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  "م ميحرلا نمحرلا هللا" بس                                       

 (4)رلم جلسة ال –ة الفنون الجميله يإجتماع مجلس كلمحضر 
 م81/4/1087 المنعمد بتاريخ  

------ 
( 3) رقمة تجلسبميله تم عقد إجتماع مجلس كلية الفنون الجم 3/1087/ 81 الموافق الثالثاءإنه فى يوم    
 : تحت رئاسة  ظهرا   الواحدة  ةالساع كانت حيث

وبحضور كل من الساده أعضاء  عميد الكليه        -  ب ــسامى دمحم أبوطال السيد األستاذ الدكتـور / -8
 وهم:المجلس 

صالح عبد ربه د / 0أ السيد -1
 ى      ـــــعلـــــــــــــــــــــــــ

د / دمحم إبراهيم 0السيد أ-3
 ـمـــــــــــــــــــــــــهاشـ
ا أحمـــد د / زكري0السيد أ -4

 ظـــــحافــــــــــــــــــــــــ
د  /  أحمد رجب 0السيد أ -5

 ــــر  ـــــــصمـــــــــــــــــــــــ
هللا  عبد د / إيهاب 0السيد أ -6

  فـــيوســـــــــــــــــــــ
د / فاطمه صالح 0السيد ه أ -7

 ورــــــــــــــمدكــــــــــــ
د / عيد دمحم 0السيد أ  - -1

 ـفـعبداللطيـــــــــــــــــ
د / دمحم عبد المنعــم 0السيد  أ -9

   ـــــمـــإبراهيـــــــــ
عيل أحمد د / إسما0م0السيد أ-80

 رـــــــعامـــــــــــــــ
د /  هشام دمحم حسن السيد أ.م.  -88
 اســـــالجبـــــ
حسين دمحم د / 0السيد أ -81

 ـــــىــــــــعلــــــــــــــــــــ

وكيل الكلية لشئون التعليم 
 ـالبـــــــــــــــــــــــــــــــوالطــــــــــــــــــ

وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا 
  وث ـــــــــــــــــــــــــــــــوالبحـــــ
ة ية لشئون خدمة المجتمع وتنميوكيل الكل
أستاذ ورئيس لسم    هـــــــــــــــــــــــــــالبيئــ
  ـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالجرافيـ

أستاذ ورئيس لسم 
 تــــــــــــــــــــــــــــــــالنحـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أستاذ ورئيس لسم ترميم وصيانة 
 ـارــــــــــــــــــــــــــــــــاآلثـــــــــ

أستاذ ورئيس لسم الرسوم 
س ـــأستاذ ورئي  ـــهـالمتحركــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـرــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم التصويـــــــــــلسـ
أستاذ مساعد والمشرف على لسم 

 ـارهــــــــــــــــــــالعمـــــــــــــــــــــــ
ذ  مساعد والمشرف على لسم أستا
 ورــــــــــــكــــــــــــــــــــــــــــــالدي
أستاذ متفرغ بمسم ترميم وصيانة  

 ـارـــــــاآلثـــــــــــــــــــــــــــــــــ
د / مجدى سيد 0السيد أ -83

    ــانـسليمـــــــــــــــــــــــــــ
د / أحمد  على 0م0د أالسي-84

 ــــــدقـــحيـــــــــــــــــــ
السيد ه  د / إعتماد ياسين عبد   -85

  ـنـــالرحمـــــــــــ
ـــــود حمد / طارق م0م0السيد أ-86 

   هـــــــــــــنبيـــــــــ

أستاذ متفرغ بمسم 
 ـــن ـــــــــــــــــــــــــــــــالجرافيـــــــــــــــــــــــــــ

م ــــــــــد بمســأستاذ مساع
 ــرـــــــــــــــــــــــــــــــــــــالتصويــــــــــــ

وم ـــــــمدرس بمسم الرس
 ــــــــــــهـــــــــــــــــــــــــالمتحركـــــــــــــــــ

المدير التنفيذى لوحدة توكيد الجودة 
 هـــــــــــــــــــــــــــــــــبالكليــــ

 
 وتغيب عن الحضور كل من :

ع                 أستاذ بمســــــم ــــد / دمحمين دمحم ربيــــــــــــــــــــــ0السيد أ -
ـــــــــــــــــت ــــــــــــــــــــــــــــــــــالنحـــــــــــــــــــــــ  

أستاذ متفرغ بمسم النحت وأكثرخبرة                    نــــد / دمحم إسماعيل جاهيـــــــــــــــــ0السيد أ -
ـدرســودراية بالمواد التى تـــ  
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أستاذ متفرغ  بمسم الجرافين وأكثرخبرة                  ر ــــــــــــــد / دمحم على محمود خاطــــ0السيد أ  -
          ودراية بالمواد التى تدرس 

د / رئيس المجلس الجلسة " بسم ميحرلا نمحرلا هللا " مرحبا  0أ هذا وقد إفتتح السيد            
 ثم شرع المجلس النظر فى الموضوعات التالية :        00سيادته بالسادة األعضاء  

 

ـــوع -8  الموضـــ
: 

 0بخصوص التصديق على محضر الجلسة السابقة 

ـــــ  رار المـــــ
: 

 0تم التصديك على محضر الجلسة السابمه 
 

 

 العاملينشئون 
 

 

ـــوع -1  الموضـــ
: 

( المنعقد بتاريخ   7بخصوص رفض مجلس قسم الرسوم المتحركه  بجلسته رقم)
 -باحثه / شيماء مصطفى محمود حسين الم  الطلب المقدم من 3/3/1087

تخصص رسوم -جامعة المنيا –الحاصله على بكالوريوس الفنون الجميله 
تمدير المشروع " جيد " و  – م بتمدير عام جيد جدا  1006متحركة عام 

الذى تطلب فيه موافقة مجلس القسم و م1083ماجستير عام على منحة  هصلاح
 على تعيينها معيده بالقسم.

 0الموافمه على رأى المسم العلمى  رار :المــــــ 

ـــوع -3  الموضـــ
: 

( المنعقد بتاريخ 12بخصوص موافقة مجلس قسم الترميم بجلسته رقم )
السيد أ.د/ دمحم أبو الفتوح دمحم غنيم على تجديد إعارة               م2/3/1087
جامعة الملن سعود بالمملكه  -كلية السياحه واآلثار إلى  األستاذ بالمسم –

بناءا  على  م8/9/1081م حتى 8/9/1087إعتبارا  من وذلك   العربيه السعوديه
 0الطلب المقدم من سيادته 

 0م طبماً للوائح والموانين 1087عرض إلى شهر يوليو يرجئ ال رار :المــــــ 

ـــوع -4  الموضـــ
:  

( المنعقد بتاريخ  89مجلس قسم الديكور بجلسته رقم) بخصوص موافقة
 المدرس بالمسم –الجندى السيده د/ليلى أحمد أحمد طه  منح م على3/3/1087

اسك العمره، م  ولمدة عشرة أيام ألداء من15/3/1087أجازة إعتياديه تبدأ من 
عمال سيادتها إلى كل من السيده د/ مع إسناد أ هاك بناءا  على الطلب المقدم منوذل

 إسراء جمعه ، السيده م/ هاله المهدى.

          0الموافمــــه  رار :المــــــ 

ـــوع -5  الموضـــ
: 

( المنعقد بتاريخ 2بخصوص موافقة مجلس قسم التصوير بجلسته رقم )
المدرس المساعد  –م/ إسالم أحمد دمحم 0مى الطلب المقدم من م عل2/3/1087

جامعة أسيوط ، حيث أنه من أبناء  –لتحويله إلى كلية الفنون الجميله  بالمسم
 0المحافظة ويقيم بها 

 0 هالموافمة طبماً للوائح والموانين المنظم رار :المــــــ 

ـــوع -6  الموضـــ
: 

.د/ عميد المعهد العالى للهندسه السيد أالخطاب الوارد من  بخصوص
ألعضاء  " إعاره كامله "بشأن توفر وظائف خاليه  بالجيزه –والتكنولوجيا 

(م فى كافة 1087/1081هيئة التدريس بالمعهد للعام الدراسى القادم )
األستاذ  -)األستاذ الهندسه المعماريه وبكافة الدرجات العلميه  اتتخصص
أن المعهد يقدم رواتب وحوافز ومزايا خاصه  مع العلم ( المدرس –المساعد 

ومجزيه ألعضاء هيئة التدريس المنتدبين كليا  من الجامعات الحكوميه وللتواصل 
  . مع المعهد مباشرة  من خالل البريد األلكترونى أو األتصال المباشر

 0أعضاء هيئة تدريس بمسم العماره  لندرةعدم الموافمه  رار :المــــــ 

 دابات اإلنت  
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ـــوع -7  الموضـــ
: 

( المنعقد بتاريخ  12بجلسته رقم)ترميم مجلس قسم ال بخصوص موافقة
 األستاذ- طارق أحمد عبد الحميد نازلد/ السيد أ.  إنتداب م على2/3/1087

جامعة عين  –لمعهد الدراسات العليا للبردى والنقوش وفنون الترميم   بالمسم
كل المدن التاريخيه وصيانتها موضوعات فى مشا"شمس لتدريس مقرر 

من كل أسبوع خالل وذلك  بواقع  ساعتان على أن يكون يوم الخميس  " بالمعهد
م بناءا  على الطلب المقدم 1085/1087الفصل الدراسى الثانى للعام الجامعى 

 .منه وعلى الخطاب الوارد من جهة اإلنتداب

 . سيادتهالموافمه بما ال يتعارض مع جدول  رار :المــــــ 

ـــوع -1  الموضـــ
: 

( المنعقد بتاريخ  12بجلسته رقم)ترميم مجلس قسم ال بخصوص موافقة
أستاذ ورئيس المسم  – فاطمه صالح مدكورد/ أ.  إنتداب م على2/3/1087
جامعة عين شمس -عهد الدراسات العليا للبردى والنقوش وفنون الترميم لم

 " لتسجيل وتوثيك اآلثار بالمعهد الوسائل التعليميه الحديثه"لتدريس مقرر 
خالل الفصل الدراسى  أسبوعيا  وذلك  بواقع  ساعتان على أن يكون يوم األحد 

وعلى  ام بناءا  على الطلب المقدم منه1085/1087الثانى للعام الجامعى 
 .الخطاب الوارد من جهة اإلنتداب

 .لدراسىها اسيادت الموافمه بما ال يتعارض مع جدول :رار المــــــ 

 العاللات الثمافية 
ـــوع -9  الموضـــ

: 

( المنعقد بتاريخ 81مجلس قسم الجرافيك بجلسته رقم ) إحاطة بخصوص
بشأن  مدرس بالمسمال  -د/عبد السالم سالمالخطاب المقدم من ب م 2/3/1087

مجلس الكليه بشأن سفر سيادته إلى إيطاليا  قرارإستفساره عن سبب تأخر 
جامعة بارى حيث أنه تم  -ض كتاب الفنان فى أكاديمية بارى للمشاركه فى معر

 .ولم يتم الردعرض الموضوع على المجلس السابق 

السيد أ.د/ رئيس معالى بناءاً على اللوائح والموانين المنظمه من لبل  رار :المــــــ 
أى عضو هيئة تدريس أثناء اإلمتحانات ، وسفر سفر بعدم الجامعه 

 اإلمتحانات.إنعماد نفس ولت  فىسيادة الزميل 
ـــوع -80  الموضـــ

: 

( المنعقد بتاريخ  890بجلسته رقم ) لنحتقسم اموافقة مجلس  بخصوص
 –السيد أ.د/ إيهاب عبد هللا يوسف على خطاب               م 2/3/1087

سيمبوزيوم بتأجيل موعد إنعقاد   حاطةاإلوالذى يفيد  أستاذ ورئيس المسم 
والذى  تميمه الجمعيه العربيه للحضاره والفنون اإلسالميه لذىالنحت الدولى ا

م و لمدة عشرة أيام إلى 1087أبريل  7فى الفتره من كان من المقرر عقده 
 فالمطلوب الموافقة على قيام وبناءا  عليه     00م11/4/1087حتى  81/4يوم 
خالل القسم  بأعمال رئيس األستاذ بالمسم -السيد الشاذلى عبد هللاد/ أ.السيد 

 . السيد أ.د/ رأفت السيد منصوربدال  من فترة السيمبوزيوم      

 أحيط المجلس علماً. رار :المــــــ 

ـــوع -88  الموضـــ
: 

( المنعقد بتاريخ  890بجلسته رقم ) لنحتمجلس قسم ا إحاطة بخصوص
نحت م            بأنه بناءا  على تأجيل موعد إنعقاد سيمبوزيوم ال 2/3/1087

والذى كان من  تميمه الجمعيه العربيه للحضاره والفنون اإلسالميهالدولى الذى 
 81/3م و لمدة عشرة أيام إلى يوم 1087أبريل  7المقرر عقده فى الفتره من 

 00م 11/3/1087حتى 
 السيد د/ دمحم أحمد فهمىقد وافق المجلس على الطلب المقدم من ف         

س الكليه على سفره لحضور السيمبوزيوم( على أن )والذى سبق وأن وافق مجل
المدرس بالقسم بتدريس مقررات سيادته فى  - السيد د/ دمحم الشبراوىيقوم 

 0الفتره المذكوره 

 أحيط المجلس علماً. رار :المــــــ 

ـــوع -81  الموضـــ
: 

( المنعقد بتاريخ 2بخصوص موافقة مجلس قسم التصوير بجلسته رقم )
  العزيز دايده أحمد عبعد / 0السيده أعلى مشاركة                م 2/3/1087

جامعة جدار باألردن -كلية اآلداب واللغات ل  المؤتمر الدولى الرابعبببحث  
" م ، وذلك بناءا  على الطلب المقدم منها 1087أبريل  17- 14خالل الفترة من 

 0"  على أن تتحمل الجامعه نفمات السفر

 الموافمــــه. :رار المــــــ 
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ـــوع -83  الموضـــ
: 

 األستاذ بمسم التصوير –د / إبراهيم دمحم غزاله 0أبخصوص الطلب المقدم من 
على سفره إلى دولة بولندا للعمل بورشة فنية مع طالب كلية الفنون     للموافقة

م بناءا  على الدعوة الواردة 85/5/1087-4الجميله خالل الفترة من            
( المنعقد 2دته ، وبعرض األمر على مجلس قسم التصوير بجلسته رقم )لسيا
 0م فقد وافق المجلس طبقا  للوائح والقوانين 2/3/1087بتاريخ 

، ولد سبك وأن تمت موافمة المجلس على سفر سيادته كأستاذ عدم الموافمه  رار :المــــــ 
 .زائر فمط وليس على ورشة عمل 

ـــوع -84  الموضـــ
: 

( المنعقد بتاريخ 2ص موافقة مجلس قسم التصوير بجلسته رقم )بخصو
 المدرس بالمسم –د / المعتز باهلل كمال محروس م على  مشاركة 2/3/1087

م 7/4/1087-8فى ورشة العمل المقامه بمراكش بالمغرب خالل الفترة من 
 0بناءا  على الدعوة الموجهه له من إدارة المحترف الفنى)دار زاكورة  ( 

 .هــــالموافم رار :المــــــ 

ـــوع -85  الموضـــ
: 

( المنعقد بتاريخ   7مجلس قسم الرسوم المتحركه  بجلسته رقم) موافقةبخصوص 
تفرغ علمى أجازة المعيد بالمسم –/دمحم دمحم نظيف م  منح علىم 3/3/1087

إلى م 85/3/1087تبدأ إعتبارا  من مدفوعة األجر   لمدة ثالثة شهور
ك بناءا  على الطلب وذلم حتى يتمكن من اإلعداد النهائى للرساله 85/7/1087

 . المقدم منه

 الموافمه على أن تبدأ األجازه بعد إنتهاء مشروع التخرج. رار :المــــــ 

ـــوع -86  الموضـــ
: 

( المنعقد بتاريخ 12بخصوص موافقة مجلس قسم الترميم بجلسته رقم )
المدرس المساعد  -اء مصطفى حسنالباحثة / أسمم على منح 2/3/1087

م حتى 8/3/1087إجازة تفرغ علمى لمدة ثالثة  شهور إعتبارا  من  بالمسم
م وذلك   إلعداد الجانب التطبيقى الخاص بالرسالة المقدمه منها 20/5/1087

 0للحصول على درجة الدكتوراه بناءا  على الطلب المقدم منها 

 دأ األجازه بعد إنتهاء مشروع التخرج.الموافمه على أن تب رار :المــــــ 

ـــوع -87  الموضـــ
: 

بشأن طلب  د / المشرف على لسم العمارة0م0السيد أبخصوص خطاب 
والحاصل عليها الموافقة على مد اإلجازة الدراسية " بعثة اإلشراف المشترك " 

ثالث داخل لمدة عام  المدرس المساعد بالمسم –م/ حسام الدين دمحم مجدى 0م
وينتهى فى  8/3/1087يبدأ من  الد إلستكمال الجزء الداخلى من الدراسة الب
م  ، حيث أنه سبق وأن حصل على بعثة إشراف مشترك  لمدة عام 28/2/1081
م للسفر للدراسة باليابان  ، ثم تم المد للباحث 28/2/1085إلى م 3/3/1084من 

عثته وقام بإستالم م ، وقد أنهى ب28/2/1087حتى م 8/3/1085للعام الثانى من 
، وذلك بناءا  على الطلب المقدم منه مشفوعا   م 4/3/1087العمل بالكلية بتاريخ 

 0بطلب من المشرف الرئيسى 

د / عميد 0السيد أبناءاً على رئاسة " يعرض على لجنة العاللات الثمافيه  رار :المــــــ 
 ." لمجلس لسم العماره الكلية

ـــوع -81  الموضـــ
: 

 ( المنعقد بتاريخ890بجلسته رقم)النحت مجلس قسم  موافقةبخصوص 
أعمال الملتقى األول للنحت لتوزيع على تشكيل لجنة                م 2/3/1087

د/ السيد أ.لجنه برئاسة التشكل على أن      له بالجامعه وعمل القواعد الالزمه
ئون خدمة شونائب رئيس الجامعه ل-النحت ستاذ بمسم األ -دمحم جالل حسن

 : )رئيساً(وعضوية كالً منالمجتمع وتنمية البيئه
 أ.د/ إيهاب عبد هللا يوســف -
 أ.د/ مصطفى محمود العزبى -
 ىأ.م.د/ جمال يحيى صدلـ -
 د/ أحمد دمحم سعد الحــداد -

 الموافمه على التشكيل. رار :المــــــ 
 

ـــوع -89  الموضـــ
: 

إلى  رئيس لسم النحت –السيد أ.د/ إيهاب عبد هللا يوسف  خطاببخصوص 
الساده أعضاء مجلس القسم والمتضمن توجيه الشكر والتقدير لما بذلوه من جهد 

مارس  18 -81وعطاء فى ملتقى النحت األول والذى أقيم فى الفتره من 
سيادته طلب  ، وبناءا  علىقطعه نحتيه متميزه  14م والذى أثمر عن عدد 1087

مع  تابعة الكتالوج الخاص باألعمال الفنيهترشيح أحد أعضاء هيئة التدريس لم
، فقد وافق  عداده وتنفيذه إل الجرافين المدرس بمسم -د/ عبد السالم سالمالسيد 

على تكليف  م 2/3/1087المنعقد بتاريخ  (890مجلس قسم النحت بجلسته رقم )
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وصى أ كما  بالقيام بمتابعة الكتالوج الخاص بالملتقى السيد د/ أحمد الحداد
 تجمع األعمال إللامة متحف للنحت المفتوح.  - 8  : باآلتى المجلسمجلس ال

 التوصيه بتثبيت الميعاد للملتمى سنوياً فى نفس تلن الفتره.-1
التوسع فى الملتمى بحيث يضم عدداً من الفنانين األكاديميين على -3

     المستوى الدولى 
 إلعطاءه ليمه دوليه.      
  نانين المدرس بالمسم بمراسلة الف-عبد الستار يكلف السيد د/ حمدى -4

 0 األكاديميين بالدول األخرى      

 0الموافمــــه  رار :المــــــ 

ـــوع -10  الموضـــ
: 

الجمعية المصرية مجلس إدارة خطاب السيد الفنان / رئيس بخصوص 
 84 لعددجامعة المنيا  –كلية الفنون الجميلة إستضافة بشأن طلب  للكاريكاتير

فنان من رواد وفنانى الكاريكاتير المصريين والعرب لعقد ورشة عمل لطالب 
م ، وكذلك إقامة معرضا  لفن 81/4/1087-80الكلية والجامعه خالل الفترة من  

للكاريكاتير والذى تنظمه الرابع الملتمى الدولى فعاليات الكاريكاتير كجزء من 
إلى  7 الفترة منفى وزارة الثمافه  الجمعية المصرية للكاريكاتير بالتعاون مع

 -مشاركة من الكلية فى فعاليات الملتقى ، وذلك  م بدار األوبرا1087مايو  87
 0إيمانا  بدور كلية الفنون الجميلة فى نشر الوعى الثقافى والفنى لفن الكاريكاتير 

 0الموافمــــه  رار :المــــــ 

ـــوع -18  الموضـــ
: 

 د / وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث0السيد أبخصوص مذكرة 
بشأن موافقة مجلس  د / رئيس لسم الديكور0السيد أوالمتضمنة ورود خطاب 

م على الطلب المقدم 3/3/1087( المنعقد بتاريخ 89الديكور بجلسته رقم )قسم 
والمتضمن منسك برنامج العمارة الداخلية -د / رشا محمود الزينى 0م0أمن 
التصميمات التنفيذية لألثاث متعددة " وافقة على إقامة ندوة بعنوان : الم طلب

مصمم األثاث ونائب المدير  -" يلميها السيد المهندس / صالح إدواد األغراض 
ً الفنى لمصنع الهيئة المبطية اإلنجيلية لألثاث " إطسا وود " ، على أن  سابما

 0م 1/4/1087يكون موعد إنعقاد الندوة يوم الثالثاء الموافق 

 0الموافمــــه  رار :المــــــ 

ـــوع -11  الموضـــ
: 

( المنعقد بتاريخ 89بخصوص موافقة مجلس قسم الديكور بجلسته رقم )
قسم يوم الثالثاء الم على عقد ورشة عمل لطالب الفرقة الثانية ب3/3/1087

 م وذلك فى إطار المشاركة الفعالة فى إستكمال متطلبات1/4/1087الموافق 
، بناءا  على طلب أعضاء اللجنة المشرفة على ورشة العمل وهم ملف الجودة 
 كالتالى :
د       د/ نادر بدوى أحمــــ -    منسك اللجنـة  د / سيد دمحم عبدالعظيم -

 مشرف اللجنة
         م / أمل فــــــاروق0م -      مشرفة لجنة  ماء صدلى محمــــود د/ شي -

 واً ـــــــــــعض
م / ريم  -       واــــــــــعضـ  ـن   ــــــ/ زينب حســــــم 0م -

 واــــــــــــعض         ماهــــــــــــر

 0الموافمــــه  رار :المــــــ 
 

ـــوع -13  الموضـــ
: 

بخصوص  موافقة مجلس قسم ترميم وصيانة اآلثار على تنظيم دورة تدريبية  
د العضوية مع طرق الفحص والتحليل " عالج وصيانة المواتحت عنوان :     

م بالتعاون بين  المتحف اآلتونى  وقسم 1087مايو  2-1خالل الفترة من  "
الترميم بكلية الفنون الجميلة ألخصائى الترميم بوزارة اآلثار بالمنيا وطالب قسم 

ألنشطة التى يتم تنظيمها بالتعاون بين لالترميم بالكلية  ، وذلك  إستكماال  
المتحف اآلتونى وقسم الترميم بهدف تبادل الخبرات األكاديمية والعلمية تفعيال  
لبروتوكول التعاون  المشترك بين المتحف اآلتونى بوزارة اآلثار وكلية الفنون 

 0الجميلة بجامعة المنيا 

   0الموافمــــه  رار :المــــــ 

ــ -14  ـوعالموضـــ
: 

 د / وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث0السيد أبخصوص مذكرة 
د / رئيس قسم الديكور بشأن اإلحاطة بقرار 0والمتضمنة ورود خطاب السيد أ
بالموافقة على إقامة م 3/3/1087( بتاريخ 89مجلس قسم الديكور بجلسته رقم )

النصف الثانى من شهر المعرض السنوى لقسم الديكور والمقترح عقده خالل 
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د / نائب رئيس 0السيد أورود كتاب  أبريل من كل عام وذلك بناءا  على 
األعلى المجلس أمانة متضمنا  طلب  الجامعه لشئون الدراسات العليا والبحوث

ع 0م0موافاتهم بمعلومات عن المعارض التعليمية التى تقام فى جللجامعات 
والبناء والمساحة التطبيقية المشاركة فيها  والتى ترغب جامعة الهندسة المعمارية

،  ، وذلك فى إطار رغبة الجانب البلغارى فى تطوير التبادل العلمى بين البلدين
فقد قرر المجلس إخطار الجانب البلغارى بموعد إقامة المعرض  يهوبناءاُ عل

  00واألمر معروض على مجلس الكلية  00تعزيزا  لقيمة التبادل الثقافى 

 0الموافمــــه  رار :ــــــالم 

ـــوع -15  الموضـــ
: 

( المنعقد بتاريخ 7بخصوص موافقة مجلس قسم الرسوم المتحركة بجلسته رقم )
والمتضمن  الدكتوره / إعتماد ياسين عبدالرحمنخطاب م على 3/3/1087

البنود المقترحة لصيغة التعاقد بين قسم الرسوم المتحركة والقناة السابعة ، بناءا  
م على المقترح المقدم منها بعقد 18/88/1085بتاريخ لى موافقة مجلس الكلية ع

وذلك بناءا  على ورود  -بروتوكول تعاون بين القسم العلمى والقناة السابعه 
د / نائب رئيس الجامعه لشئون الدراسات العليا والبحوث 0خطاب السيد أ

كل بنود تفصيلية شارحة متضمنا  طلب موافاة سيادته باإلتفاقية المذكورة فى ش
ألوجه التعاون وكافة اإللتزامات المنوطة بكال الطرفين المتعاقدين حتى يتسنى 

 0إتخاذ اإلجراءات الالزمة 

الموافمه من حيث المبدأ ويطبك على بالى األلسام فى حالة الموافمه  رار :المــــــ 
 عليه.

ـــوع -16  الموضـــ
: 

 ( المنعقد بتاريخ890لسته رقم)بجالنحت مجلس قسم  موافقةبخصوص 
األستاذ  -السيد أ.د/ إيهاب عبد هللا يوسف على اإلهداء المقدم من م 2/3/1087

سم لقسم  31× 31أرفف خزفيه مساحة  7والممثل فى  عدد  ورئيس المسم
النحت شعبة الخزف حتى تستخدم كأرفف لألفران الكبيره ، ويتقدم المجلس 

 ى هذه المبادره والنشاط.بالشكر والتقدير لسيادته عل

ً لمرار المسم ، مع توجيه الشكر  رار :المــــــ  الموافمة على لبول اإلهداء طبما
 0لسيادته 

ـــوع -17  الموضـــ
: 

نجل السيد  -السيد / أحمد السيد صالح السيد المماش بخصوص مقترح تبرع 
 –التصوير  األستاذ المتفرغ الراحل بقسم –د / السيد صالح السيد القماش 0أ

بمكتبة والده الخاصه إلى مكتبة الكلية ، وبعرض األمر على  مجلس قسم 
م فقد أوصى المجلس بعمل 2/3/1087( المنعقد بتاريخ 2التصوير بجلسته رقم )

د / السيد القماش ، مع التوصية 0مكان مخصص بمكتبة الكلية بإسم السيد أ
 0يد صالح القماش د / الس0بتوجيه خطاب شكر لنجل الزميل الراحل أ

الموافمه على أن يتم التنسيك مع لجنة المكتبات لفرز الكتب وضمها  رار :المــــــ 
 إلى مكتبة الكليه مع توجيه خطاب شكر.

 شئون الطالب  
ـــوع -11  الموضـــ

: 

 ( المنعقد بتاريخ2بجلسته رقم)التصوير مجلس قسم  موافقةبخصوص  
 ( بالالئحة الداخلية للكلية من 2تعديل الفقرة )على                 م 2/3/1087

إستنادا  إلى قرار وذلك  (التصوير الجدارى ) فن الجداريات ( إلى )شعبة مسمى 
، كما هو الحال فى كل كليات الفنون الجميله فى مصر والعالمو لجنة القطاع 

مية ومرفق طيه صورة من المعايير القومية القياسية والصادرة عن الهيئة القو
لضمان الجودة واإلعتماد والمقدمه من لجنة قطاع الفنون والمحدد فيها تخصص 

 0 التصوير الجدارى ( –) التصوير بشعبتيه  التصويرقسم 

بالالئحة الداخلية ( 3من الماده )( بعلى تعديل الفمره ) الموافمه رار :المــــــ 
 جدارى ( التصوير ال( إلى )) فن الجدارياتمسمى شعبة للكليه من 

0 
 جــــودهال  

ـــوع -19  الموضـــ
: 

بشأن زيارة  .د/ المدير التنفيذى لوحدة ضمان الجودهأ السيد خطاب بخصوص 
النظام المالى داخل لمتابعة الجهاز المركزى للمحاسبات لوحدة ضمان الجوده 

، لها الئحه ماليه خاصه بها  تليس أن الوحده منذ نشأتها حيثوالوحده 
على اللوائح الماليه لوحدات الجوده فى الجامعات األخرى وبكليات  باإلطالعف

الجامعه، إتضح أن الالئحه الماليه هى ماده من ضمن بنود الالئحه الداخليه 
( بند الالئحه الماليه وهى 81إعتماد مادة )بالمطلوب التكرم فوبناءا  عليه  للوحده

 النظام المالى لوحدة ضمان الجوده بالكليه.
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 لمزيد من الدراسه ألوجه اإلنفاق. ئ يرج رار :ــــــالم 

ـــوع -30  الموضـــ
: 

بشأن طلب   .د/ المدير التنفيذى لوحدة ضمان الجودهأ السيد خطاب بخصوص 
إعتماد الالئحة الداخلية  لوحدة ضمان الجودة بالكلية ، وذلك بعد موافقة مجلس 

 0م 1/8/1087إدارة وحدة الجودة المنعقد بتاريخ 

 الموافمــــه. رار :المــــــ 

ـــوع -38  الموضـــ
: 

بشأن  السيد أ.د/ المدير التنفيذى لوحدة ضمان الجودهخطاب   بخصوص
من قبل مجلس إدارة الجوده وطبقا  لالئحه )المتابعه وضبط اآلداء (تشكيل لجنة 

الداخليه لوحدة ضمان الجوده وذلك لعرضها على مجلس الكليه لإلعتماد ، على 
 تشكل اللجنه على النحو التالى : أن
ً أ -  .د/ دمحم إسماعيل جاهين               رئيســا
 عضواً              ى   ـأ.د/ حسين دمحم علـــــــ -
 عضواً          ل       أ.د/ دمحم أحمد خليـــــــ -
 عضواً       ر          ـأ.د/ دمحم على خاطـــــــ -
 عضواً           ر      ــــأ.د/ أحمد رجب صمــــــ -

 الموافمــــه. رار :المــــــ 

ـــوع -31  الموضـــ
: 

 السيد أ.د/ المدير التنفيذى لوحدة ضمان الجودهبخصوص الخطاب الوارد من 
بشأن إعتماد معايير إختيار القيادات األكاديميه واإلداريه وذلك من متطلبات 

 معيار القياده والحوكمه.

 ــه.الموافمــ رار :المــــــ 

ـــوع -33  الموضـــ
: 

( المنعقد بتاريخ 12بخصوص موافقة مجلس قسم الترميم بجلسته رقم )
على إعتماد محاضر إجتماعات الجودة بالقسم لمرحلة               م 2/3/1087

 0البكالوريوس والدراسات العليا 

 الموافمــــه. رار :المــــــ 

ـــوع -34  الموضـــ
: 

( المنعقد بتاريخ 12سم الترميم بجلسته رقم )بخصوص موافقة مجلس ق
العالمة المرجعية لمسم  -   : اآلتىعلى إعتماد              م 2/3/1087

 0الترميم 
 م 1086/1087توصيف البرنامج بعد تعديله  -                   

 0ه ــــوالمطلوب إعتمادها بمجلس الكلي 

 الموافمــــه. رار :المــــــ 

ـــوعالم -35  وضـــ
: 

( المنعقد بتاريخ 12بخصوص موافقة مجلس قسم الترميم بجلسته رقم )
بعض متطلبات الجودة للدراسات العليا  على إعتماد              م 2/3/1087

 وهى كالتالى :
 0دكتوراه (  –ماجستير  –المعايير األكاديمية للدراسات العليا ) دبلوم  -8
 0دكتوراه (  –ماجستير  –بلوم توصيف برنامج الدراسات العليا ) د -1
 0ماجستير (  –توصيف ممررات ) دبلومه  -3
 0دكتوراه (  –تمرير الممررات ) ماجستير  -4
 0تمرير البرنامج ) ماجستير (  -4

 0والمطلوب إعتمادها بمجلس الكليه 

 الموافمــــه. رار :المــــــ 

ـــوع -36  الموضـــ
: 

نامجى التصوير بشعبتيهما بخصوص تحديد مراجع داخلى ومراجع خارجى لبر
السيد أ.د/ أحمد خليل المراجع الداخلى مرحلة البكالوريوس على أن يكون فى 
 خارجى لبرنامج التصوير الجدارىالمراجع الو األستاذ المتفرغ بالمسم ، –دمحم 
أستاذ التصوير الجدارى ورئيس المسم السابك  دمحم المنعمد/ نهاد عبد أ. هالسيد

 والمراجع الخارجى لبرنامج التصوير ،جامعة حلوان  -جميله بكلية الفنون ال
أستاذ ورئيس لسم التصوير بكلية الفنون  –السيد أ.د/ عماد شفيك رزق 

                                                                                                                                                                                                   الجميله جامعة حلوان.

 الموافمــــه. رار :المــــــ 

ـــوع -37  الموضـــ
: 

السيد أ.د/ وكيل الكليه لشئون الدراسات العليا بخصوص الخطاب الوارد من 
( بتاريخ 1بشأن موافقة مجلس قسم التصوير بجلسته رقم) والبحوث

م على إعتماد المراجعين الداخليين لقسم التصويربشعبته لبرامج 5/2/1087
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    وهم كما يلى :  دكتوراه ( –ماجستير  –) دبلوم الدراسات العليا 
 د / أحمد خليل محمــــــــــد     األستاذ المتفرغ بالمسم0أ  -
 د / سمير محمود عبدالفضيل    الستاذ المساعد بالمسم0أ -

 الموافمــــه. ار :رالمــــــ 

ـــوع -31  الموضـــ
: 

 السيد أ.د/ وكيل الكليه لشئون الدراسات العليا والبحوثبخصوص خطاب 
م على 2/3/1087( بتاريخ 2بشأن موافقة مجلس قسم التصوير بجلسته رقم)

إعتماد المراجعين الخارجين لقسم التصوير بشعبته لبرامج الدراسات العليا وهما 
 كما يلى :
ه   ــــــأستاذ التصوير الجدارى بكلية الفنون الجميل    هاد عبد المنعم دمحمأ.د/ ن -8

 جامعة حلوان                                                                               
التصوير بكلية الفنون ورئيس لسم أستاذ        ك رزقــــأ.د/ عماد شفيـــــ -1

   جامعة حلوان  الجميله

 الموافمــــه. رار :المــــــ 

ـــوع -39  الموضـــ
: 

 د / وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث0السيد أبخصوص خطاب   
والمتضمن طلب الموافقة على إعتماد المعايير األكاديمية لبرامج الدراسات العليا 

( 2لسته رقم )لقسم التصوير بشعبتية بعد الموافقة عليها بمجلس قسم التصوير بج
 0م 2/3/1087المنعقدة بتاريخ 

 الموافمــــه. رار :المــــــ 

ـــوع -40  الموضـــ
: 

 د / وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث0السيد أبخصوص خطاب 
والمتضمن طلب الموافقة على  إعتماد تقريرات البرامج  الدراسية لمرحلة 

د الموافقة عليها بمجلس قسم التصوير الماجستير بقسم التصوير بشعبتيه بع
 0م 2/3/1087( المنعقدة بتاريخ 2بجلسته رقم )

 الموافمــــه. رار :المــــــ 

ـــوع -48  الموضـــ
: 

الخطاب الوارد من السيد أ.د/ وكيل الكليه لشئون الدراسات العليا بخصوص 
يه من بشأن عرض الخطه التدريبيه لتنمية قدرات الباحثين بالكل والبحوث

معاونى هيئة التدريس وكذلك الباحثين من خارج الكليه للموافقه واإلعتماد 
 وتهدف إلى:
 0تطوير مهارات الباحثين فى أساليب عرض المعلومات البحثيه  -8
 0تطوير مهارات الباحثين إلعداد الممترحات البحثيه  -1
تعريف الباحثين بأساليب توثيك المعلومات البحثيه والمواد المصوره  -3

0 
 0تطوير مهاراتهم البحثيه من خالل الموالع اإللكترونيه المعتمده  -4
 0تطوير مهاراتهم الذهنيه فى التحليـــل والمنالشه الفعاله  -5

 .تدريب الباحثـين على أساليب النشـر الدولى

 الموافمــــه. رار :المــــــ 

ـــوع -41  الموضـــ
: 

التخطيط سهير أبوالعيون مسئولة ملف /  د0م0أبخصوص خطاب 
بشأن طلب إعتماد الخطة اإلستراتيجية للكلية وكذلك الخطة  اإلستراتيجى

 التنفيذية بعد عرضهم على المجلس الموقر 

  الموافمــــه. رار :المــــــ 

ـــوع -43  الموضـــ
: 

د / إعتماد ياسين ، ود/ صباح عبدالفتاح  بخصوص  الطلب المقدم من كل من 
عرض دليل أخالقيات المهنة بشأن  لتدريسمسئولى ملف أعضاء هيئة ا-

على جامعة المنيا  -ألعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بكلية الفنون الجميله 
تماده والتكليف بتصميم الهيكل الخارجى للدليل وطباعته ثم عمجلس الكلية إل

توزيعه على األقسام العلمية إلطالع أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم على 
 0ه وكذلك نشره على الموقع الرسمى للكلية محتوا

 الموافمــــه. رار :المــــــ 

ـــوع -44  الموضـــ
: 

د / إعتماد ياسين ، ود/ صباح عبدالفتاح المقدم من كل من   الخطاببخصوص 
بشأن إعتماد القائمة الموثقة بمعايير تقييم مسئولى ملف أعضاء هيئة التدريس -

 0معاونيهم بعد عرضها على مجلس الكليه أداء أعضاء هيئة التدريس و

  0الموافمــــه رار :المــــــ 

ـــوع -45  الموضـــ
: 

د / إعتماد ياسين ، ود/ صباح عبدالفتاح الخطاب المقدم من كل من  بخصوص 
شئون أعضاء هيئة بشأن تشكيل لجنة مسئولى ملف أعضاء هيئة التدريس -
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 التدريس على أن يكون كالتالى :التدريس من قبل مسئولى ملف أعضاء هيئة 
م وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا ـــــد / دمحم إبراهيم هاش0أ -8

 والبحوث 
                                                                                                                                           

 رئيس اللجنه
       مسئولة ملف التخطيط اإلستراتيجى   د/ سهير أبوالعيــــــــــــون 0م0أ -1

 عضــوا
       لف أعضاء هيئة التدريس    مسئولة م د / إعتماد ياسين عبدالرحمن   -3

 عضــوا
         ف أعضاء هيئة التدريس  ظ    مسئولة ملـد / صباح عبدالفتاح حافـــ -4

 عضــوا
                          ار                                                                   ـــــد / حمدى عبدالستــــــــ -4

    واعضـ

  الموافمــــه. رار :المــــــ 
 

ـــوع -46  الموضـــ
: 

 د / إعتماد ياسين ، ود/ صباح عبدالفتاحبخصوص الخطاب المقدم من كل من  
بشأن طلب إعتماد الخطة التدريبية  ريسمسئولى ملف أعضاء هيئة التد-

التخصصية ألعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بعد عرضها على مجلس 
 0الكليه 

  الموافمــــه. رار :المــــــ 

ـــوع -47  الموضـــ
: 

 د / وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع تنمية البيئة0خطاب السيد أبخصوص 
 بشأن عرض واعتماد اآلتى :

 ة إدارة األزمات والكوارثوحد -8
 خطة الفنون الجميلة لخدمة المجتمع -1
  م1010-1085الخطة اإلستراتيجية لخدمة المجتمع من  -2

 الموافمــــه. رار :المــــــ 

ـــوع -41  الموضـــ
: 

بتاريخ   ( المنعقد890مجلس قسم النحت بجلسته رقم ) موافقةبخصوص 
المدرس  - د/ حمدى عبدالستارمن  على الطلب المقدم             م 2/3/1087

ولسم -ببريطانيا  Royal Gollege Of Artبشأن إعتماد الكلية الملكية  بالمسم
بالواليات المتحدة  Cranbrook Academy Of Artبرون النحت بجامعة كران

 0كعالمة مرجعية لبرامج قسم النحت بمراحلها المختلفه األمريكية 

 ه.الموافمــــ رار :المــــــ 

ـــوع -49  الموضـــ
: 

 م.88/3/1087  بتاريخ المنعقد بخصوص محضر إجتماع لجنة المكتبات

وعدم الموافمة على الموضوع  – األول  الموافمه على الموضوع رار :المــــــ 
الثانى بشأن تركيب المدخل الخاص بالمكتبة وتغيير الباب الرئيسى 

ز الب توب لمكتبة وكذلن الموضوع الثالث بشأن شراء جها –لها 
 0الكليه 

 

ـــوع -50  الموضـــ
: 

الدراسات العليا والبحوث المنعقده بتاريخ  بخصوص محضر إجتماع لجنة 
 م80/3/1087

 0الموافمه على الموضوعات الوارده باللجنه   رار :المــــــ 
 

ـــوع -58  الموضـــ
: 

 م3/3/1087 محضر إجتماع لجنة العالقات الثقافية المنعقده بتاريخ بخصوص

 .الموافمه على الموضوعات الوارده باللجنه رار :المــــــ 

ـــوع -51  الموضـــ
: 

شئون التعليم والطالب  بجلستها رقم لجنة إجتماع بخصوص محضر 
 م 88/3/1087المنعقده بتاريخ (4)
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:  المرار:  الثانىالموضوع عدا  -ما أوصت به اللجنة الموافمه على  رار :المــــــ
طالب بدالً من  60" يرفع عدد الطالب الممبولين بمسم العمارة إلى 

 طاللب "   45
بشأن رصد درجات بالخطأ فى مادة " :  الثامنكذلن الموضوع 

 -ورنا دمحم فؤاد " تحرين كرتون " لكل من الطالبتين رؤى مرزوق 
د / رئيس الجامعه 0:  يوصى المجلس برفع األمر إلى السيد أ المرار
 0ذ الالزم حرصاً على مصلحة الطالبتين" إلتخا
 
 
 

ـــوع -53  الموضـــ
: 

لجنة شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة  بجلستها رقم  إجتماعبخصوص محضر
 م 88/3/1087( والمنعقده بتاريخ 4)

 
 

عدا الموضوع الرابع والخاص  -أوصت به اللجنه  ا مالموافمه على  رار :المــــــ
" يرجئ لمزيد من الدراسه  :  المرار – والعماره بإنشاء معمل البيئة

 "0 
 

ـــوع -54  الموضـــ
: 

األجهزة العلمية والمعدات المنعقده بتاريخ   لجنة إجتماع بخصوص محضر 
 م 81/3/1087

 0الموافمه على الموضوعات الوارده باللجنه    رار :المــــــ 

 
 
 

 
 
 

 مساءا   السادسةلساعة حيث كانت ا وقد أقفل المحضر على ما تقدمهذا 
          0على أن يعود لإلنعقاد فى الجلسة القادمة بإذن هللا 

                                                                                                                              
                                                                                                              أمين المجلس                             

  عميد الكليه
                                                                                                                         

 ورئيس المجلس

 / هشام دمحم حسن الجباس (د 0م0) أ
                                                                                                         

 ( سامى دمحم أبو طالب  د /0) أ
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
 

   
 


