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  "م ميحرلا نمحرلا هللا" بس                                           

 (5)رلم جلسة ال –ة الفنون الجميله يإجتماع مجلس كلمحضر 
 م55/5/1057 المنعمد بتاريخ  

     -------- 
( 4) رلمة تجلسبميله تم عمد إجتماع مجلس كلية الفنون الجم 54/4/1057 الموافك اإلثنينإنه فى يوم    
 : تحت رئاسة  ظهرا  عشر الثانية  ةالساع كانت حيث

وبحضور كل من الساده أعضاء  عميد الكليه        - ب ـــسامى دمحم أبوطال السيد األستاذ الدكتـور / -5
 وهم:المجلس 

صالح عبد ربه د / 0أ السيد -1
 علــــــــــــــــــــــــــــــى         

هيم د / دمحم إبرا0السيد أ-3
 هاشـــــــــــــــــــــــــــم

د/ زكريا أحمد 0السيد أ-4
 ـظـحافـــــــــــــــــــــــــــــــ

عبد هللا  د / إيهاب 0السيد أ -5
  فـيوســـــــــــــــــــــــ

د / فاطمه صالح 0السيد ه أ -6
 مدكـــــــــــــــــــــــــور

م د / دمحم عبد المنع0السيد  أ -7
 م ـــــــــــــــــإبراهي
د / عيد دمحم 0م0السيد أ -8

 عبداللطيـــــــــــــــــف
د / إسماعيل أحمد 0م0السيد أ -9

 عامــــــــــــــــــــر
د /  هشام دمحم حسن السيد أ.م.  -50

 اسالجبــــــــ
 د / دمحمين دمحم0السيد أ -55

 عـربيــــــــــــــــــــــــ
يد د / مجدى س0السيد أ-51
 انـليمــــــــــــــــــــــــــس
لى د / أحمد  ع0م0السيد أ-53

 دقحيـــــــــــــــــــــــــ

وكيل الكلية لشئون التعليم 
 والطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالب
وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا 
 ث والبحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــو

وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية 
 البيئـــــــــــــــــــــــــــــه
أستاذ ورئيس لسم 

 النحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت
أستاذ ورئيس لسم ترميم وصيانة 
 اآلثــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــار

لســم أستاذ ورئيس 
 التصويـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر

أستاذ ورئيس لسم الرسوم 
 المتحركـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه
أستاذ مساعد والمشرف على لسم 
 العمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاره

على لسم أستاذ  مساعد والمشرف 
 الديـــكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــور

أستاذ بمسم 
 النحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت

أستاذ متفرغ بمسم 
 الجرافيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن

أستاذ مساعد بمسم 
 التصويـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر

حمود د / طارق م0م0السيد أ -54
 هــنبيــــــــــــــــــــــ

د / دمحم على محمود 0السيد أ  -55
     ر ـــــــــــــخاطــــ

المدير التنفيذى لوحدة توكيد الجودة 
 هــــــــــــــــــــــــــــــبالكليــــ
أستاذ متفرغ  بمسم الجرافين وأكثرخبرة  ودراية بالمواد  

 التى تدرس 
 

 : الحضورعدم ولد إعتذر عن 
أستاذ ورئيس لسم                      ـــــــــرـد  /  أحمد رجب صمـــــــــــــــــــــــ0السيد أ -

 نــــــــــــــــــــــــالجرافيـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  : ولد تغيب عن  الحضور كل من

أستاذ متفرغ بمسم ترميم وصيانة  ى                    ــد / حسين دمحم علـــــــــــــــــــــــــــــــ0السيد أ-
 ارـــــــــــــــــــــــــــــــاآلثــــــــ

مدرس بمسم الرسوم                      نــالسيد ه  د / إعتماد ياسين عبد الرحمـــــــــــــــ-
 ـهــــــــــــــــــــــــــــالمتحركــــــــــــــــــــــــــــ
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رخبرة  أستاذ متفرغ بمسم النحت وأكث                      نــد / دمحم إسماعيل جاهيــــــــــــــــــــ0السيد أ -
 درسودراية بالمواد التى تــ

 

د / رئيس المجلس الجلسة " بسم ميحرلا نمحرلا هللا " مرحبا  0فتتح السيد أهذا ولد إ          
 ثم شرع المجلس النظر فى الموضوعات التالية :        00سيادته بالسادة األعضاء  

 

الموضـــــــو -5
 : ع

 0ة ـــــــــبخصوص التصديك على محضر الجلسة السابم

رار المــــــ 
: 

 0ة السابمه تم التصديك على محضر الجلس
 

 
 

 شئون العاملين
 

 

الموضـــــــو -1
 : ع

( المنعمد بتاريخ   13بجلسته رلم )ترميم مجلس لسم الإحاطة بخصوص 
 ريهام عدلى سالمد / م  بمجمل األبحاث العلمية والفنية الممدمه من 1/4/1057
يفة إلى اللجنة العلمية الدائمة للترلى لشغل وظ  به هوالمتمدم المدرس بالمسم   –

فى درجة مدرس  هاتمت خمس سنوات من تعيينأ احيث أنه مبالمس أستاذ مساعد
. 

ــــــ  رار المـــــ
: 

  0أحيط المجلس علما  

الموضـــــــو -3
 : ع

حاصله على ى الخريجه/الشيماء نبيل مصطفطلب التعيين الممدم من بخصوص 
 م1007/1008لعام الجامعى ل لسم التصوير  –بكالوريوس الفنون الجميله 

% 84.65بنسبة مئوية )  "جيد جدا  "حاصله على الترتيب الثانى بتمدير عام و
-وتلتمس الموافمة على تعيينها معيده بالمسممشروع "جيد جدا  "ال( وتمدير 

( المنعمد بتاريخ   3بجلسته رلم )على مجلس لسم التصوير  األمربعرض و
ن معيدين طبما  تم الرفض حيث أن المسم ليس فى حاجه لتعييم  1/4/1057

 للخطه الخمسيه السابمه حيث تم تعيين أول شعبة تصوير التزاما  بالخطه.

ــــــ  رار المـــــ
: 

 0الموافمه على رأى مجلس المسم 

الموضـــــــو -4
 : ع

( المنعمد بتاريخ   59بجلسته رلم )مجلس لسم الجرافين موافمة  بخصوص
إلى  المسمب المدرس-جميلدمحم عطية عبد الد/ نمل  على        م 9/4/1057

 0 هكلية الفنون الجميلة جامعة المنصوره وذلن بناءا  على الطلب الممدم من

ــــــ  رار المـــــ
: 

 0الموافمه 

الموضـــــــو -5
 : ع

( المنعمد بتاريخ   3بجلسته رلم )مجلس لسم التصوير  موافمة  بخصوص
الفنون ى كلية إلم.م/ مهنى دمحم ياؤد تحويل على             م 1/4/1057

وذلن بناءا  ،  حيث أنه من أبناء محافظة الوادى الجديد  جامعة أسيوط- الجميلة
 .هعلى الطلب الممدم من

ــــــ  رار المـــــ
: 

 0الموافمه 

الموضـــــــو -6
 : ع

المعيده بمسم الرسوم  –م/ آيات سيد أحمد الطلب الممدم من  بخصوص 
ولمدة م  5/5/1057من  تبارا  رعاية طفل إعجازة ها إمنحبشأن  المتحركة
( 8بجلسته رلم) رسوم المتحركةمجلس لسم الوبعرض األمر على  - شهرين

منحها إجازة لمدة عام  على موافمةاللرر المجلس م 9/4/1057المنعمد بتاريخ  
  0المنظمه ، على أن يجوز لها لطع هذه المده  طبما  للوائح والموانين

ــــــ  رار المـــــ
: 

 0منحها إجازه لمدة عام طبما  للوائح المنظمه  الموافمه على
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 العاللات الثمافية 

الموضـــــــو -7
 : ع

( المنعمد بتاريخ   59بجلسته رلم )مجلس لسم الجرافين موافمة  بخصوص
المدرس  – نجيبه عبد الحفيظد/  الممدم من الطلب على        م 9/4/1057
دى للتعريف بالمسم )كدعم إلعداا ةلفرلطالب الفنيه  لامة ورشهبشأن إمسم بال

 (ليكون أمام الطالب فرصه أكبر لتحديد إختيار اإللتحاق بالمسم. أكاديمى

ــــــ  رار المـــــ
: 

الموافمه ، على أن يتم عمد الورشه فى األسبوع الثانى من الفصل 
الدراسى الثانى وفى الساعات المخصصه لممررات التخصص ، 

 0وتعمم على بالى األلسام 
لموضـــــــوا -8

 : ع

( المنعمد بتاريخ  595بجلسته رلم )مجلس لسم النحت موافمة  بخصوص
أستاذ  –أ.د/ إيهاب عبد هللا الطلب الممدم من  على             م 1/4/1057

بشأن ضم األعمال الفنية الموجوده بالمسم ومنها أعمال ملتمى  ورئيس المسم
م إلى متحف 1057مارس  15مارس حتى  7النحت الذى أليم فى الفتره من 

 وهى كاآلتى :  الكلية
 أعمال  5ب              عدد ـنان / ماهر عراليـــــــــــــــالف -5
  5عدد       رج               ـــــــــــــــود فــــــــــــــد/ محم -1
 1عدد            راوى         ـــــــــــد/ دمحم الشبـــــــــــ -3
 1عدد         ى             ـــــــــــــــــــــ فهمـــــــد/ دمحم -4
 5عدد      طه محمود دمحم السعيد               /السيد -5

ــــــ  رار المـــــ
: 

  من الساده وتمدير ليمتها الماديةتشكل لجنة لفحص األعمال وتمييمها 
: 

 د / دمحم إسماعيل جاهين0أ -
 د / إيهاب عبدهللا يوســف 0أ -
 عـربيــــد / دمحمين دمحم 0أ -

الموضـــــــو -9
 : ع

 مملكة البحرين -بد الرحيم/ جمال عالفنان السيد اإلهداء الممدم من  بخصوص
جامعة -لفن الحديث بكلية الفنون الجميلةإلى متحف اة الجرافيكي هبأحد أعمال
 0 متمنيا  للكلية مزيدا  من التألك واإلزدهار  المنيا

 الب نحاس + طباعة شاشة حريرية مواصفات العمل :  " طباعة غائرة فى ل
  300 -سم  500×80سم على ورق طباعة  60× سم 75ممياس العمـــل :  

 جرام 
 ألف وخمسمائة دوالر  50500الماديـــة:  الميمه 

 م1057:       التاريـــــــــــخ 

ــــــ  رار المـــــ
: 

 0الموافمه على لبول اإلهداء مع توجيه الشكر لسيادته 

الموضـــــــو -50
 : ع

والمتضمن إهداء مكتبة الكلية عدد  نواردمحم د / أحمد 0السيد أبخصوص خطاب 
متمنيا  للكلية دوام التألك  من الكتب الصادرة عن حياة سيادته الفنية والوطنية 

 وبيانها كالتالى :
د / حسن يوسف          0كتاب  ) نوار والحرب التنتهى ( تأليف أ -5

 1عدد 
        د / سليمان العطــــــار 0عين الصمر ( تحرير أ كتاب  ) نوار -1

 1عدد 

ــــــ  رار المـــــ
: 

  0الموافمه على لبول اإلهداء مع توجيه الشكر لسيادته 
 

الموضـــــــو -55
 : ع

 –هورنمان  مدير معهد - M.Aد/ أنجيال مير  بخصوص الخطاب الوارد من
جامعة والمتضمن أنه بين السيد أ.د/ رئيس الإلى               هيلدسهايم
 Hornemann لام اإلتحاد األوروبى بالتنسيك مع(م 1054-1052)عامى

Institute  التابع لجامعةHawk  بوضع معجم مصور لمصطلحات ترميم
اللوحات الجداريه واألسطح المعماريه بأحد عشر لغه وكانت األنشطه الرئيسيه 

 شهرا : 13الـ خالل فترة 
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 المتخصصين األوروبيين. صطلحات بينتوضيح الم -
 ةالكرواتي -ة)البلغاريلغات  عشرإلى المصطلحات فى ما يصل ترجمة   -

 ةالروماني – ةالبولندي– ةاإليطالي – ةالمجري – ةاأللماني– ةالفرنسي –
 (ةالتركي - ةاألسباني –
 0 حات ـتوضيح المصطل  -
 0 نمل هذه المعلومات إلى الجمهور ، وحرف البناء والمجتمع العلمى -
جامعة -لسم الترميم) للسيد أ.د/ حسين دمحم علىتحاد األوروبى إختيار اإلتم ولد 
 ه.إلى العربي جمة معجم المصطلحات من اإلنجليزيهلتر( مصر-المنيا

ــــــ  رار المـــــ
: 

  0لسيادته  ةئالتهنأحيط المجلس علما  ، مع توجيه 

الموضـــــــو -51
 : ع

رئيس  -دمحم على حسن زينهم د /0السيد أبخصوص الخطاب الوارد من 
والمتضمن اإلحاطة بأن لجنة الجمعية العربية للحضارة والفنون اإلسالمية 

األستاذ بمسم  –د / دمحمين دمحم ربيع 0للسيد أالمعارض بالجمعية لد تم إختيارها 
النحت بالكلية ) كضيف شرف ( للمشاركة فى سمبوزيوم النحت الدولى األول 

بالتعاون مع نادى المماولون العرب والممرر عمده يوم الذى تميمه الجمعية 
 0أيام بنادى المماولون العرب  50أبريل ولمدة  58الثالثاء الموافك 

ــــــ  رار المـــــ
: 

 0أحيط المجلس علما  ، مع توجيه التهنئة لسيادته 

الموضـــــــو -53
 : ع

 0كليه يار عميدا  للإلخت كلية الفنون الجميلة بخصوص ترشيح لجنة  من 

ــــــ  رار المـــــ
: 

 الموافمه على ترشيح كل من :
األستاذ المتفرغ بمسم النحت وعميد  د / دمحم إسماعيل جاهين    0أ -

 الكليه سابما  

األستاذ المتفرغ بمسم  د     ـد / أحمد خليل محمـــــــ0أ -
 رــــــــــالتصويـــــــــــــــــــــ

ألستاذ المتفرغ بمسم ترميم اى      ــــــد / حسين دمحم علـــ0أ -
 ارـــــــــوصيانة اآلث

 

 شئون الطالب
الموضـــــــو -54

 : ع

بشأن الطلب  د / وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب0مذكرة السيد أبخصوص 
لسم -الطالب / وسام تواب جاد جبرائيل بالفرلة األولى من                الممدم 
ارج " للمرة األولى " وذلن إلستنفاذ مرات للتمدم لإلمتحان من الخ العمارة

( من الالئحة التنفيذية لمانون تنظيم الجامعات 80الرسوب  ، علما  بأن المادة )
" اليجوز للطالب أن يبمى بالفرلة أكثر من سنتين ويجوز لمجلس تنص على : 

الكلية الترخيص للطالب الذين لضوا بفرلهم سنتين فى التمدم إلمتحان من 
 0 فى السنة التالية فى الممررات التى رسبوا بها " الخارج

ــــــ  رار المـــــ
: 

 0الموافمه 
 الجـــــوده

الموضـــــــو -55
 : ع

 تجديد دورات المياه بالكليه تولف أعمال الموضوع الخاص بعرض بخصوص 
ولد إستغرلت عام م 1055/1057 والذى بدأ العمل به منذ بداية العام الجامعى

الصورة على مما يؤثر بالسلب ينتهى العمل بها حتى تاريخه  دراسى كامل ولم
الحضارية والجمالية للكلية حيث أن اإلنمطاع المستمر للمياه بجميع دورات المياه 

 األمر الذى يثير إستياءلد أدى إلى تدهور حالتها بسبب سوء مستوى النظافة بها 
خالل ضيوف الزائرين ن وكذلن السادة الالسادة أعضاء هيئة التدريس والعاملي

 ضمن إنجازات  أن ذلنوحيث العلمية والثمافية والفنية التى تعمد بالكلية  الفعاليات
فاألمر معروض على المجلس  مشروع دعم وتطوير الفاعلية التعليمية وأنشطة 

 0إلبداء الرأى 
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ــــــ  رار المـــــ
: 

بالكليه الخاصه بتجديد دورات المياه تنفيذاألعمال لجنة لمتابعة تشكل 
 من السادة:
د / إسماعيل أحمد عامر       أستاذ مساعد والمشرف على لسم 0م0أ -

  العماره
المدرس المساعد بمسم       ا     ــــم / هشام على أبوالوفــــــ0م -

 العمــــــــــــــــــــاره

المدرس المساعد بمسم        ى     ــــم / والء مصطفـــــــــــــــ0م -
 ـــــــــــــارهالعمـــــ

 
 
 

الموضـــــــو -56
 : ع

كذلن ، وم9/4/1057  بتاريخ هالمنعمد محضر إجتماع لجنة المكتباتبخصوص 
 0 م55/3/1057  بتاريخ هالمنعمدلجنة الإعادة عرض 

ــــــ  رار المـــــ
: 

 55/3المنعمده بتاريخ  الموافمه على الموضوعات الوارده باللجنه
: الموافمه المرار -خاص بتغيير ااألبواب وبالنسبة للموضوع الثانى وال

ويوصى المجلس بتأمين الجزء الغربى من سلم الهروب ويشمل منطمة 
 –الموضوع الثالث والخاص بشراء جهاز الب توب -الكنتروالت 

  0: عدم الموافمه  المرار
كذلن تمت الموافمه على الموضوعات الوارده باللجنه المنعمده بتاريخ 

نسبة للموضوع الثالث والخاص بإمكانية إطالع وبال م9/4/1057
: الموافمه على المرار  –طالب الكلية والباحثين على الرسائل العلمية 

  0أن يتم اإلطالع إلكترونيا  
 

الموضـــــــو -57
 : ع

(المنعمده 5بجلستها رلم ) شئون التعليم والطالبمحضر إجتماع لجنة بخصوص 
  0م 9/4/1057بتاريخ  

ـــــ  رار ـالمـــــ
: 

 0الموافمه على الموضوعات الوارده باللجنه 
 

الموضـــــــو -58
 : ع

بجلستها رلم )   شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئةمحضر إجتماع  بخصوص
 0م 4/1057/ 8( المنعمده بتاريخ      5

ــــــ  رار المـــــ
: 

 0الموافمه على الموضوعات الوارده باللجنه 

الموضـــــــو -59
 : ع

 م9/4/1057المنعمده بتاريخ    العاللات الثمافية ر لجنة محضبخصوص 

ــــــ  رار المـــــ
: 

 0 الموافمه على الموضوعات الوارده باللجنه

الموضـــــــو -10
 : ع

المنعمده بتاريخ   والبحوث الدراسات العليا محضر لجنة بخصوص 
 م 53/4/1057

ــــــ  رار المـــــ
: 

 0 الموافمه على الموضوعات الوارده باللجنه

الموضـــــــو -15
 : ع

المنعمده بتاريخ    األجهزة العلمية والمعداتمحضر لجنة بخصوص 
 م 53/4/1057

ــــــ  رار المـــــ
:  

 0الموافمه على الموضوعات الوارده باللجنه 
 

الرابعة حيث كانت الساعة  ولد ألفل المحضر على ما تمدمهذا   
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          0سة المادمة بإذن هللا على أن يعود لإلنعماد فى الجل مساءا   والنصف
                                                                                                                                

                                                                                                                                                 أمين المجلس                            

 عميد الكليه
                                                                                                                             

د / هشام دمحم حسن 0م0) أ  س                   ورئيس المجل
 الجباس (

                                                                                                            
  ( سامى دمحم أبو طالب  د /0) أ

                                                                                                                                                         
                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                                                                                                       
 

   
 


