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 " بسم هللا الرمحن الرحيم" 

 (23رقم )الجلسة -إجتماع مجلس كلية الفنون الجميلهمحضر  
 م  20/9/2021المنعقد بتاريخ  

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

تم عقد إجتماع مجلس كلية الفنون الجميله بجلستة رقم  م   9/2021/ 20الموافق   االثنين إنه فى يوم                

 تحت رئاسة :     ظهرا  عشر  الثانية  كانت الساعة  حيث ( 22)

ــ هشام محمد حسن الجب   د  /0السيد أ -1 قائم بأعمال                                                    اســـــــ
 عميد الكليه  

 وبحضور كل من الساده أعضاء المجلس وهم: 
تمع  خدمة المج وكيل الكلية لشئون                       طارق محمود نبيــــــــــــــــــــــــــهد / 0أ السيد  -2

 وتنمية البيئه 
وكيل الكلية لشئون التعليم   محمد أبو الفتوح غنيـــــــــــــــــم                     د /  0السيد  أ  -3

 والطـــــــــــــــــــــالب 
ــ ـالسيد أ.د/ هشام محمد حسن الجبــ -4 شئون الدراسات العليا وكيل الكلية ل                اســـــــ

    وثـــــوالبحــ
مد سليم أحمد  أح د / 0يد أ الس -5

ــ   م ــــــــــسالــــ
عبدهللا  إسماعيل أحمد السيد أ.د/  -6

 رـــعامـــ
عبدالحميد     عبدالرحمن/د0أ  السيد -7

 دى ــنالج
جرجس سعيد  د / 0السيد أ  -8

      ميخائيـــــــــــــــــل
  عبدالرحيم  السيده أ.د/ سهير  -9

  ونـــــــأبوالعي
د / عبير غريب عبد  0سيده أال-10
 هللــــــــــــــــــــا

سمير محمود  د / 0السيدأ -11
 لــــــــــــــعبدالفضي

يده أ.د /هناء حسن  الس-12
 ن ــــــــــــعبدالرحمـــ

حسين محمد   د / 0السيد أ -13
 ـى ــــــــــــــــعلـــــــــ

د /  محمد جالل  0السيد أ -14
   حســـــــــــــــــــــــــن

بدالحليم د / آمال ع0السيده أ  -15
 محمـــــــــــــد 

على أحمد     السيد أ.م.د/ -16           
 ان ــ ــــــــــشعبـــــــــ
د  أيمن محمالسيد  د / -17

 ا ــــــــــــــزكريــــــــــــ

 : وقد تغيب عن الحضور

أستاذ ورئيس قسم                   
 رــــــــــــــــــــــــــــــــــالتصوي
أستاذ ورئيس قسم                    

 اره ــــالعمــــــــــــــــــــــــــــــــ
الرسوم   أستاذ ورئيس قسـم                

ــ المتحركــــــــ  هـــــــــ
أستاذ ورئيس قسم                 

                    النحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــت
أستاذ ورئيس قسم                 

 ــور ــــــــــــــــــــــــــــــــالديكـ
 

ترميم وصيانة   قسمورئيس   أستاذ                 
 ـاراآلثـــــــــــ

  بقسـمأستاذ                
 ر ـــــــــــــــــــــــــالتصويـــــــــــــــــــ

أستاذ بقسم                 
 ك ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالجرافيــ

وصيانة   أستاذ متفرغ  بقسم ترميم                
 اراآلثـــــــــــ
أستاذ متفرغ بقسم                

 النحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــت
أستاذ متفرغ بقسم                

 العمــــــــــــــــــــــــــــــــــــاره 
أستاذ مساعد بقسـم                 

ــ الجرافيــ  ك ـــــــــــــــــــــــــ
مدرس بقسم                  

ــ العمــــــــــــــــــــــــ  ارهـــــــــــــــــــــ
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د / طارق كمال الدين  0السيد أ  -
 عادلــــــــــــى 

أستاذ متفرغ بقسم                
 ـور ـــــــــــــــــــــــــــــــالديكـــ
    

مرحباً سيادته بالسادة    "بسم هللا الرحمن الرحيم " ئيس المجلس الجلسه د / ر 0وقد إفتتح السيد أ        

 ثم شرع المجلس النظر فى الموضوعات التاليه :   00األعضاء 

 0التصديق على محضر الجلسة السابقة     : وعالموضـ      -1

 0تم التصديق على محضر الجلسة السابقه    رار :ــــــالقـ          

 ن ـــليون العامــــشئ
 

م 6/9/2021( المنعقـد بتـاري   237رقـم )  النحـتبخصوص إحاطة مجلس قسم   :  وعالموضـــ -2

 /د 0م0أللسـيد بالتقرير العلمي النهـائي الاـاب بفحـب اانتـاع العلمـي والفنـي 
والمتقـدم لشـغل وظيفـة  النحـتبقسـم   االستاذ المسـاعد  جمال يحي محمد صدقي

 كلية .بنفس القسم وال أستاذ النحت البارز

الموافقه على ما ورد بتقرير اللجنـة والتـى تـرى ن أن السـيد الـدكتور / جمـال   رار :القـــــ 
يحيى محمد صدقى  يرقى لشغل وظيفة أستاذ النحت البـارز بقسـم النحـت بكليـة 

 0جامعة المنيا ن ، مع التوصية بالمنح  –الفنون الجميلة 
المنعقــد بتــاري   (47رقــم ) رســوم المتحركــةحاطــة مجلــس قســم الإبخصــوص  :  وعالموضـــ -3

بالتقرير العلمي النهـائي الاـاب بفحـب اانتـاع العلمـي والفنـي م  13/9/2021
المـدرس بقسـم الرسـوم   –محمـد الـدالي    الـالهللسيد الدكتور/ علـي حسـن عبـد  

 المتحركة والمتقدم لشغل وظيفة أستاذ مساعد بنفس القسم والكلية .

علـى  /فقه على مـا ورد بتقريـر اللجنـة والتـى تـرى ن أن السـيد الـدكتور الموا  رار :القـــــ 
يرقى لشـغل وظيفـة أسـتاذ مسـاعد بقسـم الرسـوم   -حسن عبدالاله محمد الدالى  

 0مع التوصية بالمنح  00جامعة المنيا ن  –المتحركة بكلية الفنون الجميلة 
م علـي 13/9/2021بتـاري   (  70التـرميم رقـم)  بخصوص موافقـة مجلـس قسـم :  وعالموضـــ -4

الدارس / عبد الباقي صـالح عبـد العـال تشكيل لجنة فحص الرسالة المقدمة من  
تحـت عنـوان القدمـه منـه  المدرس المسـاعد بالقسـم لفحـص رسـالة الـدكتوراة 

ندراســة تــاثير الحموضــة علــي الخــواص الميكانيكيــة والفزيائيــة للمخطوطــات 
عالجهـا تطبيقـا علـي بعـن النمـاذ    الورقية والطرق الحديثـة المسـتخدمة فـي

 -المختارة نوبناء علية تم تشكيل لجنة الفحص كالتالي :
 مــــه      أستاذ الترميم ورئيس القسم الترميــــأ.د/ عبير غريب عبد الل  
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 ـارـأستاذ الترميم بقسم ترميم االثـــــــ   ور      ــــأ.د/ فاطمة صالح مدك  
 أستاذ الترميم بقسم ترميم االثـــــــــارأمين       نين أ.د/ ايناس ابو العي  

 0 الموافقه على التشكيل رار :القـــــ 
م علـي 13/9/2021( بتـاري   70التـرميم رقـم)  بخصوص موافقـة مجلـس قسـم :  وعالموضـــ -5

 المـدرس المسـاعد   - الطلب المقدم من الدارس / عبد البـاقي صـالح عبـد العـال
درجة دكتوراه الفلسفه فى  ه منحتم أنه  درجة مدرس حيث  على  لتعيينهبالقسم  

وذلـك بعـد موافقـة مجلـس الجامعـه علـى المـنح   ترميمالفنون الجميلة تخصص  
 0 م21/8/2021بتاريخ 

 0أوصى المجلس بالموافقه على التعيين   رار :القـــــ 
الحاصل علـي  د مقاررامي ناجي عبباصوب  طلب التعين المقدم من الاريج /  :  وعالموضـــ -6

شعبة العمارة الداالية للعام الجـامعي  -قسم الديكور  –بكالوريوس الفنون الجميلة  
( بتـاريخ 25علي مجلس قسـم الـديكور رقـم )  األمر  وبعرن    -م  2020/2021

 ق الخطة الخمسية .يتطبقرر المجلس  7/9/2021

 0تطبق الخطة الخمسية   رار :القـــــ 
 

طلب التعين المقدم من الاريجـة / يينـب محمـد وائـل الحاصـلة علـي اصوب  ب :  وعالموضـــ -7
شـعبة العمـارة الدااليـة للعـام الجـامعي -قسم الـديكور  بكالوريوس الفنون الجميلة  

ــم ) -م 2020/2021 ــديكور رق ــس قســم ال ــي مجل ( 25وبعــرن الموضــوع عل
 ق الخطة الخمسية .يتطبقرر المجلس  7/9/2021بتاريخ 

 0تطبق الخطة الخمسية   :  رارالقـــــ 
الحاصـل علـي  روبرت جميـل سـعيدباصوب  طلب التعين المقدم من الاريج /  :  وعالموضـــ -8

شعبة الفنون التعبيريـة  للعـام الجـامعي   -قسم الديكور  -بكالوريوس الفنون الجميلة
ــم ) -م 2020/2021 ــديكور رق ــس قســم ال ــي مجل ( 25وبعــرن الموضــوع عل
 ر المجلس تطبيق الخطة الخمسية .قر 7/9/2021بتاريخ 

 0تطبق الخطة الخمسية   رار :القـــــ 
م علـي 13/9/2021( بتـاري   8رقـم)  لتصـويرا  بخصوص موافقـة مجلـس قسـم :  وعالموضـــ -9

علـي منحهـا للموافقـه    المدرس المساعد / ندا ممـدوح معـرو الطلب المقدم من  
 .م1/10/2021أجاية رعاية طفل لمدة عام يبداء من 

 0الموافقه   رار :القـــــ 
المـدرس المسـاعد   –م / مـريم محمـد عبـدالفتا   0باصوب الطلب المقدم من  م :  وعالموضـــ -10

بقسم الجرافيك بشأن تجديد إجاية رعاية الطفل الااصه بها للعـام الرابـإ إعتبـارا  
قسـم د / عميـد الكليـه نيابـة عـن ال0م ، وذلك بعد موافقة السيد أ1/10/2021من  

    0العلمى 

 0الموافقه   رار :القـــــ 
( المنعقد بتاري  46باصوب موافقة مجلس قسم الرسوم المتحركة بجلسته رقم ) :  وعالموضـــ -11

األسـتاذ   -السيد د / مصطفى عبدهللا عبـاسم على الطلب المقدم من   5/7/2021
رة للعمـل بجامعـة بشأن تجديد  ااجاية الممنوحـة لسـيادته لاعـا  المساعد بالقسم

العلــوم التطبيقيــة بالمملكــة ا ردنيــة الهاشــمية  لمــدة عــام دراســى جديــد يبــدأ مــن 
م ، وذلك بناءا  على مذكرة شئون العاملين 31/8/2022م وينتهى فى  1/9/2021
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 0والتى تفيد  بأنه قد تم إستيفاء  ا وارق المطلوبة من سيادته 

 0الموافقه   رار :القـــــ 
12  
- 

م بشـأن تشـكيل اللجـان 20/9/2021باصوب القرار اادارى الصـادر بتـاري    :  وعضـــالمو
لجنـة  –) لجنـة شـئون التعلـيم والطـالب المنبثقة عن مجلس الكلية وهـم كالتـالى  

لجنـة   –لجنة شئون خدمة المجتمـع وتنميـة البيئـه    –الدراسات العليا والبحوث  
وذلـك لجنة المكتبـات (  –المختبرات لجنة األجهزة العلمية و  –العالقات الثقافية  

 0ا قسام العلمية الوارده من  ترشيحات لطبقا  ل
 0الموافقه   رار :القـــــ 

 اإلنتدابات   

م علي الطلب  2021/ 9/ 13( بتاري   70باصوب موافقة مجلس قسم الترميم رقم) :  وعالموضـــ -13
من   مدكور  المقدم  صال   فاطمة  الترم  -أ.د/  بقسم  االثار  ا ستاذ  وصيانة  يم 

الجي االثارئى  لالنتداب  )   -لكلية  بواقإ  شمس  عين  اسبوعيا  4جامعة  ساعات   )
 -لتدريس مادتي:

              تكنولوجيا المواد والصناعات غير العضوية القديمة        -1
 ساعتان 

ــ تقنيات وعالع وصيانة الفاار والا -2                 ـيف      ـــــــــــــــ
 ساعتان 

 0الموافقه  رار :ــــالقـ 
 العالقات الثقافيه    

قسم :  وعالموضـــ -14 مجلس  موافقة  بتاري   8رقم)  لتصوير ا  بخصوص  علي  2021/ 13/9(  م 

على  موافقة علي حصولة  لل   / احمد سليم احمد سالم  د 0أالسيد  الطلب المقدم من  
بعثات  منحة برنامج تدريبي قصير أالجل ضمن الجيءاالول للعام الاامس لاطة ال

 0م   2022/ 2021
 0الموافقه  رار :القـــــ 

 شئون الطالب   

أ :  وعالموضـــ -15 السيد  مذكرة  بإنتهاء  0باصوب  ااحاطة  بشأن  الطالب   لشئون  الكلية  وكيل   / د 
سبتمبر   دور  نتيجة  رصد  من  الرابعه  الفرقة  الثانى  2020/2021كنترول  الدور  م 

على   الموافقة  والمطلوب   ، درجة  للبكالوريوس  ومنح  الكلية  بمجلس  النتيجة  إعتماد 
 البكالوريوس للطالب الناجحين وعددهم ) أربعة طالب (  

 0الموافقه ، مع التوصيه بمنح درجة البكالوريوس للطالب الناجحين  رار :القـــــ 

أ :  وعالموضـــ -16 السيد  مذكرة  حالة  0باصوب  بشأن  والطالب  التعليم  لشئون  الكلية  وكيل   / د 
  فعند إستاراع   –م  2021دفعة    –قسم العماره    –ريجه / جوستين رجائى عدلى  الخ

أن   تبين  الاريجين  شئون  ادارة  الهيثم  إبن  موقإ  على  بها  الااصه  التارع  شهادة 
ميالد  بالاطأ   ها  تاري   هو  بينما  م  27/7/1997مدون  الصحيح  الميالد  تاري  

لما  تاري  ميالد الاريجه طقا   وعليه فالمطلوب الموافقه على تعديل  ،  م  27/7/1998
   0لبطاقة الرقم القومى ، وأصل شهادة الميالد 

 0الموافقه  رار :القـــــ 
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  الجامعي قسم الديكور للعام  ب تحديد عدد طالب الفرقة ااعدادي الملتحقين  باصوب   :  وعالموضـــ -17
 7/9/2021( بتاري   25م وبعرض الموضوع علي مجلس القسم رقم )  2021/2022

 ( طالب فقط من المتقدمين . 50م تم تحديد عدد )

 0الموافقه  رار :القـــــ 
أ :  وعالموضـــ -18 السيد  مذكرة  وال0باصوب  الطالب   لشئون  الكلية  وكيل   / عن  مد  تقرير  تضمنه 

ال للعام   ) )فنون  ااعدادى  الفرقة  طالب  المنقضى  جتوييإ  م  2020/2021امعى 
  –النحت    –التصوير    –والميمإ توييعهم على ا قسام العلمية الامسه ) الجرافيك  

المتحركة   الكلية    –الرسوم  مجلس  قرار  على  بناءا   وذلك   ) اآلثار  وصيانة  ترميم 
الامسة   ا قسام  على   ) فنون   ( ااعدادى  الفرقة  توييإ طالب  نسبة  بتحديد  السابق 

( لقسم  %15( لقسم التصوير ، و)%30يك ، و )( لقسم الجراف  %30المذكورة بواقإ )
المتحركه ، و)%15النحت ، ) الرسوم  لقسم  الترميم ، وعليه  فسوف  10%(  ( لقسم 

 يصبح توييإ الطالب على ا قسام كالتالى : 
 طالبا      45قسم الجرافيك      •
 طالبا        45    قسم التصويــر  •
 طالبا      22قسم النحــــــت      •
 طالبا      22ـــوم    قسم الرســ •
 طالبا      15قسم ترميـــــــم     •

الموافقه على ما ورد بالمذكره ، مع التوصية بالسماح بالنقل من األقسام  رار :القـــــ 
 0ذات النسبة األعلى إلى األقسام ذات النسبة األقل  

ا علي  باصوب   :  وعالموضـــ -19 المجلس  من  الوارد  و  الاطاب  بالقواعد اللجامعات  لااب 
،  وبناءا  على عرض ا مر على مجالس ا قسام  حة الساعات المعتمدة  لالئالتنظيمية  
 فقد ورد إلينا اآلتى :  00العلمية  

الديكور   ا مر بعرض      - بتاري   25رقم )  علي مجلس قسم  فقد قرر  م  7/9/2021( 
  د. وائل-صابرأ.م.د/ محمد    –مها لؤي    / أ.م. د )    -:  كالتالى  تشكيل لجنة    المجلس  

د/ رفيق رضا     –د/ سيد محمد عبد العظيم    –د/اسراء محمود جمعة    –كمال الدين  
 .   (يارع

)ا مربعرض    - النحت رقم  قسم  بتاري   237علي مجلس  تشكيل  6/9/2021(  تم  م 
 ) رئيس اللجنة (            ن     ــ ـأ.د/ محمد إسماعيل جاهي -   -كالتالى لجنة 

 ورـــــــــنصأ.د/ رأفت السيد م   -
 )عن شعبة النحت الميداني(     أ.د/ مصطفي محمود العيبي     -
 السيد أ.د/ الشاذلي عبد هللا    -
  فـســيو  أ.د/ ايهاب عبد هللا    –
 الباري والميدالية ( ) عن شعبة النحت     ري ــــــــــــــــأ.د/ ايمان البحي    –
 ي  ـــعبد الغن  هأ.د/ وجية عبد   -
 ) عن شعبة النحت الايفي(      ن ـــــــــــمد جالل حسأ.د/ مح  –

اللجنة الي  : =     ويضاف  وليم    كل من  )  عمال    –م.م/وسيم  م./ حسام مصطفي 
 الكمبيوتر( 

ً   رار :القـــــ   0 أحيط المجلس علما
بناء    بوكيل الكلية لشئون التعليم والطال  د /  0أ السيد  باصوب الاطاب الوارد من   :  وعالموضـــ -20

توجيهات   اعلي  /  0السيد  والطالب  د  التعليم  لشئون  الجامعة  رئيس  بشأن    نائب 
من المقدم  االكتروني  الكتاب  لمواصفات  تصور  لوضإ  لجنة  تشكيل  قبل    ضرورة 

بالكلية   العلمية  االقسام  في  التدريس  هيئة  مجلس  أعضاء  من  إعتماده  قبل  وفحصه 
 برئاسة : مقترحا تشكيل لجنة   -الكليه 
 رئيسا                  د / عميد الكلية 0سيد أال -

 -:  من  من كل وعضوية  
 0 أ.د/ وكيل الكلية لشئون التعليم والطالبالسيد  -
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 0  رؤساء األقسام العلمية هالساد -
   0السيد الدكتور /المدير التنفيذى لوحدة ضمان الجودة بالكليه  -

   0الموافقه  رار :القـــــ 
مو :  وعالموضـــ -21 رقم) باصوب  الترميم  قسم  مجلس  بتاري   70افقة  علي  13/9/2021(  م 

سبتمبر   دور  المتحانات  والتصحيح  ا سئلة  واضعي  لجان  لمادة  2021تشكيل  م 

 0للفرقة الراابعه فحب ا ثار وتحليلها وتارياها
   0الموافقه  رار :القـــــ 
 الدراسات العليا  

التر :  وعالموضـــ -22 قسم  مجلس  موافقة  رقم) باصوب  بتاري   70ميم  منح  9/2021/ 13(  علي  م 
  فلسفة  ه الدكتوار  المدرس المساعد بالقسم درجة      -الدارسة / القدس مختار حامد

الترميمفى   الجميلة تخصص  عنوان  وذلك    الفنون  مناقشة رسالة تحت  ن  بناء علي 
  -دراسة لبعن مواد الناو المستخدمة في عال  وصيانة االثار النحاسية والحديدية

 0الطلب المقدم من المشرف  وعلي " تطبيقا علي بعن القطع المختارة
 0الموافقه على التوصية بالمنح  رار :القـــــ 

23- 
 

م  9/2021/ 13( بتاري   47باصوب موافقة مجلس قسم الرسوم المتحركة رقم)      :  وعالموضـــ
منح   المجيد  علي  عبد  المعطي  عبد  محمود   / المساعد    -الباحث  بالقسم  المدرس 

دكتوارة   تخصصفى  فلسفة  الدرجة  الجميلة  المتحركة  الفنون  بناء   الرسوم  وذلك 
مناقشة   منه  رسالة  العلي  الجماهير  تحت عنوان  المقدمه  الفن  أعمال  دور سمات  ن 

(pop art)  ن األبعاد  تحريك ثالثي  فيلم  أثراء  المقدم من  ،    في  الطلب  وبناء علي 

 0 التصوبيات التي اقرت بها اللجنة  إجراءالمشرفين حيث انة تم السادة 
 0الموافقه على التوصية بالمنح  رار :القـــــ 

رقم)  :  وعالموضـــ -24 الترميم  قسم  مجلس  موافقة  بتاري   70باصوب  منح  9/2021/ 13(  علي  م 
درجة   فهمي  رجاء  ماريان   / الجميلة    فىفلسفة  ال  دكتوارة    الدارسة  = الفنون 

ن األسس  تحت عنوان   المقدمه منها رسالة  الي مناقشة  وذلك بناء عل  تخصص الترميم 
النماذ    بعن  علي  تطبيقا  القديمة  الفوتغرافية  الصور  وعال   لصيانة  العلمية 

 ، كذلك المد ستة أشهر  بناء علي الطلب المقدم من المشرف ،   المختارةن 

  0، وعلى المد ستة أشهر الموافقه على التوصية بالمنح   رار :القـــــ 
د / وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبوث بشأن طلب 0باصوب مذكرة السيد أ :  وعالموضـــ -25

والمناقشه   الحكم  لجنة  تشكيل  على  الدينالموافقه  أى  كامل  خالد  محمد   / -  للباحث 
الماجستير فى   درجة  للحصول على  بالكلية  العماره  بقسم  الماجستير  لدرجة  المسجل 

تاصب  الجميله  الرساله    الفنون  وعنوان   " اآللى  :    "عماره  الحاسب  تقنيات   "
المعاصر "   المعمارى  الفكر  وتتكون لجنة الحكم والمناقشة من ودورها فى تطوير 

 :   كل من 
د / أحمد حسنى رضوان      أستاذ العمارة والتاطيط بقسم العمارة بكلية  0أ -1

 الفنون الجميلة 
حلوان                                                         مناقشا    –جامعة 

 من الاارع 
د / حسام الدين صبرى  أستاذ مساعد بقسم العماره بكلية الفنون الجميله  0م 0أ -2

 0مناقشا  من الداال   –المنيا            جامعة   –
د / إسماعيل أحمد عامــر  أستاذ ورئيس قسم العماره بكلية الفنون الجميله  0أ -3
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 0ومقررا    أساسيا   مشرفا   –جامعة المنيا  –
أ0م 0أ -4  / الفنون  حد  بكلية  العماره  بقسم  مساعد  أستاذ  جابر    أحمد  على  مد 

 0مشرفا  مشاركا   –جامعة المنيا  –الجميله 
 0الموافقه  رار :القـــــ 

د / وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبوث بشأن طلب 0باصوب مذكرة السيد أ :  وعالموضـــ -26
حسانين  الموافقه   محمد  ربيإ  محمد   / للباحث  والمناقشه  الحكم  لجنة  تشكيل  على 

درجة   على  للحصول  بالكلية  المتحركة  الرسوم  بقسم  الدكتوراه  لدرجة  المسجل 
  "  : الرسالة  وعنوان  متحركة   رسوم   " تاصب  الجميلة  الفنون  فى  الدكتوراه 

ية فى إعالن التحريك  ااستفادة من تقنية الواقإ اافتراضى لتحقيق المشاركة الوجدان
 :   وتتكون لجنة الحكم والمناقشة من كل من"  

د / عبدالعليم يكى حنفى     أستاذ متفرغ ورئيس قسم الرسوم المتحركة  0أ -1
مناقشا  من الاارع    –أكاديمية الفنون ) سابقا  (    –بالمعهد العالى للسينما  

0 
الرس 0أ -2 قسم  ورئيس  أستاذ  الجندى   عبدالحميد  عبدالرحمن   / المتحركة  د  وم 

 0مشرفا  أساسيا    –جامعة المنيا  –بكلية الفنون الجميلة 
د / غدير السيد جمال محمد فويى  أستاذ مساعد بقسم الرسوم المتحركة  0م 0أ -3

 0مناقشا  من الداال  –جامعة المنيا  –بكلية الفنون الجميلة 
 0الموافقه  رار :القـــــ 

السيد   :  وعالموضـــ -27 مذكرة  بشأن  0أباصوب  والبحوث  العليا  الدراسات  لشئون  الكلية  وكيل   / د 

الجامعى   للعام  الدكتوراه  تأهيلى  إمتحان  عقد  على  الموافقة  م  2022/ 2021طلب 

الاميس الموافق  يوم  م وينتهى  2021/ 10/ 19والذى يبدأ إعتبارا  من الثالثاء الموافق  

الجرافيك (    –التحركة    الديكور الرسوم   –العماره  ):لألقسام التاليه م ،  10/2021/ 21

م إجاية بمناسبة المولد  21/10/2021وفى حالة صدور قرارا  بإعتبار يوم الاميس  

 0م ولمدة ثالثة أيام  2021/ 17/10النبوى فسوف يتم عقد اامتحان من يوم ا حد  
 0الموافقه  رار :القـــــ 
 شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئه   

كيل الكلية لشئون ادمة المجتمإ وتنمية  و  د /  0أ الوارد من السيد  اطاب  باصوب ال :  وعـــالموض -28
البيئة  شأن  البيئة ب المستقبلية لوكالة شئون ادمة المجتمإ وتنمية  طلب أعتماد الاطة 

الجامعي   الجودة 2022/ 2021للعام  ضمان  لوحدة  يتسني  حتي  الكلية  بمجلس  م 
ة ا ستراتيجية للقسم العلمي المراد جها ضمن الاطاسام العلمية الدرقتوييعها علي اال

 .  إعتماد برامجة هذا العام
 0الموافقه  رار :القـــــ 

 :  وعـــالموض -29
/  0أالسيد  مذكرة  باصوب   البيئة   د  وتنمية  المجتمع  خدمة  لشئون  الكلية    وكيل 

ااناتونو قاعة  تسعيرة  علي  تجديدها    للموافقة  تم  م   التي  الماجستير  ات  ناقشلعقد 
جنية    500ارع الكلية علي ان يكون السعراو ا     سواء من داال   بها    ه  ورادكتالو

 00جنيها   300بدال  من فقط الغير  مصري  

تأجير قاعة العرض ) عبدالسالم الشريف ( إلى مبلغ  كذلك  عرض مقتر  برفإ سعر  
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ثالثمائة جنيها   جنيها      300)  مائتى   ( بدال  من   ) ، وذلك حتى    200جنيه   ) جنيه 

   0نى للكلية رفإ كفاءة القاعة وتجديدها يتس 
الواحده   رار :القـــــ  للباكيه  المقترح  الموافقه على ما ورد بالمذكره ، ويكون السعر 

 0فى قاعة العرن 
  متضمنا  تطلعهم اتمام كلية الشرطة    –باصوب الاطاب الوارد من ويارة الداالية   :  وعـــالموض -30

اتااذ الرأي الفني والتصميمي في  و  نة بها في المشورة ةالتعاون مإ الكلية وااستعا 
معده  داال  ا ماكن  من  العديد  وتنسيق  الصورة  العريق    متجميل  إلى  به  وصوال  

 0الشرفة لبلدنا العظيم فى ظل اايدهار الذى يعم على جميإ ربوع البالد  
 0وافق المجلس على التعاون  رار :القـــــ 
الثالثة والنص    المحضر على ما تقدم حيث كانت الساعة     وقد أقفل   00هذا           

                                            0على أن يعود لإلنعقاد فى الجلسة القادمة بإذن هللا  عصراً   

                                                                                                                                                
   عميد الكليه 

                                                                                                                                            
   ورئيس المجلس

    
                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                                                      هشام محمد حسن الجباس (أ.د /  )
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                   

 

 
 
 


