
 
 

  جامعة دمنهور
  كليـــــة اآلداب

  ٢٠١٣/٢٠١٤محضر مجلس الكلیة  الخامس  للعام الجامعي
  ٩/١٢/٢٠١٣المنعقد یوم  االثنین الموافق

**********  
دكتور             تاذ ال سید األس د  /     اجتمع مجلس الكلیة في تمام الساعة الحادیة عشرة  صباحا   بمكتب ورئاسة  ال ماج

  -:و بحضور كل من محمد شعلھ   عمید الكلیة 
 وكیل الكلیة لشئون التعلیم والطالب      على أحمد السید/ د.أ .١
 وكیل الكلیة لشئون خدمة المجتمع وتنمیة البیئة      مجدي محمد حسین/ د.أ .٢
 وكیل الكلیة للدراسات العلیا والبحوث   محمد عبد القادر عبد الحمید/ د.أ .٣
 رئیس  مجلس قسم التاریخ      فایزة محمود صقر/ د.أ .٤
 رئیس قسم الفلسفة      میالد زكى غالي/ د.أ .٥
 االستاذ المتفرغ بقسم الجغرافیا      محمد مجدى تراب/ د.أ .٦
 القائم بعمل رئیس مجلس قسم الجغرافیا  عالء الدین حسین عزت شلبي. د .٧
 القائم بعمل رئیس مجلس قسم االجتماع      السید شحاتھ السید    . د .٨
     مل رئیس مجلس قسم اللغة االنجلیزیةالقائم بع    میراندا محمد خمیس الزوكھ. د .٩

  القائم بعمل رئیس مجلس قسم مجلس اآلثار       عبیر عبد المحسن قاسم. د .١٠
 االستاذ المساعد بقسم التاریخ    أحمد محمد اسماعیل الجمال. د .١١
 المدرس بقسم اللغة العربیة      ھدى عیسى مرسى. د .١٢
 جودة بالكلیةالمدیر التنفیذي لوحدة ضمان ال     محمد محمود أبوعلى. د .١٣
 أمین الكلیة    إبراھیم سعد الشرقاوي/ السید  .١٤
                 إداري    منى سعد بخاتي/ اآلنسة  .١٥

 :واعتذر عن عدم الحضور 
  االستاذ المتفرغ بقسم التاریخ     صالح أحمد ھریدي/ د.أ .١
 األستاذ المتفرغ بقسم اللغة العربیة    عبدالواحد حسن الشیخ/ د.أ .٢

 
 
 
 
 
  
 

  ماجد محمد شعلھ عمید الكلیة ورئیس المجلس  االجتماع/  د.أافتتح السید 
  "بسم اهللا الرحمن الرحیم " 

  سید أ ب  ال اع رح ة االجتم ي بدای سادة    / د.ف ع ال س بجمی یس المجل ة ورئ د الكلی علھ عمی د ش د محم ماج
المبنى الجدی        اع للمجلس ب د  بوحدة  الحاضرین متمنیًا التوفیق للجمیع معبرًا عن سعادتھ بعقد ثاني اجتم



سعي     ة لل ة واالداری ة التعلیمی ویر العملی ة لتط شرفھ للكلی ھ م ة جمیل ون بدای ة لیك ودة  بالكلی مان الج ض
  .(CIQAAP)للحصول على 

        ارات ن الزی ة ع اع بالكلی سم االجتم الم بق عبة االع شاط ش و  لن داتا ش ى ال رض عل یادتھ ع رح س م ش ث
رة    المیدانیة االسبوعیة لطالب شعبة االعالم الفرقة ا       الب الخب لثالثة لجریدة األھرام بالقاھرة الكساب الط

الى   / العملیة واالطالع  على أحدث وسائل وأجھزة النشر والطبع والمعرفة تحت اشراف  الدكتورة  نھا غ
 .السید شحاتھ القائم بعمل رئیس مجلس قسم االجتماع/مدرس االعالم بالقسم وتحت اشراف عام الدكتور

  ة            واستكماًال للموضوعات رس جامع د ح سید قائ ذكرة ال ى المجلس م یادتھ عل رض س ة ع  المشرفھ الطیب
ق   یس المواف وم الخم ة ی دمات األمنی ا الخ دت  فیھ ى رص ور والت ري ٥/١٢/٢٠١٣دمنھ المجمع النظ  ب

وات        سیئة للق ارات الم ة العب یض الزال اللون األب ة ب دران الكلی الء ج ادة ط ان باع ام طالبت ة قی باالبعادی
ا           المسلحة ووزار  ى نفقاتھم ع عل ات المجم ع جدران كلی ى جمی ر عل ة الداخلیة المكتوبة باالسبراي األحم

 :الخاصة  وبدون تكلیف من أحد مما یؤكد حبھما وحرصھما على نظافة الكلیات وھما 
 الفرقة الثانیة قسم االجتماع  منة اهللا عادل سلیمان الخولى  / الطالبة  .١
 رقة الثانیة قسم االجتماعالف      آالء  سعید األصوان   /الطالبة .٢

ـور            ق  الدكتــــــ ن طری دیر ع ھادة تق ا ش ا ومنحھم ة تكریمھم سیــد  / وبناء على  ذلك قرر مجلس الكلی ال
دكتور     اع  و ال سم االجتم س ق یس مجل ل رئ ائم بعم سید الق ـھ ال دیر   / شحاتـ وعلى  الم ود أب د محم محم

محمد محمود أبوعلى  باعداد كشوف / یف الدكتورالتنفیذي لوحدة ضمان الجودة بالكلیة باالضافة الى تكل
ى      المھ المبن ة وس ى نظاف ة عل ة للمحافظ ة للكلی ة عام ون بخدم ذین یقوم زین ال الب المتمی ماء الط بأس

 . والنظام والمظھر العام للكلیة مع تقدیرھم معنویًا لمنحھم شھادات تقدیر
 میالد زكى غالى  بمناسبة قرب / االستاذ الدكتورعمید الكلیةباسم المجلس التھنئة للسید / د.ثم قدم السید أ

أعیاد المیالد المجیدة  نظرًا ألن االجتماع القادم للمجلس سوف یكون بعد العید متمنیًا أن تكون بدایة خیر 
 .واستقرار ورخاء للجمیع ولمصرنا العزیزة و لآلمة العربیة واالسالمیة

  ود     كما تقدم سیادتھ بالشكر لجمیع السادة أعضاء ھی ذلوه من جھ ا ب ئة التدریس ومعاونیھم والعاملین لم
ة                   د باالبعادی ى الجدی دیم للمبن ى الق ل من المبن ة النق ي عملی غیر عادیةوما تحملوه من صعاب ومشاق ف
دم         ة لع ت للوحدات االداری ب الن موضحًا سیادتھ  أنھ تم عمل التجھیزات لتشغیل المبنى بالكامل وتم تركی

 .الى استالم السویتش والمخازن وجاري استالم االسانسیرات تعطیل العمل باالضافة 
   ار  / میالد زكى  غالى تسجیل شكره وتقدیره للدكتورة    / د.ثم طلب أ عبیر قاسم القائم بعمل رئیس قسم االث

 .لما بذلتھ من تعاون في حل وانھاء أزمة الحجرة التى كانت نقطة خالف بین القسمین بالطریقة الودیة
 ـا طلـــــ ـوركمـ ـب الدكتــــــــ ـدة  / ـ ـذي لوحـــ ـر التنفیـــــ ـى  المدیــ ـود أبوعلـــــــ ـد محمـــــــ محمـــــــ

فایزة محمود صقر نتیجة انفعالھ بدون قصد / د.ضمـــــان الجـــــودة تسجیـــــل اعتــــــــــــــذاره للسیدة أ
 .عند الحدیث مع سیادتھا في الجلسة السابقة

 مایكل مرقص برسوم  من العاملین بالكلیة لما / عمید الكلیة موجھًا شكرًا خاصًا للسید/ د.لسید أثم تحدث ا
ھ                  ة خاصة وان ل التكلف ة بأق ة بالكلی سام االداری ت لألق ب الن ي تركی زه ف ة وممی ر عادی بذلھ من جھود غی

 .صاحب ھذه الفكرة
    ة    عمید الكلیة ورقة توزع على طالب قسم اللغ  / د.ثم عرض السید أ ا ختم مطبع ة االنجلیزیة بالكلیة علیھ

میراندا الزوكة  القائم بعمل رئیس مجلس قسم اللغة / حكایة وقرر المجلس عرضھا على السیدة الدكتورة
 .االنجلیزیة لكتابة تقریر عن الموضوع تمھیدًا لعرض المسئول عن ذلك للشئون القانونیة

 الي ثم شرع سیادتھ في موضوعات المجلس على النحو الت: 
 

  



  -:موضوعات اإلحاطة : أوال 
 

  .تم التصدیق على محضر مجلس الكلیة السابق  .١
 

  :موضوعات وحدة ضمان الجودة :   ثانیا
 

 وامتد ٢٧/١١/٢٠١٣محضر اجتماع مجلس ادارة وحدة ضمان الجودة الذي عقد في .١
  ٢٠١٣. دیسمبر ١حتى 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  -: القرار  

لمحضر أحیط مجلس الكلیة علمًا با
ووافق على تفعیل دور االرشادیین 
االكادیمیین بقیام السادة رؤساء 
األقسام العلمیة باعالن اسماء 
المرشد االكادیمي لكل فرقة دراسیة 
لتوجیھ الطالب الیھ لحل أى مشكلة 
سواء اجتماعیة أو تعلیمیة وذلك 

 .لتفعیل دور المرشد االكادیمي

 المدیر التنفیذي لوحدة ضمان الجودة -بوعلى  محمد محمود أ/ كتاب السید الدكتور.٢
بالكلیة بشأن تأخر االقسام العلمیة في انھاء التوصیفات المطلوبة الرسالھا الى الجامعة ما 

 – اآلثــــــــــــــــــــــــــار  – االجتمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاع –عدا أقسام الجغرافیا 
  .اللغة االنجلیزیة

 

  -: القرار  

یتم استعجال األقسام العلمیة لسرعة 
 .ارسال التوصیفات

 المدیر التنفیذي لوحدة ضمان الجودة -محمد محمود أبوعلى  / كتاب السید الدكتور.٣
بالكلیة بعدم موافاة األقسام العلمیة حتى تاریخھ وحدة ضمان الجودة بتشكیل  فحص 

 على نموذج الجـــــــــــــــودة و تفعیل آلیات المقررات الدراسیة بعد اكمال توصیفھا .٣
الكتاب الجامعى وموافاة وحدةضمان الجودة بنسخة من الكتاب الجامعى مع تقریر اللجنة 

  .الثالثیة ولم یرد أى رد من األقسام حتى تاریخھ
 

  -: القرار  

على كل أستاذ سرعة تسلیم نسختین 
من الكتاب الجامعى لوحدة ضمان 

جعتھا وكتابة المالحظات الجودة لمرا
علیھا لمراقبة الكتب مجھولة 
المصدر  وفى حالة وصول أى 
معلومات خاصھ بالخلل باألخالق 
الجامعیة الخاصة ببیع الكتاب 
الجامعي للطالب یحال الذي أخل 
بذلك ومعھ رئیس قسمھ المختص 
للتحقیق اذا لم یقم بالتبلیغ بذلك 
رسمیًا مع عمل صندوق لكل مرشد 

ي لیضع الطالب فیھ الشكاوى اكادیم
الخاصة بالكتاب الجامعي أو اعالن 

أیمیل كل مرشد اكادیمي  بلوحة  
االعالنات بالقسم لقیام الطالب 

  .بارسال الشكاوى علیھ

 
وافق مجلس الكلیة على توجیھ الشكر والتقدیر لكل من ساھم وبذل جھد غیر عادى في نقل محتویات وحدة ضمان الجودة  من .٤

  :ى القدیم للمبنى الجدید باالبعادیة واعادة ترتیبھا وتنظیمھا وھم المبن



 محمد محمود أبوعلى. د      حسام محمد السعید رحومة. د -
 زینب على حسن العبد. أ        آیات عادل زكریا. أ -

 لحكمال فرج صا. أ                                                           على ثابت صبري. أ             

 .بعض طالب الفرقة االولى بقسم اللغة العربیة        ھبھ رجب أبوبكر.     أ-       
  لمتابعة أنشطة و تقویم األداء ٢٠١٣/٢٠١٤للعام الجامعي ) لجنة التقویم والمتابعة ( وافق مجلس الكلیة على تشكیل .٥

  :وضمان الجودة باألقسام العلمیة اواالداریة من كل من 

 قسم الجغرافیا       أحمد عبدالعظیم عبدالعظیم/ د.أ -
 قسم التاریخ      أحمد محمد اسماعیل الجمال. د -
 قسم االجتماع       حمدى على أحمد على. د -
 قسم الفلسفة      حسام محمد السعید رحومة. د -
 قسم اللغة العربیة      أسماء محمود شمس الدین. د -
 قسم اللغة االنجلیزیة         أسماء الشیخ. د -
 قسم اآلثار        نھى عبدالحمید. د -

عمید الكلیة والسادة رؤساء األقسام العلمیة  باالیجابیات والسلبیات في العملیة / د.وتقوم اللجنة بكتابة تقریرھا ورفعھ للسید أ
 .التعلیمیة و االداریة 

 
ظم تقویم وافق مجلس الكلیة على االستبیان المقدم من وحدة ضمان الجودة بآراء اعضاء ھیئة التدریس حول اجراءات ن.٦

الطالب واالمتحان واستبیان استطالع اراء الطالب حول اجراءات نظم تقویم الطالب واالمتحانات وترك وضع آلیة التنفیذ للسید 
 .محمد محمود أبوعلى المدیر التنفیذي لوحدة ضمان الجودة/ الدكتور 

 
 
  

 

  :موضوعات شئون ھیئة التدریس :   ثالثًا
  

 
محمد رشاد جبر المقدم المدرس المساعد بقسم التاریخ بالكلیة / الطلب المقدم من السید.١

وذلك النشغالھ  )  MIS(والذي یعتذر فیھ عن عدم استكمال العمل المكلف بھ بوحدة 
  .بدراسة المقررات الدراسیة الخاصة بالدكتوراه

 
 

  -: القرار  
ع     ذار م ة  االعت س الكلی ض مجل رف

سید  ل ال غ الزمی اد  / تبلی د رش محم
د وم    المق ع ی ل بواق تكمال العم م باس

  .واحد في االسبوع
 

سید أ  .٢ ن  ال ة م ذكرة المقدم یم    / د.الم انون تنظ واد ق ض م ضمنھ بع ة المت د الكلی عمی
ة       ٧٢ لسنة  ٤٩الجامعات رقم    ة واالداری ة التعلیمی یر العملی ى حسن س  لتفعیلھا حرصًا عل

  .وحرصًا على الصالح العام
 

  -: القرار  
د      أحیط مجلس الكلیة ع    ع التأكی ا م لم

ة     سام العلمی ام األق رورة قی ى ض عل
ك          ق ذل تم توثی بتفعیل ھذه المواد و ی
ق   ن طری ودة ع مان الج دة ض بوح
استبیان بمعرفة رئیس القسم و یرفع 
ھ       وع الی ودة  للرج لوحدة ضمان الج
عند النظر في تعیین أو ترقیة السادة 

 .أعضاء ھیئة التدریس ومعاونیھم
تمس            محم/ د.كتاب السیدأ .٣ ذي یل ا وال ات العلی ة للدراس د عبدالقادر عبدالحمید وكیل الكلی

دًال     اریخ ب فیھ العرض على مجلس الكلیة لترشیح عضو بلجنة الدراسات العلیا من قسم الت
  -: القرار  

دكتور سید ال ح ال / یرش



  .عبدالمنعم مجاھد ممثل القسم  / من الدكتور
 

تاذ    سى األس دالعزیز عی أحمدعب
سم  ساعد بق سید  الم دیل لل اریخ ب  الت

دكتور تاذ /ال د االس دالمنعم مجاھ عب
دم     المساعد بقسم التاریخ في حالة ع
تاذ   سید األس ع ال تالف م سویة االخ ت

ة  رر اللجن دكتور مق ة   ال ي لجن ف
  .الدراسات العلیا القادمة

 
ة          / كتاب السیدة الدكتورة  .٤ ة االنجلیزی س قسم اللغ میراندا الزوكھ القائم بعمل رئیس مجل
تماع          لل ة االس شكیل لجن دریس    ( عرض على مجلس الكلیة القتراح ت ة للت اءة المتطلب ) الكف

سانیـــــــــــــــــــــــــــــات          دریس     ( للمرشحین لوظیفة مدرس ل ة ت وعددھم  ) عضو ھیئ
  .٥/٩/٢٠١٣والسابق االعالن عنھا بجریدة الجمھوریة بتاریخ ) ٢(

 

  -: القرار  
ى ا   ة عل س الكلی ق مجل راح واف قت

  :تشكیل لجنة االستماع من كل من 
  ماجد محمد شعلھ/ د,أ -

  عمید الكلیة  
ا  / د.أ - سعید البن ادل ال ع

 عمید كلیة التربیة  
 )عضو تربوي             ( 

یس . د - د خم دا محم میران
یس      الزوكھ ل رئ ائم بعم الق

 .قسم اللغة االنجلیزیة
 

اریخ والذین یتضررون فیھ من الطلب المقدم من أثنى عشر عضو ھیئة تدریس بقسم الت.٥
شئون       ف ال عدم حصولھم على نسخھ من محضر االجتماع الشھري للقسم و یطلبو ن تكلی
ل         ى تحم س والت ین المجل د  أم ط ی ھ بخ ضر المكتوب ن المح سخھ م ائھم ن ة باعط االداری

  .توقیعات الحاضرین لالجتماع و لیس النسخة المطبوعة التى ال تحمل توقیعات 
 

  -: القرار  
ل   سم لك ضر الق ن مح سخھ م سلم ن ت

  .عضو من أعضاء المجلس 
 

میراندا الزوكھ القائم بعمل رئیس مجلس قسم اللغة االنجلیزیة   / كتاب السیدة الدكتورة    . ٦
ي          ام ف ضور واالنتظ اونیھم بالح دریس  ومع ة الت ضاء ھیئ سادة أع ع ال التزام جمی ب

  .٢٠١٣المحاضرات والجداول الدراسیة عن شھر نوفمبر 
 

  -: القرار  
  .أحیط مجلس الكلیة علمًا

 

سید أ .٧ اب ال دریس        / د. كت ة الت ضاء ھیئ سادة أع ع ال التزام جمی سفة ب سم الفل یس ق رئ
دا     ا ع یة م داول الدراس رات والج ي المحاض ام ف ضور واالنتظ ي الح سم ف اونیھم بالق ومع

  .٢٠١٣محمد رضا عبدالفتاح تغیب یوم واحد  خالل شھر نوفمبر / الدكتور
 

  -: القرار  
  .أحیط مجلس الكلیة علمًا

 

سید أ. ٨ اب ال ة  / د.كت ضاء ھیئ سادة اع ض ال التزام بع ة ب سم اللغةالعربی س ق یس مجل رئ
وبر       ھر اكت ن ش یة ع داول الدراس رات والج ضور والمحاض ي الح اونیھم ف دریس ومع الت

  .بعض الزمالء ما عدا ٢٠١٣
 

  -: القرار  
ع      ع رف ًا م ة علم س الكلی یط مجل أح

سید أ األ ر لل ة  / د.م یس الجامع رئ
لخصم بدل الجامعة عن شھر اكتوبر      

  .منھم
 

  :موضوعات شئون الطالب :   رابعًا 
  

 
میراندا محمد خمیس الزوكھ  القائم  بعمل رئیس  مجلس قسم / كتاب السیدة الدكتورة .١

عبدالرحمن / اللغة االنجلیزیة والذى یفید عقد االختبار الشفوى  للطالب السورى 
 درجة في  االمتحان للقبول بقسم اللغة االنجلیزیة ٥٠مي حلوم  وحصولھ على سا

  .٢٠١٣/٢٠١٤الفرقة  األولى للعام الجامعى 

  -: القرار  
ول    ى قب ة عل س الكلی ق مجل واف
ة   سم اللغ ى ق ة األول ب بالفرق الطال
ر    ى تم روف الت رًا للظ ة نظ اإلنجلیزی



 .بھا سوریا 
یل لشئون التعلیم والطالب  الخاص بالموقف الراھن حول على السید وك/ د.كتاب السید أ.٢

  .٢٠١٣/٢٠١٤سیر  العمل بلجان االمتحانات الشفویة باالقسام السبعة العلمیة فصل أول 
 

  -: القرار  
زام   ى االلت ة عل س الكلی ق مجل واف
شأن          ة ب رار مجلس الجامع بتطبیق ق

  .تشكیل وتنظیم االختبارات الشفویة
 

اطبة مدیریة الشئون االجتماعیة بمحافظة البحیرة بشأن ترشیح عدد مقترح اللجنة بمخ.٣
  من خریجي الكلیات ألداء الخدمة العامة بالكلیة  في مشروع الخدمة الطالبیة العامة بالكلیة 

 

  -: القرار  
وافق مجلس الكلیة على المقترح في 

  .خریج على األكثر) ٢٥(حدود 
  

 
تحدید تاریخ بدء االمتحانات التحریریة للفصل الدراسي األول للعام مقترح اللجنة .٤

 بواقع لجنتین یومیًا و ثالثة ٤/١/٢٠١٤ بیوم السبت الموافق ٢٠١٤-٢٠١٣الجامعي 
"  حقوق االنسان " مع مراعاة عطالت األعیاد على أن تتصدر  مادة   أیام في األسبوع

   .٣٠/١٢/٢٠١٣م االثنین الموافق الجدول كذلك تقترح اللجنة إنھاء الدراسة یو
 

  -: القرار  
ى   ى أن تنتھ ة عل س الكلی ق مجل واف
ق  ین المواف وم األثن ة ی الدراس

ادة ٣٠/١٢/٢٠١٣ ان م دأ امتح  و ب
ع       حقوق االنسان للفرقة األولى لجمی
وم      ن ی ارًا م ة اعتب سام العلمی األق

ق  سبت المواف ع ٤/١/٢٠١٤ال  بواق
ي  لجنتین یومیًا وبمعدل ثالثة مواد      ف

  .االسبوع
 

اعتمدت اللجنة تشكیل كنترول أقسام اللغة اإلنجلیزیة والجغرافیا و اآلثار  و تفویض .٥
مقرر اللجنة بعمل ما یراه مناسبًا من توزیعات في ھذا الشأن في /  السید األستاذ الدكتور 

  .باقي األقسام 

جراءات الخاصة أحمد عطیھ بشأن اال.كما أقرت اللجنة التصور المقترح من الزمیل د
 .بالكنتروالت نموذجًا

 

  -: القرار  
  .وافق مجلس الكلیة

  
 
 
 
 

و موقف الوحدة  من االجراءات االمتحانیة MISناقشت اللجنة باستفاضة موضوعات  .٦
عالء عزت في ھذا الصدد حرصًا من الجمیع على / و أقرت ما عرضھ السید الدكتور 

االستعاضة عن المعاونین المشاركین في لجنة الرصد انجاح التجربة ھذا العام على أن یتم 
  .اآللي باالنتدابات 

 

  -: القرار  
د           ع التأكی ًا م أحیط مجلس الكلیة علم
سام    اء األق سادة رؤس ع ال ى جمی عل
ادة         اقون لالع العلمیة بأن الطالب الب
ل  تم عم ط ی ة فق ة الرابع بالفرق

  .نتائجھم ورقیة
 

عقد فیھا االمتحانات االلیكترونیة الواردة من قسم  اعتمدت اللجنة المقررات التي ست.٧
الجغرافیا  و طالب السید مقرر اللجنة باقي األقسام بضرورة المشاركة و التوسع في ھذا 
النمط من االمتحانات بما في ذلك قسم الفلسفة الذي اعتذر عن االشتراك فیھا ھذا الفصل 

بالغ في موعد أقصاه األحد الدراسي و علیھ ُینتظر المزید من المشاركة و اال
١٥/١٢/٢٠١٣.     

 

  -: القرار  
  .وافق مجلس الكلیة

 

تم اعتماد تشكیل أقسام الجغرافیا و اللغة اإلنجلیزیة  للجان وضع االمتحانات و .٨
تصحیحھــــــــــــــــــا للفصـــــــــــــل الدراســــــــــــــــــــي األول و للسید األستاذ الدكتور 

وكیل الكلیة لشئون التعلیم و الطالب مراجعة ما یستجد رفعھ من مقترحات من باقي / 
  .األقسام بما یراه مناسبًا 

 

  -: القرار  
  .وافق مجلس الكلیة

 

تؤكد اللجنة على أھمیة توفیر عناصر أمن كافیة لتأمین العملیة االمتحانیة في مجمل .٩
  و منھا ما اتخذه مجلس - حو توفیر ھذا األمر  المبنى و باإلشارة إلى جھود إدارة الكلیة ن

  و في حال استمرار –الكلیة األخیر في ھذا الشأن من قرار بضرورة مخاطبة الجامعة فیھ 

  -: القرار  
رئیس الجامعة / د.یرفع األمر للسید أ

 أفراد أمن مدنى على ٦لتوفیر عدد 



العجز تقترح اللجنة إما تخصیص عدد أربعة موظفین یتم اختیارھم و تفریغھم من أعمال 
الكلیة مع احدى شركات األمن االمتحان للقیام بدور تأمین االمتحانات وإما أن تتعاقد 

الخاصة للقیام بھذا الدور في ضوء أن العدد الحالي من رجال األمن یكفي بالكاد لتأمین 
  .مداخل المبنى و تنظیم دخول الطالب منھ و إلیھ 

 

 .تاألقل لتأمین االمتحانا

تقترح اللجنة جدوًال لتنظیم عملیة طبع وتصویر أسئلة االمتحانات بمطبعة الكلیة في .١٠
  :   على النحو اآلتي ٢/١/٢٠١٤ إلى الخمیس  ٢٩/١٢/٢٠١٣الفترة ما بین األحد 

       األربعاء -    ٢٩/٢/٢٠١٣األحد :    قسم اللغة العربیة     -
١/١/٢٠١٤ 

     األربعاء -  ٣٠/١٢/٢٠١٣ین قسم اللغة االنجلیزیة   االثن -
١/١/٢٠١٤ 

  الخمیس -    ٣٠/١٢/٢٠١٣االثنین  :                 قسم التاریخ  -
٢/١/٢٠١٤ 

  ا لثالثاء -   ٢٩/١٢/٢٠١٣األحد :          قسم الجغرافیا  -
٣١/١٢/٢٠١٣  

  ٢/١/٢٠١٤ الخمیس – ٣١/١٢/٢٠١٣الثالثاء :            قسم الفلسفة  -
 ٢/١/٢٠١٤ الخمیس – ٣٠/١٢/٢٠١٣االثنین  :              قسم االجتماع  
 ٣١/١٢/٢٠١٣ الثالثاء – ٢٩/١٢/٢٠١٣األحد :                    قسم اآلثار   

  -: القرار  
  .وافق مجلس الكلیة

 

  :و التالي وافق مجلس الكلیة على تشكیل لجنة  عداد وتوزیع المالحظین بناء على اقتراح لجنة شئون الطالب على النح.١١

   رئیسًا     على أحمد السید                 .د.أ -
  عضوًا  أشرف شلبي                      .أ -
  عضوًا   أحمد مبروك                      .أ -
   عضوًا  محمد زقزوق                     .أ -
  عضوًا  نیفین رحومة                      .أ -
   عضوًا          منى بخاتي                .أ -
    عضوًا  حسن عبد الال                .أ -
    عضوًا  محمود الشریف                  .أ -

           عضوًا              على صابر عیسى          .أ    -        

 
اعتمدت اللجنة محضر لجنة وحدة الدعم الطالبي و االرشاد األكادیمي و تنتظر تفعیل .١٢

  .اخل األقسام مفرداتھ د
 

  -: القرار  
  .أحیط مجلس الكلیة علمًا

 
طرح السید مقرر اللجنة على السادة األعضاء موضوع المخالفات المختلفة الخاصة .١٣

بتسویق بعض الزمالء الكتب المقررة مؤكدًا على الصعوبة البالغة في تحدید المخالفین 
لنقاش مع بعض األعضاء أن لرفض الطالب تحریر شكواھم بشكل أو آخر و تبین من ا

المخالفات تحدث بالفعل  داخل األقسام و علیھ تھیب اللجنة بالسادة رؤساء األقسام تحري 
األمر بأقسامھم و الجلوس إلى المتسببین في ھذه المخالفات و مراجعتھم في ذلك كما 

عتماد تطلب اللجنة من إدارة الكلیة تحریر خطاب عام تحذیري  تقویمي في ھذا الشأن وا
  .ما توصلت إلیھ اللجنة المختصة المنعقدة في شھر أغسطس الماضي 

 

  -: القرار  
د    ا ویعتم ة علم س الكلی یط مجل أح
ي          ود ف ن بن ا ورد م المجلس جمیع م
ل            ا من قب اط الیھ ة المن محضر اللجن
ات      ع قواعد و آلی ة وض س الكلی مجل
سادة       الكتاب الجامعي ومدى التزام ال

اونیھم و  أعضاء ھیئة التدریس ومع    
داول     ع الج دبین وتوزی سادة المنت ال
ادیمي    اد االك یة واالرش الدراس

  .واالنشطة المختلفة
 

شیماء السید / نظرت اللجنة في قرار قسم الفلسفة بشأن الطلب المقدم من الطالبة .١٤
سیف حسن بالفرقة األولى قسم الفلسفة و التي تلتمس فیھ الموافقة على إعفائھا من 

لشفویة للفصل الدراسي األول نظرًا إلصابتھا بكسر في الحوض و موافقة االمتحانات ا
القسم على إعفائھا من أداء االمتحانات الشفھیة و علیھ تقرر إمكانیة امتحان الطالبة 

  -: لقرار  ا
  .وافق مجلس الكلیة

  
 



شفھیًا قبیل االمتحانات التحریریة خاصة و أن ظروفھا الطبیة تسمح بذلك وفق المطروح 
  .في المستندات الخاصة باألمر  

 
ھدیر / عرض السید مقر اللجنة على السادة األعضاء الشكوى المقدمة من الطالبة .١٥

 قسم تاریخ و التي تطعن فیھا في دور الخدمة العامة الطالبیة و –مسعود بالفرقة الرابعة 
جابي لمشروع ناقشت ما ترتب على الشكوى من التباسات و اللجنة تؤكد على الدور اإلی

المنسق " محمد أبوعلي / الخدمة العامة و جھود القائمین علیھا و دور السید الدكتور 
النجاحھ  و لسیادتھ وضع قواعد معلنة تضبط عملیة التعامل بین " العام للمشروع 

المشاركین من الطالب و طالب الكلیة من ناحیة و أساتذتھم من ناحیة أخرى  و أشار 
  .نة إلى أنھ سیتحقق فیما ذكرتھ الطالبة في شكواھا السید مقرر اللج

 

  -: القرار  
  .أحیط مجلس الكلیة علمًا

 

مدحت / وقفت اللجنة على الخطاب الوارد من قسم االجتماع بشأن اعتذار السید .١٦
خطاب عن االستمرار في االنتداب للتدریس بالقسم نظرًا لظروفھ الخاصة و تكلیف السید 

خوخة لتدریس المواد التي یقوم بتدریسھا على أن یكون بشكل مكثف أشرف / الدكتور 
  .لتعویض ما مضى من الوقت بما فیھ مصلحة الطالب 

 

  -: القرار  
  .وافق مجلس الكلیة

 

و في ضوء ما جرى من مناقشات باللجنة تبین للمقرر الخلل اإلداري و الفني داخل .١٧
 –لغة عربیة ( ة رؤساء األقسام العلمیة اللجنة الناشئ عن عدم حضور ثالثة من الساد

وعلیھ یؤكد السید مقرر اللجنة على ضرورة حضور السادة رؤساء )  فلسفة –تاریخ 
األقسام بأنفسھم دون االكتفاء بترشیح من یمثلھم في اللجنة و في حالة االضطرار یتم 

  .التفویض للسید الزمیل البدیل بتمثیل قسمھ كامًال  

 

  -: القرار  

رورة   واف ع ض ة م س الكلی ق مجل
حضور رؤساء االقسام بأنفسھم وفي 
ویض   تم  التف طرار   ی ة االض حال
سمھ      ل ق دیل بتمثی ل الب سید الزمی لل

  .كامًال

 
نھى عبد الرحمن للتدریس بقسم اآلثار  بالكلیة .أحیطت اللجنة علمًا بانتھاء انتداب د.١٨

  .٢٥/١١/٢٠١٣الم العمل اعتبارًا من لتعینھا في وظیفة  مدرس بقسم اآلثار بالكلیة  الست

 

  -: القرار  

  .أحیط مجلس الكلیة علمًا 
 

  :موضوعات الدراسات العلیا :   خامسًا
  

 

میلود محمد مولود الواعرالمسجل  لدرجة / تشكیل لجنة الحكم والمناقشة  للطالب .  ١
ى خطاب القسم الدكتوراة بكلیة اآلداب بقسم الفلسفة  تخصص فلسفة السیاسة بناءًا عل

) نظریة اإلمامة بین أبى حامد الغزالى و ابن خلدون (  فى موضوع ١/١٢/٢٠١٣بتاریخ 
  :وذلك على النحو التالى .دراسة مقارنة 

صالح الدین  بسیونى رسالن           رئیًسا        أستاذ فلسفة السیاسة المتفرغ . د.  أ
 . جامعة القاھرة- بقسم الفلسفة  كلیة اآلداب 

أستاذ الفلسفة الیونانیة و               میالد زكى  غالى                        مشرفا. د. أ 
فلسفةالعصورالوسطىالمتفرغ                                                                                                

  . ھور جامعة دمن-ورئیس قسم الفلسفة     بكلیة اآلداب 
أستاذ الفلسفة المساعد بقسم              یاسر عبد المنصف قنصوة           مناقشا. د

 . جامعة طنطا-الفلسفة بكلیة اآلداب 
ومرفق طیة التقریرالنھائى عن صالحیة .٢٠١٠ /١٣/١ علًما بأن تاریخ تسجیل الطالب 

محمد إسماعیل المشرف فضل اهللا / د .رسالة الماجستیر، و الخطاب المرفوع من السید أ

  -: القرار  

  .وافق مجلس الكلیة
  

 



عمید الكلیة بشأن اعتذار سیادتھ عن حضور /ماجد شعلة. د.على الرسالة إلى السید أ
  .المناقشة فى موعدھا  لظروف سفره للمملكة العربیة السعودیة 

  .وافقت اللجنة :قرار اللجنة *
 
اریخ    .  ٢ سفة بت ة قسم الفل سیدة    ١/١٢/٢٠١٣موافق ن ال دم م ب المق ى الطل سام /  عل ابت

دھا            ف قی ى وق ة عل ة الموافق مصطفى الخمارى المدرس المساعد بالقسم والذى تلتمس فی
 ، ٢٠١٤/ ٣١/١٠ و حتى ١/١١/٢٠١٣بالدراسات العلیا لمدة عام ، وذلك فى الفترة من 

  .وذلك لرعایة طفل, نظرا لحصولھا على أجازة لمدة عام 
  .قت اللجنة واف:قرار اللجنة *

 

  -: القرار  

  .وافق مجلس الكلیة

  
  
 

اریخ         .٣ ا بت ة       ١/١٢/٢٠١٣موافقة مجلس قسم الجغرافی ن الطالب دم م ب المق ى الطل /  عل
وع           ى موض بل المسجلة لدرجة الماجستیر ف ى فتحى ش اب عل ى   (رح ة ف ة الجریم جغرافی

شیخ   ر ال ة كف امین ا     )محافظ دة ع ا لم ات العلی ن الدرس دھا م ف قی شأن وق ن  ب ارا م عتب
   .٩/١/٢٠١٥ إلى ١٠/١/٢٠١٣

  .وافقت اللجنة :قرار اللجنة *
 

  -: القرار  

  .وافق مجلس الكلیة
  

 

اریخ   . ٤ ا بت سم الجغرافی س ق ة مجل ة  ١/١٢/٢٠١٣موافق نح الطالب ى م د  /  عل ورا عب ن
ة  ( الخالق  محمد دالل درجة الماجستیر فى الرسالة المقدمة منھا بعنوان          جیومورفولوجی

رث الطبیعیة على سواحل مناطق مختارة من الساحل الشمالى الغربى لمصر فیما بین الكوا
ا        قلیة بإیطالی ل ص رق  أرخبی روح وش ى مط كندریة ومرس ام   ) اإلس د أن اتم ك بع ، وذل

  .التصویبات المحددة فى المناقشة 
  .وافقت اللجنة :قرار اللجنة *

 

  -: القرار  

  .وافق مجلس الكلیة

 

خالد /  على وقف قید الطالب ٢/١٢/٢٠١٣سم اللغة العربیة بتاریخ موافقة مجلس ق.٥
مصطفى محمد إبراھیم بـــــــــــــــــــــــــــــدوى أبو شبانة المسجل لدرجة الماجستیر فى 

، ) الفرق اللغویة بین قرائتى أبى عملر البصرى وعاصم بن أبى النجود ( موضوع 
  .٢٠/١/٢٠١٤ وحتى ٢١/١/٢٠١٢ارا من مجدى محمد حسین ، اعتب/ د .بإشراف أ

  .وافقت اللجنة :قراراللجنة *
 

  -: القرار  

  .وافق مجلس الكلیة
  

 

 على شطب قید الطالب األتى أسمائھم  بعدم ٣/١٢/٢٠١٣موافقة قسم الفلسفة بتاریخ . ٦
  : الجدیة 

       ھبة اهللا خیرى عبد الستار محمد المغربى                                     -
  تقریر سلبى 

       صفاء عبد الستار عبد القادر                                                -
 تقریر سلبى

              نھاد محمد حبي عوض                                              -
 تقریر سلبى 

                 وفاء شعبان أبو الخیر خیر اهللا                                - -
 تقریر سلبى 

         لمیس أحمد على الدسوقى                                            -٥ -
  تقریر سلبى 

 .وافقت اللجنة بعد ارسال االنذارات الثالثة:قرار اللجنة *
 

  -: القرار  

  .وافق مجلس الكلیة
  

 



  .ام الساعات المعتمدة تحدید موعد إمتحان مقرارات الماجستیر و الدكتوراه بنظ.٧
، على أن یكون یوم و یوم  فى تمام ٥/١/٢٠١٤تقترح یوم األحد  الموافق:قرار اللجنة *

 .الساعة العاشرة صباحا

  -: القرار  

  .وافق مجلس الكلیة

 
. مجدى حسین وكیل الكلیة لشئون خدمة المجتمع وتنمیة البیئة و د/ د.اقتراح أ.٨

ذ المساعد بقسم التاریخ بانعقاد اللجان الفنیة في األسبوع عبدالمنعم محمد مجاھد األستا
  . .الثاني ، حتى  نمھل ورود الخطاب من مجالس األقسام العلمیة

  .وافقت اللجنة:قرار اللجنة *
 

  -: القرار  

أن    ة ب س الجامع رار مجل زام بق االلت
ي        ة ف یكون موعد انعقاد اللجان الفنی

  .األسبوع األول من كل شھر

 

  :   موضوعات خدمة المجتمع :سادساً
 
 على اطالق السادة أساتذة الكلیة المتوفین ٥/١٢/٢٠١٣اقتراح اللجنة بجلستھا في .١

  .والمغفور لھم على مدرجات الكلیة بالمینى الجدید 
 

  -: القرار  
سمیھ   ى ت ة عل س  الكلی ق مجل واف

  :المدرجات على النحو التالي 
درج  - وم  ) ١(م م  المرح باس

  لى مرزوقحلمى ع/ د.أ
درج  - وم  ) ٢(م م  المرح باس

ت   / د.أ ى بھج د عل محم
 الفاضلى

درج  - وم )٥(م م المرح باس
صطفى  / د.أ اروق م ف

 اسماعیل
دكتور - ف ال د / ویكل محم

 .محمود أبوعلى بتنفیذ ذلك
 زیادة عدد مدرجات الكلیة للترم الثاني ٥/١٢/٢٠١٣طلب اللجنة بجلستھا في .٢

 .الستیعاب الجداول الدراسیة 
  -  : القرار

سید أ    ع ال سیق م تم التن ى  / د.ی عل
یم   شئون التعل ة ل ل الكلی سید وكی ال

 .والطالب بخصوص ھذا الشأن
  .                          هذا وقد انتهى االجتماع الساعة الثالثة والنصف عصراً

  
  مجلس وعميد الكلية     رئيس ال       أمين المجلس                                                     

  
  علهماجد محمد ش/ د.        أ                    مجدي محمد حسين/ د.أ

 
  
 


