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

 م  22/3/2021المنعقد بتاريخ  

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

(  17تم عقد إجتماع مجلس كلية الفنون الجميله بجلستة رقم ) م  2021/ 3/ 22األثنين  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 الدراسات العليا             مد حسن الجبــــــــــاسالسيد أ.د/ هشام مح    -2

    والبحـــــــــــــــــــــــــــــــــوث  
 

د / أحمد رجب  0السيد أ  -3
 صقــــــــــــــــــــــــــــر  

د / إسماعيل أحمد  0السيد أ  -4
 عامــــــــــــــــــــر 

 

د / عبدالرحمن  0السيد أ  -5
 ــــــدى ـــــالجنــــــــــ

 

عبد الرحيم أبو   سهير /د  0أ  السيده -6
 ـون العيــــ

 
 

محمد أبو الفتوح محمود  د /  0السيد أ  -7
 مـغنيـــ

د / عبير غريب عبد هللا  0السيده  أ -8
          إبراهيــــم

 

سامى محمد أبو  د / 0أ   السيد -9
 طالـــــــــــــــــب 

جمال يحيى محمد   د /أ.السيد  -10
 صدقـــــــــــى 

 

د / سيد محمد    السيد -11
ــ عبدالعظيــــــــــ  ـم ـــــ

 :  وقد إعتذر عن الحضور كالً من           
د / إيهاب عبد هللا  0السيد أ  -1

    يوســـــــــــــــــف
د / أحمد سليم أحمد  0السيد  أ  -2

 سالــــــــــــــم 
السيد د/ وليد عبد الهــــــادى  -3

ــ شــــــــ  ـــورىـ
م محمد عبد المنعد /  0السيد أ  -4

   مـــــإبراهيــــــ

 :  وقد تغيب عن الحضور كل من   
د / صالح عبد ربه  0السيد أ  -

   علـــــــــــــــــــــــى
السيد أ.د/ محمدين محمد    -

                           ـعـ ــــــــــربيـــــــــ

أستاذ ورئيس قسم      
 ــــــــك الجرافيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أستاذ ورئيس قسم      
 العمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاره 

أستاذ ورئيس قسـم الرسوم      
 المتحركـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه

ـم  رئيس قسأستاذ و     
ــ ـــالديكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  رـوـــــــــــــــ

أستاذ ورئيس قسم ترميم وصيانة    
 ــارـــــــــــــــــــــــــــــــاآلثـــــ

بقسم ترميم وصيانة   أستاذ     
     اآلثــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــار

أستاذ  متفرغ بقســم    
 ـــــورالديكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أستاذ مساعد بقسم        
 ـت ـــــــــــــــــــــــــــــــالنحــــــــــــــــــــــــــــ

المدير التنفيذى لوحدة ضمان الجودة      
 ه ـبالكليــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 

أستاذ ورئيس قسم       
ــ     ـــــــتالنحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أستاذ ورئيس قسم      
 التصويــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر  

أستاذ  متفرغ بقسم      
 النحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت 

م  ــــمدرس بقس     
      ارهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالعم

   
              

وكيل الكلية لشئون التعليم     
    ــــالبـــــــــــــــــــــــــــــــوالطــــــــــ

أستاذ متفرغ  بقسم     
ــ النحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــت ــــــــــــــــ
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أ       السيد  إفتتح  المجلس  0وقد  رئيس   / الرحيم  " الجلسه  د  الرحمن  هللا  بالسادة   "بسم  سيادته  مرحباً 
 ثم شرع المجلس النظر فى الموضوعات التاليه :   00األعضاء 

 0التصديق على محضر الجلسة السابقة      : الموضــــوع                 -1 

 0ه تم التصديق على محضر الجلسة السابق   رار :ــــــالقـ                         
 

 شئون العاملين 

 وعالموضــــــ -2
: 

بشينن بخصوص الخطاب الوارد من السيد أ.د/ أميين المجليس األعليى للجامعيات 
م 20/2/2021اإلفاده بنن المجليس األعليى للجامعيات قيد نياقس بجلسيته بتياري   

المذكره الخاصه بمعايير الترشح لعضوية لجان قطاعات التعليم الجامعى باليدوره 
 ذلك وفقاً للمعايير التاليه :الجديده و

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

 المشاركه فى أنشطة ومشروعات تطوير التعليم العالى فى مصر -3
 اللوائح المشاركه فى تطوير -4
 التعاون مع مؤسسات أكاديميه تعليميه وبحثيه دوليه  -5
عـالى المشاركه فى تطوير المعايير القياسيه األكاديميـه لجـودة التعلـيم ال -6

القوميه لضمان الجوده والتعليم وااعتماد أو وجود دور فعال   مع الهيئه
 فى الجامعه أو الكلية أدى إلى الحصول على إعتماد الهيئه

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

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

 حصول على جوائز الدوله والنيل.ال -10
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وبعرض الموضوع على األقسيام العلمييه فقيد ورد إلينيا مين مجليس قسيم ديكيور 
السيد أ.د/ سـامى   ما يفيد بترشيح    م8/3/2021  المنعقد بتاري (  19)رقم    بجلسته

 األستاذ المتفرغ بالقسم. -محمد أبو طالب

 0يرجئ للجلسة القادمه لحين ورود الترشيحات من األقسام األخرى  رار :القـــــــ 

 وعالموضــــــ -3
: 

إحاطة ال  بخصوص  قسم  )  جرافيكمجلس  رقم  المنعق28بجلسته  بتاري  (    د 
المقدمه منتعديل  ب  م 1/3/2021 العلمية  األبحاث   الحفيظ    مجمل  د/ نجيبه عبد 

بالقسم      -على للترقى لدرجة  مدرس  للفنون الجميله  الدائمه  العلمية  إلى اللجنة 
الجرافيك بقسم  مساعد  بمجلة    أستاذ  للنشر  العناوين  بعض  تغير  تم  أنه  حيث 

 . العماره والفنون اانسانيه

 0أحيط المجلس علماً  رار :ــالقـــــ 

 وعالموضــــــ -4
: 

إحاطة  قسم    بخصوص  )العماره  مجلس  رقم  بتاري  22بجلسته  المنعقد   )  
العلمية   م 8/3/2021 األبحاث   )  بمجمل  أيمن       من   المقدم   (بحث  2وعددهم  د/ 

ذكريا بالقسم      -محمد  الدائمه  مدرس  العلمية  اللجنة  والتخطيط  إلى  للعماره 
مع العلم بمرور              عماره  ترقى لدرجة أستاذ مساعد بقسم اللل  العمرانى 

 شهر على تقدمى للترقى المره األولى.  13

 0أحيط المجلس علماً  رار :القـــــــ 

 وعالموضــــــ -5
: 

إحاطة قسم    بخصوص  )العماره  مجلس  رقم  بتاري  22بجلسته  المنعقد   )  
د/ وليد عبد    من  المقدم  (بحث  2م )وعدده  بمجمل األبحاث  العلمية   م 8/3/2021

شورى بالقسم      -الهادى  الدائمه  مدرس  العلمية  اللجنة  والتخطيط  إلى  للعماره 
ال  العمرانى  بقسم  مساعد  أستاذ  لدرجة  بمرور  للترقى  العلم  مع  شهر    13عماره 

 على تقدمى للترقى المره األولى. 
 0أحيط المجلس علماً  رار :القـــــــ 

 وعالموضــــــ -6
: 

من    طلبالبخصوص   محمود    / مالمقدم  يحيى  ب  –محمود    الديكور   قسمالمعيد 
فى    لتعيينه  الماجستير  درجة  منحه  على  الموافقه  تم  أنه  حيث  مساعد  مدرس 

  مجلس قسم ، وبعرض الموضوع على     م26/1/2021مجلس الجامعه بتاريخ  
لس التوصيه  قد قرر المج  م 8/3/2021  المنعقد بتاري  (  19)بجلسته رقم  الديكور  
 . بالتعيين

 0أوصى المجلس بالموافقه على التعيين  رار :القـــــــ 

 وعالموضــــــ -7
: 

عاشور   محمد  السيد  هللا  منة  م/  من  المقدم  الطلب  بقسم    –بخصوص  المعيده 
العماره لتعيينها مدرس مساعد حيث أنه تم الموافقه على منحها درجة الماجستير  

مجلس قسم  م  ، وبعرض الموضوع على  2021/ 2/ 23 فى مجلس الجامعه بتاري  
قرر المجلس الموافقه على    م 8/3/2021  ( المنعقد بتاري  22بجلسته رقم )العماره  
 التعيين. 

 0أوصى المجلس بالموافقه على التعيين  رار :القـــــــ 
 وعالموضــــــ -8

: 

قسم  بخصوص   مجلس  )  الجرافيك موافقة  رقم  بتا28بجلسته  المنعقد    ري  ( 
على 1/3/2021 العزيز    م  عبد  عبير   / م  من  المقدم  بالقسم    -الطلب  المعيده 

م مع تطبيق اللوائح  2021/ 1/4لمنحها إجازة رعاية طفل لمدة عام إعتباراً من  
 والقوانين. 

   0الموافقه  رار :القـــــــ 

 وعالموضــــــ -9
: 

قسم   مجلس  موافقة  )  العماره بخصوص  رقم  المنعق22بجلسته  بتاري   (    د 
على 8/3/2021 المغربى    م  الدين  صالح  محمد  ياسر  د/  من  المقدم    -الطلب 

 المدرس بالقسم للتصريح بمزاولة المهنه. 

 0الموافقه على أن  يكون ذلك خارج أوقات العمل الرسمية  رار :القـــــــ 
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 اانتدابــات  

 وعالموضــــــ -10
: 

موافقة   قسم  بخصوص  بتاري  (  22)رقم    بجلسته العماره  مجلس    المنعقد 
ترشيح  كالً من السيد د/ ياسر محمد صالح الدين المغربى ،  على    م8/3/2021

إلى كلية التربية الفنية لتدريس مقرر مادة  والسيده د/ رفيده محى الدين العطار  
التربيه   كلية  من  الوارد  الخطاب  على  بناءاً  وذلك  الثانيه،  للفرقه  هندسى  رسم 

 الفنيه. 

   0الموافقه  رار :ـــــالقــ 

 شئون الطالب   

 وعالموضــــــ -11
: 

بخصوص الخطياب اليوارد مين السييد أ.د/ نائيب رئييس الجامعية لشيئون التعلييم 
بشــ ن اافــاده باألعــداد المقتــرح قبولهــا بكليــة الفنــون الجميلــة لعــام والطيي ب  

 –م )علـو2021م من الطالب الحاصـلين علـى الثانويـه العامـه 2021  -2020
أدبى(والــدبلومات الفنيــه نظــام الــثالث ســنوات والخمــس ســنوات بعــد  -رياضــه 

وذلك بعـد ااعداديه والحاصلين على دبلومات المعاهد الفنيـه )ثـانوى س سـنتان(
 العرض على مجلس الكلية.

الموافقه على أن تكون  األعداد المقترح قبولها بكليـة الفنـون الجميلـه  رار :القـــــــ 
ــام  ــه 2021-2020لع ــة العام ــى الثانوي ــن الطــالب الحاصــلين عل م م

 م كالتالى :2021

 75وم       ــثانويه عامه علمى عل -
 25    ثانويه عامه علمى رياضه     -
 75      ى ــــــــثانويه عامه أدبـــــ -
 5     ى  ــفنى صناعــــــــــــمعهد   -
 3    ار   ـــــــترميم آثــــــــمعهد   -

 وعالموضــــــ -12
: 

 المنعقييد بتيياري ( 19)بجلسييته رقييم الييديكور  مجلييس قسييمبخصييوص موافقيية 
تشــكيل لجــان واضــعى األســئله واامتحانــات للتخلفــات لــدور علييى  م8/3/2021

 م.2021مارس 

 0الموافقه   رار :القـــــــ 

 عالقات الثقافيةال  
 الموضــــــوع -13

: 

أسام لينا  الفنانه/  من  المقدم  اإلهداء  الحديث بخصوص  الفن  متحف  إلى  الحى  عبد  ه 
الجميلة   الفنون  قص   –بكلية   " عنوان  تحت  فنى  عمل  فى  والمتمثل  المنيا   جامعة 

مقاس    " قيمته)    100×  100ولصق  يقدر  بما  ألف  28000سم  وعشرون  ثمانية   )
للفنون والثقافه   إشعاعى  المتحف كمركز  يقدمه  لما  تقديراً  فقط الغير  جنيهاً مصرى 

 . فى صعيد مصر 

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

 ودهـــالجــــ  

 وعــــــالموض -14
: 

م  8/3/2021  ( المنعقد بتاري  22بجلسته رقم )  العماره بخصوص موافقة مجلس قسم  
الرساله المقترح المقدم من السيد أ.د/ رئيس قسم العماره بش ن تقديم الرؤيه و  على 

 واألهداف لبرنامج العماره. 

 0الموافقه  رار :القـــــــ 

 وعــــــالموض -15
: 

م  8/3/2021  ( المنعقد بتاري  22بجلسته رقم )  العماره بخصوص موافقة مجلس قسم  
للعام على والثانى  األول  الدراسيين  للفصلين  والمقررات  العماره  برنامج  توصيفات 

 . م 2021  -2020الجامعى 
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 0الموافقه  رار :ـــــــالق 
 وعــــــالموض -16

: 

م  8/3/2021  ( المنعقد بتاري  22بجلسته رقم )  العماره بخصوص موافقة مجلس قسم  
الجامعى    على  للعام  لهما  والتقارير  والمقررات  العماره  برنامج    -2019توصيفات 

 م. 2020

 0الموافقه  رار :القـــــــ 

 وعــــــالموض -17
: 

م  8/3/2021  ( المنعقد بتاري   65بجلسته رقم )  الترميمقة مجلس قسم  بخصوص مواف

الجامعى     على للعام  الثانى  الدراسى  الفصل  مقررات  توصيفات    -2020إعتماد 

 . م2020-2019، وتقارير مقررات عن العام الجامعى م 2021

 0الموافقه  رار :القـــــــ 

 اللجان المنبثقة عن مجلس الكليه   

 وعــــــالموض -18
: 

 م  2021/ 3/ 14بخصوص محضر لجنة شئون التعليم والط ب المنعقده بتاري    

 0الموافقه على الموضوعات الوارده باللجنه  رار :القـــــــ 

 وعــــــالموض -19
: 

 م  2021/ 3/ 15بخصوص محضر لجنة المكتبات المنعقده بتاري    

 0ده باللجنه الموافقه على الموضوعات الوار رار :القـــــــ 

 وعــــــالموض -20
: 

 م  3/2021/ 9   بخصوص محضر لجنة الدراسات العليا والبحوث  المنعقده بتاري  

 0الموافقه على الموضوعات الوارده باللجنه رار :القـــــــ 
 
 
 

 وعــــــالموض -21
: 

 م  2021/ 15/3بخصوص محضر لجنة الع قات الثقافية  المنعقده بتاري   

 0الموافقه على الموضوعات الوارده باللجنه  رار :ـــــالقــ 

 

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

    
                                              أمين المجلس                                                         
 عميد الكليه  

                                                                                                                                         
 ورئيس المجلس  

 
                                                                                                                                                                                                                                                        

)                         )أ.د/جمال يحيى صدقى (                                    
                                                                                               أ.د / محمد إبراهيم هاشم  (                                                                                                   

 


