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 " بسم هللا الرمحن الرحيم"                                                  
 (18)رقمالجلسة -إجتماع مجلس كلية الفنون الجميلهمحضر  

 م  19/4/2021المنعقد بتاريخ  

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

(  18تم عقد إجتماع مجلس كلية الفنون الجميله بجلستة رقم ) م  2021/ 4/ 19األثنين  الموافق  إنه فى يوم        
 تحت رئاسة :   الثانية عشر ظهراً  الساعة  كانت  حيث 

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

                  : وبحضور كل من الساده أعضاء المجلس وهم

وكيل الكلية لشئون التعليم            ربه علـــــــــــــــــــــــى د / صالح عبد 0السيد أ  -2
    والطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالب

وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا               السيد أ.د/ هشام محمد حسن الجبــــــــــاس -3
    والبحـــــــــــــــــــــــــــــــــوث  

د / إسماعيل أحمد  0يد أ الس -4
 عامــــــــــــــــــــر 

 

عبد الرحيم أبو   سهير /د  0أ  السيده -5
 ـون العيــــ

 
 

محمد أبو الفتوح محمود  د /  0السيد أ  -6
 مـغنيـــ

 

د / عبير غريب عبد هللا  0السيده  أ -7
   إبراهيــــم

سامى محمد أبو  د / 0أ   السيد -8
 طالـــــــــــــــــب 

محمد  جمال يحيى   د /أ.السيد  -9
 صدقـــــــــــى 

السيد د/ وليد عبد الهــــــادى  -10
 هشــــــــــــــور

د / سيد محمد   السيد  -11
ــ عبدالعظيــــــــــ  ـم ـــــ

 وقد إعتذر عن الحضور كالً من:  
د / أحمد رجب  0السيد أ  -1

                  صقــــــــــــــــــــــــــــر 
د / إيهاب عبد هللا  0السيد أ  -2

    ــــــــــفيوســـــــ
 

د / أحمد سليم أحمد  0السيد  أ  -3
 سالــــــــــــــم 

 

د / عبدالرحمن  0السيد أ  -4
 ــــــدى ـــــالجنــــــــــ

 :   وقد تغيب عن الحضور كل من
محمد عبد المنعم د /  0السيد أ  -

 م ـــــإبراهيــــــ
السيد أ.د/ محمدين محمد   -

                   عــــــــــــربيـــــــــ

أستاذ ورئيس قسم       
 العمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاره 

ـم  رئيس قسأستاذ و     
 رـوــــــــــــــــــــالديكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أستاذ ورئيس قسم ترميم وصيانة    
 ــارـــــــــــــــــــــــــــــــاآلثـــــ

بقسم ترميم وصيانة    أستاذ     
ــ اآلثــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     ارـ

أستاذ  متفرغ بقســم       
 ــــورـالديكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أستاذ مساعد بقسم      
 ـت ــــــــــــــــــــــــــــــــالنحــــــــــــــــــــــــــــ

بقســــــــم مدرس      
 العمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاره

المدير التنفيذى لوحدة ضمان الجودة      
ــ ـبالكليــــــــــــــــــــــــ  هـــــ

 
 

أستاذ ورئيس قسم      
 ــــــــك ـــــــــــــــــــــــــجرافيــــــــــــــــــــــــال
أستاذ ورئيس قسم       

   النحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت
أستاذ ورئيس قسم      

 التصويــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر
أستاذ ورئيس قسـم الرسوم      

ــ المتحركــــ  هـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

م  ــــبقسأستاذ 
 ـر     ـــتصويــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال

أستاذ متفرغ  بقسم  
 ـتــ النحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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مرحباً سيادته بالسادة األعضاء    "رحمن الرحيم  بسم هللا ال" د / رئيس المجلس الجلسه  0قد إفتتح السيد أ و
 ثم شرع المجلس النظر فى الموضوعات التاليه :  00

 0التصديق على محضر الجلسة السابقة     : الموضــــوع        -1

 0تم التصديق على محضر الجلسة السابقه    رار :ــــــالقـ                         
 
 

 شئون العاملين 

 وعالموضــــــ  -2
: 

الخطها  الهوارد مهن السهيد أ د/ د / عميد الكليهه بشه ن  0مذكرة السيد أبخصوص  
المجلهس األعلهى للجامعهات   قهرار    والمتضهمن  أمين المجلس األعلهى للجامعهات  

بش ن الموافقه على قيام الجامعات بترشيح السهاده أعضهاء م  20/2/2021بتاريخ  
عى للدورة الجديده وفقاً لمعايير هيئة التدريس لعضوية لجان قطاعات التعليم الجام

  الترشح التاليه : 
ــد -1 ــه الســابقه )عمي ــه   - المناصــب ااداري ــيس جامع ــب رئ ــيس  –نائ رئ

 جامعه(
المشاركه السابقه فى هيئة المكتب / اللجان التخطيطيه أو أى من اللجان  -2

 المنبثقه من لجان القطاع
 مصر المشاركه فى أنشطة ومشروعات تطوير التعليم العالى فى -3
 المشاركه فى تطوير اللوائح -4
 التعاون مع مؤسسات أكاديميه تعليميه وبحثيه دوليه  -5
المشاركه فى تطوير المعايير القياسيه األكاديميـه لجـودة التعلـيم العـالى  -6

مع الهيئه القوميه لضمان الجوده والتعليم وااعتماد أو وجود دور فعال 
 عتماد الهيئهفى الجامعه أو الكلية أدى إلى الحصول على إ

المشــاركه فــى إنشــاء أو تقيــيم مؤسســات التعلــيم العــالى فــى مصــر أو  -7
 خارجها

 الخبرات السابقه فى وزارات وهيئات الدوله المختلفه -8
 المشاركه فى إنشاء تخصصات علميه أو برامج جديده -9

 الحصول على جوائز الدوله والنيل. -10
 كالً من : وبعرض الموضوع على األقسام العلميه فقد ورد إلينا من

مها   م5/4/2021  المنعقهد بتهاريخ(  29)بجلسته رقم  مجلس قسم الجرافيك   -
 ســتاذ بالقســمأ -صــقرمنصــور أحمــد رجــب الســيد أ.د/ يفيههد بترشههيح  

 .استيفائه أغلب المعايير ومرفق طيه األوراق المطلوبه
ما يفيهد  م8/3/2021 المنعقد بتاريخ( 19)بجلسته رقم مجلس قسم ديكور   -

 األستاذ المتفرغ بالقسم. -سيد أ.د/ سامى محمد أبو طالبالبترشيح  

 رار :القـــــــ 
 

أستاذ  –د / أحمد رجب صقر 0أ  بعد تساوى كل من السادة المرشحين  

أسـتاذ -د / سـامى محمـد أبوطالـب  0ورئيس قسم الجرافيك ، والسـيد أ
من حيث  إستيفاء المعايير المطلوبه ، تـم إجـراء متفرغ بقسم الديكور  

لتصويت السرى من قبل الساده أعضاء المجلـس وعليـه فقـد أجمعـت ا
ــددهم ) ــة األصــوات وع ــيد أ9غالبي ــد 0أصــوات ( للس ــامى محم د / س

ــب  ــل عــدد ) -أبوطال ــد رجــب صــقر 0صــوت ( للســيد أ2مقاب د / أحم

د / سامى محمد أبوطالـب لعضـوية لجـان 0وبالتالى يتم ترشيح السيد أ
 قطاعات التعليم الجامعى

  

 وعــــــالموض  -3
: 

 

)بخصوص   رقم  بجلسته  النحت  قسم  مجلس  بتاريخ  233موافقة  (المنعقد 
من  طلب  ال  على   م5/4/2021 محمد    السيدالمقدم  درويش أ.د/  صالح    -محمد 
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مدة  والتى تعمل بدولة الكويت لرافقة الزوجه  جازه م أستاذ بقسم النحت لتجديد أ
من   إعتباراً  الدراسى    م 2021/ 4/ 30عام  العام  من  م  2022-2021وذلك 

 . )مع عدم السماح له بالعمل أثناء فترة األجازه(وبدون أجر 

 رار :القـــــــ 
 

   0الموافقه 

 وعالموضــــــ  -4
: 

 

أنور   ماهر  الشيماء  د/  السيده  من  المقدم  األجازه  طلب  المدرس    –بخصوص 
م  2021/ 6/ 7م حتى  8/4/2021بالقسم لمدة شهرين على أن تبدأ إعتباراً من  

الجامعى  وبناءاً   المنيا  مستشفى  من  الصادر  الطبى  التقرير  وبعرض  على   ،
التصوير قسم  مجلس  على  )  الموضوع  رقم  بتاريخ  4بجلسته  المنعقد   )

 قد وافق المجلس مع إسناد جدول سيادتها إلى كل من :   م12/4/2021

أ.د/   -1 إلى  جدارى  تصوير  الرابعه  للفرقه  بالكمبيوتر  وتلوين  رسم  مادة 
 أحمد سليم 

 مادة تصوير للفرقه ااعدادى إلى أ.م.د/ رحاب محمد عبد المنعم.  -2

 رار :القـــــــ 
 

 0الموافقه 

 اانتدابــات  

 وعالموضــــــ  -5
: 

 

الترميم   قسم  مجلس  موافقة  رقم  بخصوص  بتاريخ (  66)بجلسته    المنعقد 
أستاذ متفرغ بالقسم     –حسين محمد على  د/  أ.إنتداب السيد  على    م 5/4/2021
الجميلة  إل الفنون  كلية  (  ج  –ى  )النحت  يوم امعة حلوان قسم  الخميس  وذلك  ى 

ساعة أسبوعياً خالل الفصل الدراسى الثانى    16من كل أسبوع  بواقع  والسبت  

 ات اآلتيه: مقرراللتدريس  م 2021-2020للعام الجامعى 
 عدد الساعات  شعبة  الفرقه   المقرر  م
مادة   1

 تكنولوجيا  
النحت  الرابعه

انى  الميد
 والفراغى

ساعتان 
 أسبوعياً 

مادة   2
 تكنولوجيا  

النحت البارز   الرابعه
 والميداليه 

ساعتان 
 أسبوعياً 

مادة   3
 تكنولوجيا  

النحت  الثالثه
الميدانى  
 والفراغى

ساعات   4
 أسبوعياً 

مادة   4
 تكنولوجيا  

النحت البارز   الثالثه
 والميداليه 

ساعات   4
 أسبوعياً 

مادة   5
 تكنولوجيا  

النحت  يه الثان
الميدانى  
 والفراغى

ساعات   4
 أسبوعياً 

 
 رار :القـــــــ 

 

 0يتعارض مع جدول سيادته  الموافقه على أال

 وعالموضــــــ  -6
: 

 

الديكور   قسم  مجلس  موافقة  رقمبخصوص  بتاريخ (  20)بجلسته    المنعقد 
أستاذ مساعد بالقسم إلى    –مها لؤى   د/  م.  أ.  هإنتداب السيدعلى    م5/4/2021
الجميلة  ك الفنون  واألثنين     –لية   ، األحد  يومى  وذلك  أسيوط   كل  جامعة  من 

الدراسى   الفصل  خالل  الجامعى  أسبوع   للعام  أن    م 2021-2020الثانى  على 
 يكون خارج جدول سيادتها بالقسم لتدريس المقرر ات اآلتيه : 

 الفرقه   المقرر  م
 الثالثه )عماره داخلية(  تصميمات   1

 الرابعه)فنون تعبيريه(  اتدراسة المرئي 2

 الرابعه)عماره داخليه(  دراسة المرئيات 3
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 رار :القـــــــ 
 

 0الموافقه على ان يكون خارج جدول سيادتها 
 

 وعالموضــــــ  -7
: 

 

الديكور   قسم  مجلس  موافقة  رقمبخصوص  بتاريخ (  20)بجلسته    المنعقد 
أستاذ مساعد    –الحميد  محمد صابر عبد  د/  م.  أ.إنتداب السيد  على    م5/4/2021

    األثنينالسبت ، ووذلك يومى      جامعة أسيوط  –إلى كلية الفنون الجميلة    بالقسم
الدراسى   الفصل  خالل  أسبوع   كل  الجامعى  من  للعام    م2021-2020الثانى 

 جدول سيادته بالقسم لتدريس المقرر ات اآلتيه : خارج  يكون  على أن
 الفرقه   المقرر  م
  العماره  تصميمات 1

 الداخليه
 الرابعه

تصميمات الديكور   2
 التنفيذيه 

 الرابعه

 ( فنون تعبيريه)الثالثه مرئياتالدراسة  3
 

 رار :القـــــــ 
 

 0الموافقه على ان يكون خارج جدول سيادته 
 وعالموضــــــ  -8

: 

 

الديكور   قسم  مجلس  موافقة  رقمبخصوص  بتاريخ (  20)بجلسته    المنعقد 
د/  إنتداب  على    م 5/4/2021 الفنون  السيد   كلية  إلى  العظيم  عبد  محمد  سيد 

من كل أسبوع  خالل    جامعة أسيوط وذلك يومى األثنين ، والخميس    –الجميلة  
الدراسى   الجامعى  الفصل  للعام  خارج    م2021-2020الثانى  يكون  أن  على 

 جدول سيادته بالقسم لتدريس المقرر ات اآلتيه : 
 الفرقه   المقرر  م
 ىاألول تصميمات  1

 ثالثهال تجهيزات فنيه  2

 الرابعه )عماره داخليه(  إدارة أعمال  3

 )عماره داخليه( الرابعه  كميات ومواصفات 4
 

 رار :القـــــــ 
 

 0الموافقه على ان يكون خارج جدول سيادته 
 وعالموضــــــ  -9

: 

 

الترميم   قسم  مجلس  موافقة  رقم  بخصوص  بتاريخ (  66)بجلسته    المنعقد 
السيد  على    م5/4/2021 كلية  د/  أ.م.إنتداب  إلى  النقرتى   محمد  عثمان  يحيى 

الزقازيق    –اآلثار   الثالثاء  جامعة  يوم  الفصل    وذلك  خالل  أسبوع   كل  من 
الجامعى  الدراسى   للعام  مع جدول    م 2021-2020الثانى  يتعارض  ال  أن  على 

 لتدريس المقرر ات اآلتيه : سيادته بالقسم 
 ات عدد الساع الفرقه   المقرر  م
عالج وصيانة المواد   1

 األرشيفيه 
 بواقع ساعه نظرى   الثالثه

 ،وساعتين عملى 
عالج وصيانة   2

 المخطوطات األثريه 
بواقع ساعه ونصف   الثالثه

نظرى ،وأربع ساعات  
  عملى ، وساعتين ميدانى 

 0الموافقه  رار :القـــــــ 

 وعالموضــــــ  -10
: 

 

الترميم  بخصوص   قسم  مجلس  رقم  بجلستموافقة  بتاريخ (  66)ه    المنعقد 
  وزارة اآلثار   –مخاطبة  األمين العام للمجلس األعلى لآلثار  على    م5/4/2021

   -انتداب السيد د/ رجب محمد عبد السالم لتدريس مقرر فنون وعماره إسالميه
ساعات أسبوعياً خالل    4الفرقه الثانيه، وذلك يوم الثالثاء من كل أسبوع  بواقع  

   . م 2021-2020الثانى للعام الجامعى ى الفصل الدراس
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 رار :القـــــــ 
 

 0الموافقه 
 

 عالقات الثقافيةال  
 الموضــــــوع  -11

: 

السالم   عبد  طال   تونى  الدكتور/  من  المقدم  اإلهداء  اآلثار    –بخصوص  مدرس 
تمثل  كلية والمالكلية األدا  بجامعة المنيا إلى مكتبة    -اليونانيه والرومانيه بقسم اآلثار  

الرومانيه   مصر  فى  الجنائزيه  العماره   " عنوان  تحت  سيادته  كتا   من  نسخه  فى 
)واحتى الخارجه والداخله نموذجاً( " وذلك بغرض التبادل العلمى والثقافى مما يفيد 

 المتخصصين وغيرهم من المهتمين بدراسة علم اآلثار   

 0خطاب شكر لسيادته  الموافقه على قبول ااهداء ، مع توجيه القـــــــرار : 
 

 اللجان المنبثقة عن مجلس الكليه   

 وعــــــالموض  -12
: 

 م  2021/ 4/ 11عليم والطال  المنعقده بتاريخ   بخصوص محضر لجنة شئون الت

 0الموافقه على الموضوعات الوارده باللجنه  رار :القـــــــ 

 وعــــــالموض  -13
: 

 م  12/4/2021    بخصوص محضر لجنة المكتبات المنعقده بتاريخ

 0الموافقه على الموضوعات الوارده باللجنه  رار :القـــــــ 

 وعــــــالموض  -14
: 

 م  2021/ 4/ 11   بخصوص محضر لجنة الدراسات العليا والبحوث  المنعقده بتاريخ 

 0الموافقه على الموضوعات الوارده باللجنه رار :القـــــــ 

 وعــــــالموض  -15
: 

( المنعقده بتاريخ  2ون خدمة المجتمع وتنمية البيئه رقم ) بخصوص محضر لجنة شئ 
 م 2021/ 4/ 12

 0الموافقه على الموضوعات الوارده باللجنه   رار :القـــــــ 

 وعــــــالموض  -16
: 

 م  2021/ 4/ 17  بخصوص محضر لجنة العالقات الثقافية  المنعقده بتاريخ  

 0باللجنه  الموافقه على الموضوعات الوارده رار :القـــــــ 

 

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

    
        أمين المجلس                                                                                               
 عميد الكليه  

                                                                                                                                         
 ورئيس المجلس  

 
                                                                                                                                                                                                                                                        

)   )أ.د/جمال يحيى صدقى (                                                          
                                                                                  راهيم هاشم  (                                                                                                                 أ.د / محمد إب

 


