مركز الدراسات اإلنسانية وخدمة البيئة

هحضر اجتواع رقن ((  )99بتاريخ 1144/9/41م
اجتمع مجلس إدارة مركز الدراسات اإلنسانية وخدمة البيئة يوم األربعاء الموافق 1144/9/ 41م

برئاسة األستاذ الدكت ػػور /

صابر أمين دسوقي
وكيل الكلية لخدمة المجتمع وتنمية البيئة ونائب رئيس مجلس اإلدارة

وحضــــور كل من :
أ1د /عزة أحمد صيام
أ.د/علي عبد السالم
أ.د /نعمة عبد الكريم
أ1د /وديع فتحي
أ1د /دولت عبد الرحيم ابراهيم
أ.م1د /عبد هللا زلطة
أ.م1د /محمد نجيب إبراهيم
أ.م.د /هشام حسن
أ .م.د /سامح عمر

وكيل الكلية للدراسات العليا ومدير المركز
وكيل الكلية لشئون الطالب والتعليم
رئيس قسم علم النفس
أستاذ بقسم التاريخ ومدير وحدة الجودة
رئيس قسم الفلسفة
أستاذ مساعد وقائم بعمل رئيس قسم اإلعالم
أستاذ مساعد وقائم بعمل رئيس قسم االجتماع
أستاذ مساعد وقائم بعمل رئيس قسم اللغة اإلنجليزية
أستاذ مساعد بقسم اللغة العربية

أ.م.د /محمد أبو حديد

أستاذ مساعد بقسم التاريخ

د /محمد محمود الشربيني
أ /شوقي السيد متولي
أ /عماد أحمد

مدرس بقسم اللغة الفرنسية
مدير عام الكلية وأمين المجلس
الحسابات الخاصة – المراقب المالي

ودارت الجلسة علي النحو التالي

أوال  -:المصادقات

الجلسة (  ) 98بتاريخ 1144/7/43
قرار ( ) المصادقة
متابعة تنفيذ قرارات الجلسة (  ) 98بتاريخ 1144/7/43
قرار ( ) اإلحاطة

ثانيا  -:الموضوعات التنفيذية
 بشأن المجلة . القرار ( ) اإلحاطة بالعدد الجديد بشأن دورة األخصائي االجتماعي .القرار ( ) الموافقة .
 -بشأن إعادة تشكيل مجلس اإلدارة .

قرار ( ) الموافقة .

وانتهى االجتماع على ذلك

وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث ومدير المركز
( أ.د .عزة صيام )
عميد الكلية ورئيس المجلس
(أ.د.عبد اللطيف الصباغ )

مركز الدراسات اإلنسانية وخدمة البيئة

جدول اعمال مجلس الدراسات االنسانية وخدمة البيئة
جلسته االربعاء 1144/44/13م .

اوال الموضوعات التنفيذية
-4
-1
-3
-1
-9
-6

عرض التشكيل الجديد لمجلس االدارة .
عرض الئحة المركز واهدافه االساسية .
اعضاء المكتب التنفيذي وامانة للمركز
تنظيم الدورات وعرض المقترحات بشأنها .
البرنامج المقترح من قبل االعضاء .
وحدات المركز -:
 وحدة االرشاد النفسي
 وحدة الترجمة
 المجلة

ثانيا  :مايجد من أعمال
وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث ومدير المركز
( أ.د .عزة صيام )

مركز الدراسات اإلنسانية وخدمة البيئة

هحضر اجتواع رقن ( )61بتاريخ1144/44/13م
اجتمع مجلس إدارة مركز الدراسات اإلنسانية وخدمة البيئة يوم األربعاء الموافػق 1144/44/13م

.

برئاسة األستاذ الدكت ػػور /

عبد اللطيف الصباغ

عميد الكلية ورئيس مجلس اإلدارة
وحضــــور كل من :
أ.د .صابر امين دسوقي
أ1د /عزة أحمد صيام
أ.د/علي عبد السالم
أ .م.د /سامح عمر
د .محمد بدر الدين الحسيني
د .أيمن أحمد الغباشي
د .مها اسماعيل الهلباوي
د .منال جابر عكاشة
أ /شوقي السيد متولي
أ /عماد أحمد

وكيل الكلية لخدمة المجتمع والبيئة ونائب رئيس مجلس االدارة
وكيل الكلية للدراسات العليا ومدير المركز
وكيل الكلية لشئون الطالب والتعليم
أستاذ مساعد بقسم اللغة العربية
مدرس بقسم اللغة االنجليزية
مدرس بقسم اللغة الفرنسية
مدرس بقسم علم النفس
مدرس بقسم المكتبات
مدير عام الكلية وأمين المجلس
الحسابات الخاصة – المراقب المالي

واعتذر  -:أ.د.م .نجالء عبد الحميد راتب  -استاذ مساعد بقسم االجتماع
 اعضاء المكتب التنفيذي وامانة المجلس

مسئول اداري
مسئول مالي
سكرتارية تنفيذية

أ .فوزي عبد العليم
أ .محمد ندا
أ .ايمان محمود

وحضر االجتماع د .أمينة عبد اهلل بدوي  -المدرس بقسم علم النفس
ودارت الجلسة علي النحو التالي

أوال  -:المصادقات
الجلسة (  ) 99بتاريخ 1144/9/41
قرار ( ) المصادقة

متابعة تنفيذ قرارات الجلسة (  ) 99بتاريخ 1144/9/41

قرار ( ) اإلحاطة

ثانيا  -:الموضوعات التنفيذية
 -4بشأن عرض التشكيل الجديد لمجلس االدارة .

قرار (

) االحاطة

 -1بش ػػأن اعت ػػزار د .نج ػػالء عب ػػد الحمي ػػد رات ػػب – االس ػػتاذ المس ػػاعد بقس ػػم
االجتماع عن عضوية مجلس ادارة المركز .

قرار ( ) الموافقة

 -3بشػػأن ترحػػي د .فػػوزي محمػػد حػػرؼ الػػدين – المػػدرس بقسػػم االجتمػػاع لعضػػوية
مجلس ادارة المركز بدال من د .نجالء عبد الحميد راتب .

قرار ( ) الموافقة

 -1بش ػػأن ترح ػػي أ.د .ودي ػػع فتح ػػي عب ػػد اهلل – م ػػدير وح ػػدة الج ػػودة لعض ػػوية
مجلس ادارة المركز .

قرار ( ) الموافقة

 -9بشأن تشكيل المكتب التنفيذي وامانة المركز من - :
أ.د .عزة صيام
أ .فوزي عبد العليم
أ .محمد ندا
أ .ايمان محمود

مدير المركز
مسئول اداري
مسئول مالي
سكرتارية تنفيذية

قرار ( ) الموافقة
 -6بشأن ماتم من انجازات المركز في الفترة السابقة .

قرار ( ) االحاطة

 -7بشأن عرض مقتراحات الدورات كاالتي :
 دورات في التنمية البشرية ( مقترح مقدم مجاناً ) . دورة االخصائي االجتماعي ( قسم االجتماع ) . -دورة ادارة الوقت ( قسم االجتماع )

 -دورة الفهرس االلية المتقدمة ( مارك  /قسم المكتبات )

 دورة نحو وصرؼ ( قسم اللغة العربية ) التعاون مع المركز الثقافي الفرنسي ( قسم اللغة الفرنسية ) . -التعاون مع المكتبة العامة وقصر الثقافة ببنها

قرار ( ) الموافقة

 -8بشأن ترحي قسم علم النفس ( د .امينة عبػد اهلل بػدوي ) المػدرس بالقسػم
لالحراؼ علي وحدة االرحاد النفسي .

قرار ( ) الموافقة علي ان تقدم سيادتها تصور بهيكل التنظمي للوحدة
 -9بشأن استخدام معمل علم النفس للعيادة النفسية

قرار ( ) الموافقة

 -41بشأن وضع تصور المسنشاري المجلة بعرفة االقسام

قرار ( ) الموافقة

 -44بش ػػأن مخاطب ػػة الجامع ػػة للمصالب ػػة بتخص ػػيل وح ػػدات لنش ػػاط المرك ػػز م ػػن
االنشاءات الجديدة .

قرار ( ) الموافقة
وانتهى االجتماع على ذلك
وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث ومدير المركز
( أ.د .عزة صيام )
عميد الكلية ورئيس المجلس
(أ.د.عبد اللطيف الصباغ )

مركز الدراسات اإلنسانية وخدمة البيئة

األستاذ الدكت ػػور  /رئيس مجلس اإلدارة
تحية طيبة وبعد
فيما يلي اعضاء الجلسة رقم (  )61بتاريخ 1144/44/13م لصررف بردل الجلسرات

.
أ.د .عبد اللطيف الصباغ
أ.د .صابر امين دسوقي
أ1د /عزة أحمد صيام
أ.د/علي عبد السالم
أ .د /وديع فتحي
أ .م.د /سامح عمر
د .فوزي شرف الدين
د .أيمن أحمد الغباشي
د .منال جابر عكاشة
أ /شوقي السيد متولي
أ /عماد أحمد

عميد الكلية ورئيس مجلس اإلدارة
وكيل الكلية لخدمة المجتمع والبيئة ونائب رئيس مجلس االدارة
وكيل الكلية للدراسات العليا ومدير المركز
وكيل الكلية لشئون الطالب والتعليم
أستاذ بقسم التاريخ ومدير وحدة الجودة
أستاذ مساعد بقسم اللغة العربية
مدرس بقسم االجتماع
مدرس بقسم اللغة الفرنسية
مدرس بقسم المكتبات
مدير عام الكلية وأمين المجلس
الحسابات الخاصة – المراقب المالي

 اعضاء المكتب التنفيذي وامانة المجلس
أ .فوزي عبد العليم
أ .محمد ندا
أ .ايمان محمود

مسئول اداري
مسئول مالي
سكرتارية تنفيذية

وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث ومدير المركز
( أ.د .عزة صيام )

مركز الدراسات اإلنسانية وخدمة البيئة

جدول اعمال مجلس مركز الدراسات االنسانية وخدمة البيئة
جلسته االحد 1144/41/44م .

اوال الموضوعات التنفيذية
-4
-1
-3
-1

مجلة الكلية .
الدورات .
وحدة االرشاد النفسي .
الموسم الثقافي ( للفصل الدراسي الثاني ) .

ثانيا  :مايجد من أعمال
وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث ومدير المركز
( أ.د .عزة صيام )

مركز الدراسات اإلنسانية وخدمة البيئة

هحضر اجتواع رقن ( )64بتاريخ1144/41/44م
اجتمع مجلس إدارة مركز الدراسات اإلنسانية وخدمة البيئة يوم األثنين الموافق 1144/41/44م

برئاسة األستاذ الدكت ػػور /

عبد اللطيف الصباغ

عميد الكلية ورئيس مجلس اإلدارة
وحضــــور كل من :
أ.د .صابر امين دسوقي
أ1د /عزة أحمد صيام
أ.د/علي عبد السالم
أ .د /وديع فتحي
أ .م.د /سامح عمر
د .فوزي شرف الدين
د .أيمن أحمد الغباشي
د .منال جابر عكاشة
أ /شوقي السيد متولي
أ /عماد أحمد

واعتذر

وكيل الكلية لخدمة المجتمع والبيئة ونائب رئيس مجلس االدارة
وكيل الكلية للدراسات العليا ومدير المركز
وكيل الكلية لشئون الطالب والتعليم
أستاذ بقسم التاريخ ومدير وحدة الجودة
أستاذ مساعد بقسم اللغة العربية
مدرس بقسم االجتماع
مدرس بقسم اللغة الفرنسية
مدرس بقسم المكتبات
مدير عام الكلية وأمين المجلس
الحسابات الخاصة – المراقب المالي

 -:د .مها اسماعيل الهلباوي

د .محمد بدر الدين الحسيني

مدرس بقسم علم النفس

مدرس بقسم اللغة االنجليزية

 اعضاء المكتب التنفيذي وامانة المجلس

مسئول اداري
مسئول مالي
سكرتارية تنفيذية

أ .فوزي عبد العليم
أ .محمد ندا
أ .ايمان محمود

ودارت الجلسة علي النحو التالي

أوال  -:المصادقات
الجلسة (  )61بتاريخ 1144/44/13
قرار ( ) المصادقة

متابعة تنفيذ قرارات الجلسة ( ) 61بتاريخ 1144/44/13

قرار ( ) اإلحاطة

ثانيا  -:الموضوعات التنفيذية
-

بشأن مجلة الكلية

.

القرار ( )
 -4االنتهاء من العديد ( )13يوليو 1141م .
 -1اعداد العدد (  )11يناير 1144م .
 -3هيئة تحرير المجلة كاالتي-:
 أ.د .عبد اللصيف الصباغ عميد الكلية ورئيس مجلس االدارةرئيس التحرير
 -أ.د .عزة عبداهلل

وكيل الكلية لشئون البيئة ونائب رئيس مجلس االدارة

 -أ.د .عزة أحمد صيام

وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا – مدير المركز

 -د .سام محمد عمر

مدير تحرير المجلة

 د .محمد محمود أبو حديد نائب مدير تحرير المجلة د .أمجد حجازي مستشار فني -1مخاطبة أ.د .رئيس الجامعة بخصوص قرار الصبع بمصبعة الجامعة

 -بشأن الدورات .

قرار ( ) الموافقة علي الدورات االتية -:
 -4دورة فن التفاوض أ.د .عزة صيام .
 -1دورة الثقافة والترجمة قسم اللغة االنجليزية .
 -3دورة القرار والفهم والنحو والصرؼ قسم اللغة االنجليزية .
 -1دورة النحو والصرؼ أ.م.د .سام عمر .
 -9دورة فن الكتابة االدبية والفنية أ.د .فاطمة يوسف .
 -6دورة الفهرسة المتقدمة في المكتبات ومراكز المعلومات قسم المكتبات .

 بشأن الموسم الثقافي ( الفصل الدراسي الثاني ) .قرار ( ) الموافقة وعنوانه ( المشهد السياسي في مصر – حصاد التجربة .
 -بشأن عقد اجتماع المركز االثنين االول من كل حهر في الواحدة ظهراً

قرار ( ) الموافقة .

وانتهى االجتماع على ذلك
وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث ومدير المركز
( أ.د .عزة صيام )
عميد الكلية ورئيس المجلس
(أ.د.عبد اللطيف الصباغ )

مركز الدراسات اإلنسانية وخدمة البيئة

جدول اعمال مجلس مركز الدراسات االنسانية وخدمة البيئة
جلسته الثالثاء1141/4 /41م .
اوال الموضوعات التنفيذية
-

مكان الدورات .
وحدة الخدمات الطالبية .
وحدة االرشاد النفسي .
المجلة والتحكيم الدولي .
الدورات .
بداية الموسم الثقافي .

ثانيا  :مايجد من أعمال
وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث ومدير المركز
( أ.د .عزة صيام )

مركز الدراسات اإلنسانية وخدمة البيئة

هحضر اجتواع رقن ( )61بتاريخ1141/4/41م
اجتمع مجلس إدارة مركز الدراسات اإلنسانية وخدمة البيئة يوم الثالثاء الموافق 1141/4/41م

برئاسة األستاذ الدكت ػػور /

عبد اللطيف الصباغ

عميد الكلية ورئيس مجلس اإلدارة
وحضــــور كل من :
أ.د .عزة أحمد عبد هللا
أ1د /عزة أحمد صيام
أ.د/علي عبد السالم
أ .د /وديع فتحي
أ .م.د /سامح عمر

أ.م.د .محمد بدر الدين الحسيني

وكيل الكلية لخدمة المجتمع والبيئة ونائب رئيس مجلس االدارة
وكيل الكلية للدراسات العليا ومدير المركز
وكيل الكلية لشئون الطالب والتعليم
أستاذ بقسم التاريخ ومدير وحدة الجودة
أستاذ مساعد بقسم اللغة العربية
استاذ مساعد بقسم اللغة االنجليزية

د .أيمن أحمد الغباشي
د .منال جابر عكاشة
د .مها اسماعيل الهلباوي

مدرس بقسم اللغة الفرنسية
مدرس بقسم المكتبات
مدرس بقسم علم النفس

د .فوزي شرف الدين
أ /عماد أحمد

مدرس بقسم االجتماع
الحسابات الخاصة – المراقب المالي

واعتذر -:

أ .شوقي السيد متولي

مدير عام الكلية وأمين المجلس

 اعضاء المكتب التنفيذي وامانة المجلس
مسئول اداري
مسئول مالي
سكرتارية تنفيذية

أ .فوزي عبد العليم
أ .محمد ندا
أ .ايمان محمود

ودارت الجلسة علي النحو التالي

أوال  -:المصادقات
الجلسة (  )64بتاريخ 1144/41/44
قرار ( ) المصادقة

متابعة تنفيذ قرارات الجلسة ( ) 64بتاريخ 1144/41/44

قرار ( ) اإلحاطة

ثانيا  -:الموضوعات التنفيذية
 بشأن اعادة تشكيل مجلس االدارة كاالتي -: -4احالل أ.د .عزة أحمد عبد اهلل وكيل الكلية لشئون البيئة والمجتمع
بدال من أ.د .صابر أمين دسوقي لالنتهاء مدة سيادته
 -1اضافة د .هبة اهلل محمود عبد السميع مدرس بقسم االعالم
قرار ( ) الموافقة
 بشأن انشاء وحدة للخدمات الصالبية .قرار ( ) الموافقة
 بشأن الدورات االتية -:-4

دورة فن التفاوض ( قسم االجتماع )

-1

دورة عن االرحاد السياحي ( قسم التاريخ )

-3

دورة نظم المعلومات الخغرافية ( قسم الجغرافيا )

-1

دورة المساحة ( قسم الجغرافيا )

قرار ( ) الموافقة
 بشأن دورات الحاسب االليالقرار ( ) مخاطبة أ.د .رئيس الجامعة بقيام المركز بعقد تلك الدورات
 بشأن المجلةقرار ( )  - 4االحاطة بانتهاء العدد رقم ( . ) 11
 - 1االحاطة بتجهيز العدد (  ) 19بالصابعة .
 -3مخاطبة أ.د .رئيس الجامعة بخصوص قرار سيادته طبع المجلة بمصبعة الجامعة

وانتهى االجتماع على ذلك
وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث ومدير المركز
( أ.د .عزة صيام )
عميد الكلية ورئيس المجلس
(أ.د.عبد اللطيف الصباغ )

مركز الدراسات اإلنسانية وخدمة البيئة

جدول اعمال
مجلس مركز الدراسات االنسانية وخدمة البيئة
جلسته االثنين 1141/1 /11م .
اوال الموضوعات التنفيذية
-

المجلة .
وحدة الخدمات الطالبية .
وحدة االرشاد النفسي .
الدورات .

ثانيا  :مايجد من أعمال
وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث ومدير المركز
( أ.د .عزة صيام )

مركز الدراسات اإلنسانية وخدمة البيئة

هحضر اجتواع رقن ( )63بتاريخ1141/1/11م
اجتم ػ ػػع مجل ػ ػػس إدارة مرك ػ ػػز الدراس ػ ػػات اإلنس ػ ػػانية وخدم ػ ػػة البيئ ػ ػػة ي ػ ػػوم االثن ػ ػػين المواف ػ ػػق
1141/1/11م

برئاسة األستاذ الدكت ػػور  /عزة أحمد صيام

وكيل الكلية للدراسات العليا ومدير المركز
وحضــــور كل من :
أ .د /وديع فتحي
أ .م.د /سامح عمر
د .أيمن أحمد الغباشي
د .منال جابر عكاشة
د .مها اسماعيل الهلباوي

أستاذ بقسم التاريخ ومدير وحدة الجودة
أستاذ مساعد بقسم اللغة العربية
مدرس بقسم اللغة الفرنسية
مدرس بقسم المكتبات
مدرس بقسم علم النفس

د .فوزي شرف الدين
د .هبة هللا عبد السميع
أ .شوقي السيد متولي
أ .عماد أحمد

مدرس بقسم االجتماع
مدرس بقسم االعالم
مدير عام الكلية وأمين المجلس
الحسابات الخاصة – المراقب المالي

وحضر االجتماع
د .أمينة عبد اهلل بدوي

أ.د .السيد رحدي

واعتذر -:

أ.د .عبد اللطيف الصباغ
أ.د .عزة أحمد عبد هللا

مدرس بقسم علم النفس والمشرفة علي وحدة االرحاد النفسي

رئيس قسم التاريخ والمشرؼ علي وحدة الخدمات الصالبية
عميد الكلية ورئيس مجلس االدارة

وكيل الكلية لخدمة المجتمع والبيئة ونائب رئيس مجلس االدارة

أ.د/علي عبد السالم
أ.م.د .محمد بدر الدين الحسيني

وكيل الكلية لشئون الطالب والتعليم
استاذ مساعد بقسم اللغة االنجليزية

 اعضاء المكتب التنفيذي وامانة المجلس
أ .فوزي عبد العليم
أ .محمد ندا
أ .ايمان محمود

مسئول اداري
مسئول مالي
سكرتارية تنفيذية

ودارت الجلسة علي النحو التالي

أوال  -:المصادقات
الجلسة (  )61بتاريخ 1141/4/41م .
قرار ( ) المصادقة

متابعة تنفيذ قرارات الجلسة ( ) 61بتاريخ 1141/4/41م .

قرار ( ) اإلحاطة

ثانيا  -:الموضوعات التنفيذية
 بشأن المجلة .القرار ( ) ال مانع من طبػع المجلػة بمصبعػة الجامعػة علػي ان يكػون عػرض الجامعػة ضػمن عػروض
الصبع ويتم االختيار للعرض االمثل من حيث السعر والجودة والمواعيد مػع عػرض مزكػرة علػي أ.د.
رئيس الجامعة وتحرير عرض ملزم للمصبعة بذلك .
 بشأن وحدة الخدمات الصالبية .القرار ( ) تجهيز المكان المناسب حتي تقوم باداء مهامها .
 بشأن وحدة االرحاد النفسي .القرار ( ) تجهيز المكان المناسب حتي تقوم باداء مهامها .
 بشأن الدورات .القرار ( ) الموافقة علي دورة في مجال االرحاد السياحي .

وانتهى االجتماع على ذلك
وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث ومدير المركز
( أ.د .عزة صيام )
عميد الكلية ورئيس المجلس
(أ.د.عبد اللطيف الصباغ )

مركز الدراسات اإلنسانية وخدمة البيئة

بدل جلسات اجتواع رقن ( )61بتاريخ1141/3/41م

األستاذ الدكت ػػور  /رئيس مجلس اإلدارة
بعد التحية
فيما يلي اعضاء جلسة المركز رقم ( )61بتاريخ1141/3/41م لصرف بدل
جلسات .
أ.د .عبد اللطيف الصباغ
أ1د /عزة أحمد صيام
أ.د .علي عبد السالم
أ .د /وديع فتحي
أ .م.د /سامح عمر
د .أيمن أحمد الغباشي
د .منال جابر عكاشة
د .فوزي شرف الدين
د .هبة هللا عبد السميع
أ .عماد أحمد

عميد الكلية  -ورئيس مجلس االدارة
وكيل الكلية للدراسات العليا ومدير المركز
وكيل الكلية لشئون الطالب والتعليم

أستاذ بقسم التاريخ ومدير وحدة الجودة
أستاذ مساعد بقسم اللغة العربية
مدرس بقسم اللغة الفرنسية
مدرس بقسم المكتبات
مدرس بقسم االجتماع
مدرس بقسم االعالم
الحسابات الخاصة – المراقب المالي

 اعضاء المكتب التنفيذي وامانة المجلس
أ .فوزي عبد العليم
أ .محمد ندا
أ .ايمان محمود

مسئول اداري
مسئول مالي
سكرتارية تنفيذية

وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث ومدير المركز
( أ.د .عزة صيام )

مركز الدراسات اإلنسانية وخدمة البيئة

جدول اعمال
مجلس مركز الدراسات االنسانية وخدمة البيئة
جلسته االثنين 1141/3 /41م .

اوال -:المصادقات
الجلسة بتاريخ 1141/3/41م ومتابعة تنفيذ القرارات .

ثانيا ً  -:الموضوعات التنفيذية
-

الدورات .
المجلة .
ورشة العمل الخاصة بالمركز .
وحدة االدمان .

ثالثاً :مايجد من أعمال

وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث ومدير المركز
( أ.د .عزة صيام )

مركز الدراسات اإلنسانية وخدمة البيئة

هحضر اجتواع رقن ( )61بتاريخ1141/3/41م
اجتم ػ ػػع مجل ػ ػػس إدارة مرك ػ ػػز الدراس ػ ػػات اإلنس ػ ػػانية وخدم ػ ػػة البيئ ػ ػػة ي ػ ػػوم االثن ػ ػػين المواف ػ ػػق
1141/3/41م

برئاسة األستاذ الدكت ػػور  /عبد اللطيف الصباغ

رئيس مجلس االدارة – ورئيس مجلس االدارة
وحضــــور كل من :
أ1د /عزة أحمد صيام
أ.د .علي عبد السالم
أ .د /وديع فتحي
أ .م.د /سامح عمر
د .أيمن أحمد الغباشي
د .منال جابر عكاشة
د .فوزي شرف الدين
د .هبة هللا عبد السميع
أ .عماد أحمد

وكيل الكلية للدراسات العليا ومدير المركز
وكيل الكلية لشئون الطالب والتعليم

أستاذ بقسم التاريخ ومدير وحدة الجودة
أستاذ مساعد بقسم اللغة العربية
مدرس بقسم اللغة الفرنسية
مدرس بقسم المكتبات
مدرس بقسم االجتماع
مدرس بقسم االعالم
الحسابات الخاصة – المراقب المالي

واعتذر -:
أ.د .عزة أحمد عبد هللا

أ.م.د .محمد بدر الدين الحسيني
د .مها اسماعيل الهلباوي
أ .شوقي السيد متولي

وكيل الكلية لخدمة المجتمع والبيئة ونائب رئيس مجلس االدارة

استاذ مساعد بقسم اللغة االنجليزية
مدرس بقسم علم النفس
مدير عام الكلية وأمين المجلس

 اعضاء المكتب التنفيذي وامانة المجلس
أ .فوزي عبد العليم
أ .محمد ندا
أ .ايمان محمود

مسئول اداري
مسئول مالي
سكرتارية تنفيذية

ودارت الجلسة علي النحو التالي

أوال  -:المصادقات
الجلسة (  )63بتاريخ 1141/1/11م .
قرار ( ) المصادقة

متابعة تنفيذ قرارات الجلسة ( ) 63بتاريخ 1141/1/11م .

قرار ( ) اإلحاطة

ثانيا  -:الموضوعات التنفيذية
 -بشأن المجلة .

القرار ( ) جاري االنتهاء من العدد .

 -بشأن الدورات التالية -:

-4

دورة " مارك " قسم المكتبات والمعلومات .

-1

دورة " االخراج االذاعي والتليفزيوني " قسم االعالم .

-3

ورش عمل في " الصحافة االلكترونية – االخراج الصحفي – التحرير الصحفي – اعداد
وتقديم البرامج الحوارية " قسم االعالم .

-1

دورة " نظم المعلومات الجغرافية " قسم الجغرافيا .

-6

دورة في اللغة العربية قسم اللغة العربية .

-9

دورة " االزمات والكوارث " قسم الجغرافيا .

القرار ( ) الموافقة .
 بشأن ما تقدم به أ.د .علي عبد السالم – وكيل الكلية لشئون الصالب والتعليم واالستاذ بقسمعلم النفس – بانشاء وحدة ( الوقاية والعالج من اساءة استخدام المواد المخدرة )

القرار ( ) جاري بحث الموضوع

وانتهى االجتماع على ذلك

وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث ومدير المركز
( أ.د .عزة صيام )
عميد الكلية ورئيس المجلس
(أ.د.عبد اللطيف الصباغ )

