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وكيالكلليي لكلئون للكلعليي لولكللالب
ل0د/لسيدللبنلضيفلأحمد
وكيلللكللييةلكليدرلساتللكللييالولكلبحنث
ل0د/لسيدلعبدللكلفعاحلصاكلح
وكيلللكلليي لكلئون لخدمةللكلمجعمعلوتنميةللكلبيو
ل0د/لصفاءلمحمدلعبدللكلدلي ل
رئيسلمجيسلقس للكلمحاسب
لد/لمحمدلبلرلعربى
رئيسلمجيسلقس للالقعصادلل
ل0د/لعبدللكلحميدلصديق
رئيسلمجيسلقس للكللينمللكلسياسي ل
د/للمانىللحمدلخضير
لسعاذللكلمحاسب لباكلليي
ل0د/لسامىلملروفلعبدللكلرحي
أسعاذللكلمحاسب لباكلليي
ل0د/ليسرىلأمينلسامىل
أسعاذللكلمحاسب لباكلليي
ل0د/لمصلفىلعيىللكلباز
أسعاذلإدلرةللألعماللباكلليي
ل0د/لمحسنلعبدةللكللعبى
لكلسيدللكلمهندس/مصلفىلأبنلحديد رئيسلجمليةللكلمسعثمرينلباكلمنلق للكلصناعي
لسعاذللكلمحاسب للكلمساعدلباكلليي ل
د/لعبدللكلفعاحللحمدلخييل
مدرسلبقس للكللينمللكلسياسي ل–لوأمينللكلمجيس
د/لريما للحمدلعبدللكللال
ل
**وقدلت لمناقئةللكلمنضنعاتللكلعاكلي ل:ل****

**أوالً :التصديق على محضر الجلسة السابقه ( )302بتاريخ 3102/0/31
**ثانيا ً  :موضوعات شئون التعليم والطالب - :
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1

الطلب المقدم من الطالب /كري لمحمندلشحات لمحمدلبالمستوى األول فصل دراسى أول
بالتعليم المفتوح والمرفوع من السيد أ0د/لوكيلللكلليي لكلئون للكلعليي لولكللالب بشأن إعتذار
الطالب عن دخول اإلمتحان لهذا الفصل دور يناير  3112لتواجده خارج البالد

القرار
*قررلمجيسللكلليي لبجيسعةلرق ل217لبعاريخل2013/2/17للكلمنلفق لعيىلقبنللعذرل
لكللاكلبلويحنلللكلمنضنعلإكلىلمركزللكلعليي للكلمفعنحلباكلجامل لإلتخاذللكلالزملطبقاًلكليقنلعدل
ولكلينلئحللكلمعبلةلفىلهذلللكلئأ ل
1 /3
الطلب المقدم من الطالب /أحمدلإبرلهي لسيدلمحمدللبالمستوى األول فصل دراسى أول
بالتعليم المفتوح والمرفوع من السيد أ0د/لوكيلللكلليي لكلئون للكلعليي لولكللالب بشأن إعتذار
الطالب عن دخول اإلمتحان لهذا الفصل دور يناير  3112لتواجده خارج البالد

القرار
*قررلمجيسللكلليي لبجيسعةلرق ل217لبعاريخل2013/2/17للكلمنلفقةلعيىلقبنللعذرل
لكللاكلبلويحنلللكلمنضنعللكلىلمركزللكلعليي للكلمفعنحلباكلجاملةلالتخذللكلالزملطبقاًلكليقنلعدل
ولكلينلئحللكلمعبلةلفىلهذلللكلئأ
1 /2
الطلب المقدم من الطالب /إسالم لمحمد لأحمد لحامد بالمستوى األول فصل دراسى أول
بالتعليم المفتوح والمرفوع من السيد أ0د/لوكيلللكلليي لكلئون للكلعليي لولكللالب بشأن إعتذار
الطالب عن دخول اإلمتحان لهذا الفصل دور يناير  3112لتواجده خارج البالد

القرار
*قررلمجيسللكلليي لبجيسعةلرق ل217لبعاريخل2013/2/17للكلمنلفقةلعيىلقبنللعذرل
لكللاكلبلويحنلللكلمنضنعللكلىلمركزللكلعليي للكلمفعنحلباكلجاملةلالتخذللكلالزملطبقاًلكليقنلعدل
ولكلينلئحللكلمعبلةلفىلهذلللكلئأ
1 /4
الطلب المقدم من الطالب /مؤمن لمصلفى لمحمد لمحمد بالمستوى الثانى الفصل الدراسى
األول بالتعليم المفتوح والمرفوع من السيد أ0د/لوكيلللكلليي لكلئون للكلعليي لولكللالب بشأن
إعتذار الطالب عن دخول اإلمتحان لهذا الفصل دور يناير  3112لتواجده خارج البالد

القرار
*قرر لمجيس للكلليي لبجيسعة لرق ل 217لبعاريخ ل 2013/2/17للكلمنلفقة لعيى لقبنل لعذرل
لكللاكلبلمعلرفعللألمرلكلمركزللكلعليي للكلمفعنح لباكلجامل لإلتخاذللكلالزملطبقًالكليقنلعدلولكلينلئحل
لكلمعبلةلفىلهذلللكلئأ ل ل
ل
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المذكرة المقدمه من السيد أ1د /وكيلللكللييةلكلئون للكلعليي لولكللالب بشأن العذر المقدم من
الطالبه /دينالمحمدلأحمدلمصلفى بالفرقه الثالثه إنتظام عن حضور إمتحان الماده التحميليه
( إدلرةلإنعاج ) الموافق  3113/13/34لظروف وضعها
2

القرار
*قرر لمجيس للكلليي لبجيسعة لرق ل 217لبعاريخ ل 2013/2/17للكلمنلفقة لعيى لقبنل لعذرل
لكللاكلب لويبيغللكللنعرولل ل
1 /6
المذكرة المقدمه من السيد أ0د/لوكيلللكللييةلكلئون للكلعليي لولكللالب بشأن العذر المقدم من
الطالب  /أباننبلمريا لسامىلمحارب – بالفرقه األولى إنتظام عن حضور مادتين
( إدارة وتنظيم – رياضة أعمال )

القرار
*قررلمجيسللكلليي لبجيسعةلرق ل 217لبعاريخل2013/2/17عدم للكلمنلفقةلعيىلقبنللعذرل
لكللاكلبل ل
ل
1 /7
المذكرة المقدمه من السيد أ0د /لوكيل للكلليية لكلئون للكلعليي لولكللالب بشأن دخول الطالبه/
إفعنا ليسن لمحمد ا لشلقانى إمتحان فى مادة المراجعة بالفرقه الرابعه شعبة محاسبه وكانت
ناجحه فى هذه الماده وذلك بدال من دخول إمتحان مادة محاسبه ضريبيه كانت راسبه فيها
 -و تطلب حفظ ورقة اإلجابه فى مادة المراجعه نظراً لسبق نجاح الطالبه فيها

القرار
*قرر لمجيس للكلليي لبجيسعة لرق ل 217لبعاريخ ل 2013/2/17للكلمنلفقة لعيى لحفظ لورقةل
لإلجاب لفىلمادةللكلمرلجلةلكليلاكلب ل ل
ل
ل
ل

ثاكلثاًل:لمنضنعاتللكلدرلساتللكللييال:ل ل
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المذكرة المقدمه من السيد أ0د /لوكيل للكلليية لكليدرلسات للكللييا لولكلبحنث لبشأن مقترح
المقرارات الدراسيه للدراسات العليا لمرحلة ( الماجستير – الدكتوراه – الدبلومات –
الماجستير المهنى )

القرار
*قررلمجيسللكلليي لبجيسعةلرق ل217لبعاريخل2013/2/17ل ل
-1لتبييغلرؤساءللألقساملكلعنصيفللكلمقرلرلتل ل
-2للكلمنلفق لعيىللكلالئحةلبلدللكلعلديلللكلنلردلمنلكلجنةلقلاعللكلدرلساتللكلعجاري ل
3 /3
كتاب السيد ل0د /لنائب لرئيس للكلجاملة لكليدرلسات للكللييا والبحوث بشأن قبول الطالب
الحاصلين على تقدير مقبول فى الكليات وقبول التسجيل لدرجة الماجستير للطالب الحاصلين
على تقدير مقبول فى الدور األول بشرط حصوله على دبلوم فى مادة التخصص بتقدير جيد
3

على األقل او دراسة مايعادلها من مقرارات ( ل لأربع لمقرلرلت لعيى للألقل لفى لمجال
لكلعخصصل) ل
 -تحدد بمعرفة القسم وبما التخالف لوائح الكليات 1

القرار
*أحيط لمجيس للكلليي لبجيسعة لرق ل 217لبعاريخ ل 2013/2/17لعيما ً لباكلمنضنع لعيى لأالل
يع لتسجيلللكللاكلبلبعمهيدىلماجسعيرلإاللبلدلإجعيازلأحدللكلئرطينللكلسابقين ل
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كتاب لإلدلره للكللام لكليدرلسات للكللييا لولكلبحنث بشأن إعادة مقترح فتح الدراسات العليا
بالتعليم المفتوح للعرض على مجلس الجامعة

القرار
*قررلمجيسللكلليي لبجيسعةلرق ل 217لبعاريخل 2013/2/17لتليـيفللكلســــــيدلأ0د/لسيدل
عبد للكلفعاح لبلمل لمذكره لبئأ لإعدلد لمقعرح لكليدبينمات للكلمهني لكلخريجى للكلعليي للكلمفعنحل
ومنلينلبقلعيي لشروطللإلكلعحاقلبهالولعدلدلالئحةلبذكلكل ل
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كتاب أمينلعامللكلمجيسللألعيىلكليجاملات بشأن التوصيه أنه عند إنشاء دبلومات مهنية من
بعض الكليات يستلزم ضرورة موافقه مجلس الكليه ومجلس الجامعة وموافاة المجلس األعلى
للجامعات لعرضها على لجان قطاعات التعليم الجامعى المختصه

القرار
*أحيطلمجيسللكلليي لبجيسعةلرق ل217لبعاريخل2013/2/17لعيماًللكلمنضــــــــنع ل
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المذكره المقدمة من السيد أ1د /رئيس لمجيسلقس للإلقعصاد بشأن تعديل الئحة الدراسات
العليا واإلبقاء على مسمى ( دبلوم الدراسات المصرفيه) كما هو فى الالئحة القديمه

القرار
*قرر لمجيس للكلليي لبجيسعة لرق ل 217لبعاريخ ل2013/2/17لكلمنلفق لعيى للإلبقاء لعيىل
مسمىلدبينمللكلدرلساتللكلمصرفي ل(للكلخاصلبقس للإلقعصادل)ل ل
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المذكرة المقدمه من السيد أ0د /لوكيل للكلليية لكليدرلسات للكللييا لولكلبحنث لبشأن القيد المبدئى
بتأهيلى دكتوراه لعدد سبعة باحثين اآلتى أسمائهم
-1لضيفلهللالصاكلحلضيفلهللاللللللللللللللللللللللللللتأهييىلدكعنرلهلإدلرةلأعمــالل ل
-2لمحمدلصالحللكلدينللسماعيلللللللللللللللللللللللللتأهييىلدكعنرلهلإدلرةلأعمــال ل
-2لرمضا لعقيي لعيىللكلمزوغىللللللللللللللللللللللتأهييىلدكعنرلهلإدلرةلأعمـــال ل
-4لبيليدلخييف للكلالفىلللللللللللللللللللللللللللللللللللتأهييىلدكعنرلهلعينملسياسي ل ل
-5لحات لأسلدلصاكلحلللللللللللللللللللللللللللللللللللللتأهييىلدكعنرلهلمحاسبـــــــــ ل ل
-6لمحمندلمحمدللبرلهي لبعرجىللللللللللللللللللللللتأهييىلدكعنرلهلإدلرةلأعمــــال ل
-7لعمارلصاكلحللكللاقلللللللللللللللللللللللللللللللللللتأهييىلدكعنرلهلعينملسياسي ل

القرار

4

*قررلمجيسللكلليي لبجيسعةلرق ل 217لبعاريخ ل2013/2/17لكلمنلفق لعيىللكلقيدللكلمبدئىل
كللددلسبل لباحثينللكلسابقلذكره لبعأهييىلدكعنرلهل ل
أوكله للكلباحث/لضيفلهللالصاكلحلضيفلهللا ل
لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللوآخره للكلباحث/لعمارلصاكلحللكللاقل ل
لوذكلكلكليلامللكلجاملىل 2013/2012ل3 /7
المذكرة المقدمه من السيد أ0د /لوكيل للكلليية لكليدرلسات للكللييا لولكلبحنث لبشأن قيد كل من
الطالبين :
-1لمحمدلحسنلحسينلتنيرهلللللللللللللللللللللللتأهييىلدكعـــــنرلهلإقعصـــــادل ل
2للنبيللينسفلعبدلهللاللكليدلوىللللللللللللللللللتأهييىلدكعنرلهلعينملسياسي ل ل
ل
لنهائيلا ًلكليلامللكلجاملىل 2013/2012للل

القرار

*قرر لمجيس للكلليي لبجيسعة لرق ل 217لبعاريخ ل2013/2/17لكلمنلفق لعيى للكلقيد للكلنهائىل
كليلاكلبينلبعأهييىلدكعنرلهلكليلامللكلجاملىل2013/2012ل ل
3 /8
المذكرة المقدمه من السيد أ0د/لوكيلللكللييةلكليدرلساتللكللييالولكلبحنثلبشأن سحب عدد سبعة
ملفات للطالب األتى ذكرهم وإلغاء قيدهم للعام الجامعى 3112 / 3113
 -1أسام لمحمدلنصرللكلئهيدىلللللللللللللللللللللللللللللل-2لهديرلفلرىلعبدللكللريـــــــ ل
-3لعيياءلعزتلمحمدلسندلللللللللللللللللللللللللللللللللللل-4لسحرلمنسىلأحمــدلمنسىلل ل
-5لمؤمنلمحمدلحسنللكللفيفىللللللللللللللللللللللللللللللل-6لشرينلعيىلزينللكللابـــدينللللللللللللللللل ل
-7لمحمدلعلي لعبدللكللاطىللللللللللللللللللللللللللللللللللل ل

القرار

*قرر لمجيس للكلليي لبجيسعة لرق ل 217لبعاريخ ل2013/2/17لكلمنلفق لعيى لسحبل
ميفاتلسبلةلطالبلولكلغاءلقيده ل ل
أوكله للكللاكلب/للسامةلمحمدلنصرللكلئهيدىل ل
ولخره للكللاكلب/لمحمدلعليةلعبدللكللاطىل ل
كليلامللكلجاملىل2013/2012لمعلتلبيقللكلقنلعدلولكلينلئحللكلمعبلةلفىلهذلللكلئأ ل ل
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المذكرة المقدمه من السيد أ0د /لوكيل للكلليية لكليدرلسات للكللييا لولكلبحنث لبشأن عدم
إستكمال أوراق الطالب  /أميرلمحمدلمنسىللكلسما بعد التسجيل للدكتوراه ولم يحضر
شهادة التويفل الى األن وتم إنذاره ثالث مرات

القرار
*قررلمجيسللكلليي لبجيسعةلرق ل217لبعاريخل2013/2/17لبعأجيلللكلمنضنعلكليلرضل
عيىللكلجيس للكلقادمةلكلحينلإنذلرللكللاكلبلمرهلأخرىلل ل
5

3/11
المذكرة المقدمه من السيد أ0د /لوكيل للكلليية لكليدرلسات للكللييا لولكلبحنث لبشأن عدم
إستكمال اإلجراءات نحو الشكيل حيث تم تشكيل لجنة المناقشه والحكم لرسالة الماجستير
فى إدارة األعمال للباحث /عبدللكلحميدليحيىلأحمد خوجة فى 3113/13/31
 -وقد ارسل له عدد أربع إنذارات للحضور وسداد الرسوم المستحقه عليه

القرار
*قرر لمجيس للكلليي لبجيسعة لرق ل 217لبعاريخ ل 2013/2/17لبأ ليؤجل للكلمنضنعل
كليمجيسللكلقادملعيىلل ليع لإنذلرللكلباحثلبثالثلإنذلرلتلمععاكلي 1
3/11
المذكرة المقدمه من السيد أ0د/لوكيلللكللييةلكليدرلساتللكللييالولكلبحنثلبشأن رفع مادة من
المواد التحميليه للطالب /أحمدلمحمندلعبدلمنصنر واإلبقاء على مادتى
 -1سياسات وإستراتيجيات إداريه
 -3بحوث عمليات فى اإلداره أو (أساليب كميه فى اإلداره )
 -وذلك بنا ًء على شهادة المعادله الوارده من المجلس األعلى للجامعات

القرار

*أحيطلمجيسللكلليي لبجيسعةلرق ل217لبعاريخل2013/2/17لعيماًللكلمنضــــــــنع ل
3/13
المذكرة المقدمه من السيد أ0د/لوكيلللكلليية لكليدرلساتللكللييالولكلبحنثلبشأن تشكيل لجنة
المناقشه والحكم للبحث التكميلى لمدة تسعة أشهر للباحث  /إبرلهي لآدمين لمحمد عقيي
لمعادلة درجة الماجستير فى إدارة األعمال

القرار
*قرر لمجيس للكلليي لبجيسعة لرق ل 217لبعاريخ ل 2013/2/17ل للكلمنلفق لعيى لتئليلل
كلجنةللكلمناقئةلولكلحل لكليبحثللكلعلمييىلكليباحثل ل
3/12
المذكرة المقدمه من السيد أ0د /لوكيل للكلليية لكليدرلسات للكللييا لولكلبحنث لبشأن مد فترة
التسجيل لدرجة الماجستير فى المحاسبه للباحثه  /دعاءلفعحىلإبرلهي للكلسروجى
 -وذلك مدة عام إعتباراً من 3113/4/32

القرار
*قررلمجيسللكلليي لبجيسعةلرق ل 217لبعاريخل 2013/2/17لللكلمنلفق لعيىلمدلفعرةل
لكلعسجيللكليباحث لكلمدةلعاملإععبارلًلمنل 2012/4/28ل
3/14
المذكرة المقدمه من السيد أ0د /لوكيل للكلليية لكليدرلسات للكللييا لولكلبحنث لبشأن التسجيل
لدرجة الدكتوراه فى إدارة األعمال للباحث /حساملنلي لحسنللكلنفار
منضنع للكلبحث  /ممارسات القيادة اإلستيراتيجيه ودورها فى تطبيق الجودة الشامله –
دراسة ميدانيه بالتطبيق على الجامعات الفلسطينيه فى محافظات غزة

6

*وذكلكلتحتلإلشرلفللكلسادةل:ل ل
-1لأ0د/لسيدلمحمدلجادللكلربلللللللللللللللللللللللللللللأسعاذلإدلرةللألعماللباكييــ ل ل
-2لد/لهانىلمحمدللكلسليدلللللللللللللللللللللللللللللللللللكلمدرسلبقس لإدلرةللألعمالل ل

القرار

*قررلمجيسللكلليي لبجيسعةلرق ل 217لبعاريخل 2013/2/17لللكلمنلفق لعيىللكلعسجيلل
كلدرجةللكلدكعنرلهلفىلإدلرةللألعماللكليباحث ل
2/15ل ل
لالمذكرة المقدمه من السيد أ0د/لوكيلللكلليية لكليدرلساتللكللييالولكلبحنث لبئأ لالتسجيلل
لدرجة الدكتوراه فى إدارة األعمال للباحث /خاكلدلسالم للكلرولشدهل ل
منضنع للكلبحث /لنمنذج لمقعرح لكلدور لإدلرة للكلملرف لفى لزيادة لكفاءة للإلبعلارل
وإنللاساتهالعيىللألدلءللكلمعنلز ل–لدرلسةلميدلنيةلعيىلقلاعللكلسياح للألردنىل ل

*وذكلكلتحتلإلشرلفللكلسادةل:ل ل
-1لأ0د/لسيدلمحمدلجادللكلربللللللللللللللللللللللللللللللللللللأسعاذلإدلرةللألعماللباكييــ ل ل
-2لد/لهانىلمحمدللكلسليدللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللكلمدرسلبقس لإدلرةللألعمالل ل

القرار

*قررلمجيسللكلليي لبجيسعةلرق ل 217لبعاريخل 2013/2/17لللكلمنلفق لعيىللكلعسجيلل
كلدرجةللكلدكعنرلهلفىلإدلرةللألعماللكليباحث ل
3/16
المذكرة المقدمة من السيد أ1د /رئيسلمجيسلقس للكلمحاسب والمرفوعة من السيد أ0د/ل
وكيل للكلليية لكليدرلسات للكللييا لولكلبحنث لبشأن تشكيل لجنة المناقشة والحكم لرسالة
الماجستير فى المحاسبه للباحثة /آياتللبرلهي لمحمدلعفيفى
عننل للكلرساكل  /دراسة تحليليه لتأثير التجارة اإللكترونيه وإنعكاس ذلك على عملية
التحاسب الضريبى – دراسة ميدانية
*عيىلأ لتلن لكلجنةللكلمناقئةلولكلحل لملننةلمنللكلسادةل:ل ل
ل
-1لأ0د/لبئيرلعبدللكللظي للكلبنالللللللللللللأسعاذللكلمحاسبةلبعجارةللكلمنصنرهللرئيسلا ً ل
-2لأ0د/ليسرىلأمينلساميللللللللللللللأسعاذللكلمحاسب لباكللييــــــــــــــــــ للعضنلً ل
-3لد/لعبدللكلفعاحلأحمدلعيىلخييللللللللللأسعاذللكلمحاسب للكلمساعدلباكللييـــ لمئرفلا ً ل
 -مع مد فترة التسجيللكلمدةلثالثلسننلتل ل

القرار
*قررلمجيسللكلليي لبجيسعةلرق ل 217لبعاريخل 2013/2/17لكلمنلفقــــــــــــ ل لعيىل
مدلفعرةللكلعسجيل لكلمدةلثالثلسننلت لوتئليللكلجنةللكلمناقئةلولكلحل لكلرساكلةللكلماجسعيرل
فىللكلمحاسب لكليباحثةل0ل ل
3/17
المذكرة المقدمه من السيد أ0د/لوكيلللكلليية لكليدرلساتللكللييالولكلبحنثلبشأن تشكيل لجنة
المناقشة والحكم لرسالة الدكتوراه فى العلوم السياسيه للباحث  /أسلدلمحـمدلعبدللكلرحمن ل
7

عننل للكلرساكل  /المشاركة البرلمانيه للمرأه فى الكويت – دراسة تحليليه
*عيىلأ لتلن لكلجنةللكلمناقئةلولكلحل لملننةلمنللكلسادة:ل ل
ل
-1لأ0د/لسيدللبنلضيفلأحمدلللللللللأسعاذللكللينمللكلسياسي لباكللييةلمئــــرفاًلورئسلا ًل ل
-2لد/للمانىلأحمدلخضيرللللللللللللللللسعاذللكللينمللكلسياسي للكلمساعدللباكلليي لعضنلًل ل
-3لأ0د/لعبدلهللالعيسىللألنصارىللللكلمسعئارللكلثقافــــىلكلدوكلـــــةللكللنيـــتلعضنلًل ل
ل

القرار
ل
*قرر لمجيس للكلليي لبجيسعة لرق ل 217لبعاريخ ل 2013/2/17ل للكلمنلفق لعيى لتئليلل
كلجنةللكلمناقئةلولكلحل لكلرساكلةللكلدكعنرلهلفىللكللينمللكلسياسي لكليباحثل ل
ل
3/12
المذكرة المقدمه من السيد أ0د/لوكيلللكلليية لكليدرلساتللكللييالولكلبحنثلبشأن تشكيل لجنة
المناقشة والحكم لرسالة الدكتوراه فى المحاسبه للباحثة /هناءلعبدهلخييللحسانين ل
عننل للكلرساكل  /تقييم مدى فعالية آداء إدارة المراجعة بإستخدام منهج التحليل الهرمى
مع دراسة تطبيقيه
*عيىلأ لتلن لكلجنةللكلمناقئةلولكلحل لملننةلمنللكلسادة:ل ل
ل
-1لأ0د/ليسرىلأمينلسامىلللللللللللللللللللأسعاذللكلمحاسب لباكلليي للمئرفاًلورئيسلا ًل ل
-2لأ0د/لسيدلعبدللكلفعاحلصاكلحلللللللللللللللأسعاذللكلمحاسب لباكللييــــــــــ لللعضنلً ل
-3لأ0د/ليننسلحسنلعقلللللللللللللللللللللأسعاذللكلمحاسب لبعجارةلحينل للعضنلل ل

القرار

ل
*قرر لمجيس للكلليي لبجيسعة لرق ل 217لبعاريخ ل 2013/2/17ل للكلمنلفق لعيى لتئليلل
كلجنةللكلمناقئةلولكلحل لكلرساكلةللكلدكعنرلهلفىللكلمحاسب لكليباحث ل ل
ل
2/19ل ل
المذكرة المقدمه من السيد أ0د/لوكيلللكلليية لكليدرلساتللكللييالولكلبحنثلبشأن إقتراح منح
الباحثة  /باسمةلفاروقللكلسيد درجة الدكتوراه فى العلوم السياسيه

القرار
*قرر لمجيس للكلليي لبجيسعة لرق ل 217لبعاريخ ل 2013/2/17ل للكلمنلفق لعيى لمنحل
لكلباحثةلدرجةللكلدكعنرلهلفىللكللينمللكلسياسي ل
ل
ل
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3/31
المذكرة المقدمه من السيد أ0د/لوكيلللكلليية لكليدرلساتللكللييالولكلبحنثلبشأن إقتراح منح
الباحث /ياسرلعيىلأبنلمصلفى درجة الدكتوراه فى إدارة األعمال

القرار
ل
*قرر لمجيس للكلليي لبجيسعة لرق ل 217لبعاريخ ل 2013/2/17ل للكلمنلفق لعيى لمنحل
لكلباحثلدرجةللكلدكعنرلهلفىلإدلرةللألعمالل ل
ل
ل
رلبلاًل-:لمنضنعاتللكللالقاتللكلثقافي ل:ل -ل
ل
3/1ل ل
كعاب للكلسيد لأ0د /لنائب لرئيس للكلجاملة لكلئون لخدمة للكلمجعمع لوتنمية للكلبيوة لبشأن مد
فترة تلقى الترشيحات لجائزة التميز العلمى لتكون  3112/3/15بدالً من نهاية يناير
3112

لل القرار
*أحيطلمجيسللكلليي لبجيسعةلرق ل217لبعاريخل2013/2/17لعيماًلباكلمنضـــــــــــنعل ل
2 /3
كتاب السيد مدير لعام للإلدلره للكللام لكليبحنث للكلليمية ( جامعة القاهرة ) بشأن ترشيح
الساده أعضاء هيئة التدريس لجائزة التفوق العلمى من المتفوقين الحاصلين علـــــى
( الدكتوراه – الماجستير ) والتى يطلق عليها جائزة الدكتور( أحمد عامر ) فى موعد
غايتة 3112/2/21

لل القرار
*أحيطلمجيسللكلليي لبجيسعةلرق ل217لبعاريخل2013/2/17لعيماًلباكلمنضــــــنعل ل
3/3ل ل
المذكرة المقدمه من السيده الدكتوره /صفاء لعبد للكلدلي لوكيل للكلليية لكلئون لخدمة
لكلمجعمع لوتنمية للكلبيوة بشأن إضافة البنود اآلتيه الى الالئحة الخاصه بمركز الخدمة
العامه للدراسات التجاريه والبحوث كوحدة ذات طابع خاص تتبع كلية التجارة وهى -:
طبع ونشر وتوزيع المجله العلميه للدراسات التجاريه والبيئيه الخاصة بالكليه 1

القرار
*قرر لمجيس للكلليي لبجيسعة لرق ل 217لبعاريخ ل 2013/2/17ل للكلمنلفق طبع لونئرل
وتنزيعللكلمجي للكلليمي ل
لمعلرفعللألمرلكلمجيسلشون لخدمةللكلمجعمعلوتنميةللكلبيو ل ل3/4ل ل
المذكرة المقدمة من السيد أ0د/لرئيسلمجيسلقس للكللينمللكلسياسي والمرفوعة من السيد
أ0د /لوكيل للكلليي لكليدرلسات للكللييا لولكلبحنث لبئأ الموافقه على سفر السيد  /محمندل
خييف – المدرس المساعد بقسم العلوم السياسيه الى المملكه المتحده لمدة عشرة أيام فى
9

الفتره من  3112/2/17وحتى  3112/2/36للمشاركه فى مؤتمر جمعية الدراسات
السياسيه البريطانيه وكذلك متابعة المشرف األجنبى على رسالة الدكتوراه وذلك على
نفقعةللكلخاص

القرار

*قرر لمجيس للكلليي لبجيسعة لرق ل 217لبعاريخ ل 2013/2/17ل للكلمنلفق سفر لسيادت ل
لكلى لمدينعى لكاردف لوكلينلنكلن لباكلمميلة للكلمعحدة لكلحضنر للكلمؤتمر للكلليمى لومعابلةل
لكلمئرفللألجنبىلفىللكلفعرهلمنل 17ل 2013/3/لوحعىل2013/3/26وذكلكلعيىلنفقع ل
لكلخاص ل ل
ل
خامساًل:لمنضنعاتلشون لهيوةللكلعدريسل -:ل
4 /1
المذكرة المقدمة من السيد أ1د /رئيسلمجيسلقس لكلمحاسب بشأن تعيين السيد  /أشرفل
أحمد محمد لغاكلى – المدرس المساعد بالقسم مدرسا ً بقسم المحاسبه بعد حصولة على
درجة الدكتوراه بقرار السيد أ0د/لرئيسللكلجاملة رقم  133بتاريخ 3112/3/2

القرار
*قرر لمجيس للكلليي لبجيسعة لرق ل 217لبعاريخ ل 2013/2/17ل للكلمنلفق لعيى ل تليينل
سيادت لمدرساًلبقس للكلمحاسب لباكلليي ل
ل
سادسا ً  :الموضوعات العامة
5/1ل ل
كتاب السيد أ0د/لنائبلرئيسللكلجامل لكلئون لخدمةللكلمجعمعلوتنميةللكلبيوةلبشأن توصية
المجلس األعلى للجامعات لدى السادة رؤساء الجامعات بموافاته بالمشاكل المطلوب
إجراء أبحاث عليها بالجامعة للوصول الى الحل األمثل ومخاطبة الكليات للتعرف على
المشكالت اإلجتماعيه وحصرها لطرحها على مجلس البيئة لوضع أولويات التكاليف
الآلزمه لتنفيذ هذه المشروعات للمساهمه فى حل المشكالت

القرار
*قررلمجيسللكلليي لبجيسعةلرق ل 217لبعاريخل 2013/2/17لتلييفللكلدكعنره/لصفاءل
عبدللكلدلي لبإعدلدللكلمقعرحاتلباكلعنسيقلمعللكلمهندسل/لمصلفىلأبنلحديدل ل
5/2ل ل
كعاب للكلسيد لل0د /لأمين لعام لمجيس للكلنزرلء لبشأن التنبيه لدى كافة الجهات الحكوميه
والجامعا ت بعدم الدخول مع جهات أجنبيه فى بحوث أو دراسات أو إستطالع رأى أو
جمع معلومات اإل بعد أخذ رأى الجهات األمنيه للوقوف على حقيقة الجهات األجنبيه
وأبعاد التعاون معها
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