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مجلس الكلية رقم (
الموافق يوم األحد الموافق  2012/ 11 / 25م
=======================
اجتمع مجمس الكمية بجمستو الثالث كالثالثكف بعد المائة كذلؾ في تماـ الساعة الثانية عشرة ظي ار
يكـ األحد المكافؽ  2012 / 11 / 25ـ بإدراة الكمية برئاسة :

السيدة األستاذ الدكتكر  /مفيدة حسف الكشاحي
وبحضور كل من السادة :
أ.د /جماؿ عمي عبد العاؿ

عميد الكمية

ككيؿ الكمية لشئكف الدراسات العميا كالبحكث

ككيؿ الكمية لشئكف خدمة المجتمع ك تنمية البيئة

أ.د /غادة عبد اهلل محمد

ككيؿ الكمية لشئكف التعميـ كالطالب

د /فاتف حمدي العميمي
أ.د /محمد سيد أحمد صالح الزغبى

رئيس قسـ الدراسات الفندقية

د /نيفيف جالؿ عيد

رئيس قسـ الدراسات السياحية

رئيس قسـ اإلرشاد السياحي

أ.د/ىبة اهلل محمد فتحي

أ.د /سعيد سالمة إبراىيـ

أستاذ بقسـ الدراسات الفندقية

أ.د /عبد الرحمف عبد الفتاح

أستاذ بقسـ الدراسات الفندقية

أ.د /سعاد عمراف

أستاذ بقسـ الدراسات السياحية

مدرس بقسـ الدراسات السياحية

د /أسماء سعيد سالمة

وقذ اعتذر عن عذم الحضور :
أعضاء من الخارج :
السيد األستاذ  /سميـ السيد البحطيطي مدير عاـ فندؽ بالما أبكسمطاف
أفتتحت السيدة األستاذ الدكتكر  /عميد الكمية كرئيس المجمس الجمسة
" بسـ اهلل الرحمف الرحيـ "
كاستػي ػػمت سي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػادتيا المجم ػػس بالتػػرحػ ػػيب بالس ػ ػ ػ ػ ػ ػػادة األساتذة األعض ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاء كأعض ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاء
المجمس الجػ ػػدد  :السيد أ.د /عبد الرحمف عبد الفتاح كالسيدة أ.د /سعاد عمراف كتـ تينئة السيدة
الدكتكر /فاتف حمدي العميمي بتكلي سيادتيا منصب ككيؿ الكمية لشئكف التعميـ كالطالب مع
تمنياتي ليا بالتكفيؽ ثـ تناكلت سيادتيا جدكؿ األعماؿ عمي النحك التالي :

أوال  :المصـبدقــبت -:
 -1المـوضـوع  - :المصادقة عؿي محضر مجمس الكمية السابؽ رقـ (  )132الممتد مف
1

تاريخ  2012/10/22ـ إلي  2012/10/31ـ

القـــرار :

المصادقة
 -2المـوضـوع - :

2012/11/27ـ

اإلحاطة بما تـ بجمسة مجمس الجامعة رقـ (

 ) 313بتاريخ

القـــرار :

اإلحاطة

ثبنيب :شئون أعضبء هيئة التدريس-:

 -3المـوضـوع - :

تكميؼ أكائؿ الخريجيف لمعاـ الجامعي

كمعيديف بالكمية باألقساـ الثالثة .

 2012/2011ـ لمعمؿ

القـــرار :

الموافقة طبقا لخطط االقسام العلمية الثالث .
 -4المـوضـوع - :

كتاب السيدة الدكتكر /رئيس قسـ الدراسات السياحية

مجمس قسـ الدرسات السياحية بتاريخ

بشأف مكافقة

2012/10/31ـ عمي إنتداب السيدة الدكتكر /إسالـ

الجماؿ لجامعة سيناء بكاقع يكـ كاحد أسبكعياً كذلؾ يكـ السبت .
القـــرار :

الموافقة طبقا ً للقواعد المتبعة في هذا الشأن
 -5المـوضـوع - :

كتاب السيد األستاذ الدكتكر /عميد كمية التجارة بخصكص ندب

السيد الدكتكر /إبراىيـ عبدالحميد لتدريس مادة Production & Operations management
بالمغة اإلنجميزية لمفصؿ الدراسي األكؿ لمعاـ الجامعي 2013/2012ـ بكاقع يكـ كاحد أسبكعياً

القـــرار :

الموافقة طبقا ً للقواعد المتبعة في هذا الشأن
 -6المـوضـوع - :

كتاب السيد األستاذ الدكتكر /عميد كمية التجارة بخصكص ندب

السيد الدكتكر /إبراىيـ عبدالحميد لمتدريس مادة

Production & Operations

 managementلمدة يكـ كاحد لطالب الفصكؿ التعميمية ( يكـ السبت ).

القـــرار :

الموافقة طبقا ً للقواعد المتبعة في هذا الشأن
 -7المـوضـوع  - :كتاب السيد االستاذ الدكتكر /عميد معيد ايجكث باالسماعيمية عمي
2

إنتداب االستاذة  /أميرة سعيد سالمة لتدريس مقررات المغة األنجميزية لطالب الفرقة الرابعة بقسـ
الدراسات الفندقية بكاقع يكـ كاحد في االسبكع لمعاـ  2013 / 2012ـ

القـــرار :

الموافقة طبقا ً للقواعد المتبعة في هذا الشأن
 -8المـوضـوع  - :كتاب السيدة الدكتكر  /رئيس قسـ الدراسات السياحية بمكافقة قسـ
المؽ ػ ػدـ ـ ػ ػف السيدة
ػ
الدراسات السياحية رق ػ ػ ػػـ (  ) 84بتاريخ  2012/11/18ـ عمي اؿ طمب

الدكتكر /رانيا مصطفي عبد الرحمف بخصكص أخذ أجازة مرضية كذلؾ إعتبا اًر مف
ػػػ

2012/11/8ـ لمدة عشرة أياـ
القـــرار :

الموافقة طبقا ً للقواعد المتبعة في هذا الشأن وموافقة اإلدارة الطبية
والموفقة علي تجديد الفترة المتبقية لسيادتها .
 -9المـوضـوع  - :كتاب السيدة االستاذ الدكتكر  /رئيس قسـ االرشاد السياحي بمكافقة

قسـ االرشاد السياحي رقـ (  )102بتاريخ  2012/11/21ـ عمي اؿطمب المقدـ مف المعيدة /
سارة ماىر حميـ

 2012/10/1ـ

اؿمعيدة بقسـ اإلرشاد السياحي بخصكص أخذ أجازة كضع إعتبا اًر مف

القـــرار :

الموافقة طبقا ً للقواعد المتبعة في هذا الشأن
المؽػ ػدـ ـ ػ ػ ػف  /آيػ ػق عػزت عبدالطيؼ بخص ػ ػكص تعينيا
ػ
 -10المـوضـوع  - :الطمب
الفف ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ادؽ حيث أنو ػا حاصػ ػ ػلة عمي ليسػ ػانس آداب قسػ ػ ػـ
مدرسة لغة صينية بكمية الس ياحة ك ػ

المغػ ػة الصينية

الس ػ
تيبىا ػ ػ
دفعػ ػ ػة  2011كتر ػ ػ
ادسػة عمي الكمية كتـ تعينيا طبقاً ألكائؿ الخر يجيف بالجامعة عمماً
بأنيا تكمؿ دراسة ماجستير لغة صينية بجامعة القاىرة .

القـــرار :

الموافقة مع إرسال خطاب لشئون العاملين لمخاطبة جهاز التنظيم واإلدارة

ً  :شئـون التعليم الطـــالة -:
ثبلثب
 -11المـوضـوع :

-

جداكؿ إمتحانات الفصؿ الدراسي األكؿ لمعاـ الجامعي

 2013/2012ـ  ،ككذلؾ جداكؿ إمتحانات التخمفات لمرحمة البكالكريكس.
القـــرار :

الموافقة
 -12المـوضـوع  - :كتاب السيدة الدكتكر /ككيؿ الكمية لشئكف التعميـ كالطالب بخصكص
3

لجاف الممتحنيف كالممصححيف مرحمة البكالكريكس لمفصؿ الدراسي االكؿ

2013/2012ـ

لألقساـ العممية الثالثة باإلضافة لمجاف المصححيف كالممتحنيف لمغات المختمفة ( المغة اإلنجميزية

– المغة الفرنسية – المغة األسبانية – المغة األلمانية – المغة الصينية )
القـــرار :

الموافقة
 -13المـوضـوع  - :كتاب السيدة الدكتكر /ككيؿ الكمية لشئكف التعميـ كالطالب بخصكص

الجمسات الشفكية كالتطبيقية بمرحمة البكالكريكس لمفصؿ الدراسي االكؿ 2013/2012ـ لألقساـ

العممية الثالثة .
القـــرار :

الموافقة
 -14المـوضـوع  - :كتاب السيدة الدكتكر /ككيؿ الكمية لشئكف التعميـ كالطالب بمكافقة
لجنة شئكف التعميـ كالطالب رقـ (

 )109بتاريخ  2012/11/18ـ عمي االقتراح المقدـ مف

السيدة الدكتكر  /ككيؿ الكمية لشئكف التعميـ كالطالب بشأف تطكير التدريب الصيفي .
القـــرار :

الموافقة مع تكليف السيدة الدكتور /وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب بعمل
الالزم .

قسػ ػ ػ ػ ػ ػ ـ شئكف الطالب بمكافقة لجنة شئكف
 -15المـوضـوع  - :كتاب السيد ة  /رئيس ػ

التعميـ كالطالب رقـ (  ) 109بتاريخ 2012/11/18ـ عمي الطمب المقدـ مف الطالب  /خالد
محمد خير  ،مف كمية السياحة كالفنادؽ جامعة دمشؽ بسكريا لمعاـ الجامعى

2013/2012ـ

كيرغب في عمؿ مقاصة لتقديميا إلداة الكافديف لممكافقة عمي التحكيؿ
القـــرار :

الموافقة

رابعب  :الدراسبت العليب -:
 -16المـوضـوع  - :كتاب السيد االستاذ الدكتكر /ككيؿ الكمية لشئكف الدراسات العميا
كالبحكث بمكافقة لجنة الدراسات العميا كالبحكث رقـ (

 ) 118بتاريخ

2012/11/21ـ

كبناءاًعمي مكافقة مجمس قسـ الدراسات الفندقية بتاريخ  2012/11/19عمي تشكيؿ لجنة الحكـ

كمناقشة لمطالب  /ىيثـ فتحي السيد محمد  -المسجؿ لدرجة الماجستير بقسـ الدراسات الفندقية
4

بالكمية بناءاً عمي تقرير الصالحية كاإلطار العاـ لمرسالة المقدمة مف الطالب

المجنة كالتالي :

أ.د /سعيد سالمة ابراىيـ

استاذ بقسـ الدراسات الفندقية بالكمية

عمي أف تككف

(مناقشا)

أ.د /عبد الرحمف عبد الفتاح محمد

استاذ بقسـ الدراسات الفندقية بالكمية (مشرفا ك مناقشا)

أ.د /محمد عبد الكىاب مرسي

استاذ بقسـ الدراسات الفندقية بجامعو الفيكـ (مناقشا)

أ.د/محمد شريؼ حسني كىداف

استاذ بقسـ الدراسات الفندقية بمعيد سيناء العالي لمسياحة ك الفنادؽ
(مشرفا ك مناقشا)

القـــرار :

الموافقة

 -17المـوضـوع  - :كتاب السيد االستاذ الدكتكر /ككيؿ الكمية لشئكف الدراسات العميا
كالبحكث بمكافقة لجنة الدراسات العميا كالبحكث رقـ (

كبناءاًعمي مكافقة مجمس قسـ الدراسات السياحية بتاريخ

 ) 118بتاريخ

2012/11/21ـ

2012/11/18ـ عمي منح الطالبة/

نرميف السيد محمد خطاب  -المسجمة لدرجة الدكتكراه بقسـ الدراسات السياحية ذلؾ بناءاً
عمي التقارير الفردية ك التقرير الجماعي لمجنة الحكـ ك المناقشة ك التي تبيف أف الطالبة قد

إجتازت االمتحاف بنجاح .

القـــرار :

الموافقة

 -18المـوضـوع  - :كتاب السيد االستاذ الدكتكر /ككيؿ الكمية لشئكف الدراسات العميا
كالبحكث بمكافقة لجنة الدراسات العميا كالبحكث رقـ (

 ) 118بتاريخ

2012/11/21ـ

كبناءاًعمي مكافقة مجمس قسـ االرشاد السياحي بتاريخ  2012/11/21عمي منح الطالبة /منى

الحسينى عبدالمعطى محمد  -المسجمة لدرجة الماجستير بقسـ االرشاد السياحي ذلؾ بناءاً عمي
التقارير الفردية ك التقرير الجماعي لمجنة الحكـ ك المناقشة كالتي تبيف أف الطالبة قد إجتازت

االمتحاف بنجاح

القـــرار :

الموافقة

 -19المـوضـوع  - :كتاب السيد االستاذ الدكتكر /ككيؿ الكمية لشئكف الدراسات العميا
كالبحكث بمكافقة لجنة الدراسات العميا كالبحكث رقـ (

 ) 118بتاريخ

2012/11/21ـ

كبناءاًعمي مكافقة مجمس قسـ االرشاد السياحي بتاريخ  2012/11/21عمي مد فترة التسجيؿ
5

لدرجة الماجستير الخاص بالطالبة /سكزاف عبد الحميد البسيكني حيث تـ انتياء االيقاؼ مف
تاريخ 2012/10/24ـ

القـــرار :

الموافقة

 -20المـوضـوع  - :كتاب السيد االستاذ الدكتكر /ككيؿ الكمية لشئكف الدراسات العميا
كالبحكث بعدـ مكافقة لجنة الدراسات العميا كالبحكث رقـ (

كبناءاًعمي مكافقة مجمس قسـ الدراسات السياحية بتاريخ

 ) 118بتاريخ 2012/11/21ـ

2012/11/18ـ عمي عقد مناقشة

رسالة الماجستير الخاصة بالطالبة  /ىبة مجدي الفخراني  -المعيدة بقسـ الدراسات السياحية في
مقر الجامعة بالقاىرة نظ ار لمرض احد المناقشيف.

القـــرار :

عدم الموافقة

 -21المـوضـوع  - :كتاب السيد االستاذ الدكتكر /ككيؿ الكمية لشئكف الدراسات العميا

كالبحكث بعدـ مكافقة لجنة الدراسات العميا كالبحكث رقـ (

 ) 118بتاريخ 2012/11/21ـ

كبناءاًعمي مكافقة مجمس قسـ الدراسات السياحية بتاريخ 2012/11/18ـ عمي إستبداؿ مقرر (

إرشاد سياحي  )2مف المقررات الكاجب دراستيا لطالبة  /مي منصكر عبد الرازؽ  -المسجمة
لدرجة الدكتكراه بالكمية .

القـــرار :

عدم الموافقة علي استبدال المقرر

طبقا ً لالئحة وللقواعد المتبعة في هذا

الشأن
 -22المـوضـوع  - :كتاب السيد االستاذ الدكتكر /ككيؿ الكمية لشئكف الدراسات العميا
كالبحكث بعدـ مكافقة لجنة الدراسات العميا كالبحكث رقـ (

 ) 118بتاريخ 2012/11/21ـ

كبناءاًعمي مكافقة مجمس قسـ الدراسات السياحية بتاريخ 2012/11/18ـ عمي إستبداؿ مقرر

(السياسية السياحية ) مف المقررات الكاجب دراستيا لطالب /شكقي السيد أميف المسجؿ لدرجة
الماجستير بالكمية .
القـــرار :

عدم الموافقة طبقا ً لالئحة وللقواعد المتبعة في هذا الشأن
 -23المـوضـوع  - :كتاب السيد االستاذ الدكتكر /ككيؿ الكمية لشئكف الدراسات العميا

كالبحكث بخصكص المقاصو المطركحو مف قبؿ قسـ الدراسات السياحيو بشأف المقررات الكاجب

لطالب المعاىد العميا لمسياحة اجتيازىا قبؿ التسجيؿ لدرجو الماجستير ،كذلؾ بكاقع
6

 8مقررات

كفرؽ بيف الئحو المعاىد العميا لمسياحة كالئحو الكميو ك  4مقررات كفرؽ بيف الئحو الكميو كالئحو

معيد االلسف لمسياحة ك الفنادؽ ،ككذلؾ كضع 6مقررات اضافيو كحد اقصى في حالو التسجيؿ
لدرجو الماجستير لطالب مضى عمى حصكليـ عمى درجو البكالكريكس  10سنكات فاكثر

القـــرار :

الموافقة

 -24المـوضـوع  - :كتاب السيد االستاذ الدكتكر /ككيؿ الكمية لشئكف الدراسات العميا
كالبحكث بشأف مكافقة مجمس القسـ عمي دخكؿ الطالب  /محمد كماؿ حامد عبد السالـ في

المقررات التكميميو المطمكبو لمتسجيؿ لدرجو الماجستير بقسـ الدراسات السياحيو بالكميو باعتباره

خريج معيد االلسف لمسياحو كالفنادؽ  ،كىي كاالتي :
 - 1مراسالت سياحيو
 -2بيئو مصريو

 -3نظـ كتكنكلكجيا المعمكمات
 -4تنميو المكارد البشريو

القـــرار :

الموافقة مع تكليف السيدة الدكتور  /وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب لعمل الالزم

 -25المـوضـوع  - :كتاب السيد االستاذ الدكتكر /ككيؿ الكمية لشئكف الدراسات العميا
كالبحكث بشأف مكافقة مجمس الجامعة بجمستو بتاريخ

 2012/6/26ك الممتدة حتي

 2012/6/30عمي اقتراح مجمس الدراسات العميا ك البحكث بجمستو بتاريخ
بتعديؿ قرار مجمس الجامعة بجمستو بتاريخ

2012/6/25

 2012/4/28في شأف قكاعد القيد ك التسجيؿ

ليصبح عمي النحك التالي:

" في حالة اعارة المشرؼ عمي الرسالة الي جية خارج الجامعة يقدـ الي مجمس الكمية تقري ار عف
المدي الذي كصؿ الية الطالب في اعداد الرسالة كفي ضكء ذلؾ يعيف المجمس مف يحؿ محمو

بعد انقضاء عاـ عمي اعارتو"

القـــرار :

توصي اللجنة بتطبيق قرار مجلس الجامعة في هذا الشأن .

 -26المـوضـوع  - :كتاب السيد االستاذ الدكتكر /ككيؿ الكمية لمدراسات العميا ك البحكث
بشأف الئحة الساعات المعتمدة ك المقترحة مف ادارة الكمية لشئكف الدراسات العميا .

القـــرار :

الموافقة علي الئحة الساعات المعتمدة و المقترحة من ادارة الكلية لشئون الدراسات
العليا و عرضها علي األقسام العلمية ويتم مناقشتها في مجلس الكلية القادم.
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 -27المـوضـوع  - :كتاب السيد االستاذ الدكتكر /ككيؿ الكمية لمدراسات العميا ك البحكث
بشأف الالئحة المالية ك االدارية المكحدة لبرامج الدراسات العميا الجديدة بنظاـ الساعات المعتمدة

عمي اعضاء المجنة لممناقشة
القـــرار :

توزيعها علي األقسام العلمية وعلي جميع اعضاء المجلس علي أن تعرض جميع المقترحات
في مجلس الكلية القادم

 -28المـوضـوع  - :بخصكص تأسيس مجمس استشاري لمجامعة مف بعض اساتذة

الجامعة العامميف ك المتفرغيف ك المقترح مف السيد االستاذ الدكتكر /محمد عبدالرازؽ الغكابي

االستاذ المتفرغ بكمية العمكـ.

القـــرار :

عدم الموافقة علي ترشيح أعضاء هيئة تدريس من الكلية بخصوص هذا الشأن .

خبمسب  :شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة -:
 -29المـوضـوع  - :كتاب السيدة االستاذ الدكتكر /ككيؿ الكمية لشئكف خدمة المجتمع
كتنمية البيئة بشأف مكافقة لجنة شئكف خدمة المجتمع كتنمية البيئة المنعقدة بتاريخ

 2012/11/25بخصكص ترشيح الطالب لزيارة مجمع المنشأت الصغيرة
القـــرار :

الموافقة مع تكليف السيد الدكتور  /وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب لعمل الالزم .

 -30المـوضـوع  - :كتاب السيدة االستاذ الدكتكر /ككيؿ الكمية لشئكف خدمة المجتمع
كتنمية البيئة بشأف مكافقة لجنة شئكف خدمة المجتمع كتنمية البيئة المنعقدة بتاريخ

 2012/11/25بخصكص اشتراؾ الكمية في االسبكع البيئي لمجامعة
القـــرار :

الموافقة مع تكليف السيد االستاذ الدكتور  /وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية
البيئة لعمل الالزم

 -31المـوضـوع  - :كتاب السيدة االستاذ الدكتكر /ككيؿ الكمية لشئكف خدمة المجتمع
كتنمية البيئة بشأف مكافقة لجنة شئكف خدمة المجتمع كتنمية البيئة المنعقدة بتاريخ

 2012/11/25بخصكص تكصيات المنتدي العممي بعنكاف " نحك خارطة طريؽ لإلسراع بتنمية
كتعمير سيناء " المنعقد خالؿ الفترة

 18-17أكتكبر  2012بقاقة المؤتمرات الكبري بمقر
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الجامعة باإلسماعيمية بمناسبة احتفاالت الجامعة بنصر أكتكبر العظيـ لعاـ  2012ـ

القـــرار :

اإلحاطة

أمين المجلس
د /فاتن حمدي العليمي
عميدالكليةورئيس المجلس
أ.د /مفيدة حسن الوشاحي
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