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محضر اجتماع مجمس قسم التربية الفنية
رقم ( )24المنعقد يوم األحد الموافق 2013/9/29
انه في يوم األحد الموافق  2013 /9 /29برئاسة السيد أ.م.د /أماني محمود البياسي رئيس قسم التربية الفنية وبمكتبة
الدراسات العميا في تمام الساعة الثانية عشر ظه اًر بحضور كال من السادة :
أ.م.د  /ممطفي احمد الدليل

عضواً

أ.م.د /أشرر محمد النشار

عضواً

أ.م.د /محمد السيد الشافعي

عضواً

د /نها السعيد محمد الديي

عضواً

د /السيد الشربيني محمد

عضواً

د /عفار راضي عبدد ضر

عضواً

واعتذر عن الحضور كالً من أ.م /مجدي السيد البذرة – د /وليد عبد الغني أبو الحمد – د /ريهام محمد سمير البذرة
لظرور طارئة  ،وقامت باإلعداد السيدة  /مها توفيق الموار سكرتيرة القسم
بدأت السيدة أ.م.د /أماني محمود البياسي – رئيس المجمس االجتماع "بسم اهلل الرحمن الرحيم " ورحي بالسادة أعضاء
المجمس وبدء سيادته في مناقشة الموضوعات المعروضة .
الموضوع ( )1

التمديق عمي محضر الجمسة السابقة .

القــــرار

المصادقة

الموضوع () 2

المذكرة المعروضة من القائم بعمل رئيس القسم بشأن ا تيار أمين لمجمس القسم لمعام الجامعي 2013م -
2014م.

القــرار

الموافقة عمي ترشيح د/نها السعيد محمد الديب  ،أميناً لمجمس القسم لمعام الجامعي 2013م2014-م

الموضوع ()3

مناقشة ال طاي الوارد من السيد أ.د /عميد الكمية بشأن موضوعات تفويض رؤساء األقسام العممية بالكمية -1
اإلجازات  -2،االعارات-3 ،السفر لممؤتمرات  -4،االنتدابات  -5 ،المعارض وورش العمل  -6،تعديل ال طط
الدراسية .
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القــرار

الموافقة عمي تفويض رئيس القسم عمي تمك االختصاصات السابقة مع تعديل بند رقم ( )6من تعديل الخطط
الدراسية إلي اقتراح وتعديل الخطط الدراسية .

الموضوع ()4

مناقشة المذكرة المعروضة من القائم بعمل رئيس القسم بشأن ت ميص وتجهيز القاعات التدريسية (معمل -
ورشة – اتيميه ) لكل مقرر عممي بالقسم بما يتوافق وطبيعة الجودة التعميمية .

القــرار

الموافقة مع تقديم تصور عن تجهيز القاعات التدريسية بالمتطمبات التعميمية الخاصة بكل تخصص

الموضوع ()5

مناقشة المذكرة المعروضة من القائم بعمل رئيس القسم بشأن تشكيل لجنة لجرد الم ازن وا تيار أفضل األعمال
وتمنيفها .

القــرار

تشكيل لجنة برئاسة كال من أ.م.د /اماني محمود البياسي (رئيساً) – د/السيد الشربيني محمد (عضواً) – د/
نها السعيد الديب  -د /طه حسن الغباشي (عضواً)

الموضوع ()6

مناقشة المذكرة المعروضة من القائم بعمل رئيس القسم بشأن إعداد وتجهيز قاعة عرض أعمال فنية واطالق اسم
مؤسسي وأقدم األساتذة بالقسم عميها .

القــرار

الموافقة عمي إعداد وتجهيز قاعة عرض بالكمية مع تأجيل إطالق اسم القاعة لحين إعداد القاعة

الموضوع ()7

مناقشة ال طاي الوارد من السيد األستاذ الدكتور  /وكيل الكمية لمدراسات العميا والبحوث بالكمية بشأن تشكيل
لجان التمحيح لمدور األول لمرحمة الماجستير في التربية النوعية لمعام الجامعي 2012م2013-م والذي سيعقد
امتحاناته بداية من يوم األحد . 2013/11/10

القــرار

الموافقة عمي التشكيل والجدول المقترح .

الموضوع ()8

مناقشة مقترح ال طة الدراسية لمدراسات العميا لمعام الجامعي 2013م 2014-م

القــرار

الموافقة عمي الخطة المقترحة والعرض عمي الدراسات العميا .

الموضوع ()9

عرض مقترح تعديل ال طة الدراسية لمجاني النظري والتطبيقي لمفمل الدراسي األول لمعام الجامعي 2013م -
2014م نظ اًر لترقية السيدة  /سارة يوسر مبحي من مدرس مساعد إلي درجة مدرس بالقسم ت مص أشغال
فنية .

القــرار

الموافقة عمي التعديل .
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الموضوع()10

مناقشة ال طاي الوارد من جامعة دمياط اإلدارة العامة لمدراسات العميا والبحوث والعالقات الثقافية – إدارة
العالقات العامة بشأن ما ورد من المجمس األعمى لمجامعات بشأن كتاي و ازرة التعميم العالي بشأن تمقبها طاي
و ازرة ال ارجية الذي أشار إلي لقاء السيد سفير ج.م.ع في كانب ار مع السيدة  /فيونا دوشيرتي –نائبة رئيس جامعة
نيوسا وبحث إمكانية توقيع مذكرة تفاهم بين نيوساوثويمز واحدي الجامعات الممرية كجامعة القاهرة .

القــرار

أحيط المجمس عمماً

الموضوع()11

مناقشة ال طاي الوارد من جامعة دمياط اإلدارة العامة لمدراسات العميا والبحوث والعالقات الثقافية – إدارة
العالقات العامة بشأن ما ورد من المجمس األعمى لمجامعات بشأن فاكس و ازرة التعميم العالي متضمناً اجتماعات
المجنة الممرية السعودية المشتركة في دورتها الرابعة عشر والتي عقدت الل الفترة من 24-22أبريل 2013
بالرياض متضمناً التوميات المادرة عن اجتماعات المجنة المشار إليها بعالية .

القــرار
الموضوع()12

أحيط المجمس عمماً
مناقشة ال طاي الوارد من جامعة دمياط اإلدارة العامة لمدراسات العميا والبحوث والعالقات الثقافية – إدارة
العالقات العامة بشأن ما ورد من المجمس األعمى لمجامعات بشأن فاكس و ازرة التعميم العالي متضمناً التوميات
المادرة من اجتماعات لجنة المتابعة الو ازرية الجزائرية المتركة التي عقدت بالجزائر يومي  27-26يونيو
 2013م  ،والمتضمنة التوامل ميغة نهائية لمشروع البرنامج التنفيذي المقترح من قبل و ازرة التعميم العالي
والبحث العممي الجزائرية بين جمهورية ممر العربية لألعوام من 2013م2015 /م .

القــرار
الموضوع()13

أحيط المجمس عمماً

مناقشة ال طاي الوارد من جامعة دمياط اإلدارة العامة لمدراسات العميا والبحوث والعالقات الثقافية – إدارة
العالقات العامة بشأن ما ورد من المجمس األعمى لمجامعات بشأن كتاي السيدات والسادة  /وكيل أول و ازرة
التعميم العالي ورئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات متضمنا ما ورد من مركز الثقافي الممري بكا از ستان بشأن
إمكانية ضم الجامعات الممرية إلي عضوية المنظمة الدولية التي تعمل عمي دعم الجامعات عمي مستوي العالم
لمحمول عمي ترتيي متقدم بين جامعات العالم .

القـــرار

أحيط المجمس عمماً
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الموضوع()14

مناقشة ال طاي الوارد من جامعة دمياط اإلدارة العامة لمدراسات العميا والبحوث والعالقات الثقافية – بشأن كتاي
و ازرة التعميم العالي مرفقاً به من مشروع مذكرة تفاهم بالمغة االنجميزية واالسبانية لجامعة بنما وذلك لعرضه عمي
الجامعات الممرية الراغبة في إقامة تعاون مع الجامعة البنمية .

القــرار

أحيط المجمس عمماً

الموضوع()15

مناقشة ال طاي الوارد من وحدة ال دمات االلكترونية بالكمية بشأن تومير جديد لمقررات الفرقة الثانية في ضوء
الالئحة الجديدة لعام 2012م2013-م (الئحة دمياط  – )2012اد ال التقرير السنوي لممقررات لمعام األكاديمي
2012م2013 -م – استكمال تومير المقررات لمعام األكاديمي 2012م2013-م .

القــرار

أحيط المجمس عمماً

الموضوع()16

مناقشة ال طاي الوارد من وحدة ال دمات االلكترونية بالكمية بشأن :
- 1تومير جديد لمبرنامج األكاديمي ال اص بالقسم نظ اًر لتغيير الئحة الفرقة الثانية الئحة دمياط 2012
هذا العام

- 2إعداد تقرير البرنامج لمعام األكاديمي 2012م2013-م .
القــرار

أحيط المجمس عمماً

الموضوع()17

مناقشة ال طاي الوارد من جامعة قناة السويس – مكتي رئيس الجامعة – بشأن أنه قد مدر قرار رئيس
الجمهورية رقم ( )570لسنة 2013بشأن تشكيل المجنة المنموص عميها في المادة ( )29من اإلعالن الدستوري
المادر في  2013/7/8وال امة بتشكيل لجنة ال مسين المنوط بإعداد المشروع النهائي لمتعديالت الدستورية
والمتضمنة ا تيارنا كممثل لممجمس األعمى لمجامعات عمماً بأن استقبال المقترحات اعتبا اًر من 2013/9/12م ،
ولمدة أسبوعين .

القــرار

أحيط المجمس عمماً .

الموضوع()18

مناقشة ال طاي الوارد من جامعة دمياط – اإلدارة العامة لمشئون اإلدارية – إدارة شئون أعضاء هيئة التدريس
بشأن كتاي اإلدارة المركزية لمعالقات الثقافية بالمجمس األعمى لمجامعات بشأن رغبة دول الكوميسا في إنشاء
قاعدة بيانات تشمل أسماء السيدات ذو ال برة في مجال التعميم ومن الدرجات الوظيفية العميا بهدر االستعانة
بهذد البيانات عند ا تيار سكرتارية الكوميسا أثناء عمميات التوظير القادمة .

القــرار

أحيط المجمس عمماً.
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الموضوع()19

مناقشة ال طاي الوارد من مكتي أ.د /عميد الكمية بشأن الل موضوعات مجمية بجمسته الطارئة رقم ()199
بتاريخ  2013/8/29أومي المجمس بعدم جمع الشعي ذات األعداد الكبيرة أثناء التدريس لممحاضرات الل
العام الجامعي الحالي 2013م2014-م .

القـرار

أحيط المجمس عمماً

الموضوع()20

عرض ال طاي الوارد من جامعة دمياط اإلدارة العامة لمدراسات العميا والبحوث والعالقات الثقافية – إدارة
العالقات العامة بشأن ما ورد من المجمس األعمى لمجامعات بشأن كتاي و ازرة التعميم العالي مرفقاً به نس ة من
البرنامج التنفيذي المعقود بين ج.م.ع وجمهورية ألبانيا لألعوام 2013م2016 :م

القـرار

أحيط المجمس عمماً

الموضوع()21

مناقشة ال طاي الوارد من مكتي أ.د /عميد الكمية بشأن الضوابط المقترحة لجمسات المناقشة بالقسم لمدارسين
الجدد لتسجيل لدرجة الماجستير والدكتوراد والتي حددها مجمس الكمية الطارئة رقم ( )199بتاريخ 2013/8/29م
.

القــرار

أحيط المجمس عمماً .

الموضوع()22

مناقشة ال طاي الوارد من جامعة دمياط – اإلدارة العامة لمدراسات العميا والبحوث والعالقات الثقافية بشأن ما ورد
من ألمانة المجمس كتاي األمين العام لمجنة الوطنية الممرية لمتربية والعموم والثقافة بشأن اإلعالن عن الترشيح
لمسابقة ( دعم االبتكارات العممية العربية ) لممبدعين والمبتكرين الشبان من مغار الباحثين برجاء نحو ترشيح ما
ترونه مناسباً لمجائزة في موعد غايته  15أكتوبر . 2013

القــرار

أحيط المجمس عمماً

الموضوع()23

مناقشة ال طاي الوارد من جامعة دمياط – مكتي رئيس الجامعة بشأن السند القانوني لالستعانة بال مسة األوائل
من ريجي الكمية لمعام الجامعي 2012م 2013/م لتدريس الجاني التطبيقي لطالي الكمية لمعام الجامعي
2013م 2014/م.

القــرار

عدم االستعانة بالخرجين لحين عرض السند القانوني لهذا األمر .

الموضوع()24

مناقشة ال طاي الوارد من جامعة دمياط – مكتي رئيس الجامعة بشأن توميات مجمس شئون التعميم والطالي
رقم ( )15في . 2012/9/16
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القـرار

أحيط المجمس عمماً.

الموضوع()25

مناقشة الطمبات الواردة من بعض ال رجين بشأن رغبتهم في القيام بالتدريس لمجاني التطبيقي بالقسم

القـرار

يؤجل لحين ورود السند القانوني لالستعانة بهم .

الموضوع()26

عرض مقترح تشكيل لجان وضع االمتحانات والتمحيح لدور أكتوبر  2013م .

القــرار

الموافقة عمي التشكيل المقترح .

فقد اقفل المحضر عمي ذلك
القائم بعمل

يعتمد،

أمين المجمس

رئيس مجمس التربية الفنية

عميد الكمية

د /نها السعيد الديب

أ.م.د /أماني محمود البياسي

أ.د /محمد رفعت البسيوني

