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أنشأت الكمية صندوق ألعضاء هيئة التدديي  وعاداوني م عندا عدام     
دف الحفدا  عمدر يوح الاعالدة وتح يدق التواصدل اعيتعداعر ي  =799

 بين السادة أعضاء هيئة التديي  وعااوني م 
( ينيددة سددنوياش كاشددتياك عددن يعيدد  أعضدداء 6>تحصدديل عبمدد    -1

غيدي عتفديغين( وعاداونر  -عتفيغين –هيئة التديي    عاعمين 
أعضدداء هيئددة التددديي  ت يددتم تحصدديم ا دماددة واحدددة عددن ال سددم 

 .  الامعر 

( ينيدة عدن السدادة أعضداء هيئدة التدديي  866تحصيل عبمد    -2
العاددايون وعيام ددر الدداوج والاويددة والددك عنددد تيديددد أيددااات م 

   6السنوية عن ال سم الامعر أو الكمية 
   6التبيعات عن السادة أعضاء هيئة التديي  وعااوني م -3

 : مصادر الصرف 

 -عد عنددد تيةيددة عضددو الصددندوق لو يفددة أعمددر   أسددتاا عسددا -1
 –أسدددتاا(  أو حصدددولد عمدددر دييدددة عمعيدددة أعمدددر   عايسدددتيي 

دكتددويا( ( ت ي ددام حفددل يعدداعر عددية واحدددة  سددنوياش  دد ل شدد ي 
يوليو أو ش ي أغسط  لتكييم السادة الاين تعت تديةيت م ت أو 
الاين حصموا عمدر دييدات عمعيدة ت والداين انت دت متدية تدولي م 

  دم ل م هدايا ةيعت داالعنصب اإلدايي دا ل و ايج الكمية ت وي
  6( ينيد لماضو 866  مر حدود

عندددد تايدددين عضدددو الصدددندوق مدددر عنصدددب )دايي دا دددل الكميدددة    -2
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ععيددد كميددة( ت دددم لددد ت نئددة مددر يييدددة  -وكيددل كميددة –يئددي  ةسددم 
األهددديام العصددديية ت وصدددييتيد   كميدددة التيبيدددة ببن دددا ععيدددد الكميدددة 

  وعاددددداوني م والدددددوك ء وياسددددداء األةسدددددام وأعضددددداء هيئدددددة التدددددديي
  6د/ ................بتايند /..................... 6ي نئون أ

عندددد تايدددين عضدددو الصدددندوق مدددر عنصدددب )دايي  دددايج الكميدددة    -3
أو عنصدب عادادل  دايج  –يئدي  الياعادة  -نائب يئدي  الياعادة

  6الياعاة ( ت دم لد ت نئة باألهيام بنف  الصيية الساب ة 

سدداهم مددر أنشددطة عمعيددة وعيتعايددة تكددييم عضددو الصددندوق الدداي ي -4
دا دل و ددايج الياعاددة ت والددك عنددد حصددولد عمددر يددائاة عددن هيئددة 

 عمعية عاتيف ب ا .  

مددر حالددة )يددياء عضددو الصددندوق ععميددة يياحيددة أو عددي  ت دددي(  -5
( يني دددا أو 66;ليندددة الصدددندوق ت ددددم لدددد هديدددد مدددر حددددود عبمددد   

 يسمم العبم  ن داش . 

لددددد ناددددر مددددر يييدددددة األهدددديام عنددددد ومدددداة عضددددو الصددددندوق ينشددددي  -6
( يني ددداش ن دددداش لمددداوج / الاويدددة أو 66;العصددديية أو تسدددميم عبمددد   
 أحد األبناء الياشدين . 

 –عنددد ومدداة أحددد أةددايب عضددو الصددندوق عاددل   أحددد الوالدددين  -7
أحدد األ ددوة ( ينشددي لددد ناددر  –الدداوج / الاويددة  –أحدد األبندداء 

 .ي ا ن داش ( ين66;عبم    لد مر يييدة األهيام أو يسمم

    
  0مجلس إدارة الصندوق
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( بتدددددددددددايي  :;77صددددددددددددي ةدددددددددددياي أ.د/ ععيدددددددددددد الكميدددددددددددة يةدددددددددددم         
    -م بتشكيل  عيم  )داية الصندوق عمر النحو التالر :9/7/8676
وكيدددددل الكميدددددة لشدددددئون  دعدددددة  -د/ عحعدددددد أحعدددددد )بدددددياهيم غنددددديم 6أ -

 العيتع  وتنعية البيئة  يئيساش 
 تاا عساعد ب سم أصول التيبية            عضواش أس -نادية حسن السيد  6د -
 أستاا عساعد ب سم العناهج                   عضواش  -عايدة ياغب عحعد  6د -
 عدي  ب سم الصحة النفسية                 عضواش  -)يعان ييب ةنديل  6د -

  0* بنود عامه 

ي يدددتم تييدددي عيمددد  )داية الصدددندوق كدددل اددد ث سدددنوات عددد  بدايدددة شددد  -1
أكتوبي عمر أن ي ل وكيدل الكميدة لشدئون  دعدة العيتعد  وتنعيدة البيئدة 

  6  بصفتد( يئيساش لعيم  اإلداية 
يتم الن ي مر بنود الصيف والتعويدل كدل اد ث سدنوات ويعكدن تادديم ا  -2

6  

مدددين بن دددا  ددداق بالصدددندوق ت ويوةددد   –يدددتم مدددت  حسددداب ببندددك عصدددي  -3
شدديكاتد نائددب الدديئي  وأعددين الصددندوق ت ويددتم ععددل سدديل وايد يوضدد  
ميددد تعويددل الصددندوق ت وسدديل صدديف يوضدد  العبددال  العنصدديمة ويددتم 

   6ععل حساب  تاعر مر ن اية ش ي سبتعبي عن كل عام 

  6م  8678/ 8677نشاط الصندوق   ل الاام الياعار 
أةددددام عيمدددد  )داية صددددندوق الاعالددددة بيعايددددة السدددديد األسددددتاا الدددددكتوي/ أبددددو  أوالً :

م والدك  79/8/8677العوامدق  األحدالساود عحعد أحعد ععيد الكمية حف ش يوم 
 لمسادة أعضاء هيئة التديي  وعااوني م عمر النحو التالر: 

 تهنئة الذين تولوا مناصب إدارية وهم:  -1

  6ن دياب             يئي  ةسم أصول التيبيةد/ ع يي أعي6أ
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  6التيبية والتاميم عديي األكاديعية الع نية لمعامعين بواايةد/ يعضان عحعد يعضان       6أ

 د/ عحعد عبد الياف صابي     عشيف ةسم تكنولوييا التاميم 6أ
 د/ ص ح الدين عحعد توميق   عشيف ةسم اإلع م التيبوي6ا
 تاح الفنييي   عشيف ةسم ييا  األطفالد/حسن عبد الف6أ
 د/ عييمت أبو بكي الديب         الاعل بعشيوعات تطويي التاميم الاالر6أ

 تهنئة الزمالء الذين تم ترقيتهم إلي درجة أستاذ وهم :  -2 

  6د/ عحعد حسانين عحعد          الحصول عمر ديية أستاا 6أ*  

 جة دكتوراه الفلسفة في التربية وهم : تهنئة الزمالء الذين حصلوا علي در -3

 د/ عبد الحعيد عبد الفتاح شا ن   الحصول عمر ديية الدكتويا(  
 د/ نسيين عبد الحكيم عبد الفتاح   الحصول عمر ديية الدكتويا(  
 د/ )بياهيم عبد الفتاح )بياهيم      الحصول عمر ديية الدكتويا(
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 عزاء واجب  -4

نددا )ليددد ياياددونبددد الا دديم عاددو  مددر ومدداة و د/ أسدداعة ع * عشدداطية    إ الدددة إ )نددا   واإ
6 
نا )ليد ياياون إ  ها* عشاطية أ/ هند يحر كاعل  مر وماة والد    6 إ )نا   واإ

عيمدددد  )داية صددددندوق الاعالددددة وبيعايددددة السدددديد بعشدددديئة ا  تاددددال  سددددي يم  ثانيااااا: 
ع دب أيدااة عيدد ت حفد ش األسدتاا الددكتوي/ أبدو السداود عحعدد أحعدد ععيدد الكميدة 

 لمسادة أعضاء هيئة التديي  وعااوني م عمر النحو التالر : الفطي العبايك 

 تهنئة الزمالء الذين تقلدوا مناصب إدارية وهم:

* أ.د/ عحعددود عددو  ا  سددالم    لتاينددد عدددييا لمعيكددا ال ددوعر لمت ددويم التيبددوي 
 واععتحانات  

 ة توليهم مناصب إدارية وهم : تكريم الزمالء الذين انتهت فتر -2

 تهنئة الذين تم ترقيتهم إلي درجة أستاذ مساعد وهم :  -3  

 تهنئة الذين حصلوا علي درجة دكتوراه الفلسفة في التربية وهم  -4 

 هناء عحعد اكر مت  ا             ةسم عمم النف  التيبوي 6* د
 يبية سعاح اكييا عحعد اغايي         ةسم أصول الت 6* د
  وعء عحعد عبد ا                  ةسم أصول التيبية 6*د 

 ةسم أصول التيبية     عحعد أبو ياض  سحي  6* د

 تهنئة الذين حصلوا علي درجة الماجستير في التربية وهم: -3

 يانيا عحعد سالم                    ةسم عمم النف  التيبوي  6* أ
 ةسم عمم النف  التيبوي     ساع  حسن ساد الدين حيب 6* أ
 ن اد عياوق عبد ال الق ةابيل     ةسم صحة نفسية  6* أ
 عزاء واجب  -4 

 0"نسأل المولي عز وجل للفقيد الرحمة ولألسرة خالص العزاء"


