ى
ى
ى
محضرىاجتماعىمجلسىالكلوظىرقمى()131ى
ىوومىىالخموس الموافق6ى2012 /9/ى
=======================ى
اجتمع مجمس الكمية بجمسته الحادية والثالثون بعد المائة وذلك فــي تمام الساعة الحادية
عشرة صباحا يوم الخميس الموافق  2012/9/6بإدارة الكمي ــة برئاسة :
السيد األستاذ الدكتور /السيد عطية عبد الهادي عميد الكمية

وبحضورىكلىمنىالدادة
األستاذ المتفرغ بقسم الدراسات الفندقية

أ.د /سعيد سالمة إبراهيم
أ.د /عبد الرحمن عبد الفتاح محمد

األستاذ المتفرغ بقسم الدراسات الفندقية

أ.د /محمد سيد أحمد صالح الزغبى

رئيس قسم الدراسات الفندقية

ىأ.د /جمال عمي عبد العال
أ.د /غادة عبد اهلل محمد

وكيل الكمية لشئون الدراسات العميا و البحوث
وكيل الكمية لشئون خدمة المجتمع و تنمية البيئة
رئيس قسم الدراسات السياحية

د /نيفين جالل عيد

مدرس بقسم الدراسات السياحية

د /إسالم محمود الجمال
ى
وقدىارتذرىرنىردمىالحضورى:ىى
أ.د /مفيدة حسن الوشاحى

وكيل الكمية لشئون التعميم والطالبى
1

رئيس قسم اإلرشاد السياحي

ا.د /هبة اهلل محمد فتحي
ى
أرضاءىمنىالخارجى:ى
السيد األستاذ  /سمير يحيى عبد الفتاح

مدير عام فندق ميركيور اإلسماعيمية

السيد األستاذ  /سميم السيد البحطيطى

مدير عام فندق بالما أبو سمطان

أفتتح السيد األستاذ الدكتور /عميد الكمية ورئيس المجمس الجمسة " بسم اهلل الرحمن
الرحيم"ى  ،ورحب سيادته بالسادة األعضاء ثم تناول المجمس جدول األعمال عمى النحو
التالي -:
ى
أوال:المصادقاتى:ى
1

-الموضوعى :المصادقة على مجلس الكلية رقم 130بتاريخ

.2012/7/17

القرارى:ىىالمصادقظى

-2الموضوع  :اإلحاطة بمجلس الجامعة رقم (  ) 310بتاريخ 2012/7/27
ىىىىىىالقرار:ىاإلحاطظ

ثانواى:ىذئونىأرضاءىهوئظىالتدروسى:ى

ىى-3ىالموضوعى  :كتاب السيد أ.د /رئيس الجامعة بشأن محضر اجتماع اللجنة المشكلة
بتاريخ  2012/8/16من قبل المجلس األعلى للجامعات إلعداد الضوابط
الالزمة لصرف بدل الجامعة طبقا لنصوص القانون رقم ( )84لسنة .2012
ىىىىىىىالقرارى:ى االحاطة ى
ى

الموضوعى :كتاب السيد أ.د /رئيس الجامعة بشأن قرار المجلس األعلى للجامعات
- 4
بشروط وإجراءات انتخابات القيادات الجامعية.
2

ىىىىىىالقرارى:ىاالحاطة
الموضوع :كتاب أ.د /رئيس قسم الدراسات الفندقية بشأن تعيين السيد  /معتز
- 5
باهلل فريد إبراهيم خليل مدرسا بالقسم .علما بأنه قد منح درجة دكتوراه الفلسفة
في الدراسات الفندقية بقرار رئيس الجامعة رقم (

 )1615بتاريخ / 8 / 15

 . . 2012كما أنه ملتزم بالسلوك الجامعي و متعاون مع زمالئه .
ىىىالقرار :الموافقة
الموضوع:ى كتاب أ.د /رئيس قسم الدراسات الفندقية بشأن تعيين السيد  /علي
- 6
السيد شحاته مرسي مدرسا بالقسم  .علما بأنه قد منح درجة دكتوراه الفلسفة في
الدراسات الفندقية بقرار رئيس الجامعة رقم (

 ) 1611بتاريخ / 8 / 15

 ،2012كما أنه ملتزم بالسلوك الجامعي و متعاون مع زمالئه .
ىىىىىالقرار :الموافقةىى
ى

الموضوع:ى كتاب أ.د /رئيس قسم الدراسات الفندقية بشأن تعيين السيد  /إبراهيم
- 7
عبد الحميد محمد الشاعر مدرسا بالقسم  .علما بأنه قد حصل على درجة
الدكتوراة من جامعة (  )HULLبانجلترا عام

 2012وحصل على شهادة

المعادلة من المجلس األعلى للجامعات وتقرير اللجنة المشكلة من السيد األستاذ
الدكتور رئيس مجلس القسم لفحص رسالته لبيان مدى مطابقة تخصص
الرسالة للتعيين بالقسمىى ،كما أنه ملتزم بالسلوك الجامعي و متعاون مع زمالئه .
القرار :الموافقةىى
ى
ثالثاى:ىذئونىالتطلومىوىالطالبىى

3

الموضوع  :األعباء التدريسية للفصل الدراسى األول للعام الجامعى
- 8
 2013/2012لمرحلة البكالوريوس ألقسام الكلية الثالث.
ىىىىالقرار  :الموافقة على ماورد من األقسام العلمية بالكشوف المرفقة
الموضوع  :الجداول الدراسية للفصل الدراسى االول للعام الجامعى
- 9

-2012

 2013لمرحلة البكالوريوس ألقسام الكلية الثالث
ىالقرار:ىالموافقةى
ى

- 10الموضوعى  :كتاب أ.د /وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب بشأن موافقة لجنة
شئون التعليم والطالب رقم (  )107بتاريخ  2012/8/7بشأن الطلب المقدم من
الطالب  /أحمد سمير عبد الرحمن المقيد بالفرقة الرابعة قسم اإلرشاد السياحى
للعام الجامعى  2013/2012والذى يرغب فى تأجيل سنة دراسية وذلك
لحصوله على منحه دراسية لمدة عام فى جمهورية الصين الشعبية وذلك عن
طريق معهد كونفوشيوس وذلك إبتداء من  2012/9إلى 2013/7
القرارى:ىالموافقظىرلىىوقفىالقودىلمدةىرامىدرادىىى
رابطاى:ىالدراداتىالطلواىوىالطالقاتىالثقافوظى:ى

- 11الموضوعى :كتاب السيد أ.د /وكيل الكلية لشون الدراسات العليا بشأن موافقة لجنة
العالقات العلمية والثقافية رقم (  )110بتاريخ  2012/9/2وبناءا على موافقة
مجلس قسم الدراسات السياحية رقم (  )80الموافق األحد  2012/9/2طبقا
للقواعد المتبعة فى هذا الشأن على ترشيح الدكتورة  /إسالم الجمال (مدرس
بقسم الدراسات السياحية ) للمشاركة فى مؤتمر الجامعات العربية الذى يتم
عقده فى اإلسكندرية فى الفترة من  2012/11/ 15-13ببحث بعنوان:
(the use of the learning contracts in achieving tourism modules
outcome) .
القرارى:ىىالموافقة طبقا ً للقواعد المتبعة فى هذا الشأنى
ى

4

- 12الموضوعى:ىتشكيل لجان مجلس الكلية للعام الجامعى 2013/2012

القرار:ى الموافقة على ماعرض عميد الكلية بالكشف المرفق وما أفادت به شئون
أعضاء هيئة التدريس بالكليةى
ىى
- 13الموضوعى:تشكيل مجالس االقسام العلمية بالكليةى

ىىىالقرار:ىالموافقة بناء على ماعرض عميد الكلية وما أفادت به شئون أعضاء هيئة
التدريس
ى
ىىىىىىىىىىأمونىالمجلسىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىرمودىالكلوظىىىورئوسىالمجلسى ى
د/ى إدالمىمحمودىالجمالىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىا.د/ىالدودىرطوظىربدىالهاديى ى

5

