كلية التخطيط اإلقليمى والعمرانى
مكتب العميد

مجلس الكلية رقم ()320
بتاريخ 2015/11/8
اجتمعععج مجاعععي ابرااعععا د .عبعععا اد د زدععععي مممععع ابةزف.ايععع زماععع ابرااعععا ععع اععع
 2015/11/8تمع اببعزا ابمع اا زش .صدعمع ً  ،دمض  .رال من :
اد
اد
اد
أد
اد
أد
أد

اد د امم زد هللا
اد د هشع ابد.ماجي
اد د هعبه مرع ى
اد د ممم شمعته  .اش
اد د د بهع أد ب.اج
اد د د ادتهعل أمم زد ابمعط
اد د د طع.ق أد اببع
د مصطف ميا( .أمان ابمجاي)
واعتذذذعر عذذذا عذذذ م ال ذذذور  :أد زد ابممبعععن دععع.ا
دزعص ابجةا.
أد د اد ابفت ح شادي

األمععع دتعععع.ا

د بعمح ابعالااي
د خ اجا زد اب.ممن
د بعمي زعم.
ممم مبان  .عت
د امم ممم اب.ي
بعع دشي ي
د .ي ا جالل
أد طعععع.ق اعععق

أد مععع مت طامعععا

أوال  :االستهالل والتنويهات والمصا قات
1/1
2/1
3/1
4/1

ةمن ابتمع ل" د زمع .يجععتي اع

زق ي دعي ان ".ص أليبعق زم.اياا غا. .بماا
األم  2015/11/8دع مجاي ابرااا مدعشً .
القرار :أخذ ابمجاي زامع
دشأن ق.ا .اببا  .اي ابجعمعا دعيشعء جععمج بععا  1200مصعا معج زع اببعمعح د جع
مصااعت اخل ابرااعت دع أخذ ابفت ى ابش.زااد
القرار :أخذ ابمجاي زامع
قاع أمن ابرااا دعخمع ابم.اق ابذي يشب دم ب ابره.دعء ابذي اقج دعان مديع ابرااعا ابمرتدعا
ابععماد
القرار :أخذ ابمجاي زامع مج ت جاه ابشر .بف.اق أمن ابراااد
ابمصع قا زا ممض .االجتمعع اببعدق
القرار :صع ق ابمجاي زا ممض .االجتمعع اببعدقد

1

ثانيا  :شئوا التعليم والطالب
1/2

مذر .دشأن ابطعبدا /ي ي أمم رمعل م.زي ،ابمقا دعبمبت ى ابتخصصعي  10ع ابععع
ابجعععمعي  2016/2015ابتع تاععتمي اععه تبععجال مععع تخطععاط هي بععا م اقععج ( )2ابتعع.
ابثعيي ،يظ.اً ب ازي ابتخع .ماعأ أيهعع اجتععةت جماعج ابمع ا معع زع ا ابمعع بععدقا ابعذر،.
ق ز.ض ابطاب زا مجاي ابقب ق ا ق ابمجايد
ت صاا بجيا ش ن ابطالب :دعبم ا قا
القرار :ا ق ابمجاي

2/2

مذر .دشأن إاقع قا ابطعبدا /ةايب د  .شعدعن يعجي ،ابمقا دعبمبت ى ابتمها ي
م.ا قتهع ب اب هع دعبخع .د
ابعع ابجعمعي  2016/2015يظ.اً بظ.

 3ع

ت صاا بجيا ش ن ابطالب :دعبم ا قا
القرار :ا ق ابمجاي
3/2

مععذر .دشععأن ابطعبدععا /ميععه هللا خمععاي ،ابخعصععا دتع ع ال ت.شععامهع بارااععا ديععع ًء زا ع قعع.ا.
ابمجاي األزا باجعمععت
ت صاا بجيا ش ن ابطالب :دعبم ا قا
القرار :ا ق ابمجاي

ثالثا  :شئوا ال راسات العليا والب وث
المصا قة على قرارات أ 0وكيل الكلية لل راسات العليا والب وث بشأا الموافقذة علذى أعمذال مذ /
وقف /شطب القي بع موافقة مجالس األقسام للتالي:
 1/3ابمصع قا زا ق.ا.ات أد رال ابرااا با .ابعت ابعااع ابدم أ دشأن ابم ا قا زاع أزمععل
م  /ق  /شطب ابقا باتعبي:
 م قا ابطعبدا /بعبي زع ل أممع  ،د .جعا ابمعجبعتا .دقبع ابتصعما ابعم.ايعي بمع زععثعيي ازتدع.اً من  2015/7/19مت  2016/7/18د
القرار :صا ق المجلس
 م قا ابطعبب /ممم مبعيان األصال ،د .جا ابمعجبتا ،.دقب ابتصما ابعم.ايعي بمعبتا شه  .ازتدع.اً من  2015/11/23مت  2016/5/22د
القرار :صا ق المجلس
 ق قا ابطعبدعا /هع ى جمععل زدع ابحيي مبعن ،دقبع ابتصعما ابعم.ايعي بمع زعع أ لازتدع.اً من  2015/11/1مت  2016/10/31د
القرار :صا ق المجلس
  .ج ق قا ابطعبدا /مع يع معه .أمان ي ا .ج.جي ،د .جا ابمعجبتا .دقب ابتصعماابعم.ايي ازتدع.اً من  2015/11/1د
القرار :صا ق المجلس
2

 ق ع قا ع ابطعبدععا /أمععال أد ابفت ع ح مبععن ،د .جععا ابمعجبععتا .دقب ع ابتيماععا ابعم.اياععااإلقااماا بم بتا شه  .ازتدع.اً من  2015/10/11مت  2016/4/10د
القرار :صا ق المجلس

االت اعتما نتائج مناقشات الرسائل واالمت اا الشامل:
 2/3ميح ابطعبدا. /غ ةر.اع ممم معم . ،جا ابمعجبتا .دقب ابتخطاط ابعم.ايي
زي ان اب.بعبا:
"تق ا ابتأثا.ات ابعم.اياا ابدعا ابم ى بمش .زعت ابط.ق اب ا .اا م ل ابم ن ابرد.ى"د
اإلش.ا :
أبتعذ دقب ابتخطاط ابعم.ايي دعبرااا (مش . .ابي)
أد  /ممم شمعته  .اش
م .ي دقب ابتخطاط ابدا ي ابدياا األبعباا دعبرااا (مش .مشع.ك)
 /طع.ق ممم اب.ي
بجيا ابمر :
أبتعذ درااا ابهي با – جعمعا ابقعه( .من خع .ابرااا)
أد  /ممم .شع ابمتايي
أبتعذ دقب ابتخطاط ابعم.ايي دعبرااا (من اخل ابرااا)
أد  /طع.ق اق ممم
أبتعذ دقب ابتخطاط ابعم.ايي دعبرااا (مش . .ابي)
أد  /ممم شمعته  .اش
 ق.ا .مجاي ابقب  :ا ق ابمجايد
 ت صاا بجيا اب .ابعت ابعااع :ابم ا قا مج ابتهي اد
القرار :ا ق ابمجاي مج ابتهي ا
3/3

ميح ابطعبب /ممم أد ابمب ن ممم زاي. ،جا ابمعجبتا .دقب ابتيماا ابعم.اياا اإلقاامااد
زي ان اب.بعبا:
"ابم .ابتيم ي بامش .زعت ابرد.ى زا ابتيماا اإلقااماا"
اإلشراف:
أبتعذ دقب ابتيماا ابعم.اياا اإلقااماا (مش . .ابي)
أد  /بعمي أمان زعم.
أبتعذ مبعز دقب ابتيماا ابعم.اياا اإلقااماا (مش .مشع.ك)
أد د . /ي ا جالل مبان
أع اء لجنة ال كم:
أبتعذ االقتصع دمعه ابتخطاط ابق مي (من خع .ابرااا)
أد . /ا زد ابععل
أبتعذ مبعز دقب ابتيماا ابعم.اياا اإلقااماا (من اخل ابرااا)
أد د  /ادتهعل أمم زد ابمعطي
أبتعذ دقب ابتيماا ابعم.اياا اإلقااماا (مش . .ابي)
أد  /بعمي أمان زعم.
أد د . /ي ا جالل مبان أبتعذ مبعز دقب ابتيماا ابعم.اياا اإلقااماا (مش .مشع.ك)

 ق.ا .مجاي ابقب  :ا ق ابمجايد
 ت صاا بجيا اب .ابعت ابعااع :ابم ا قا مج ابتهي اد
القرار :ا ق ابمجاي مج ابتهي ا
4/3

ميح ابطعبب با زعم .زد اباطا . ،جا ابمعجبتا .دقب ابتيماا ابعم.اياا اإلقاامااد
زي ان اب.بعبا:
"تم ا ابعالقعت ابتدع باا دان ابيظع ابدا ي ابصم.ا ي األيشطا ابتيم اا
دعبتطداق زا (م ض با ي د.ايي ،اببا ) – اببعمل ابشمعبي ابح.دي"د
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بصوت واحد

اإلشراف:
أبتعذ دقب ابتيماا ابعم.اياا اإلقااماا (مش . .ابي)
أد  /بعمي أمان زعم.
أبتعذ ابدا ا – م.رة دم أ ابصم.اء (مش .مشع.ك)
أد  /أمم زد اباطا ابخ بي
أبتعذ مبعز دقب ابتخطاط ابدا ي ابدياا األبعباا (مش .مشع.ك)
أد د  /طع.ق ةري أد اببع
أع اء لجنة ال كم
أبتعذ ابدا ا ابيدعتاا – رااا ابعا – جعمعا ابمياع (زض من ابخع) .
أد  /يعص .أمم ممم د.رعت
أد د  /ممم .ضع مجع أبتعذ مبعز دقب ابتخطاط ابدا ي ابدياا األبعباا ( زض من اب اخل)
أبتعذ دقب ابتيماا ابعم.اياا اإلقااماا (مش . .ابي)
أد  /بعمي أمان زعم.
أبتعذ ابدا ا – م.رة دم أ ابصم.اء(مش .مشع.ك)
أد  /أمم زد اباطا ابخ بي
أبتعذ مبعز دقب ابتخطاط ابدا ي ابدياا األبعباا (مش .مشع.ك)
أد د  /طع.ق ةري أد اببع

 ق.ا .مجاي ابقب  :ا ق ابمجايد
 ت صاا اباجيا :ابم ا قا مج ابتهي اد
القرار :ا ق ابمجاي مج ابتهي ا
 5 /3مذر .دشأن ازتمع يتاجا االمتمعن ابشعمل باطعبب /زم .شمعتا إد.اها زد هللا د .جا
اب رت .اهد
مجعل ابدمأ:
"ابتم الت اب ظافاا بام ن تأثا.اتهع ابعم.اياا"د
اإلش.ا :
أبتعذ دقب ابتخطاط ابعم.ايي دعبرااا (مش . .ابي)
أد  /زد ابممبن زد ابميع د.ا
أبتعذ دقب ابتخطاط ابعم.ايي دعبرااا (مش .مشع.ك)
أد  /عء زد ابميع زعم.
ت زق االمتمعن ابشعمل باطعبب ي  2015/11/4ق
بالمتمعن ابشعمل ب .جا اب رت .اهد
ق.ا .مجاي ابقب  :ا ق ابمجاي دعبتم.ا.د
القرار :ا ق ابمجاي مج ابتهي ا

ا قت اباجيا دعإلجمعع زاي اجتاعة اب ا.ي

مو وعات أخرى:
 6/3دشأن إضع ا أد  /طع.ق اق إب تشرال بجيا اب .ابعت ابعااع باعع ابجعمعي
 ،2016/2015دع م ا قا باع تهد
ت صاا اباجيا :ابم ا قا مج ت جاه ابشر .بباع ته زا مدع .ته جه ه ابمبتم .د
القرار :ا ق ابمجاي مج ت جاه ابشر .بباع ته
7/3

دشأن ق.ا .مجاي ابرااا د ضج آباا بضدط ج ابخطط ابدمثاا (معجبتا / .رت .اه)" :اعت
تقاا ابمقت.ح ابدمثي ابمق دعبتخ ا ابتمع .ابتقاا ابمعتم من مجاعي ابرااعا ،اعت ابتقاعا
د ابطا مجاي ابقب ابمختص من خالل بجيا اخااا مر يا من ثالثعا أزضععء ها عا تع .اي
أ أرث ،.ميه زض امع زاع األقعل معن أمع األقبعع األخع.ى دعبرااعا"  ،ال ايطدعق ذبعك
زا ابتبجال ابمد ي ابذي ات اخل ابقب د
ً
ت صععاا اباجيععا . :ععج مقت.معععت األقبععع بمجاععي ابرااععا بلمعطععا زام عع دعبم ض ع ع اتخعععذ
اإلج.اءات إن بة األم.د
القرار :أماط ابمجاي زامع ً
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بصوت
واحد

اب .ابععت ابعااعع

 8/3دشأن تفعال تح دعب ابقد ل با دا ابمهيي ابعع (ابتيماا ابعم.اياا) – داع
(ابتخطاط ابعم.ايي) باعع ابجعمعي  2017/2016د
ت صععاا اباجيععا . :ععج ابم ض ع ع بقب ع ابتخطععاط ابعم.ايععي التخعععذ اإلجعع.اءات ابالةمععا بفععتح
دا اب .ابعت ابعااع (تخطعاط زم.ايعي) ،معج تشعرال بجيعا معن خعالل مجاعي ابرااعا ب ضعج
مق..ات اب دا ابمهيي ابعع (ابتيماا ابعم.اياا)د
القرار :تشرال بجيا تت ب ضج تص  .بمقت.معت ابد.يععم ،،زاع اباجيعا أن تبعتعان دمعن
تشعء من ذ ي ابخد .من خع.جهع ،أزضعء اباجيا اببع االبعتذ ابتعباان:
 أد بعمح ابعالااي
 أد بعمي زعم.
 أد طع.ق اق
 أد عء زعم.
9/3

دشأن إيجعة أزمعل مم  .اب .ابعت ابعااع (دعبج )د
ت صععاا اباجيععا :ت.شععاح زضعع مععن ابها ععا ابمعع يععا مععن رععل قبعع بمبعععز ميبععق ممعع .
اب .ابعت ابعااع ( د م .باد اه) ي تجهاة ابمافعت ابالةمادد
القرار :ابم ا قا زا ت.شاح اببع ابتعباا ابمعؤه من ابها ا ابمعع يا:
 ابمهي با :بماعء .ضع من قب ابتصما ابعم.اييد
 ابمهي با :ايهع .ز ض ممم من قب ابتخطاط ابدا ي ابدياا االبعبااد
 ابمهي با :ةه.اء رمعل من قب ابتيماا ابعم.اياا االقاامااد
 ابمهي ي  :امم ابد.د.ي من قب ابتخطاط ابعم.اييد

 10/3قا ابطالب ابج دتمها ي (معجبتا / .رت .اه) ابتخطاط اإلقاامعي ابعم.ايعي دععبت .األ ل
باعع ابجعمعي  2016/2015د
القرار :ا ق ابمجاي
 11/3تشععرال بجعععن ابريتعع .ل دتمهاع ي (معجبععتا / .رتع .اه) ابتخطععاط اإلقاامععي ابعم.ايععي باعععع
ابجعمعي () 2016/2015د
القرار :ابم ا قعا زاع اختاعع .رعل معن :دهشعع معع ظ
ابريت .ل ابخعصا دعب .ابعت ابعااعد

دصعفعء أدع اببعع

رعزضععء بجيعا

رابعا  :شئوا أع اء هيئة الت ريس والهيئة المعاونة
 1/4مذر .دشأن تج ا أجعة خعصا د ن م.تب (.زعاا أبع ) .بابعا ابع رت . / .اياعع داع مي
جع أمم  ،بم زع ازتدع.اً من  2015/11/1مت 2016/10/31
القرار :ا ق ابمجاي
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2/4

معذر .دشعأن ا .ا يع ب ابمهي بعا /بعع .ةااع – معن ابخعع - .بامعع يععا عي تع .اي مععع
األبد ع ت .أ ل 2015/2014
م خل تع.ا تخطاط  ،1ذبك بم ا
القرار :ا ق ابمجاي

خامسا  :شئوا البيئة وخ مة المجتمع
 1/5اإلزع ا بلزععالن زععن جععع ة أ ضععل مشعع .زعت ع تمقاععق خ مععا ابمجتمععج باعععع اب .ابععي
2016/2015
توصية اللجنة :تذذم مناقشذذة المقتذذرف واإلتىذذاق علذذى أا يع ذ فذذى صذذورت النهائيذذة للعذذر
على مجلس الكلية
القذذرار :ا ععق ابمجاععي ،مععج زعع االطعع.ا
مش .ع من رل قب من االقبع د

ابمعياععا بتقاععا ابمقت.معععت زاعع ان اععت تقعع ا

 . 2/5ج إقت.اح إيشعء م بات .اب بمجاي ابرااا
ت صاا اباجيا :ابتشرال ابمقت.ح أد ممم شمعته – د زد ابخعبق اد.اها
القذذذرار :ا عععق ابمجاعععي  ،معععج .ابعععا م.اجععععا تفعاعععل االتفعقاععععت ابثقع اعععا اببععععدقا رعععذبك م.رعععة
اب .ابعععت اال .اقاععا ،خعصععا ايععه ق ع بععدق ازتمععع ابرااععا رجهععا ت ع .اب مععن قدععل ميظمععا
ابع اص ابم ن االبالمااد
مقتعع.ح د .ابععا مشعع .ع دمثعي زععن "ابتععمععل مععج مخعبفعععت ابديعععء" رععذبك "إ ا .ابميعععطق

3/5
ابت.اثاا"
القرار :ا ق ابمجاي  ،ات االزالن زا اببع ازضعء ها ا ابت .اي بت.شاح ميبعق .اعق زمعل
(تط زي) الز ا ابمقت.مان ابدمثاان ،رخط أ بع تااهعع تقع ا ابمقتع.مان ابدمثاعان بجهععت ابتم اعل
ابممااا اب بااد
سا سا ً  :ما يستج ما أعمال
 1/6تق ا اببعا أد زعالء اعبعان ه اعا بمرتدعا ابرااعا زدعع .زعن زع ( )4رتعب عي مجععل ابتصعما
ابعم.ايي تيباق ابدا اد
القرار :اماط ابمجاي زامع ،مج ت جاه ابشر .بباع ته زا ابه اا ابقاماد
 2/6تقع ا أد هعبععا مرععع ي بخطععا ابعمععل ابد.يعععم ،ابةميععي بتط ع ا .ال مععا ابرااععا خععالل ابفتعع .مععن
اال ل من ارت د 2015 .مت يهعاا د.اا 2016 .د
القرار :ا ق ابمجاي ،مج ت جاعه ابشعر .ببعاع تهع ،تم اع اع االمع ابم ا عق  2015/11/15بعقع
اجتمعع تمضا.ي باجيا تط ا .ابد.يعم ،مج ض . .تم اع االطع.ا ابخع.جاعا البعتطالع بع ز تهع
ي ابمشع.را ي تط ا .ابال ماد
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 3/6قاععع أد هعبععا مرععع ي دعبتمضععا .دعبتمضععا .بعمععل مععع.ض دعبرااععا بامالدععي ابرتععب اال ات
دعبعع. .مةاا ،ذبك خالل ابيص األ ل من شه .ابمد2016 .د
القرار :اماط ابمجاي زامعد
أميا المجلس

عمي الكلية

 .مصطىى منير

أ .عباس م م الزعىرانى
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