ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مجمس رقم ()25ـــــــــ

حمضر اجتماع جملس قسن الرتبية الفنية

رقن ( )25املنعقد يوم الثالثاء ملوافق 2013 /10/29
انه في يوم الثالثاء الموافق  2012/10/29برئاسة السيد ا.م.د /أماني محمود البياسى رئيس قسم التربية الفنية
وبمكتبة الدراسات العليا فى تمام الساعة الثانية عشر ظهرا وبحضور كال من السادة -:
ا.م.د /مصطفى أحمد الدليل

عضـــــــــوا

ا.م.د /أشرف محمد النشار

عضـــــــــوا

ا.م.د /محمد السيد الشافعي

عضــــــــوا

د /نها السعيد محمد الديب

عضـــــــوا

د /عفاف راضى عبده خضر

عضــــــــوا

د /سارة يوسف صبحى

عضـــــــوا

واعتذر عن الحضور كآل من ا.د /مجدى السيد البذرة – د /السيد الشربينى محمد – د /حاتم محمد حمدى
لظروف طارئة
وقامت باإلعداد السيدة  /مها توفيق الصواف

سكرتيرة القسم

بدأت السيدة ا.م.د /أماني محمود البياسى – رئيس المجلس االجتماع " بسم هللا الرحمن الرحيم " ورحب بالسادة
أعضاء المجلس وبدأت سيادتها في مناقشة الموضوعات المعروضة .
الموضوع (:)1

قراءة محضر الجمسة السابقة.

القـرار :

المصادقـة

الموضوع (:)2

التصديق عمى المجمس الطارئ .

القـرار :

المصادقة

الموضوع ()3

مناقشة الخطاب الوارد من السيد ا.د /عميد الكمية بشأن المشاكل والمعوقات التي تواجو
أعضاء الييئة المعاونة لمتدريس بالكمية والخاصة بالتسجيل والدكتوراه وأسباب ىذه المشاكل

وخطوات واجراءات الحل المناسب ليا .
القـرار :
الموضوع (

أحيط المجمس عمماً .

 :)4مناقشة الوارد من السيد ا .د /عميد الكمية بشأن عرض مقترحاتكم لعمل آلية لحل مشكمة
تواجد أجيزة المحمول في االمتحانات

القـرار :
الموضوع (

أحيط المجمس عمماً،ووضع إعالن إلعالم الطالب بما اقترحو مجمس الجامعة .

 :)5مناقشة الخطاب الوارد من السيد ا .د /وكيل الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأن الطمب

المقدم من الطالبة  /ىاجر السيد الغبارى ( تخصص رسم وتصوير ) بالدراسات العميا شعبة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مجمس رقم ()25ـــــــــ

التربية الفنية لاللتحاق بمرحمة الدكتوراه في التربية النوعية
القـرار
الموضوع ()6

الموافقة والبدء في إجراءات القيد والعرض عمي وكيل الكمية لشئون الدراسات العميا .
مناقشة الوارد من السيد ا .د /وكيل الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأن الطمب المقدم
من طمبة الدراسات العميا شعبة التربية الفنية لاللتحاق بمرحمة الماجستير في التربية

النوعية حيث أن جميعيم خريجين كمية التربية النوعية وىم:

 -1دعاء عادل عوض صيام

 -2يوسف إسماعيل محمد السعيد
 -3محمد أبو بكر شمبي عيس

( تخصص تصميم )

( تخصص رسم وتصوير)

( تخصص أشغال خشبية )

القـرار

الموافقة والبدء إجراءات القيد والعرض عمي وكيل الكمية لشئون الدراسات العميا

الموضوع (:)7

عرض الخطاب الوارد من جامعة دمياط – كمية التربية – إدارة الدراسة واالمتحانات بشأن
ندب ا.م.د /مصطفى أحمد الدليل لمقيام بالتدريس لطالب كمية التربية في العام الجامعي

 2014/2013لمفصل الدراسي الثاني لمفرقة الثانية شعبة تعميم ابتدائي جميع الشعب
مقرر(الميارات اليدوية والفنية ) بواقع ( )1ساعة نظري و( )3إشراف
القـرار

الموافقة

الموضوع (:)8

مناقشة الخطاب الوارد من جامعة دمياط – اإلدارة العامة لمدراسات العميا والبحوث –مكتب

المدير العام بشأن أوجو الصرف لبند (  )1/9خدمات أبحاث وتجارب (  ))5/3إصدار كتب
ومجالت عممية والقواعد المنظمة .

القـرار
الموضوع (:)9

أحيط المجمس عمماً .

مناقشة الخطاب الوارد من مكتب عميد الكمية بشأن مذكرة التوصيات من لجنة المختبرات

واألجيزة العممية بجمستيا المنعقدة يوم األربعاء الموافق 2013/10/9
القـرار
الموضوع()10

أحيط المجمس عمماً .

مناقشة الخطاب الوارد من جامعة دمياط – اإلدارة العامة لمدراسات العميا والبحوث والعالقات

الثقافية –إدارة العالقات الثقافية بشأن ما انتيى من مجمس الدراسات العميا والبحوث وافق

بجمستو المنعقدة بتاريخ  3013/9/15عمى تخصيص المبالغ التالية حصة الكمية عمى بند

اإليفاد الخارجي والداخمي لمعام المالي
 )13910اإليفاد الداخمي( )4173
القـرار

أحيط المجمس عمماً .

 2014/2013إيفاد خارجي المبمغ المخصص(

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مجمس رقم ()25ـــــــــ

الموضوع()11

مناقشة المذكرة المعروضة عمى مجمس القسم بشأن زيادة عدد طالب المجموعة فى قسم

القـرار

الموافقة

الموضوع()12

مناقشة المذكرة المعروض عمى مجمس القسم بشأن فتح يوم السبت لقسم التربية الفنية

القـرار

الموافقة عمي فتح يوم السبت لتنفيذ الجدول التطبيقي

الموضوع ()13

التربية الفنية إلى ( )40طالب

مايستجد من أعمال
 -1عرض المذكرات المقدمة من السادة أعضاء ىيئة التدريس بالقسم بشأن إعداد ورش
أتيميييات القسم .

القـرار

–

الموافقة
-2عرض الطمب المقدم من السيد  /أحمد مجدى البذرة المعيد بالقسم بشأن إجراء تجربة

البحث الخاص بو في مجال الخزف عمى طالب الفرقة الثانية "مجموعة  )1وذلك في الفصل
الدراسي األول ليذ العام وعنوان البحث ( الفن الشعبي كمدخل االستحداث تشكيالت خزفية

معاصرة " دراسة تجريبية"
القـرار

الموافقة والعرض عمي مجمس الكمية
-3عرض الخطاب الوارد من جامعة دمياط

– مكنب رئيس الجامعة بشأن زيادة الحد

األقصى لعدد الرسائل العممية التي يمكن أن يشرف عميو األستاذ إلى

المساعد  10رسائل .
القـرار

 15رسالة واألستاذة

احيط المجمس عمماً ويعمن جميع اعضاء ىيئة التدريس بالقسم .
فقد أقفل المحضر عمى ذلك

أمين المجمس

القائم بعمل رئيس مجمس

د /نها السعيد الديب

ا.م.د /أماني محمود البياسي

قسم التربية الفنية

يعتمد ،،

عميد الكمية

ا.م.د /محمد رفعت البسيوني

