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 "" بسم الله الرحمن الرحيم                                                  
 (5رقم )الجلسة -إجتماع مجلس كلية الفنون الجميلهمحضر  

 م 02/5/0229المنعقد بتاريخ 

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

 حيث( 5تم عقد إجتماع مجلس كلية الفنون الجميله بجلستة رقم ) م 02/5/0229 الموافق اإلثنينإنه فى يوم        

 تحت رئاسة :  الثانية عشر ظهراً كانت الساعة 

وبحضور كل من الساده أعضاء محمد إبراهيم هاشـــــــــــــــــــم         عميد الكليه   د  /2أ السيد -2

 المجلس وهم: 

وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا          د / طارق محمود نبيــــــــــــــــــــه2م2السيد أ  -0

 والبحــــــــــــــــــــــــــــوث 
والمدير التنفيذى                                                                                                 

 لوحدة  الجودة بالكليــــــــــــــــــــــــــــــــــــه
د / صالح عبد ربه 0السيد أ  -3

 علـــــــــــــــــــــــى

د/ رأفت السيد 2السيد أ -4

  منصـــــــــــــــــــــــــور
د / إيهــاب عبـــد الله 0السيد أ -5

 يوســــــــــــــف             
د / أحمد سليم أحمد 0السيد  أ  -6

 سالــــــــــــــم
د / هشام محمد حسن  0م0السيد أ -7

 الجبـــــاس
د / عبير غريب 0م0السيده أ -8

 عبـــــــــــــد اللـه
د / إسماعيل أحمد 0م0السيد أ -9

 عامـــــــــــــــر
د / عبدالرحمن 0م0السيد أ -00

 الجنـــــــــــــــدى
حمد إسماعيل د / م2السيد أ -00

 نجاهيـــــــــــــــ
حمد د / حسين م0السيد أ -01

 ىعلـــــــــــــــــــــــــ
محمد على محمود  د /2السيد أ -03

 ـرخاطــــــــــــ
أبو  د / سامى محمد0السيد أ -04

 بطالـــــــــــــــــ
د /  جرجس سعيد 0م0السيد أ -05

 لخائيـــــــــمي
مان السيد د / يحيى عث -06

 ودمحمـــــــــــــــــــــــ

وكيل الكلية لشئون التعليم    

 والطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالب

وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية    

        البيئــــــــــــــــــــه

أستاذ ورئيس قســـم   
        تــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالنحـــــــــــــ

 

أستاذ ورئيس قســم     
        التصويـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر

أستاذ ورئيس قســم     
 الديكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــور

صيانة أستاذ ورئيس قســـم ترميم و    

 اآلثــــــــــــــــــــــــــــــار
أستاذ مساعد والمشرف على قســـم     

 العمـــــــــــــــــــــــــــــــاره
أستاذ مساعد وقائم بأعمال رئيس قسـم الرسـوم     

 المتحركـــه

أستاذ متفرغ بقسم     

 ــتالنحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أستاذ متفرغ بقسم ترميم وصيانة     

 اآلثــــــــــــــــــــــــــــــــار

أستاذ متفرغ بقسم     

 الجرافيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك 

أستاذ متفرغ بقسم    

 الديكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــور

بقسم أستاذ مساعد    

 النحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت

مدرس  بقسم ترميم وصيانة    

 اآلثــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــار

 : حضور الجلسهعدم  وقد إعتذر عن 
ــم د / أحمد رجب صقـــــــــــــــــــــــــر             أستاذ ورئيــس قسـ0السيد أ  -

 الجرافيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك
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 : كل مــــــــــــــــن وتغيب عن الحضور
أستاذ بقسم              هـــــــــــهيم محمد غزالــــــد / إبرا0السيد أ -

 رـــــــــــــــــــــــــالتصويـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ممثلة عن المجتمع  –مدير قصر الثقافه بالمنيا              وهـــــــــــــــــــــكتوره / رانيا عليــالسيده الد -

   ــىـالمدنـــــــــــ
 

د / رئيس المجلس الجلسه " بسم الله الرحمن الرحيم " مرحباً 2وقد إفتتح السيد أ 22هذا        
 ر فى الموضوعات التاليه :ثم شرع المجلس النظ 22سيادته بالسادة األعضاء 

 0التصديق على محضر الجلسة السابقة     : الموضــــوع -0

0تم التصديق على محضر الجلسة السابقه    رار :ــــــالقـ     

 عاملينالشئون 

 الموضــــــــوع -2

: 

 م21/5/1129(المنعقد بتاريخ 9بجلسته رقم) الجرافيكمجلس قسم بخصوص موافقة 
)فن  أستاذ على درجة  هناء حسن عامر /  وتعيين السيده أ.م.د  بمنح التوصيةعلى 
 بنفس القسم والكلية. (الكتاب

" أن السيدة الدكتوره / الموافقه على ما ورد بتقرير اللجنة والتى ترى :  رار :القـــــــ 
قسم -هناء حسن عبدالرحمن عامر ترقى لشغل وظيفة أستاذ فنون الكتاب 

 0جامعة المنيا "  –ون الجميله الجرافيك بكلية الفن

 الموضــــــــوع -0

: 

 

م 7/5/1129المنعقد بتاريخ (8)الديكور بجلسته رقممجلس قسم  موافقة صبخصو
ما ورد بالتقرير العلمى النهائى الوارد من اللجنة العلمية الدائمة لترقية األساتذة  على

المقدم من السيده  د/  واألساتذة المساعدين والمتضمن  فحص اإلنتاج العلمى والفنى
والمتقدمه للترقية إلى درجة أستاذ مساعد  حمود حسين المدرس بالقسم مها لؤى م

 . بنفس القسم والكلية 

" أن السيدة الدكتوره / الموافقه على ما ورد بتقرير اللجنة والتى ترى :  رار :القـــــــ 
 –الديكور  قسم- مساعدترقى لشغل وظيفة أستاذ  مها لؤى محمود حسين 
 0جامعة المنيا "  –بكلية الفنون الجميله شعبة العمارة الداخلية 

 الموضــــــــوع -3

: 

 

م 7/5/1129المنعقد بتاريخ (8)الديكور بجلسته رقممجلس قسم  موافقة صبخصو
ما ورد بالتقرير العلمى النهائى الوارد من اللجنة العلمية الدائمة لترقية األساتذة  على

مساعدين والمتضمن  فحص اإلنتاج العلمى والفنى المقدم من السيده  د/ واألساتذة ال
والمتقدمه للترقية إلى درجة أستاذ  -زينب لطفى عبد الحكيم خليفه المدرس بالقسم 

 . مساعد بنفس القسم والكلية 

" أن السيدة الدكتوره / الموافقه على ما ورد بتقرير اللجنة والتى ترى :  رار :القـــــــ 
 –الديكور قسم - مساعدترقى لشغل وظيفة أستاذ  زينب لطفى عبدالحكيم ال
وعليها التقدم جامعة المنيا  –بكلية الفنون الجميله شعبة العمارة الداخلية 

 0" بإنتاج علمى جديد

 الموضــــــــوع -4

: 

 

م 7/5/1129المنعقد بتاريخ (8)الديكور بجلسته رقممجلس قسم  موافقة صبخصو
بالتقرير العلمى النهائى الوارد من اللجنة العلمية الدائمة لترقية األساتذة ما ورد  على

واألساتذة المساعدين والمتضمن  فحص اإلنتاج العلمى والفنى المقدم من السيد  د/ 
والمتقدم للترقية إلى درجة أستاذ  -محمود أحمد محمد إسماعيل المدرس بالقسم 

 . مساعد بنفس القسم والكلية 

" أن السيد الدكتور/ الموافقه على ما ورد بتقرير اللجنة والتى ترى :  رار :ـــــالقــ 
قسم - مساعدرقى لشغل وظيفة أستاذ ي محمود أحمد محمد إسماعيل 

 0جامعة المنيا " -شعبة العمارة الداخلية بكلية الفنون الجميله –الديكور 

 الموضــــــــوع -5

: 

م 8/5/9102( المنعقد بتاريخ 3سته رقم )بخصوص موافقة مجلس قسم العماره بجل
حسام الدين /  د  المقدم من السيدتشكيل لجنة لتقييم ملف النشاط اإلدارى على 
، على أن تشكل   عمارهبقسم المساعد للترقى لدرجة أستاذ  بالقسم المدرس - صبرى

 اللجنة كالتالى :
 د / محمد إبراهيم هاشم         رئيسا  0أ -1
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 قـــــــــر         عضوا  د / أحمد رجب ص0أ -2
 د / حسين محمد علـــــــى         عضوا  0أ -3

 0الموافقه على التشكيل  رار :القـــــــ 

 الموضــــــــوع -6

: 

م  5/5/1129( المنعقد بتاريخ 55بخصوص إحاطة مجلس قسم الترميم بجلسته رقم )
نة العلمية الدائمة المدرس بالقسم إلى اللج –محمودتقدم السيد د/ يحيى عثمان بشأن 

بنفس القسم  للترقى لدرجة أستاذ مساعد لترقية األساتذة واألساتذة المساعدين 
 والكلية.

 0أحيط المجلس علما   رار :القـــــــ 

 الموضــــــــوع -7

: 

بخصوص موافقة مجلس قسم الترميم وصيانة اآلثار على  تشكيل لجنة لتقييم ملف 
إلى اللجنة العلمية   المدرس بالقسم-حيى عثمان محمود الدكتور / يالنشاط المقدم من 

 1 بنفس القسم والكليةأستاذ مساعد  الدائمة للترقى لشغل وظيفة 

 تشكل لجنة من كل من : رار :القـــــــ 
 رئيسا      د / حسين محمد علــــــــى    0أ -
 عضوا     د / إيهاب عبدالله يوسف      0أ -
 ـد         عضوا  د / أحمد سليم أحمــــــ0أ -
 عضوا      د / فاطمه صالح مدكـــور     0أ -
  عضوا     د / صالح عبدربه علـــــى      0أ -

 الموضــــــــوع -8

: 

 م6/5/1129(المنعقد بتاريخ 5بجلسته رقم) التصويرمجلس قسم بخصوص موافقة 
 على درجة مدرسللتعيين   دينا محمد محمود/  المعيده  طلب المقدم منالعلى 

 .لماجستيربناءا  على منحها درجة ا التصويربقسم  ساعدم

 0أوصى المجلس بالموافقه على التعيين  رار :القـــــــ 

 الموضــــــــوع -9

: 

م 6/5/1129المنعقد بتاريخ ( 5)بجلسته رقم  بخصوص موافقة مجلس قسم التصوير
كلية ب للعمل   ستاذ بالقسماأل -تجديد إعارة السيده أ.د/ أمل صبرى محمد عبده  على

 م.0202-0229جامعة الملك عبد العزيز وذلك للعام الدراسى  -التصاميم والفنون 

 0الموافقه طبقا  للنسبة المقرره  رار :القـــــــ 
 الموضــــــــوع -22

: 

م 5/5/1129( المنعقد بتاريخ 55بخصوص موافقة مجلس قسم الترميم بجلسته رقم )
كلية السياحه ب للعمل  ستاذ بالقسماأل -حمد أبو الفتوحعارة السيد أ.د/ متجديد إ على

جامعة الملك سعود  بالمملكه العربية السعودية وذلك لمدة عام إعتبارا  من  -واآلثار 
 م على أن تكون السنه العاشره واألخيره.32/8/0202م حتى 2/9/0229

 0الموافقه طبقا  للنسبة المقرره  رار :القـــــــ 

 ـوعالموضـــــــ -22

: 

م 8/5/1129( المنعقد بتاريخ 3بخصوص موافقة مجلس قسم العماره بجلسته رقم )
 للعملمساعد بالقسم الستاذ األ  –تجديد إعارة السيد أ.م.د/ أيمن محمد مصطفى  على

جامعة أم القرى بالمملكه  -معهد خادم الحرمين الشريفين ألبحاث الحج والعمره  ب
طبقا  وذلك " العام السادس  "م 0229/0202الجامعى للعام العربية السعودية 

 للقواعد والنسبه المقرره.

 0الموافقه طبقا  للنسبة المقرره  رار :القـــــــ 

ــ -20  وعـالموضــــ

: 

م 8/5/1129( المنعقد  بتاريخ 3بخصوص موافقة مجلس قسم العماره بجلسته رقم )
المدرس  –العزيز أحمد مصطفى الدكتوره / لبنى عبد السيده على تجديد إعارة 

جامعة  –بالقسم للتدريس بقسم العماره بكلية الهندسة المعمارية والتصميم الرقمى 
، مع  م9002/9090دار العلوم بالرياض بالمملكة العربية السعودية للعام الجامعى 

 1العلم بأنه جارى إستكمال إجراءات التعاقد 

 0سبة المقرره الموافقه طبقا  للن رار :القـــــــ 

 الموضــــــــوع -23

: 
م 8/5/1129( المنعقد  بتاريخ 3بخصوص موافقة مجلس قسم العماره بجلسته رقم )
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المدرس  –نجوى محمد منير السيد البدرى  السيده  الدكتوره /على تجديد إعارة 

بالقسم للتدريس بالمعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بمدينة العبور للعام الجامعى 

 م ، وذلك للعام الثالث 9002/9090

 0الموافقه طبقا  للنسبة المقرره  رار :القـــــــ 

 الموضــــــــوع -24

: 

م 7/5/1129( المنعقد بتاريخ 8بخصوص موافقة مجلس قسم الديكور بجلسته رقم )
لتجديد أجازة  أستاذ بالقسم – طلب المقدم من السيد أ.د/ جمال السمنودىال على
جامعة  –كعضو هيئة تدريس بقسم التصميم الداخلى  التى تعمل  رافقة الزوجهم

دولة اإلمارات العربية المتحده وذلك بعد إستكمال األوراق وفقا  للقوانين بعجمان  
 واللوائح.

 0الموافقه طبقا  للنسبة المقرره  رار :القـــــــ 

 الموضــــــــوع -25

: 

( المنعقد بتاريخ 123بخصوص موافقة مجلس قسم النحت بجلسته رقم )

أستاذ  –الطلب المقدم من السيد أ.د/ محمد محمد صالح درويش  م على23/5/1129

بالقسم بشأن منح سيادته أجازة لمرافقة الزوجه التى تعمل بدولة الكويت  إعتبارا  من 
 م وذلك للم شمل األسره كما ينص القانون على ذلك.8/6/0229

 0للنسبة المقرره  الموافقه طبقا   رار :القـــــــ 

 الموضــــــــوع -26

: 
( المنعقد بتاريخ 123بخصوص موافقة مجلس قسم النحت بجلسته رقم )

مساعد بالقسم الستاذ األ –نقل السيد أ.م.د/ ضياء عوض أحمد  م على23/5/1129

جامعة المنصوره طبقا  للوائح والقوانين وذلك بناءا  على  –إلى كلية الفنون الجميلة 

يد أ.د/ نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث بشأن ماورد خطاب الس

نقل السيد أ.م.د/ ضياء عوض أحمد للتعيين  لسيادته بموافقة جامعة المنصوره على

والمطلوب موافاتهم  عن طريق اإلعالن بجامعة المنصوره على درجة أستاذ مساعد

 ذلك األحمال التدريسيه للكليةبموافقة مجلس القسم والكلية على نقل سيادته وك

 0الموافقه  رار :القـــــــ 
 الموضــــــــوع -27

: 

م 8/5/1129( المنعقد بتاريخ 3بخصوص موافقة مجلس قسم العماره بجلسته رقم )
 رفع الجزاء لالمدرس بالقسم  –الطلب المقدم من د/ وليد عبد الهادى شورى على 

 وذلك طبقا  للوائح والقوانين. -تة أشهر حيث مضى عليه أكثر من س -الموقع عليه 

 0أوصى المجلس بالموافقه على رفع الجزاء  رار :القـــــــ 
 الموضــــــــوع -28

: 

م 8/5/1129( المنعقد بتاريخ 3بخصوص موافقة مجلس قسم العماره بجلسته رقم )
 رفعلالمدرس بالقسم  –الطلب المقدم من د/ حسام الدين صبرى محمود حجازى على 

وذلك طبقا  للوائح  - حيث مضى عليه أكثر من ستة أشهر -الموقع عليه  الجزاء 
 والقوانين.

 0أوصى المجلس بالموافقه على رفع الجزاء  رار :القـــــــ 

 الموضــــــــوع -29

: 
م 7/5/1129( المنعقد بتاريخ 8بخصوص إحاطة مجلس قسم الديكور بجلسته رقم )

س لمججلسات ل عن حضور عدد تسعة عادلى  الدين غيب السيد أ.د/ طارق كمال بت

 بدون عذر رسمى القسم 

 مجلس القسم قرر رفع سيادته من المجلس. وبعرض األمر على

 0 الموافقه رار :القـــــــ 
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 عالقات الثقافيهال  

 الموضــــــــوع -02

: 

 م8/5/1129( المنعقد بتاريخ 3موافقة مجلس قسم العماره بجلسته رقم )بخصوص 
المعيد بالقسم منحه للحصول على   –السيد م / أحمد عماد حبشى مصيلحى على  منح 

، وذلك بناءاً على اإلعالن الثانى درجة الماجستير بالواليات المتحدة األمريكية 
م بحد 1129/1111لبرنامج مبادرة التعليم العالى لمنح الدراسات العليا للعام الدراسى 

أغسطس  15حدة األمريكية  والمزمع عقدها إعتباراً من أقصى عامين بالواليات المت

 1م 1129

 0الموافقه  القــــــرار : 
 الموضــــــــوع -02

: 

( المنعقد بتاريخ 55بخصوص موافقة مجلس قسم الترميم بجلسته رقم )

 إهداء عدد من القطع الفنيه المقلده إلى كلية السياحه والفنادق  على5/5/1129

 أحد المشغوالت المعدنية.باك جصى معشق بالزجاج ود إثنين شعد وتشمل

 0الموافقه  القــــــرار : 
 الموضــــــــوع -00

: 

متفرغ الستاذ األ  –أ.د/ أحمد عبد العزيز على السيد  الطلب المقدم من بخصوص
نسخه من تمثال سيادته  لمنحه    جامعة حلوان -كلية الفنون الجميلة بقسم النحت ب

من أعمال سيادته  نسخ منه وخاصة  أنهأية لكلية وذلك لعدم وجود المقتنى بمتحف ا
 تقدمه.م ةرحلمفى 

 0الموافقه  القــــــرار : 
 الموضــــــــوع -03

: 

 ضم الكتاب المهدى من  الطلب المقدم من السيد / مدير المكتبه بشأن صبخصو
ل إلى " اإلبداع من التشكيتحت عنوان  أحمد فؤاد درويش/ مائىالمخرج السين

 إلى  مقتنيات مكتبة الكلية السينما "
 0الموافقه على قبول اإلهداء ، مع توجيه خطاب شكر لسيادته  القــــــرار : 

 شئون الطالب  
بشأن تحديد موعد  بدأ وتحكيم مشروع  د / عميد الكليه 1بخصوص مذكرة السيد أ :الموضــــوع -04

سام العلمية بكلية الفنون الجميلة للعام الجامعى البكالوريوس للفرقة الرابعه بجميع األق
 على أن تكون كالتالى :م 9102/ 9108
 : موعد بدء تنفيذ مشروع  البكالوريوس باألقسام العلمية كالتالى :  أوال 
:  يبدأ المشروع إعتبارا  من  يوم   التصوير ( –الترميم  –أقسام ) الرسوم  -

 0م 22/5/2012
 0م22/5/2012أ المشروع إعتبارا  من :   يبد  قسم الجرافيك -
 0م 00/5/2012:  يبدأ المشروع إعتبارا  من    قسم الديكـــور -
 0م 1/6/2012:  يبدأ المشروع إعتبارا  من   قسم النحـــــت  -
 0م 2/6/2012:  يبدأ المشروع إعتبارا  من    قسم العمـــاره -

 :قسام العلمية كالتالى ثانيا  : موعد إنتهاء وتحكيم مشروع البكالوريوس باأل
الجرافيك  –م تحكيم المشروع بأقسام ) الترميم 1/7/2012اإلثنين الموافــق  -

) 
 –الرسوم  –م تحكيم المشروع بأقسام ) النحت 2/7/2012الثالثاء الموافق  -

 التصوير (
 م تحكيم المشروع بقسم ) الديكور ( 0/7/2012األربعاء الموافق  -
م تحكيم 7/7/2012م  واألحد الموافق 2012/  6/7السبت الموافـــــق  -

 المشروع بقسم العماره 
 

 0 الموافقه القــــــرار : 
   

 الجــــــوده

 الموضــــــــوع -05

: 

 م6/5/1129(المنعقد بتاريخ 5بجلسته رقم) التصويرمجلس قسم بخصوص موافقة 
ترح لفريقى التنفيذى ألعمال الجوده بالقسم حيث تم تشكيل مقإعتماد الفريق  على
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 برنامجى فن الجداريات والتصوير الزيتى.

 0الموافقه على التشكيل  رار :القــــــ 
 الموضــــــــوع -06

: 

طلب السيد أ.د/ المدير التنفيذى لوحدة ضمان الجوده بالكلية بشأن مذكره  بخصوص
البرنامج حتى رسالة وأهداف إعتماد الفريق التنفيذى لبرنامج الترميم ، وكذلك 

 تسنى للقسم العلمى البدء فى إعداد المعايير.ي

 0الموافقه  رار :القــــــ 
 اللجان المنبثقة عن مجلس الكليه                                    

 

 الموضــــــــوع -07

: 

 1م 29/5/1129محضر لجنة العالقات الثقافية بجلستها المنعقده بتاريخ  

  0لموضوعات الوارده باللجنه  الموافقه على ا رار :القــــــ 
 الموضــــــــوع -08

: 

 

  ( المنعقده بتاريخ   7بخصوص محضر لجنة شئون التعليم والطالب بجلستها رقم )

 م 5/1129/ 25

 0الموافقه على الموضوعات الوارده باللجنه  رار :القـــــ 
الموضــــوع  -09

: 

( المنعقوده بتوواريخ    7ه رقووم )محضورلجنة شووئون ةدموة المجتمووع وتنميوة البيئوبخصووص 

  2م21/5/0229

 0الموافقه على الموضوعات الوارده باللجنه  القـــــــرار : 

الموضــــوع  -32

: 

لجنة لجنة الدراسات العليا والبحوث المنعقده  بتاريخ    بخصوص محضر 

 م23/5/1129

 0الموافقه على الموضوعات الوارده باللجنه  القـــــــرار : 
الموضــــوع  -32

: 
 م 5/1129بخصوص محضر لجنة المكتبات المنعقده بتاريخ   / 

 0الموافقه على الموضوعات الوارده باللجنه  القــــــرار : 
 

 ة الثالثه والنصفالمحضر على ما تقدم حيث كانت الساعهذا وقد أقفل            
    2الله على أن يعود لإلنعقاد فى الجلسة القادمة بإذن عصراً 

                                                                                                                                          

                                                                   أمين المجلس                                  
 ة عميد الكلي

                                                                                                                             
 ورئيس المجلس  

                                         ) أ.م.د / جرجس سعيد ميخائيل  (         
  

                                                                                                  

                                                                                                           
                                                                             ( محمد إبراهيم هاشم  / ) أ.د

  
                                                                                                                                                                              

 


