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  النشاط االجتماعي
يهاد  الفااا   2998الكمية صندوق ألعضااء هيئاة التادريس ومعااونيهم منا  عاام أنشأت     

 عمي روح الزمالة وتفقيق التواصل االجتماعي بين السادة أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم 
( جنية سنويًا كاشتراك من جمياع أعضااء هيئاة التادريس ) عااممين 71تفصيل مبمغ ) -2

ضاااء هيئااة التاادريس ت يااتم تفصاايمها د عااة نياار متااارنين( ومعاااوني أع -متااارنين –
 وافدة من القسم العممي . 

( جنية من السادة أعضاء هيئة التدريس المعارون ومرا قي الزوج 311تفصيل مبمغ ) -3
  1والزوجة و لك عند تجديد أجازاتهم السنوية من القسم العممي أو الكمية 

  1التبرعات من السادة أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم -4

 1ادر الصرف  مص

أستا (  أو فصاول  عماي  -عند ترقية عضو الصندوق لو ياة أعمي ) أستا  مساعد  -2
دكتااورا( ( ت يقااام فااال جماااعي ماارة وافاادة  ساانويًا  –درجااة عمميااة أعمااي ) ماجسااتير 

خااالل شااهر يوليااو أو شااهر أنسااطس لتكااريم السااادة الاا ين تماات تاارقيتهم ت أو الاا ين 
ن انتهت  ترة توليهم المنصا  اددار  داخال وخاارج فصموا عمي درجات عممية ت وال ي

  1( جني  لمعضو 311 -261الكمية ت ويقدم لهم هدايا تتراوح قيمتها ما بين ) 
وكياال  –عنااد تعيااين عضااو الصااندوق  ااي منصاا  إدار  داخاال الكميااة ) رئاايس قساام  -3

 عميااد كميااة( تقاادم لاا  تهنئااة  ااي جرياادة األهاارام المصاارية ت وصااي تي  ) كميااة -كميااة
التربية ببنها عميد الكمية والوكالء ورؤساء األقسام وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم 

  1د/ ................بتعين  /..................... 1يهنئون أ
 -عند تعياين عضاو الصاندوق  اي منصا  إدار  خاارج الكمياة ) نائا  رئايس الجامعاة -4

قاادم لاا  تهنئااة باااألهرام بااناس أو منصاا  معااادل خااارج الجامعااة ( ت –رئاايس الجامعااة 
  1الصي ة السابقة 

تكريم عضو الصندوق ال   يساهم  ي أنشطة عممية ومجتمعية داخل وخارج الجامعة  -5
 ت و لك عند فصول  عمي جائزة من هيئة عممية معتر  بها .  

 ي فالة إجراء عضو الصاندوق عممياة جرافياة أو مارد تقادر( لجناة الصاندوق تقادم  -6
 ( جنيها أو يسمم المبمغ نقدًا . 611 -411د مبمغ )ل  هدي   ي فدو 

عند و اة عضو الصندوق ينشار لا  نعاي  اي جريادة األهارام المصارية أو تساميم مبماغ  -7
 لمزوج / الزوجة أو أفد األبناء الراشدين . 1( جنيهًا نقدًا 611)
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  –أفااااد األبناااااء  –عنااااد و اااااة أفااااد أقااااار  عضااااو الصااااندوق م اااال ) أفااااد الوالاااادين  -8
( 611أفد األخوة ( ينشر ل  نعي  ي جريدة األهرام أو يسمم مبمغ ) –الزوجة  الزوج /

  1جنيها نقدًا 

  1مجلس إدارة الصندوق*
م بتشاااكيل  9/2/3121( بتااااري  2265صااادر قااارار أ.د/ عمياااد الكمياااة رقااام )       

     -مجمس إدارة الصندوق عمي النفو التالي :
 الكمية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة  رئيساً وكيل  -د/ مفمد أفمد إبراهيم ننيم 1أ -
 أستا  مساعد بقسم أصول التربية            عضواً  -نادية فسن السيد               1د -
 أستا  مساعد بقسم المناهج                   عضوًا  -ماجدة ران  مفمد             1د -
 بقسم الصفة الناسية                 عضوًا مدرس  -إيمان رج  قنديل               1د -

  1بنود عامو   *
يتم ت ير مجمس إدارة الصندوق كل  الث سنوات مع بداية شهر أكتاوبر عماي أن ي ال  -2

  1وكيل الكمية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ) بصات ( رئيسًا لمجمس اددارة 
  1يمكن تعديمها يتم الن ر  ي بنود الصر  والتمويل كل  الث سنوات و  -3

 اارع بنهااا خااان بالصااندوق ت ويوقااع شاايكات  نائاا   –يااتم  ااتا فسااا  ببنااك مصاار  -4
الرئيس وأمين الصندوق ت ويتم عمل سجل وارد يوضا  ي  تمويل الصندوق ت وساجل 
صر  يوضا المبالغ المنصر ة ويتم عمل فسا  ختامي  ي نهاية شهر سابتمبر مان 

   1كل عام 

  1م  3123/ 3122الجامعي  نشاط الصندوق خالل العام
مجمااس إدارة صااندوق الزمالااة برعايااة الساايد األسااتا  الاادكتور/ أبااو السااعود مفمااد يتقاادم  أوالً :

بخالن التهنئة لمسادة الزمالء ال ين تقمدوا مناص  إدارياة ت والا ين فصاموا أفمد عميد الكمية 
ن ساو  يان م لهام فاال عمي و ائ  أعمي ت وأولئك ال ين فصموا عمي درجاات عممياة ت والا ي

 م3123تكريم بمشيئة اهلل تعالي  خالل شهر يونيو 
 تينئة الذين تولوا مناصب إدارية وىم:  -2

 لتعين  مديرا لمركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس بالجامعة جمال مفمد أبو الو ا د/ 1*أ
 سالمة عبد الع يم فسين لتعين  مديرا لمتعميم الماتوح .د/ 1* أ
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 ينئة الزمالء الذين تم ترقيتيم إلي درجة أستاذ وىم : ت -3 
  قسم المناهج وطرق التدريس            السعيد الجند  عبد العزيز  د/1* أ 
  قسم الصفة الناسية            منال عبد الخالق جا  اهلل  د/1* أ 
 :  وىم  الف لسفة في التربية  تينئة الزمالء الذين حصلوا علي درجة دكتوراه -4 
  وطرق التدريس قسم المناهج            هالة الشفات عطية يوس  1* د 
 قسم الصفة الناسية              * د/  وزية مفمد سالمة فسين  
 قسم أصول التربية                       * د/ شرين عيد مرسي 
 قسم المناهج وطرق التدريس            فمزة مفمد مصطاي * د/ ميساء  
 قسم أصول التربية                  د/ هناء شفات فجاز  *  
  1تينئة الزمالء الذين حصلوا علي درجة الماجستير وىم   -5
  سم عمم الناس التربو      أمنية فسن فممي                   1* أ 
  سم عمم الناس التربو               صباح السيد سعد إبراهيم 1* أ 
 قسم المناهج وطرق التدريس    و زيد                مروة ديا  أب 1* أ 
 قسم الصفة الناسية     أمل السعيد عبد الفميم النجار     1* أ 

 قسم المناهج وطرق التدريس    * أ. دعاء سعيد مفمود إسماعيل        
 قسم التربية المقارنة       * أ. هانم السيد أبو النيل               

 قسم الصفة الناسية     مد عبد الع يم            * أ. دعاء مف
 قسم التربية المقارنة        * أ.  اطمة السيد صادق               
 قسم الصفة الناسية    * أ. رفا  أفمد يفي                   

 عزاء واجب   -6
  1و اة شقيقة ل    /عبد الرفمن أفمد سمافة * مشاطرة د 
 .والدها و اة ل          مفمد  عالم   أ/ وزيةمشاطرة  * 

 . و اة شقيقةل /عالء الدين سعد متولي     دأ.مشاطرة * 
 والد( .و اة ل /السعيد الجند  عبد العزيز د أ. مشاطرة* 
 والدت  .و اة ل        /سيد مفمد منصور د أ. مشاطرة* 

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


