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 م 5/10/2022بتاريخ  (120( حمضر اجتماع جملس القسم رقم 

م اجتمـــع مجــــلــــس القســم بحضور كل 2022/ 10/  5الموافـــق    األربعاءإنه في يـــوم 
 من السادة:

 م االسم الصفة

  .1 محمد يونس موسى                                            د/ هانى0ا رئيسا  

  .2 د/ مهرى أمين دياب0ا عضوا  

  .3 د/ حنان أحمد رضوان0ا عضوا  

  .4 د/ صالح الدين محمد توفيق0ا عضوا  

  .5 د/ نادية حسن السيد على0ا عضوا  

  .6 مهناوىي د/ احمد غنيم0ا عضوا  

  .7 ا.د/ عفاف محمد توفيق زهو عضوا  

  .8 د عطية منصور عبدالصادق0م0أ عضوا  

  .9 سماح زكريا محمدد/ 0م0ا عضوا  

  .10 د/ سحر محمد ابو راضى0م0ا عضوا  

  .11 د/ شيرين عيد مرسى0م0ا عضوا  

  .12 د/ إيمان جمعة محمد عبد الوهاب0م0ا عضوا  

  .13 د/ والء محمود عبد هللا   0م0ا عضوا  

  .14 أبوالمجد د/ مهاعبدهللا0م0ا عضوا  

  .15 د/ رضا سيد هاشم                                                        0م0ا عضوا  

  .16 وفاء عبدالفتاح محمود /د0م0ا عضوا  

  .17  احمد عبد الفتاح محمد شعلهد.  عضوا  

  .18 قنصوه ابراهيم عبد العاطى عبد الحميدد.  عضوا  

  .19 اسماء ابو المجد ابراهيم ابو المجدد/  عضوا  

  .20 يمان حسن محمد علي البناد/ إ عضوا  

 
 

 واعتذر عن الحضور كل من:
 د/ وضيئة محمد ابو سعدة  0ا .1
 د/ صالح السيد عبده رمضان  0ا .2

  حمد شاهيننجالء أ د/0م0ا .3

                                     عزه سالم عبد العاطى عبد الرحمند/  .4
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هللا الرحمن الرحيم" , وفى بداية االجتماع رحب األستاذ الدكتور/  وبدأ االجتماع بـــ"بسم
 وتم مناقشة ما يلى: المجلس أعضاءبالسادة القسم  مجلس رئيس

 
 :الموضوع األول

 
 0م 7/9/2022( بتاريخ   119بشأن المصادقة على مجلس القسم رقم )

 الموافقة القـــرار:
 

 الموضوع الثاني
 

 م2022/2023لطالب الدكتوراه للعام الجامعي الشامل  امتحان القبولبشأن اعتماد نتيجة 

 وهم:

  السيد فؤادإسراء  -

 ألفت طاهر السيد -

 دينا إبراهيم إبراهيم محجوب -

 وذلك طبقا  للجنة المشكلة من أساتذة القسم والمكونة من: 

 .د/ هاني محمد يونس موسىأ -1

 أ.د/ صالح الدين محمد توفيق  -2

 أ.د/ نادية حسن السيد -3

 أ.د/ أحمد غنيمي مهناوي -4

 حيث تم امتحان الطالب وكانت نتيجتهم على النحو التالي:

 100الدرجة من  االسم م

 84  السيد فؤادإسراء  1

 84 ألفت طاهر السيد 2

 72 دينا إبراهيم إبراهيم محجوب 3

 

 الموافقة: القرار₮ 

 

 



 
 

 كلية التربية
 قسم أصول التربية

3 
 

لطالب الماجستير للعام الجامعي  الشامل بشأن اعتماد نتيجة امتحان القبول:  الموضوع الثالث

 وهم: م2022/2023

 هالة أحمد حسن محمد -1

 وذلك طبقا  للجنة المشكلة من أساتذة القسم والمكونة من: 

 أ.د/ هاني محمد يونس موسى -1

  محمد توفيقأ.د/ صالح السيد  -2

 أ.د/ نادية حسن السيد -3

 أ.د/ أحمد غنيمي مهناوي -4

 على النحو التالي: اوكانت نتيجته ةوتم امتحان الطالب

 100الدرجة من  االسم م

 82 هالة أحمد حسن محمد 1

 الموافقة: القرار₮ 

 الرابعالموضوع 

 م2021/2022مجلس القسم لمجلس القسم  أمينبشأن اختيار 

بمهام أمين  البنا للقيامحسن محمد علي  إيمان /موافقة مجلس القسم على اختيار د: القرار 

 م2022/2023مجلس القسم للعام الجامعي 

 الموافقة: القرار₮ 

 الخامسالموضوع 

بشأن النظر في الموافقة على تفويض أ.د/ رئيس مجلس القسم بصفته في التوقيع على  

اإلجازات واالنتدابات الخاصة بالسادة أعضاء هيئة التدريس بالقسم, واعتماد تشكيل لجان 

 م2022/2023على رسائل الماجستير والدكتوراه للعام الجامعي الحكم والمناقشة 

 الموافقة: القرار₮ 

 السادسالموضوع 

في التربية من قسم الدكتوراه درجة صابرين إبراهيم رياض إبراهيم بشأن منح الطالبة / 

 فى المصري الجامعيدور التعليم  " أصول التربية تخصص أصول التربية وموضوع الرسالة

حيث تم "دراسة استشرافية- مواجهة االنحراف الفكرى فى ضوء فلسفة القوة الناعمة

 م2022/      9/    7الموافق     األربعاءمناقشتها علنيا يوم 

 : الموافقة على المنح مع تقديم التهنئة للطالبةالقـــرار
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 السابعالموضوع 

عميد الكلية الخاص ببدء محاضرات الدراسات العليا دبلوم عام سعادة مكتب  بشأن ما ورد من

 0م ة الواحدة والنصف يوميا وهذا للعلوخاص ومهنى ابتداء من الساع

 ر: أحاط المجلس علماالقرا

 

 الثامنالموضوع 

دارة المؤتمرات واالتفاقيات إدارة العامة للعالقات العلمية والثقافية بشأن ما ورد من اإل

الخاص بالمؤتمر الدولى األول لتطبيقات االستشعار من بعد وعلوم الفضاء وذلك فى الفترة 

 0بفندق كونتنيتال الغردقة  2022يسمبر د 8/11من 

 ر: أحاط المجلس علماالقرا

 

 التاسعالموضوع 

للمبادرة الوطنية  طار التنظيمىمكتب رئيس الجامعة الخاص باإلبشأن ما ورد من  

 0للمشروعات الخضراء الذكية فى محافظات جمهورية مصر العربية 

 ر: أحاط المجلس علماالقرا

 العاشرالموضوع 

مكتب نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث الخاص بفتح  بشأن ما ورد من

لتطبيقية والتكنولوجية باب التقدم من خالل " النداء الثانى لمنحة االبتكار فى العلوم ا

 والتصنيع "

 ر: أحاط المجلس علماالقرا

 

 الحادي عشرالموضوع 

مين الخاص بإعداد مكتب األدارة العامة لشئون اإلمكتب رئيس الجامعة  بشأن ما ورد من

والتكنولوجيا كتاب لتوثيق  اللجنة الوطنية للمرأة فى العلوم والمشكلة بأكاديمية البحث العلمى

السيدات الحاصالت على الجوائز الدولية من خالل مشاركتهم فى األنشطة والمحافل المختلفة 

 0داخل الوطن أو خارجة سواء على المستوى اإلقليمي والدولى 

 ر: أحاط المجلس علماالقرا
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 الثاني عشرالموضوع 

عادة طباعة الكروت إدارة العامة للموازنة والحسابات الخاص بتكلفة اإل بشأن ما ورد من

جنية( طبقا للعقد المبرم بين شركة مصر للتأمين وصندوق 30الطبية )بدل فاقد( وهى )

 0أعضاء هيئة التدريس فى حالة فقد الكارت يتم التوجه إلدارة شئون هيئة التدريس بالكلية 

 ر: أحاط المجلس علماالقرا

 الثالث عشر الموضوع

رار قباستيفاء نموذج اإلدارة العامة للعالقات العلمية والثقافية الخاص اإل بشأن ما ورد من

 0أو طلب أجازه أو طلب تجديدها  المرفق عند التقدم بطلب لمنحة

 ر: أحاط المجلس علماالقرا

 الرابع عشرالموضوع 

دارة المؤتمرات واالتفاقيات إامة للعالقات العلمية والثقافية دارة العاإل بشأن ما ورد من

الخاص بترشيح باحث فى مجال تغير المناخ واالحتباس الحرارى للتدريب فى بلجيكا لمدة عام 

 0نغو الديمقراطية لمدة عامين على نفقة الحكومة البلجيكيةوثم العمل بالك

 ر: أحاط المجلس علماالقرا

 الخامس عشرالموضوع 

 واإلجازاتالبعثات والمنح دارة إامة للعالقات العلمية والثقافية الع ارةداإل بشأن ما ورد من

عالن التاسع الخاص لبرنامج "مبادرة التعليم العالى لمنح باب التقدم اإلالدراسية الخاص بفتح 

مريكية الدراسات العليا للمهنيين" بمنحة التدريب لمدة فصل دراسى كامل بالواليات المتحدة األ

 0لى أربعة أشهر بحد أقصى إمن ثالثة 

 ر: أحاط المجلس علماالقرا

 السادس عشرالموضوع 

نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث الخاص باإلجراءات التى   بشأن ما ورد من

بسيط دورة عمل تمويل المشروعات اتخذتها هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا واالبتكار لت

 0أوامر الدفع المستحقة لجميع الجامعات الحكومية والمراكز والمعاهد البحثية صدار وإ

 ر: أحاط المجلس علماالقرا
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 السابع عشرالموضوع 

اإلدارة المركزية للشعب واللجان الثقافية الخاص باإلعالن عن جائزة الدولة  بشأن ما ورد من 

على أن يكون التقدم لهما بصفة شخصية  2023التشجيعية وجائزة الدولة للتفوق لعام 

 0ويتطلب حضور المتقدم إلدارة الجوائز بالمجلس األعلى للثقافة 

 ر: أحاط المجلس علماالقرا

 الثامن عشرالموضوع 

االدارة العامة للعالقات العلمية والثقافية ادارة المؤتمرات واالتفاقيات  ما ورد من بشأن

الخاص باإلعالن عن جائزة األمير عبد هللا الفيصل للشعر العربى فى دورتها الرابعة فى فرع 

 0( لاير سعودى  500,000التجربة الشعرية علما بأن قيمة الجائزة تبلغ )

 التاسع عشرالموضوع 

نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث الخاص باإلعالن عن فتح  بشأن ما ورد من 

كلمة " وهى األولى من نوعها على مستوى  1000باب الترشيح لجائزة " أطروحتي فى 

العالم اإلسالمي موجهة لطالب السنة األخيرة من سلك الدكتوراه فى جامعات العالم اإلسالمي 

 0هوا تحرير أطروحاتهم وام يناقشوها بعد والباحثين الذين أن

 ر: أحاط المجلس علماالقرا

 العشرون عشرالموضوع 

مكتب رئيس الجامعة الخاص ببرنامج التعاون بين حكومة جمهورية مصر  بشأن ما ورد من

 0 2025/  2022العربية وحكومة جمهورية صربيا فى مجال التعليم العالى للفترة 

 علمار: أحاط المجلس القرا

 

 
 

 رئيس مجلس القسم                            أمين مجلس القسم                         
 
 أ.د/ هاني محمد يونس موسى                                   إيمان حسن محمد علي البناد/ 
 
 
 


