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 " بسم هللا الرمحن الرحيم" 

 (22رقم )الجلسة -إجتماع مجلس كلية الفنون الجميلهمحضر  
 م  29/8/2021المنعقد بتاريخ  

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

تم عقد إجتماع مجلس كلية الفنون الجميله بجلستة رقم  م   2021/ 29/8الموافق   األحد إنه فى يوم                

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

 عميد الكليه  قائم بأعمال                      هشام محمد حسن الجباس   د  /0يد أالس -1

 وبحضور كل من الساده أعضاء المجلس وهم: 
    وثــشئون الدراسات العليا والبحــوكيل الكلية ل             اسـالسيد أ.د/ هشام محمد حسن الجبــ -2
مد سليم أحمد  أح د / 0السيد أ  -3

 م سالـــــــ
 ـــر ـــــإسماعيل أحمد عامـــ السيد أ.د/  -4
 دى ـــــــــــــ نالج عبدالرحمن/د0أ  السيد -5
   ونــــــــــــــــأبوالعيالسيده أ.د/ سهير  -6
 ل ــــجرجس سعيد ميخائيد / 0السيد أ  -7
 ل سمير محمود عبدالفضيد / 0السيدأ -8
 نيده أ.د /هناء حسن عبدالرحمـــالس -9

          حسين محمد علــــــــــى د /0السيد أ  -10
 ان على أحمد شعبـــــــــ   السيد أ.م.د/ -11
  اد زكريـــــــــــــأيمن محمالسيد  د /  -12

 وقد إعتذر عن الحضور كالً من:  

   محمد أبو الفتوح غنيم د / 0السيد  أ   -1

طارق محمود  د / 0أ السيد   -2

 نبيـــــــــه

 هد / عبير غريب عبد اللـــ0سيده أال  -3

د / آمال عبدالحليم  0السيده أ   -4

 د محمـــ

 من:   وقد تغيب عن الحضور كل   

 د / طارق كمال الدين عادلى0السيد أ  -1

 ــــــــــــر ــــــــــــــــــــأستاذ ورئيس قسم التصوي     
 ارهـ أستاذ ورئيس قسم العمـــــــــــــــــــــــــــــــــ     

 هـــــــــالرسوم المتحركــــــــ أستاذ ورئيس قسـم     
ــ رئيس قسم الديكـأستاذ و       ــورــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 تـــــــــــــــــــــــــــــــــــــلنحاأستاذ ورئيس قسم     
 ــــر ــــــــــــــــــــــالتصويـــــــــــــــــــ بقسـمأستاذ        
ــ أستاذ بقسم الجرافيــــــــــــــــ       ــــك ـــــــــــــــــــــــ
 اروصيانة اآلثــــــــــــــ  أستاذ متفرغ  بقسم ترميم     

 ــــكـــــــــــــــــــــــــــالجرافيــأستاذ مساعد بقسـم      
 اره ـــــــــــــــــــــــمدرس بقسم العمــــــــــــــــــــــــ       
 
    

 ب وكيل الكلية لشئون التعليم والطـــــــــــــــــــــــــال      

 خدمة المجتمع وتنمية البيئــه وكيل الكلية لشئون       

 ار ــــــترميم وصيانة اآلثـــــــــــ قسم ورئيس  أستاذ      

 أستاذ متفرغ بقسم العمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاره     

    

 أستاذ متفرغ بقسم الديكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــور   

مرحباً سيادته بالسادة    "بسم هللا الرحمن الرحيم " د / رئيس المجلس الجلسه 0قد إفتتح السيد أو        

 ثم شرع المجلس النظر فى الموضوعات التاليه :   00األعضاء 

 0التصديق على محضر الجلسة السابقة     : وعالموضـ      -1

 0ابقه تم التصديق على محضر الجلسة الس   رار :ــــــالقـ          

 ن ـــون العامليــــشئ
 

 م.2022 -2021بخصوص ترشيح أمينا  لمجلس الكلية عن العام الجامعى  :  وعالموضـــ  -1

 مدرس بقسم الجرافيك. -الموافقه على ترشيح السيد د/ على شعبان رار :القـــــ 

ــ   :  وعالموضـــ  -2 ــدير التنفي ــة ى لوحــدس ضــمان الجــودس بابخصــوص  مــ كرس الســيد  د / الم لكلي
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طلب الموافقـة علـى إضـافة المـدير التنفيـذى لوحـدة ضـمان الجـودة  تضمنه  والم

 0ضمن تشكيل مجلس الكلية  

 الموافقـــه.  رار :القـــــ 

ــة  :  وعالموضـــ  -3 ــوص موافق ــم البخص ــس قس ــار مجل ــم ) عم ــته رق ــاري  27بجلس ــد بت ( المنعق

ن تطبيـق قواعـد المذكره المقدمه مـن شـئون العـاملين بشـأعلى    م26/8/2021
المفاضله للساده الـزمالء الـراغبين فـى تجديـد ااعـارات وإعتمـاد نتائجهـا كمـا 

  :  هوموضح بالجدول التالى

*  

 د. سارة عبدالعزيز محمد 

رعاية طفل  

 للعام الرابع

  

االجازة  

  * الخاصة 

 د. علياء السعيد كامل المالح

مرافقة زوج 

 للعام الثانى 

 بعد قبل  م عال المعــــــــــار 

 إعارة داخلية 13.04 8.69 للعام الثاني  أحمد علي جابر /أ.م.د 1

 ارة داخليةعإ 17.39 13.04 للعام الثاني  هشام علي أبوالوفا /د 2

 إعارة داخلية 21.73 17.39 للعام الرابع عبدالقادر  دعاء عصمت /د 3

 يةلإعارة داخ  26.08 21.73 للعام الخامس  نجوي محمد منير /د 4

إعارة   34.78 30.43 للعام الثامن  ىأيمن محمد مصطف /د 5

 خارجية

إعارة   30.43 26.08 للعام التاسع  جمال أحمد عبدالحميد  /د 6

 خارجية

إعاره   39.13 34.78 للعام التاسع  د/ رانيا رجب عبد المقصود  7

 خارجيه

إعاره   43.47 39.13 للعام العاشر  د/ لبنى عبد العزيز أحمد 8

  خارجيه
 

 
مع العلم أن مجلس القسم قد وافق على تجديـد ااعـاره لكـل مـن د/ رانيـا رجـب  

عبد المقصود، ود/ لبنى عبـد العزيـز  للعـام األخيـر علـى آ  يـتم تجديـدها للعـام 
 القادم احتياج القسم لها.

 ه.ـالموافقــ رار :القـــــ 

ــوص  :  وعالموضـــ  -4 ــم البخص ــس قس ــة مجل ــويرموافق ــ تص ــته رق ــاري  7م )بجلس ــد بت ( المنعق

م.م/ تشــكيل لجنــة فحــل لرســالة الــدكتوراه المقدمــه مــن علــى  م29/8/2021
وتتكون اللجنه على النحو المدرس المساعد بالقسم  -إسالم أحمد محمد إسماعيل

 التالى:
 مقــــــرراً   – أحمد خليل محمد أ.د/  -1
 عضواً  –  إبراهيم محمد غزالهأ.د/  -2
 ـــواً عضــ – أحمد سليم أحمدأ.د/  -1

 الموافقـــه. رار :القـــــ 
ــوص  :  وعالموضـــ  -5 ــم البخص ــس قس ــة مجل ــويرموافق ــم ) تص ــته رق ــاري  7بجلس ــد بت ( المنعق

المدرس  -الطلب المقدم من م.م/ إسالم أحمد محمد إسماعيلعلى   م29/8/2021
المساعد بالقسم لتعيينه على درجة مدرس بالقسم حيث أنه منح درجـة دكتـوراه 

فى الفنون الجميلة تخصل تصوير وذلك بعـد موافقـة مجلـس الجامعـه الفلسفه  
  م.27/7/2021على المنح بتاريخ 

 أوصى المجلس بالموافقــه. رار :القـــــ 
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 – جمـال أحمـد عبـد الحميـدالخاصـه بالسـيد أ.د/    ااعارهطلب تجديد    بخصوص  :  وعالموضـــ  -6
وذلك للعام   ه العربية السعوديهبجامعة جازان بالمملكللعمل  العماره    قسم  ب  أستاذ

بجلسـته  عمـار مجلس قسـم ال  وبعرض الموضوع علىم  2022-2021الدراسى  

قرر الموافقه من حيث المبدأ على أن يتم  م8/6/2021( المنعقد بتاري   25رقم )
  تطبيق قواعد المفاضله.

 ضله.الموافقـــه من حيث المبدأ على أن تتم تطبيق قواعد المفا رار :القـــــ 

 – أيمـن محمـد مصـطفىد/ م.الخاصـه بالسـيد أ.  ااعـارهطلب تجديـد    بخصوص  :  وعالموضـــ  -7
بمعهد خادم الحرمين الشريفين ابحاث الحـ  للعمل  العماره    قسم  مساعد ب  أستاذ

وذلــك للعــام الدراســى  والعمــره بجامعــة أم القــرى بالمملكــه العربيــة الســعوديه
( 25بجلسته رقم )  عمار س قسم المجل  وبعرض الموضوع علىم  2021-2022

تطبيـق قرر الموافقه مـن حيـث المبـدأ علـى أن يـتم   م8/6/2021المنعقد بتاري   
 قواعد المفاضله.

 الموافقـــه من حيث المبدأ على أن تتم تطبيق قواعد المفاضله. رار :القـــــ 

 أسـتاذ  –  لـى جـابرأحمـد عد/  م.الخاصه بالسيد أ.  ااعارهطلب تجديد    بخصوص  :  وعالموضـــ  -8
ــا للعمــل العمــاره  قســم مســاعد ب ــا بالمني بالمعهــد العــالى للهندســه والتكنولوجي

الجديده وذلك بعد تغيير ااعاره من المعهد العالى للهندسه بالمنيا الجديده وذلـك 
 عمـار مجلـس قسـم ال  وبعـرض الموضـوع علـىم  2022-2021للعام الدراسى  

قرر الموافقه من حيث المبدأ على   م 8/6/2021( المنعقد بتاري   25بجلسته رقم )
 أن يتم تطبيق قواعد المفاضله.

 الموافقـــه من حيث المبدأ على أن تتم تطبيق قواعد المفاضله. رار :القـــــ 

مـدرس  – هشام على أبو الوفاالخاصه بالسيد د/    ااعارهطلب تجديد    بخصوص  :  وعالموضـــ  -9
الى للهندسه والتكنولوجيا بالمنيا الجديـده خـالل بالمعهد العللعمل  العماره    قسم  ب

 عمـار مجلـس قسـم ال  وبعـرض الموضـوع علـىم  2022-2021العام الجـامعى  

قرر الموافقه من حيث المبدأ على   م 8/6/2021( المنعقد بتاري   25بجلسته رقم )
 أن يتم تطبيق قواعد المفاضله.

 تتم تطبيق قواعد المفاضله.الموافقـــه من حيث المبدأ على أن  رار :القـــــ 

 –  نجوى منير السـيد البـدرىد/    هالخاصه بالسيد  ااعارهطلب تجديد    بخصوص  :  وعالموضـــ  -10
ــة للعمــل العمــاره  قســم مــدرس ب ــا بمدين بالمعهــد العــالى للهندســه والتكنولوجي

-2021العبورالتابع للجمعيه المصريه للجـوده والتـدريب خـالل العـام الجـامعى  

( المنعقـد 25بجلسته رقـم ) عمار مجلس قسم ال الموضوع على  وبعرض م  2022

قرر الموافقه من حيـث المبـدأ علـى أن يـتم تطبيـق قواعـد   م8/6/2021بتاري   
 المفاضله.

 الموافقـــه من حيث المبدأ مع تطبيق قواعد المفاضله. رار :القـــــ 
 

 –  دعاء عصـمت عبـد القـادرد/    هالخاصه بالسيد  ااعارهطلب تجديد    بخصوص  :  وعالموضـــ  -11
بجامعة السادس من أكتوبر للعلوم الحديثـه واآلداب للعمل  العماره    قسم  مدرس ب

مجلــس قســم  وبعــرض الموضــوع علــىم 2022-2021خــالل العــام الجــامعى 

قـرر الموافقـه مـن حيـث   م8/6/2021( المنعقد بتاري   25بجلسته رقم )  عمار ال
 ضله.المبدأ على أن يتم تطبيق قواعد المفا

 الموافقـــه بعد تطبيق قواعد المفاضله. رار :القـــــ 

 رفيـده محـى الـدين محمـد د/    هالسيدالداخليه المقدم من    ااعارهطلب    بخصوص  :  وعالموضـــ  -12
بالمعهــد العــالى للهندســه والتكنولوجيــا بالمنيــا للعمــل مــدرس بقســم العمــاره  –
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 للعام األول(  م وذلك)2022-2021الجديده خالل العام الجامعى 

( المنعقـد بتـاري  25بجلسـته رقـم ) عمـار مجلس قسم ال  وبعرض الموضوع على

 قرر الموافقه من حيث المبدأ على أن يتم تطبيق قواعد المفاضله م8/6/2021
 

وبعـرض ثم تم تقديم مذكرة إعتذار من د/ رفيده محى الدين محمد عن اانتـداب  
( المنعقـــد بتـــاري  27رقـــم ) بجلســـته الموضـــوع علـــى مجلـــس قســـم العمـــار 

 قرر الموافقه على قبول ااعتذار. م26/8/2021

 وبعد العرض تم رد الموضوع بناًءا على إعتذار الطالب. رار :القـــــ 

المعيـده بالقسـم   –الطلب المقدم من السيده م / منة هللا أحمد يوسـ   بخصوص   :  وعالموضـــ  -13
مجلس قسم العمار  الموضوع على    وبعرض   لرفع جميع الجزاءات الموقع عليها

قد قرر الموافقه على رفع جميع   م26/8/2021( المنعقد بتاري   27بجلسته رقم )
 الجزاءات بما   يتعارض مع اللوائح والقوانين.

 أوصى المجلس بالموافقــه. رار :القـــــ 

 اانتدابات   

رقم :  وعالموضـــ  -14 بجلسته  الديكور  قسم  مجلس  موافقة  بتاري   24)   بخصوص  المنعقد   )

شعبان  على    م2021/ 8/ 24 الدين  كمال  وائل  د/  من  المقدم  اانتداب    –طلب 

العالى  التكنولوجى  بالمعهد  المعماريه  الهندسه  بقسم  للتدريس  بالقسم  المدرس 
الدراسى   للفصل  أسبوع  كل  من  السبت  يوم  بواقع  رمضان  من  العاشر  بمدينة 

 .  م 2021- 2020الثالث للعام الجامعى 

 الموافقـــه.  رار :القـــــ 
 العالقات الثقافيه   

ال بخصوص    :  وعالموضـــ  -15 قسم  مجلس  )   تصوير موافقة  رقم  بتاري   7بجلسته  المنعقد   )

الطلب المقدم من السيد أ.د/ سمير محمود عبد الفضيل لسفر  على   م 2021/ 8/ 29

من   تبدء  أن  على  أشهر  ستة  ة  لمد  العلميه  المهمه  لتنفيذ  ألمانيا  إلى  سيادته 

  –م ووافق على إسناد مهام جدوله إلى السيد د/ مهنى محمد ياؤد  12/2021/ 1

 مدرس بالقسم. 

 الموافقـــه.  رار :القـــــ 

ااهداء المقدم من أسرة فنان الكاريكاتير الراحل / محمد عفت لمكتبة  بخصول   :  وعالموضـــ  -16
الجميله   الفنون  الفنان    –كلية  مكتبة  من  ومنتقاه  خاصه  مجموعة  فى  والممثل 

كتاب وقد قام الفنان الراحل بإقتنائها من كافة المحافل الدولية التى   142وعددهم 
نتاج مشاركته بها   الكاريكاتير دوليا  بلجنة  إحتفت بفن  بالرسم أو كعضو  سواءاً 

لفن   متخصصة  مكتبة  ألول  نواه  لتكون  والمحافل  المسابقات  لتلك  التحكيم 
 0الكاريكاتير فى الجامعات المصرية 

 الموافقــه على قبول ااهداء مع توجيه خطاب شكر لسيادته.  رار :القـــــ 
 شئون الطالب   

أ :  وعالموضـــ  -17 السيد  مذكرة  وكيل 0بخصول   / البيئه     د  وتنمية  المجتمع  خدمة  لشئون  الكلية 
الخدمة   مجال  فى  الكلية  دور  وتفعيل  فتح  بشأن   الكليه  مجلس  على  للعرض 
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الكلية   وكالة  خطة  ضمن  وذلك   ، الحر  القسم  دورات  عمل  خالل  من  المجتمعية 
لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئه والطلوب  إعتماد الالئحة الخاصه بالقسم الحر  

 0م 2021/2022الجامعى  للعام 

 الموافقـــه على إضافة تعليم برام  الكمبيوتر بقسم الرسوم المتحركه.  رار :القـــــ 

  -2021بخصول قواعد قبول طالب الفرقه ااعدادى لقسم الديكور للعام الدراسى   :  وعالموضـــ  -18

)   م 2022 رقم  بجلسته  الديكور  قسم  مجلس  على  الموضوع  المنعقد  24وبعرض   )

الفرقه ااعدادية عدد  م  2021/ 8/ 24بتاري    فى  قبول  الموافقه على  القسم  قد قرر 
الطالب المتقدمين من الثانويه العامه على أساس نسبة عدد الطالب المتقدمين من  

ألعلى  ب المتقدمين من شعبة علمى رياضه  شعبة علمى علوم إلى نسبة عدد الطال
 .  دد الذى يقره القسم العلمى درجات فى مجموع الثانوية العامه ووفق الع

 الموافقــه مع التوضيح بأن تلك النسب من المتقدمين لقسم الديكور.  رار :القـــــ 
( المنعقد بتاري   27بجلسته رقم ) لعمار  بخصوص موافقة مجلس قسم ا :  وعالموضـــ -19

  م 2021تشكيل لجان واضعي األسئلة والتصحيح لدورسبتمبر   م على 2021/ 8/ 26
 الموافقـــه  رار :قـــــال 
 الدراسات العليا  

الديكور  بخصوص   :  وعالموضـــ -20 أ.د/ رئيس قسم  السيد   المقدمه من  الخطه  الم كر   بشأن تحديث 

 ( لألعوام  للقسم  على  (م  2025/    2021البحثيه  الموضوع  قسم  وبعرض  مجلس 

تتكون يل لجنه  قد قرر تشك  م2021/ 8/ 24( المنعقد بتاري   24الديكور بجلسته رقم ) 

 : على النحو التالى 

 مدرس بقسم الديكور   – د/ وائل كمال الدين -1
 مدرس بقسم الديكور   –د/ غاده محمود أبوزيد  -2

 ، والساده المنسقين للشعبتين.

 الموافقـــه على صياغة الخطه وتنظيمها طبقاً احتياجات ورأى كل قسم.  رار :القـــــ 
 
 

  م 2021/ 5/7( المنعقد بتاري   236بجلسته رقم ) نحت قسم الة مجلس بخصوص موافق :  وعالموضـــ -21
تشكيل لجنة المناقشه والحكم على رسالة الدكتوراه المقدمه من الباحثه / نهله  على  

محمود مطريد تحت عنوان" النحت البارز بين العمل المتحفى والتشكيل فى الهواء  
 النحو التالى:دراسه مقارنه " على أن يتكون التشكيل على  -الطلق
 أستاذ بقسم النحت ورئيس القسم السابق   –أ.د/ إيهاب عبد هللا يوس    -1

ً  -جامعة المنيا  –بكلية الفنون الجميلة                                    مشرفا
 استاذ متفرغ بكلية الفنون الجميلة   –أ.د/ صالح الدين القمرى عبد الكريم  -2

 عضواً  –جامعة األسكندريه  –                                              
 عضواً.  –أستاذ مساعد بقسم النحت  –أ.م.د/ جمال يحيى محمد صدقى  -3

 الموافقـــه.  رار :القـــــ 

22- 
 

)  :  وعالموضـــ رقم  بجلسته  الديكور  قسم  مجلس  موافقة  بتاري   24بخصوص  المنعقد   )

  مصطفى منصور عبد المجيد   / باحثخطة البحث المقدمه من العلى    م2021/ 8/ 24
ال بدرجة  "    دكتوراه للتسجيل  عنوان  الوظيفيه  تحت  الكفاءه  لرفع  تصميميه  رؤيه 

" وتتكون لجنة ااشرا     تطبيقيهدراسة    –  للحيزات الخدميه المفتوحه بالجامعات
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أستاذ مساعد بقسم الديكوربكلية الفنون    -  زينب لطفى عبد الحكيم من السيد أ.م.د/  
 مشرفاً أساسياً.   –معة المنيا جا –الجميلة 

  الموافقـــه. رار :القـــــ 

)  :  وعالموضـــ -23 رقم  بجلسته  الديكور  قسم  مجلس  موافقة  بتاري   24بخصوص  المنعقد   )

الدارسه/ نهى عمر محمد  على    م 2021/ 8/ 24 المعيده    –خطة البحث المقدمه من 
الحيزات  " عنوان  تحت  الماجستير  بدرجة  للتسجيل  لألجنحه    بالقسم  الداخلية 

الدوليه   المعارض  فى  من   –المصريه  ااشرا   لجنة  وتتكون   " تحليليه  دراسة 
الحميد   عبد  صابر  محمد  أ.م.د/  الفنون   -السيد  الديكوربكلية  بقسم  مساعد  أستاذ 

 مشرفاً أساسياً.   –جامعة المنيا  –الجميلة 

 الموافقـــه.  رار :القـــــ 

موا :  وعالموضـــ -24 ) بخصوص  رقم  بجلسته  الديكور  قسم  مجلس  بتاري   24فقة  المنعقد   )

تحديد لجنة ااشرا  على موضوع رسالة الماجستير الخاصه  على    م 2021/ 8/ 24
عباس   عصام  محمد  الدرامى    –بالدارس/  "األثر  عنوان  تحت  بالقسم  المعيد 

يسند    دراسه تحليليه" على أن  –والتشكيلى للعالقه المتبادله بين العماره والسينما  
أستاذ بقسم الديكورووكيل الكلية السابق    -ااشرا  إلى السيد أ.د/ صالح عبد ربه  

 لشئون التعليم والطالب بالكلية. 

 الموافقـــه.  رار :القـــــ 

)  :  وعـــالموض -25 رقم  بجلسته  الديكور  قسم  مجلس  موافقة  بتاري   24بخصوص  المنعقد   )

ومقا على    م 2021/ 8/ 24 لفحل  لجنه  منصور  تشكيل  ساره   / الطالبه  أوراق  رنة 
جامعة حلوان   –المعيده بالقسم وذلك لنقل قيدها من كلية الفنون الجميلة    –محمد  

 جامعة المنيا وتم التشكيل على النحو اآلتى :   –إلى كلية الفنون الجميلة 
 أستا  الفنون التعبيرية بقسم الديكوروالعميد   –أ.د/ محمد إبراهيم هاشم  -3

 جامعة المنيا  –السابق لكلية الفنون الجميلة                                     
 أستا  الفنون التعبيرية بقسم الديكورووكيل كلية    –أ.د/ صالح عبد ربه   -4

 جامعة المنيا  –الفنون الجميلة السابق لشئون التعليم والطالب                
 بكلية الفنون الجميلة   أستا  مساعد بقسم الديكور –أ.م.د/ مها لؤى محمود    -5

 جامعة المنيا  –                                                                    
وبعد الفحل والمقارنه رأت اللجنه أن ما درسته الطالبه فى السنه التمهيديه بكلية  

جميلة  الفنون ال  جامعة حلوان يالئم نقل قيدها بقسم الديكور بكلية   –الفنون الجميلة  
                                              جامعة المنيا بمرحلة الماجستير. –

                              الموافقـــه. رار :القـــــ 

ا :  وعـــالموض -26 قسم  مجلس  موافقة  )   لعمار بخصوص  رقم  بتاري   27بجلسته  المنعقد   )

على2021/ 8/ 26 وا  م  المناقشه  لجنة  سي   تشكيل  أحمد  بالدارس/  الخاصه  لحكم 
 المعيد بالقسم وتتكون اللجنه على النحو التالى :  –النصر مندور 

 أستاذ العماره ، ووكيل عام كلية الهندسه بجامعة   –أ.د/ حسن أبو محمود  -1
                                                     ً ً  -األزهر سابقا  مناقشاً خارجيا

 مساعد بقسم العماره بكلية   أستاذ   –دين صبرى محمود  أ.م.د/ حسام ال -2
ً   –جامعة المنيا   –الجميلة  الفنون                                  مناقشاً داخليا

   قسم العماره بكلية الفنون  ورئيس أستاذ  – إسماعيل أحمد عامر أ.د/  -3
ً م  –جامعة المنيا  –الجميلة                                         شرفاً أساسيا

 الموافقـــه.  رار :القـــــ 

)  :  وعـــالموض -27 رقم  بجلسته  الديكور  قسم  مجلس  موافقة  بتاري   24بخصوص  المنعقد   )

على    م 2021/ 8/ 24 الماجستير  على  رسالة  موضوع  على  ااشرا   لجنة  تحديد 
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بالدارس الوظيفيه والجماليتحت عنوان "   أسمهان مخلو  زكريا  / هالخاصه  ه  القيم 
الحديديه   السكك  لمحطات  الداخليه  العماره  يسند    –فى  أن  على  تحليليه"  دراسه 

 الديكور. بقسم متفرغ أستاذ   - وفاء عمر مسلمااشرا  إلى السيد أ.د/  
 الموافقـــه.  رار :القـــــ 

 موضوعات عامه   

ا :  وعـــالموض -28 قسم  مجلس  موافقة  )   لعمار بخصوص  رقم  ب 27بجلسته  المنعقد  تاري   ( 

على2021/ 8/ 26 بقسم    م  التدريس  هيئة  أعضاء  إشتراك  أمر  بعرض  التوصيه 
جامعة المنيا فى ااشرا  على إستخراج تراخيل    –العماره بكلية الفنون الجميلة  

السيد   توصيات  على  بناًءا  وذلك  بالمحافظه  الموافقه    / المبانى  أو  الوزراء  رئيس 
ه بالكليه تكون تابعه للوحده الهندسيه  على إنشاء وحده معماريه خاصه بقسم العمار

 لكلية الهندسه. 
إعادة المذكره للقسم العلمى اعداد مذكره تفصيليه عن المطلوب وتحديد  رار :القـــــ 

 ااجراءات المطلوب إتخاذها. 
 

الثانية والنص   وقد أقفل المحضر على ما تقدم حيث كانت الساعة     00هذا           
                                            0لإلنعقاد فى الجلسة القادمة بإذن هللا  على أن يعود اً ظهر

                                                                                            

  عميد الكليه          
                                                                                            

    ورئيس المجلس       
                                            
أ.د /  )                                                                                 

                                                                                                                                                                                                                                       هشام محمد حسن الجباس (
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                   

 

 
 
 
 


