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 "" بسم الله الرحمن الرحيم
 (1رقم )الجلسة -إجتماع مجلس كلية الفنون الجميلهمحضر  

 م 11/11/1119المنعقد بتاريخ 

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

( 2تم عقد إجتماع مجلس كلية الفنون الجميله بجلستة رقم )  م12/21/1122 الموافق اإلثنينإنه فى يوم        

 تحت رئاسة :  الثانية عشر ظهراً كانت الساعة  حيث

وبحضور كل من الساده أعضاء -عميد الكليه       محمد إبراهيم هاشـــــــــــــــــــم     د  /1السيد أ -2

 المجلس وهم: 

وكيل الكلية لشئون التعليم           ـــــــــــىح عبد ربة علــــــــــــصالد / 1السيد أ  -1

 ــالبــوالطــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
طارق كمال الدين د / 0السيد أ  -3

 ادلــــــــــــــىع

مود طارق محد/ 1السيد أ -4

 هــنبيــــــــــــــــــــــــ
د الله د / إيهاب عب0السيد أ -5

 ـف             ــــيوســـــــــــــ
د / أحمد سليم أحمد 0السيد  أ  -6

 سالــــــــــــــم
د / فاطمة صالح 0السيده أ -7

 مدكـــــــــــــــــــــور
د / إسماعيل أحمد 0م0السيد أ -8

 عامـــــــــــــــر
د / عبدالرحمن 0م0أ السيد -9

 دىالجنــــــــــــــــ
م.د/ مها لؤي أ. ه السيد  -00

 ينـــــــــــــحسمحمود
وفاء عمر عبد د / 0أ هالسيد -00

 مالحليم مسلـــــــ
عبد  هالسيد أ.د/ وجية عبد -01

 الغنــــــــــــــــــي 
مجدي سيد د / 0السيد أ -03

 ــــــــــانـــــسليمــــــــ
ايز عبد د / جيهان ف1السيده  أ -04

 العزيــــــــــــــز
ايناس أبو العنين د / 1أ هالسيد -05

 ــينــامــــــــــــــ
حاتم محمد أحمد د / 0م 0السيد أ -06

  هـــــجاد الل
رحاب محمد عبد د /  هالسيد -07

 المنعــــــــــــــــــم

ا الدراسات العليوكيل الكلية لشئون    

 وثــــــــــــوالبحـــــــــــــــــ

يل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية وك   

        ـهـالبيئـــــــــــــــــــ

م أستاذ ورئيس قس     
        تـــــالنحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

م أستاذ ورئيس قس     
        رــــــــــــــــــــــــــــــــــالتصويـــــــــــــــــــــ

وصيانة  أستاذ ورئيس قســـم ترميم     

 ـارــــــــــاآلثـــــــــــــــــــ
م قائم بأعمال رئيس قس     

 ارهـــــــــــــــــالعمـــــــــــــــــــــــــــــ
قائم بأعمال رئيس قسـم الرسـوم      

 هـــــــــــالمتحركـــــــــــــــــ
قائم بأعمال  رئيس قسم      

 ورــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكـالدي
أستاذ متفرغ بقسم       

 ورــــــــــــــــــــــالديكــــــــــــــــــــــــــــــــ

أستاذ متفرغ بقسم       

 تـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالنحـــــــــ

أستاذ متفرغ بقسم        

 ك ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالجرافيــــــ

أستاذ بقسم        

 رـــــــــــــــــــــــــــالتصويــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بقسم ترميم وصيانة  أستاذ       

    ـارـــــــــــــــاآلثـــــــــــــــــــــــــ

بقسم أستاذ مساعد        

 كــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالجرافيــــــــ

مدرس بقسم              

 ـرـــالتصويــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 : وقد تغيب عن الحضور كل من 
أستاذ ورئيس قسم                د / أحمد رجب صقــــــــــــــــــــــــــــر0السيد أ -

 كــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالجرافيــ
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ً د / رئيس المجلس الجلسه " بسم الله الرحمن الرحيم " 1وقد إفتتح السيد أ 11هذا          متوجها
ً سيادته م 1122/1111بالتهنئة للسادة أعضاء المجلس بمناسبة بدأ العام الجامعى الجديد  مرحبا

ً لالجدد متمنبالسادة األعضاء وقد إستهل الجلسة بالتنويه عن  11  لجميع دوام التوفيق والسداديا
م والذى كان يدور حول موضوع " 21/21/1122اإلجتماع الذى تم يوم الثالثاء المنعقد بتاريخ 

د / نائب رئيس الجامعه لشئون خدمة المجتمع 1السيد أالبرامج المميزه " بحضور كل من 
د 1والسيد أمدير وحدة المشروعات بالجامعه  -ه محمد سالم د / صفي1وتنمية البيئه ، والسيدة أ

د / وكيل الكلية لشئون التعليم 1، والسيد أمنسق الجامعه للبرامج المميزه  –/ أبوهشيمه 
د / وكيل الكلية لشئون 1د / المدير التنفيذى لوحدة الجوده ، والسيد أ1والطالب ، والسيد أ

  11الدراسات العليا والبحوث 
عقد ورشة عمل  تقرر 11وبناءاً عليه  البرامج المميزة ،وضوع ممناقشة وشرح تفاصيل  حيث تم

م فى تمام الساعة 12/21/1122يوم اإلثنين الموافق  يومللساده رؤساء األقسام العلمية بالكليه 
د / 1د / وكيل الكلية لشئون الطالب ، والسيد أ1الثانية عشر ظهراً   يحاضر فيها كل من السيد أ

  11لشرح اإلستفسارات الخاصه بالالئحة الجديده   -ئيس لجنة تطوير الالئحهر
 ثم شرع المجلس النظر فى الموضوعات التاليه :

 

 0التصديق على محضر الجلسة السابقة     : الموضــــوع -0

0 لتصديق على محضر الجلسة السابقهتم ا   رار :ــــــالقـ     

 عاملينالشئون 

ــــوع -1  الموضـــ

: 

 0 بخصوص  ترشيح  أميناً لمجلس الكليه

 المدرس بقسم التصوير -د / رحاب محمد عبدالمنعم الموافقه على ترشيح  رار :القـــــــ 
 أميناً للمجلس 

ــــوع -1  الموضـــ

: 

د / عميد الكليه بشأن ترشيح  أعضاء  من ذوى الخبره 0مذكرة السيد أبخصوص 
افتهم ضمن تشكيل مجلس الكليه ، وذلك  والدراية بالمناهج التى تدرس  إلض

 0لإلستفاده بخبراتهم العلمية والفنية ، وطبقاً لما تنص عليه الئحة تنظيم الجامعات 
 

 الموافقه على ترشيح كل من :  رار :القـــــــ 
 د / أحمد خليل محمد           األستاذ المتفرغ بقسم التصوير0أ -
 رــاألستاذ بقسم التصويـــــــــــ  د / إبراهيم غزالــــــه        0أ -

ــــوع -3  الموضـــ

: 

بشأن إضافة ممثالً عن المجتمع المدنى  د / عميد الكليه0مذكرة السيد أبخصوص 
 لعضوية مجلس الكليه 

 0الموافقه على ترشيح السيد / رئيس مجلس مدينة المنيا الجديده   رار :القـــــــ 

ــــوع -4  الموضـــ

: 

( المنعقد بتاريخ 21مجلس قسم الجرافيك بجلسته رقم ) موافقةبخصوص  

ما ورد بالتقرير العلمى النهائى الوارد من اللجنة العلمية الدائمة  علىم 7/21/1122

لترقية األساتذة واألساتذة المساعدين والمتضمن  فحص اإلنتاج العلمى والفنى المقدم 
اعد بقسم الجرافيك  للترقية إلى من السيده أ.م.د/ نسرين اسماعيل محمد األستاذ المس

 . درجة أستاذ فنون الكتاب بنفس القسم والكلية 
 

أن  الموافقه على ما ورد بتقرير اللجنة العلمية الدائمة والتى ترى " رار :القـــــــ 
أستاذ / نسرين إسماعيل محمد توفيق ترقى لشغل وظيفة السيده الدكتوره

 0جامعة المنيا "  –الفنون الجميلة فنون الكتاب بقسم الجرافيك بكلية 

ــــوع -5  الموضـــ

: 

( المنعقد بتاريخ 12بجلسته رقم ) موافقة مجلس قسم الرسوم المتحركه صبخصو

والمتضمن  اللجنه العلمية الدائمه  ما ورد بخطاب  على       م  21/21/1122

بد الرحمن عبد الرحمن عبد الحميد ع/ بالدكتور  التقرير العلمى النهائى الخاص 
بقسم الرسوم  أستاذإلى درجة  والمتقدم للترقىبالقسم األستاذ المساعد – الجندي 

 بنفس القسم والكلية . المتحركه
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الموافقه على ما ورد بتقرير اللجنة العلمية الدائمة والتى ترى " أن السيد  رار :القـــــــ 
يرقى لشغل وظيفة الدكتور / عبد الرحمن عبد الحميد عبد الرحمن الجندي  

 0جامعة المنيا "  –أستاذ بقسم الرسوم المتحركه  بكلية الفنون الجميلة 

 

ــــوع -6  الموضـــ

: 

  المنعقد بتاريخالطارئه بجلسته   موافقة مجلس قسم العماره صبخصو
للعماره والتخطيط  اللجنه العلمية الدائمه  ما ورد بخطاب  على م11/21/1122

 إسماعيل أحمد عامر / بالدكتور  تقرير العلمى النهائى الخاص العمرانى والمتضمن ال
بنفس القسم  العمارهبقسم  أستاذإلى درجة  والمتقدم للترقىبالقسم األستاذ المساعد –

 والكلية .
 

الموافقه على ما ورد بتقرير اللجنة العلمية الدائمة والتى ترى " أن السيد  رار :القـــــــ 
حمد عامر  يرقى لشغل وظيفة أستاذ بقسم العماره  الدكتور / إسماعيل أ

 0جامعة المنيا "  –بكلية الفنون الجميلة 

ــــوع -7  الموضـــ

: 

م 2/21/1122( المنعقد بتاريخ 6بجلسته رقم ) موافقة مجلس قسم العمارة صبخصو
علي درجة الباحثة / روز رأفت رفعت شاكر المعيدة بقسم العمارة بالكلية  تعيين  على
 حيث أنها حاصلة علي درجة ماجستير باألكاديمية البحرية  س مساعد بالقسممدر

 0للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى 

 أوصى المجلس بالموافقه. رار :القـــــــ 

ــــوع -8  الموضـــ

: 

( المنعقد بتاريخ 6بجلسته رقم ) ر موافقة مجلس قسم االعمارة صبخصو

بوظيفة مدرس بالقسم  ء السعيد كامل المالح /عليا م0من يتعي م على2/21/1122
المنيا جامعة –كلية الفنون الجميلة  –تم منحها درجة الدكتوراة بقسم العمارة  هاحيث ان
 م . 92/7/9002بتاريخ 

 أوصى المجلس بالموافقه. رار :القـــــــ 

ــــوع -9  الموضـــ

: 

د بتاريخ ( المنعق24بجلسته رقم ) موافقة مجلس قسم الترميمبخصوص  

م / عبدالباقى صالح 0للسيد متجديد اجازة  مرافقة الزوجة  م على22/21/1122

الحاصله على بعثة إشراف مشترك بين و -المدرس المساعد بالقسم  –عبدالعال 
لمدة عام يبدا من رلسروه بألمانيا بمدينة كا  KITجامعة المنيا وجامعة 

 0 م 41/40/9090 ىوينتهي ف 41/40/9042

 الموافقــه. رار :ـــــــالق 

ــــوع -11  الموضـــ

: 

بجلسته الطارئه المنعقده بتاريخ  موافقة مجلس قسم االعمارهبخصوص 
إجازه بدون مرتب  م / أكرم إبراهيم عبدالسالم يوسف0مم على منح    90/00/9002

ة الهيئة الوطني  -يعة  هواء بإذاعة البرنامج العام" كمزلمرافقة الزوجة التى تعمل 
بى بى سى بمدينة  -لإلعالم وقد تم إختيارها للعمل بمكتب هيئة افذاعة البريطانية 

أكتوبر  00، على أن تبدأ اإلجازه إعتباراً من يوم   عمان بالمملكة األردنية الهاشمية
 0ولمدة إثنا عشر شهراً  9002

 الموافقــه. رار :القـــــــ 

ــــوع -11  الموضـــ

: 

المنعقد بتاريخ  (6رقم)بجلسته   قسم العمارهموافقة مجلس بخصوص  

بدون مرتب   بالقسم إجازة لمعيدة ا -علياء سيد كامل منح  م/  م على2/21/1122

 . م 4/40/9042إعتباراً من ثالثة شهور طفل لمدة الرعاية ل

 الموافقــه. رار :القـــــــ 

ــــوع -11  الموضـــ

: 

( المنعقد بتاريخ 21ه رقم )بجلست الجرافيك موافقة مجلس قسمبخصوص  

 بالقسم إجازة لمعيدة ا –م/ عبير عبد العزيز عبد الغني منح  م على7/21/1122

إعتباراً من داخل جمهورية مصر العربيه   عامطفل لمدة الرعاية بدون مرتب  ل
 على أن تقوم الجامعه بتسديد المعاشات ،   م 4/44/9042
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 الموافقــه. رار :القـــــــ 

 

ــــوع -13  الموضـــ

: 

( المنعقد بتاريخ 21بجلسته رقم ) موافقة مجلس قسم الجرافيكبخصوص  

م/ مريم عبد للسيده    طفلالرعاية بدون مرتب  ل جازة تجديد اإل م على7/21/1122

 ،   م 4/40/9042إعتباراً من   عاملمدة  بالقسم  لمعيدة ا-الفتاح 

 الموافقــه. رار :القـــــــ 

ــــوعالموض -14  ـــ

: 

( المنعقد بتاريخ 21بجلسته رقم ) موافقة مجلس قسم الجرافيكبخصوص  

الطلب المقدم من أ.م.د/ عبد السالم سالم لمزاولة المهنة في غير  م على7/21/1122

 أوقات العمل الرسمية.

 الموافقه طبقاً للقوانين المنظمه. رار :القـــــــ 

ــــوع -15  الموضـــ

: 

( المنعقد بتاريخ 21بجلسته رقم ) الجرافيك س قسمموافقة مجلبخصوص  

/ هناء حسن عامر للسيدة أ.دتفويض أ.د/ أحمد رجب صقر  م على7/21/1122

لقيام بأعمال رئيس القسم وذلك أثناء فترة سفر سيادتة وفي األيام الغير متواجد لل
 سيادتة . فيها

 أحيط المجلس علماً. رار :القـــــــ 

ــــوع -16  الموضـــ

: 

( المنعقد بتاريخ 126بجلسته رقم ) موافقة مجلس قسم النحتبخصوص  

أداء باألستاذ المساعد بالقسم –.م.د/ ضياء عوض أحمد أ قيام  م على2/21/1122

 م. 9002مناسك العمرة خالل شهر نوفمبر 

 الموافقــه. رار :القـــــــ 

ــــوع -17  الموضـــ

: 

 

الحاصله  -  يارا عالء الدين عبد الحفيظ / الخريجه المقدم من  الطلب  بخصوص 
شعبة العمارة الداخلية ( لعام  1قسم الديكور  –على بكالوريوس الفنون الجميله 

وذلك  - %91,81ام ممتاز مع مرتبة الشرف بنسبة مئوية عم بتقدير 1118/1119
علي  مجلس قسم الديكور  األمروبعرض  -نها في وظيفة معيدة بقسم الديكور  يلتعي

 تطبيق الخطة الخمسية .المجلس  قرر  م 2/21/1122( المنعقد بتاريخ 2بجلسته رقم )

 تطبق الخطه الخمسيه. رار :القـــــــ 

 

18- 

ــــوع  الموضـــ

: 

 

( المنعقد بتاريخ 126بجلسته رقم ) موافقة مجلس قسم النحتبخصوص  

منح سيادتها لموافقة علي لفوزية السيد رمضان .د/ من أ الطلب م على2/21/1122

( من قانون  تنظيم  29م وفقا لنص المادة)9002/9090أجازة مرضية للعام الثاني 

طبقا للوائح و( من الالئحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات  65الجامعات والمادة )

 والقوانين.

 الموافقــه. رار :القـــــــ 
 نتداباتاإل  

ــــوع -19  الموضـــ

: 

( المنعقد بتاريخ 4بجلسته رقم ) قسم التصويرموافقة مجلس بخصوص 

الي كلية الفنون الجميلة  أ.م.د/ أحمد علي حيدق خليل  إنتداب  م على2/21/1122

جامعة أسيوط للتدريس بقسم التصوير  يومي السبت والخميس من كل اسبوع خالل 
 0م 9042/9090العام الجامعي 

 جدول سيادته. الموافقه على أن يكون خارج رار :القـــــــ 

ــــوع -11  الموضـــ

: 

 

( المنعقد بتاريخ 4بجلسته رقم ) موافقة مجلس قسم التصويربخصوص 

اسالم محمد أحمد عثمان  /السيد  االستاذ الطلب المقدم من م على2/21/1122

يوم تصوير وذلك قسم ال-الرسم والتلوين بالكمبيوتر للفرقة الثانية  مادة لتدريس 
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 . ساعتان من كل اسبوع بواقع  الثالثاء 

عدم الموافقه بسبب أن المستندات المقدمه غير كافيه إلسناد مهمة  رار :القـــــــ 
 ساعه وفقاً لالئحه. 9التدريس كمقرر نظرى لعدد 

ــــوع -11  الموضـــ

: 

( المنعقد بتاريخ 6بجلسته رقم ) ر موافقة مجلس قسم االعمارة صبخصو

المدرس بقسم – خالد يوسف علي  الدكتور / أنتداب السيد  م على2/21/1122
" المنيا لتدريس مقرر الفرقة الثانية عمارة جامعة  –كلية الفون الجميلة  –العمارة 

بكلية  التصميم المعماري " ومقرر الفرقة الثالثة عمارة " التصميم المعماري "
الل وذلك يومي  السبت والخميس من كل اسبوع خالفنون الجميلة جامعة اسيوط 

 0 م 9002/9090العام الجامعي 

 الموافقه على أن يكون ذلك خارج جدول سيادته. رار :القـــــــ 

ــــوع -11  الموضـــ

: 

( المنعقد بتاريخ 4بجلسته رقم ) موافقة مجلس قسم التصويربخصوص 

الطلب المقدم من السيدة  د / ايناس محمد الهندي لتدريس مادة  م على2/21/1122

ساعات  6للفرقة األولي والرابعة جداري وذلك يوم الخميس بواقع تاريخ الفن 
 أسبوعياً .

  عدم الموافقه ويسند ذلك لهيئة التدريس بالقسم. رار :القـــــــ 

ــــوع -13  الموضـــ

: 

م 2/21/1122( المنعقد بتاريخ 2بجلسته رقم ) موافقة مجلس قسم العمارةبخصوص 
للتدريس  بالمعهد حمد صالح الدين محمود   ياسر مأنتداب السيد الدكتور/ علي 

بالفصل الدراسي األول   الربعاء من كل اسبوعاوذلك يوم العالي للهندسة بالمنيا 
 الخطاب الوارد فى هذا الشأنبناءاً على  .م 9042/9090

 رار :القـــــــ 
 

 الموافقه على أن يكون ذلك خارج جدول سيادته.

ــــوع -14  الموضـــ

: 

بجلسته الطارئه المنعقده بتاريخ  فقة مجلس قسم العمارهموابخصوص 
د / ياسر محمد صالح الدين محمود للتدريس بمعهد م  على إنتداب      90/00/9002

من كل أسبوع  ) السبت (، وذلك بواقع يوم واحد  المستقبل العالى للهندسه بالفيوم
 0م9002/9090خالل الفصل الدراسى األول من العام الجامعى 

 الموافقه على أن يكون ذلك خارج جدول سيادته. رار :القـــــــ 

ــــوع -15  الموضـــ

: 

م 2/21/1122( المنعقد بتاريخ 2بجلسته رقم ) العمارة موافقة مجلس قسمخصوص 
للتدريس  بالمعهد    أنتداب السيد ه الدكتوره/ رفيدة محي الدين محمد العطارعلى 

بالفصل الدراسي األول   من كل اسبوع الحدم اوذلك يو العالي للهندسة بالمنيا
 الخطاب الوارد فى هذا الشأنبناءاً على  م 9042/9090

 .االموافقه على أن يكون ذلك خارج جدول سيادته رار :القـــــــ 

 وعـالموضــــــ -16

: 

بجلسته الطارئه المنعقده بتاريخ  موافقة مجلس قسم العمارهبخصوص 
للتدريس  المدرس بالقسم  –هشام على أبوالوفا د / اب      م  على إنتد90/00/9002

من كل  )السبت (، وذلك بواقع يوم واحد  بمعهد المستقبل العالى للهندسه بالفيوم
 0م9002/9090أسبوع خالل الفصل الدراسى األول من العام الجامعى 

 الموافقه على أن يكون ذلك خارج جدول سيادته. رار :القـــــــ 

ــــوع -17  الموضـــ

: 

( المنعقد بتاريخ 4بجلسته رقم ) موافقة مجلس قسم التصويربخصوص 

الطلب المقدم من د / هشام عبد العزيز خليل باالنتدراب الي كلية  م على2/21/1122

الفنون الجميلة جامعة أسيوط للتدريس بقسم التصوير  يومي السبت والخميس من 
 م 9042/9090كل اسبوع خالل العام الجامعي 

 الموافقه على أن يكون ذلك خارج جدول سيادته. رار :القـــــــ 

ــــوع -18  الموضـــ

: 

( المنعقد بتاريخ 4بجلسته رقم ) موافقة مجلس قسم التصويربخصوص 

د / هشام عبد العزيز خليل باالنتدراب الي كلية  إنتداب        م على2/21/1122

لوم المسرح  يوم األحد من كل اسبوع خالل جامعة المنيا  للتدريس بقسم ع –اآلداب 
 0م 9042/9090العام الجامعي 
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 رار :القـــــــ 
  الموافقه على أن يكون ذلك خارج جدول سيادته.

ــــوع -19  الموضـــ

: 

( المنعقد بتاريخ 4بجلسته رقم ) موافقة مجلس قسم التصويربخصوص 

محمود قضب  الحاصلة علي الطلب المقدم من السيدة  د / لمياء  م على2/21/1122

جامعة حلوان  لتدريس مادة تاريخ  –تخصص تاريخ فن –دكتوراة الفنون الجميلة 
 الفن بالقسم .

 رار :القـــــــ 
عدم الموافقه بسبب أن المستندات المقدمه غير كافيه إلسناد مهمة 

 (ساعه وفقاً لالئحه. 9التدريس كمقرر نظرى لعدد )

ــــوع -31  الموضـــ

: 
( المنعقد بتاريخ 21وص موافقة مجلس قسم الجرافيك بجلسته رقم )بخص

أنتداب السيد األستاذ الدكتور / عبد السالم سالم أالستاذ المساعد  م على7/21/1122

فرقة األولي و) مادة تصميمات حفر (للفرقة للبالقسم لتدريس مقرر حفر و تكنولجيا 
-9042خالل العام الجامعى  ة اسيوطجامع -كلية الفنون الجميلة ب الثالثة جرافيك 

، وذلك بناءاً على الفاكس  ه الدراسى بالقسم علي ان ال يتعارض مع جدول م 9090
 0الوارد فى هذا الشأن 

 رار :القـــــــ 
لموافقه على أن يتم تحديد يوم اإلنتداب بما ال يتعارض مع جدول سيادته ا

0 

ــــوع -31  الموضـــ

: 
م 2/21/1122( المنعقد بتاريخ 2بجلسته رقم ) الديكور موافقة مجلس قسمبخصوص 

علي أنتداب د/ أسماء جالل لتدريس  " مادة تصميم الفرقة الثانية "  بقسم علوم 
ويعتذر القسم عن باقي االمقررات بسبب أنشغال األساتذة  ،  بكلية االداب -المسرح  

جامعة المنيا  -داب  ، وذلك بناءاً على الخطاب الوارد من كلية اآلبجدول القسم 
قسم الديكور  شعبة الفنون  -ألنتداب أعضاء هيئة التدريس من كلية الفنون الجميلة  

 0التعبيرية لتدريس مقررات قسم علوم المسرح 

 .اجدول سيادتهبما ال يتعارض مع الموافقه  رار :القـــــــ 

ــــوع -31  الموضـــ

: 

م 2/21/1122( المنعقد بتاريخ 2قم )بخصوص موافقة مجلس قسم الديكور بجلسته ر
للفرقة أالعدادي  ديكور مادة "   اتنتداب أ.م.د/ مها لؤي لتدريس المقررإ على

تصميمات " ومقرر الفرقة الثالثة عمارة داخلية مادة    " تشكيل وأسس تصميم
بناءاً على الخطاب وذلك  جامعة أسيوط  -بكلية الفنون الجميلة  "العمارة الداخلية 

علي ان يكون خارج جدول  م 9090-9042خالل العام الجامعى  وارد فى هذا الشأنال
 . بالقسم الدراسى سيادتها 

 .اجدول سيادتهبما ال يتعارض مع الموافقه  رار :القـــــــ 

ــــوع -33  الموضـــ

: 

م 2/21/1122( المنعقد بتاريخ 2بجلسته رقم ) موافقة مجلس قسم الديكوربخصوص 
لتدريس مقررات الفرقة الثانية ديكور المدرس بالقسم  -د/ محمد صابر   نتدابإ على

تصميمات " مادة مقرر الفرقة الثالثة عمارة داخلية " مادة دراسات تحليلية " و
الخطاب  جامعة أسيوط وذلك بناءاً على -بكلية الفنون الجميله  العمارة الداخلية "

علي ان يكون خارج جدول م 9090-9042خالل العام الجامعى  الوارد فى هذا الشأن
 . سيادته الدراسى بالقسم

 جدول سيادته.بما ال يتعارض مع الموافقه  رار :القـــــــ 

ــــوع -34  الموضـــ

: 

 

م 2/21/1122( المنعقد بتاريخ 2بجلسته رقم ) موافقة مجلس قسم الديكوربخصوص 
د محمد عبد العظيم السيد د/ سي  نتدابالخطاب الوارد من جامعة أسيوط إل على

مقرر الفرقة  و، التصميمات  " " مادة مقررات الفرقة األعدادي ديكور  لتدريس
-9042وذلك خالل العام الجامعى  ""نظريات الديكور مادة  الثالثة عمارة داخلية 

 . جدول سيادته الدراسى بالقسمعلي ان يكون خارج م 9090
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 جدول سيادته.مع  بما ال يتعارضالموافقه  رار :القـــــــ 
ــــوع -35  الموضـــ

: 

 

م 2/21/1122( المنعقد بتاريخ 2بجلسته رقم ) موافقة مجلس قسم الديكوربخصوص 
المعهد التكنولوجي العالي بمدينة العاشر إلى د/ وائل كمال الدين إنتداب السيد  على

يا بواقع يومي ) السبت ،األحد ( أسبوع" الهندسة المعمارية " من رمضان بقسم 
 . سيادته علي ان يكون خارج جدولم 9090-9042وذلك خالل العام الجامعى 

 جدول سيادته.بما ال يتعارض مع الموافقه  رار :القـــــــ 
ــــوع -36  الموضـــ

: 

 

م 2/21/1122( المنعقد بتاريخ 2بجلسته رقم ) موافقة مجلس قسم الديكوربخصوص 
المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا  إلى ون  أ.م.د/ سهير أبو العيالسيده  إنتداب  على

للعام  وذلك خالل الفصل الدراسى األول بالمنيا وذلك يوم الثالثاء من كل اسبوع
 . سيادتهاعلي ان يكون خارج جدول م 9090-9042الجامعى 

 .اجدول سيادتهبما ال يتعارض مع الموافقه  رار :القـــــــ 
ــــوع -37  الموضـــ

: 

 

( المنعقد بتاريخ 12بجلسته رقم ) فقة مجلس قسم الرسوم المتحركهموا صبخصو

أنتداب الدكتور / حاتم محمد أحمد الهواري المدرس بالقسم       م  21/21/1122

للفرقة  األولي ) انتداب داخلي (  وذلك يوم االحد  لتدريس مادة" هندسة مسرحية "
يتعارض مع الجدول  بما الم 9090-9042خالل العام الجامعى اسبوع  من كل

 .الدراسي لسيادته
  جدول سيادته.بما ال يتعارض مع الموافقه  رار :القـــــــ 

 الجـــــــوده  

ــــوع -38  الموضـــ

: 

بشأن ترشيح لجنة لفحص الملفات الخاصه  د / عميد الكليه0مذكرة السيد أبخصوص 
التنفيذى لوحدة ضمان بالساده أعضاء هيئة التدريس المتقدمين لشغل منصب المدير 

م ، ويقترح  أن تشكل اللجنه 1122/1111الجوده بكلية الفنون الجميله للعام الجامعى 
 كالتالى :

جامعة -د / محمد إبراهيم هاشم         عميد الكليه الفنون الجميله1أ -
 المنيا

جامعة -د / رمضان بسيونـــــــــــى        عميد كلية الهندسه1أ -
 ــــــاالمنيــــــــــ

د / حسين محمد علـــــــى         أستاذ متفرغ بقسم ترميم وصيانة 1أ -
  اآلثـار

على أن تكون مهمة اللجنة إختيار المدير التنفيذى لوحدة ضمان الجودة 
 بالكليه ونوابه

 رار :القــــــ 
 

 0الموافقه 

ــــوع -39  الموضـــ

: 

المنعقد بتاريخ ( 4بجلسته رقم ) موافقة مجلس قسم االتصويربخصوص 

عتماد الفريق التنفيذي  ألعمال الجودة بالقسم وتم تشكيل إ م على2/21/1122

 مقترح لفريقي برنامجي فن الجداريات والتصوير الزيتي .
 رار :القــــــ 

 

 أحيط المجلس علماً.

ــــوع -41  الموضـــ

: 

 

بتاريخ ( المنعقد 12بجلسته رقم ) موافقة مجلس قسم الرسوم المتحركةبخصوص 

م.م/  السيدو،  م.م/ محمود عبد المعطي السيد ختيار كال من إ م على21/21/1122

لبرنامج الرسوم للقسم  ي كمنسق م/ محمود محسنالسيد محمد كمال عبد الحكيم و 
 م. 9002/9090للجودة للعام الجامعي  المتحركة
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م/ محمد كمال عبد الموافقه على أن يكون منسق القسم هو السيد م. رار :القـــــــ 
 .الحكيم

 
  

ــــوع -41  الموضـــ

: 

 

م 2/21/1122( المنعقد بتاريخ 6بجلسته رقم ) موافقة مجلس قسم العمارةبخصوص 
د/ السيد  عتماد شأن إالطلب المقدم من السيد أ.م.د/ القائم بأعمال رئيس القسم ب على

 م. 9002/9090ي محمد زكريا كمنسق لبرنامج العمارة للجودة للعام الجامع أيمن

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

ــــوع -41  الموضـــ

: 

 

 1م 11/21/1122بجلستها المنعقده بتاريخ   لجنة العالقات الثقافيةمحضر 

  0الموافقه على الموضوعات الوارده باللجنه   رار :القــــــ 

ــــوع -43  الموضـــ

: 

 

( المنعقده بتاريخ    2جلستها رقم )ب محضر لجنة شئون التعليم والطالببخصوص 

 م 11/21/1122

 0الموافقه على الموضوعات الوارده باللجنه  رار :القـــــ 
الموضــــوع  -44

: 
 م 12/21/1122   المنعقده  بتاريخ  لجنة لجنة الدراسات العليا والبحوثبخصوص 

 0لى الموضوعات الوارده باللجنه الموافقه ع القـــــــرار : 

الموضــــوع  -45

: 

( المنعقده بتاريخ 2بجلستها رقم ) محضر لجنة األجهزة العلمية والمعداتبخصوص 

 م12/21/1122

 0الموافقه على الموضوعات الوارده باللجنه  القـــــــرار : 

الموضــــوع  -46

: 

م 12/21/1122لمنعقده  بتاريخ  ( ا2بجلستها رقم )  محضر لجنة المكتباتبخصوص 

1 

 0الموافقه على الموضوعات الوارده باللجنه  القــــــرار : 

الموضــــوع  -47

: 

 ( المنعقده بتاريخ 2رقم ) محضرلجنة شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئهبخصوص 

 1م11/21/1122

 0الموافقه على الموضوعات الوارده باللجنه  القــــــرار : 
على الرابعة عصراً المحضر على ما تقدم حيث كانت الساعة هذا وقد أقفل      

   1أن يعود لإلنعقاد فى الجلسة القادمة بإذن الله 

                                                                                                                                          

                                                                                                                                     
 ة عميد الكلي

                                                                                                                                   
 ورئيس المجلس

                                                                                                         

                                                
 

                                                                                                                  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ( محمد إبراهيم هاشم  / ) أ.د
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