلثــــــــــــــــــــــار
 

مرحباً سيادته بالسادة األعضاء    "بسم هللا الرحمن الرحيم  " د / رئيس المجلس الجلسه  0وقد إفتتح السيد أ 
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 0التصديق على محضر الجلسة السابقة     : وعالموضـ          -1

 0تم التصديق على محضر الجلسة السابقه    رار :ــــــالقـ          
 
 
 

 شئون العاملين                                                                                

ـــالموضــ -2  وعــ
: 

 ( المنعقوود بتوواري 234بجلسووته رقووم ) النحووت س قسووم مجلوو بخصوووإ إحا ووة
جمـال د/ أ.م.السـيد  مـن    هالمقدمـ  العلميه والفنيـهبمجمل األبحاث  م  10/5/2021

بالقسـم إلـى اللجنـه العلميـة الدائمـه للترقـى أستاذ مساعد    –  يحيى محمد صدقى
بـنفس القسـم والكليـة تخصـ  )نحـت بـار ( النحـت  بقسـم  أسـتاذ  شغل وظيفة  ل

 .أبحاث 6وعددها 

 0أحيط المجلس علماً   رار :القـــــــ 
ـــالموضــ -3  وعــ

: 

 ( المنعقوود بتوواري 234رقووم )بجلسووته  النحووت مجلووس قسووم بخصوووإ موافقووة 
جمــال يحيــى د/ أ.م.الطلــب المقــدم مــن الســيد علووى                 م10/5/2021

الفنى ط لتقييم ملف النشاتشكيل لجنة      بشأنأستاذ مساعد بالقسم  -محمد صدقى  
أسـتاذ  شـغل وظيفـةللترقـى لإلى اللجنـه العلميـة الدائمـه    للتقدمالخا  بسيادته  

بنفس القسم والكلية وتم التشكيل على النحـو بقسم النحت تخص  )نحت بار (  
 التالى :
 أستاذ بقسم النحت بكلية الفنون الجميلة ،  -محمد جالل حسنالسيد أ.د/  -1

 مة المجتمع وتنمية البيئة السابق ونائب رئيس جامعة المنيا لشئون خد
                                                                                -  ً  رئيسا

 أستاذ بقسم النحت ، ووكيل الكلية     -السيد أ.د/ رأفت السيد منصور -2
 عضواً  -لخدمة المجتمع وتنمية البيئه السابق                             

 أستاذ بقسم النحت  –إيمان محمد صالح الدين البحيرى أ.د/  هالسيد -3
 عضواً  -جامعة المنيا                                                         

 0الموافقه   رار :القـــــــ 
ــالموضـ -4  وعــــ

: 

 ( المنعقد بتواري 43بجلسته رقم )الرسوم المتحركه مجلس قسم   بخصوإ إحا ة
من السيد د/ على حسن  هالمقدم بمجمل األبحاث  العلميه والفنيه م  10/5/2021

شـغل وظيفـة بالقسـم إلـى اللجنـه العلميـة الدائمـه للترقـى لالمدرس    –عبد الاله  
 أبحاث. 7أستاذ مساعد بنفس القسم والكلية وعددها 

 0أحيط المجلس علماً   رار :القـــــــ 
ـــالموضــ -5  وعــ

: 

 ( المنعقد بتواري 43بجلسته رقم )الرسوم المتحركه مجلس قسم فقة موابخصوإ  
المـدرس    –الطلب المقدم من السيد د/ على حسن عبد الـاله  على  م  10/5/2021

للتقـدم إلـى   الخا  بسـيادتهالفنى  تشكيل لجنة لتقييم ملف النشاط    يشأنبالقسم  
س القسـم والكليـة أسـتاذ مسـاعد بـنف  شغل وظيفةللترقى لاللجنه العلمية الدائمه  

 وتم التشكيل على النحو التالى :
 محمد إبراهيم هاشم  ) عميد الكليه (  عضواً  السيد أ.د/  -1
 أستاذ ،ورئيس قسم الجرافيك -السيد أ.د/ أحمد رجب صقر -2

ً  -جامعة المنيا  –والعميد األسبق لكلية الفنون الجميلة                      رئيسا
ورئيس قسم الرسـوم  أستاذ -د/ عبد الرحمن عبد الحميد الجندىالسيد أ. -3

 عضواً  -جامعة المنيا  –المتحركه بكلية الفنون الجميلة 

 0الموافقه   رار :القـــــــ 
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ــالموضـ -6  وعــــ
: 

 

 ( المنعقوود بتوواري 21بجلسووته رقووم )الووديكور موافقووة مجلووس قسووم بخصوووإ 
المعيـده بالقسـم     –لمقدم من م/ ميرنا مدحت نـاجح   الطلب ا  علىم  9/5/2021

لتعيينها فى وظيفة مدرس مساعد بالقسم حيث أنها منحت درجة الماجستير فـى 
 .25/8/2020بتاريخ المنعقد مجلس الجامعه 

 0أوصى المجلس بالموافقه   رار :القـــــــ 
ـــ -7  وعالموضــــ

: 

 

 ( المنعقوود بتوواري 30قووم )بجلسووته رالجرافيوو  موافقووة مجلووس قسووم بخصوووإ 
المعيـده بالقسـم     –الطلب المقدم من م/ أمانى بسام محمد     علىم  10/5/2021

لتعيينها فى وظيفة مدرس مساعد بالقسم حيث أنها منحت درجة الماجستير فـى 
 .4/2021/ 27بتاريخمجلس الجامعه المنعقد 

 0أوصى المجلس بالموافقه   رار :القـــــــ 
ـــ -8  وعالموضــــ

: 

 

ــاريخ 24بخصــو  موافقــة مجلــس قســم العمــاره بجلســته رقــم ) ( المنعقــد بت

المعيــده  –م               علــى تعيــين م / منــة هللا أحمــد يوســف 16/5/2021
 بقسم العماره على درجة مدرساً مساعداً بالقسم 

 0أوصى المجلس بالموافقه   رار :القـــــــ 
ـــ -9  وعالموضــــ

: 

 

( المنعقــد بتــاريخ 21مجلــس قســم الــديكور بجلســته رقــم )بخصــو   موافقــة 

د / جمــال الســيد علــى 0م علــى تجديــد  اةجــا ة الممنوحــة للســيد أ9/5/2021
قسم لمرافقة ال وجة التى تعمل بدولة اةمـارات العربيـة الاألستاذ ب  –السمنودى  
م ، حيــث أن اةجــا ة 7/6/2021وذلــك لمــدة عــام إعتبــاراً مــن  –المتحــدة 

 0م 6/6/2021حة لسيادته سوف تنتهى فى الممنو
 0الموافقه ، مع عدم السماح له بالعمل   رار :القـــــــ 
ـــالموضــ -10  وعــ

: 

 

ــاريخ 24بخصــو  موافقــة مجلــس قســم العمــاره بجلســته رقــم ) ( المنعقــد بت

تجديــد إجــا ة رعايــة الطفــل الممنوحــة للســيده ســاره م علــى 16/5/2021

ــدالع ي  محمــد  ــدأ مــن  المــدرس –عب ــى أن تب ــى 1/5/2021بالقســم عل م وحت

               م 30/4/2022

 رار :القـــــــ 
 

 0الموافقه  
 ات اةنتداب  

ـــ -11  وعالموضــــ
: 

 

قسم  بخصوإ   مجلس  )الديكور  موافقة  رقم  بتاري  21بجلسته  المنعقد   )  
من   على م  9/5/2021 المقدم  اةنتداب  أ  طلب  الرحيم  عبد  سهير  أ.د/  بو  السيده 

بالمنيا الجديده وذلك بواقع يوم    العيون إلى المعهد العالى للهندسه والتكنولوجيا
أسبوع   كل  من  الجامعى  الخميس  للعام  الثانى  الدراسى  الفصل  -2020خالل 

 الدراسى. على أن يكون خارج جدول سيادتها م 2021

 0الموافقه ، على أن يكون خارج جدول سيادتها   رار :القـــــــ 
ـــا -12  وعلموضــــ

: 

قسم  بخصوإ   مجلس  )الديكور  موافقة  رقم  بتاري  21بجلسته  المنعقد   )  
  –السيد د / وائل كمال الدين شعبان    طلب اةنتداب المقدم من   على م  9/5/2021

من  بالعاشر  والتكنولوجيا  للهندسة  العالى  بالمعهد  للتدريس  بالقسم  المدرس 
الدراسى   الفصل  خالل  وذلك   ، بالقاهره  الجامعى  رمضان  لالم  الثانى 
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م يومى السبت واألحد من كل أسبوع ، على أن يكون ذلك خارج  2020/2021

 0الجدول الدراسى الخا  بسيادته  
 0الموافقه ، على أن يكون خارج جدول سيادته   رار :القـــــــ 

 

ـــالموضـــ -13  وعـ
: 

( رقم  بجلسته  العماره  قسم  مجلس  موافقة  بتاريخ 24بخصو   المنعقد   )  

م16/5/2021 ياسر   / الدكتور  إنتداب  على  المغربى  ح م  الدين  صالح    –مد 
خالل   بالمنيا  والتكنولوجيا  للهندسة  العالى  بالمعهد  للتدريس  بالقسم  المدرس 

م يوم السبت من كل أسبوع  2020/2021الفصل الدراسى الثانى للعام الجامعى  

0 
 0سيادته  الموافقه ، على أن يكون خارج جدول  رار :القـــــــ 

 

 الدراسات العليا 
ــــالموضــ -14  وعـ

: 

( رقم  بجلسته  الجرافيك  قسم  مجلس  موافقة  بتاريخ  30بخصو   المنعقد   )
تمهيدى  10/5/2021 لطالب  الشعبية  الفنون  مادة  تدريس  إسناد  على  م 

الجرافيك    –الماجستير   أ  –قسم  السيد  إلى  مطبوع  تصميم  على 0م0شعبة   / د 
 د / متولى محمد على عصب  0لمرحوم أأحمد شعبان بدالً من ا

  0أحيط المجلس علماً   رار :القـــــــ 
 اللجان المنبثقة عن مجلس الكليه   

ــــــالموض -15 وــــ
 : ع

محضر   والطالببخصوإ  التعليم  شئون  بتاري     بجلستها    لجنة  المنعقده 

 م  2021/ 5/ 9

 لجنه   الموافقه على الموضوعات الوارده بال رار :ـــالقــــــ 

ــــالموض -16 وــــــ
 : ع

 0 م11/5/2021بتاري بخصوإ محضر لجنة العالقات الثقافيه بجلستها المنعقده 

 0الموافقه على الموضوعات الوارده باللجنه    رار :ـــالقــــــ 
ــــالموض -17 وــــــ

 : ع

ــوثمحضوور بخصوووإ  ــا والبح ــات العلي ــة الدراس   بتوواري   المنعقووده بجلسووتها  لجن

 0م 12/5/2021
 0الموافقه على الموضوعات الوارده باللجنه  رار :ــــالقـــــ 
على أن   الثانية ظهراً  حضر على ما تقدم حيث كانت الساعة  وقد أقفل الم  00هذا     

     0فى الجلسة القادمة بإذن هللا             يعود لإلنعقاد  

                                      أمين المجلس                                          
  ورئيس المجلس عميد الكليه 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
 

أ.د /   )                                              حيى صدقى  (أ.د/جمال ي ) 
                                                                                                            (                                                                                                                             محمد إبراهيم هاشم

 
 
 


