
 
 
 
 
 
 
 

   2012/2013للعام الجامعي التاسع  محضر مجلس الكلیة
  15/4/2013المنعقد یوم  االثنین الموافق

**********  
ماجـد / اجتمع مجلس الكلیة في تمام الساعة الحادیة عشرة  صباحا   بمكتب ورئاسة  السید األسـتاذ الـدكتور

 -:و بحضور كل من  محمد شعله   عمید الكلیة
 وكیل الكلیة لشئون التعلیم والطالب      على أحمد السید/ د.أ -
 وكیل الكلیة للدراسات العلیا والبحوث  محمد عبد القادر عبد الحمید/ د.أ -
 وكیل الكلیة لشئون خدمة المجتمع وتنمیة البیئة    مجدي محمد حسین/ د.أ -
 قسم التاریخمجلس رئیس        فایزة محمود صقر/ د.أ -
 رئیس مجلس قسم اللغة العربیة    عبدالواحد حسن الشیخ/ د.أ -
 االستاذ المتفرغ بقسم الجغرافیا      محمد مجدى تراب/ د.أ -
 االستاذ المتفرغ بقسم الفلسفة      میالد زكى غالي/ د.أ -
 القائم بعمل رئیس مجلس قسم الجغرافیا  عالء الدین حسین عزت شلبي. د -
  قسم االجتماع مجلس رئیس القائم بعمل      السید شحاته السید. د -
 قسم اللغة اإلنجلیزیة مجلس  القائم بعمل رئیس    میراندا محمد خمیس الزوكه. د -
ــیس قســم     عبیر عبد المحسن قاسم. د - ــائم بعمــل رئ ــار والدراســات الیونانیــة مجلــس الق اآلث

 والرومانیة
 االستاذ المساعد بقسم الجغرافیا    عبدالعظیم أحمد عبدالعظیم. د -
 التاریخالمدرس بقسم       ماعیل هاللعادل اس. د -
 المدیر التنفیذي لوحدة ضمان الجودة بالكلیة    سامح مصطفى العشماوي. د -
 أمین الكلیة    إبراهیم سعد الشرقاوي/ السید  -
 إداري            نفین محمد رحومة/ سیدة ال -
للســــفر  االســــتاذ المتفــــرغ بقســــم التــــاریخ     صالح أحمد هریدي/ د.أ واعتذر عن عدم الحضور -

 للخارج لحضور مؤتمر علمى
  

  
  
  

  جامعة دمنهور
 كلیة اآلداب



  ماجد محمد شعله عمید الكلیة ورئیس المجلس  االجتماع/  د.افتتح السید أ
  "بسم اهللا الرحمن الرحیم " 

عمیــد الكلیــة ورئــیس المجلــس بجمیــع الســادة الحاضــرین / د.فــي بدایــة االجتمــاع رحــب الســید أ -
الوصــول مــن تركیـا لحضــور المــؤتمر محمــد مجـدى تــراب بسـالمة / د.مـع تقــدیم التحیـة للســید أ

 .العلمي
ثـــم أوضـــح ســـیادته انـــه بمناســـبة االســـتعدادات والتجهیـــزات الخاصـــة لمجمـــع األبعادیـــة بكلیـــات  -

 .هو المبنى المخصص لكلیة اآلداب) 3(جامعة دمنهور فإن مبنى رقم 
ــــه ســــیتم رفــــع خطــــاب للســــید أ - ــــة / د.كمــــا افــــاد ســــیادته بأن ــــس الكلی رئــــیس الجامعــــة باســــم مجل

لالستفســـار عـــن میزانیـــة المشـــاریع البحثیـــة ومـــا یخـــص الكلیـــة منهـــا و رســـوم الدراســـات العلیـــا 
 .خاصة الطالب الوافدین أین تذهب وما یخص الكلیة من هذه الرسوم

ثــم طلــب ســیادته مــن الســادة وكــالء الكلیــة كتابــة تقریــر عــن موقــف كــل وكالــة وخطــة التطــویر  -
لبیات وأى مقترحـــات لتطـــویر العمـــل خـــالف الفصـــل واالنجـــازات التـــى تمـــت واإلیجابیـــات والســـ

 .2012/2013الدراسي الثاني 
كمـــا طلـــب ســـیادته مـــن الســـادة رؤســـاء األقســـام العلمیـــة كتابـــة تقریـــر عـــن ســـیر العمـــل بالقســـم  -

المتمثــــل فـــــي الخطـــــط البحثیــــة والمشـــــاریع البحثیـــــة والمــــؤتمرات والنـــــدوات والـــــدورات التدریبیـــــة 
ریس بالقســـم والهیئــة المعاونــة واإلیجابیـــات والســلبیات خـــالل والســیمنارات لكــل عضـــو هیئــة تــد

ومـدى تفعیـل اإلرشـاد االكـادیمي وذلـك خـالل أسـبوعین  2012/2013الفصل الدراسي الثاني 
 .من تاریخه

ــا لحــدوث مشــاكل بالنســبة للكتــاب الجــامعى وحرصــا علــى مصــلحة  - ً كمــا أفــاد ســیادته بأنــه منع
كتابـه خـالل شـهر مـن توزیـع المقـررات للجنـة الكتـاب  الطالب فعلى عضو هیئة التدریس تقدیم

المشـكلة بالقســم مـع اشــراك عضــو مـن حــدة ضــمان الجـودة بالكلیــة و یــتم الفحـص والــرد خــالل 
أسبوعین من استالم اللجنة للكتاب ومـن لـم یلتـزم بـذلك فلمجلـس الكلیـة الحـق فـي اتخـاذ القـرار 

 .المناسب لحسن سیر العملیة التعلمیة
 .دته بأن یقوم كل قسم علمى بتقدیم مقترح لتصمیم شعار للكلیةكما طلب سیا -
 :ثم شرع سیادته في موضوعات المجلس على النحو التالي  -
 



 
  -:موضوعات اإلحاطة : أوال 

تــــم التصــــدیق علــــى محضــــر مجلــــس  .1
  . الكلیة السابق

  

تم االحاطة ببعض موضـوعات مجلـس  .2
  .الجامعة بحلسته السابقة

  

  -:التدریس  موضوعات هیئة: ثانیا 
كتاب مجلـس قسـم االجتمـاع بجلسـته المنعقـدة  .1

بشـــأن الموافقـــة علـــى الطلـــب  3/4/2013فـــي 
حمـدى علـى أحمــد / المقـدم مـن السـید الــدكتور

ــى المــدرس بالقســم لتعیینــه بوظیفــة أســتاذ  عل
  .مساعد بذات القسم لترقیته ألستاذ مساعد

  -: القرار  
  . س الكلیةوافق مجل

  

الجغرافیـا بجلسـته المنعقــدة كتـاب مجلـس قسـم  .2
ــى مقتــرح اعــداد  6/4/2013فــي  بالموافقــة عل

التقیــیم الجغرافــي " مشــروع بحثــى تحــت عنــوان
" لمنطقة البستان المستصلحة بمركـز الـدلنجات

علــى أن یكــون تشــكیل فریــق العمــل فیــه علــى 
  :النحو التالي

  -: القرار  
  . س الكلیةوافق مجل

  

لمنطقة البسـتان المستصـلحة بمركـز التقییم الجغرافي   فریق العمل
  الدلنجات

  محمد عبدالقادر عبدالحمید/ د.أ  رئیس المشروع
  میرفت عبداللطیف غالب. د  مدیر تنفیذي

  ماجد محمد شعله/د.أ  أعضاء
  عبدالعظیم أحمد عبدالعظیم. د
  محمد عوض السمنى. د

  أیمان محمدعبدالاله  . أ  مسئول العمل المیداني
  السیدأحمد فرحات   . أ
  عبدالمولى شعبان عبد المولى  . أ
  هبه عزاز عبدالغنى الطویل  . أ
  نورالدین محمد زكي  . أ



كتــاب مجلــس قســم التــاریخ واآلثــار المصــریة  .3
 1/4/2013واالســالمیة بجلســته المنعقــدة فــي 

والمتضمن اعتماد التقاریر الذاتیة عـن أنشـطة 
و انجــــــازات جمیــــــع الســــــادة أعضــــــاء هیئــــــة 

بالقســم للفصــل الدراســـي التــدریس ومعــاونیهم 
  .2012/2013األول للعام الجامعي 

  -: القرار  
ا ً   .أحیط مجلس الكلیة علم

  

كتــاب مجلــس قســم اللغــة االنجلیزیــة و آدابهــا  .4
والمتضـــمن اعتمـــاد  1/4/2013المنعقـــدة فـــي 

التقــاریر الذاتیــة عــن أنشــطة و انجــازات جمیــع 
ــــدریس ومعــــاونیهم  ــــة الت الســــادة اعضــــاء هیئ
بقســم اللغـــة االنجلیزیـــة عـــن الفصـــل الدراســـي 

ومرفـــــق  2012/2013األول للعـــــام الجـــــامعي 
C.D.  

  -: القرار  
اأحیط مجلس  ً  .الكلیة علم

  

كتاب مجلس قسـم الفلسـفة بشـأن التـزام جمیـع  .5
ــــدریس ومعــــاونیهم  ــــة الت الســــادة أعضــــاء هیئ
بالحضــور واالنتظــام فــي الجــداول بالقســم عــن 

 .2013شهر مارس 

  -: القرار  
ا ً  .أحیط مجلس الكلیة علم

  

كتاب مجلس قسم الجغرافیا بشـأن التـزام جمیـع  .6
ــــدریس  ــــة الت ومعــــاونیهم الســــادة أعضــــاء هیئ

بالقسم بالحضور واالنتظام بالجـداول الدراسـیة 
 .2013عن شهر مارس 

  -: القرار  
ا ً  .أحیط مجلس الكلیة علم

  

كتــاب مجلــس قســم اآلثــار والدراســات الیونانیــة  .7
 2/4/2013والرومانیـــة  بالكلیـــة بجلســـته فـــى 

والمتضــمن التــزام جمیــع الســادة أعضــاء هیئــة 
شــهر مــارس التــدریس ومعــاونیهم بالقســم عــن 

بالحضور واالنتظـام بالجـداول الدراسـیة  2013
ــة ابــوالنظر حیــث أنهــا فــي اجــازة / ماعــد أ هال

 .21/2/2013وضع اعتبارا من 

  -: القرار  
ا ً  .أحیط مجلس الكلیة علم

  

كتـــاب مجلـــس قســـم اللغـــة االنجلیزیـــة بشـــأن  .8
التـــزام جمیـــع الســـادة أعضـــاء هیئـــة التـــدریس 

واالنتظـــام فــــي ومعـــاونیهم بالقســـم بالحضـــور 
 .2013الجداول الدراسیة عن شهر مارس 

  -: القرار  
ا ً   .أحیط مجلس الكلیة علم



كتـاب مجلـس قســم التـاریخ بشــأن التـزام جمیــع  .9
ــــدریس ومعــــاونیهم  ــــة الت الســــادة أعضــــاء هیئ
بالقســـــم بالحضـــــور واالنتظـــــام فـــــي الجـــــداول 

 .2013الدراسیة عن شهر مارس 

  -: القرار  
اأحیط مجلس الكلیة  ً   .علم

ـــــــاع فـــــــي  .10 ـــــــس قســـــــم االجتم ـــــــاب مجل كت
بشــــــأن التــــــزام جمیــــــع الســـــــادة   3/4/2013

ــدریس ومعــاونیهم بالحضــور  ــة الت أعضــاء هیئ
واالنتظام بالجـداول الدراسـیة عـن شـهر مـارس 

مجـدى أحمـد / علمًا بان السـید الـدكتور 2013
بیومي االستاذ المساعد بالقسـم فـي الفتـرة مـن 

ــــــى  28/2/2013 ي كــــــان فــــــ 7/3/2013وحت
حیـث " الـدورة الكشـفیة الرابعـة " مهمه رسـمیة 

ـــة والخدمـــة  ـــة الجوال أن ســـیادته مستشـــار لجن
 .العامة بجامعة دمنهور

  -: القرار  
ا ً   .أحیط مجلس الكلیة علم

أحیط مجلس الكلیة علما بشـكاوى  .11
بعــض طــالب الكلیــة الخاصــة بالكتــاب 
الجـامعى ومواعیـد االختبـارات الشـفویة  

ــــان ــــل للفصــــل الدراســــي الث ي مــــن ممث
اتحـــــاد الطـــــالب و ســـــوف یـــــتم ازالـــــة 
أســـباب هـــذه الشـــكاوى بمعرفـــة رئـــیس 
ـــل قســـم علمـــى خـــالل اســـبوع علـــى  ك

 .االكثر من تاریخه

  -: القرار  
ا ً   .أحیط مجلس الكلیة علم

ا بانتخـاب  .12 ً أحیط مجلس الكلیة علم
ــــــدكتور ســــــامح مصــــــطفى / الســــــید ال

العشــماوي  مستشـــار اللجنـــة الثقافیـــة 
 .العلیا بجامعة دمنهوروالسیاسیة 

  -: القرار  
ا ً   .أحیط مجلس الكلیة علم

  :موضوعات شئون الطالب :   ثالثا
  :تشكیل لجنة متابعة  مكونة من  .1

  على السید.د.أ -
 عالء عزت .د -
 السید شحاته.د -
 حسام رحومة.د -

  -: القرار  
  :وافق مجلس الكلیة مع اضافة كل من للجنة

 محمد السمنى المدرس بقسم الجغرافیا / الدكتور  
 أحمــــــد مبــــــروك المشــــــرف علــــــى شــــــئون / الســــــید

  .الطالب
  



 محمد أبوعلى .د -
ــولى مهمــة إعــداد تصــور بــدیل لتنظــیم إجــراء  تت

ــة االمتحانیــة فــي الفصــل الدراســي الثــاني  العملی
بما یرونه متفقًا مـع الواقـع فـي ضـوء حـدوث أي 
ظـــروف غیـــر طبیعیـــة تغیـــر مـــن تطبیـــق النظـــام 
المتبع في امتحانات الفصل الدراسي األول كـذلك 
یكــون مــن مهامهــا ضــبط عملیــة إظهــار النتــائج 
ـــة  ـــذلك واللجنـــة فـــي حال ـــًا واإلعـــداد ل ـــًا وورقی آلی

قرارتهـا نافـذة انعقاد دائم وفقـًا لمتطلبـات العمـل و 
 .بعد موافقة إدارة الكلیة 

ــــة فــــي موضــــوع إقــــرار الجــــداول  .2 نظــــرت اللجن
ـــــن األقســـــام  ـــــواردة م ـــــة الشـــــفهیة ال االمتحانی
العلمیة وبمراجعتها خلصت اللجنة إلى ضـرورة 
التقیــد فــي إنجــاز العملیــة االمتحانیــة الشــفهیة 

ــامن  ةبفتــرة ثالثــ أســابیع تبــدأ مــن األســبوع الث
أبریـل بواقـع أسـبوع  14من الدراسة بدایة مـن 

واحد لكل قسم وفقًا لما یرتئیه مـع مراعـاة أیـام 
 :المناسبات واألعیاد وهي 

 25/4/2013الخمیس  -
   28/4/2013حد األ -
 1/5/2013األربعاء  -
   2/5/2013الخمیس  -
حتــــــــى  4/5/2013ومـــــــن یـــــــوم الســـــــبت  -

وفقًا للخریطة الزمنیة  9/5/2013الخمیس 
 .المرسلة من الجامعة 

لجـان الوفي هذا الصدد تعتمد اللجنة تشـكیل 
االمتحانیة الشفهیة التي وصلت من األقسـام 

ـــالتــي أرســلتها وه ــة ل( م ــــــــــــــــــ  –غــة إنجلیزی
وفــي ) آثــار  –اجتمــاع  –فلســفة  –جغرافیــا 

  .انتظار القسمین األخیرین 
وفــي هـــذا الخصـــوص تـــذكر اللجنـــة الـــزمالء 
بحظــــر عقـــــد االمتحانـــــات بمكاتـــــب الســـــادة 

 .أعضاء هیئة التدریس 

  -: القرار  
  .وافق مجلس الكلیة

  



لعقـــد  25/5/2013تــم تحدیـــد موعـــد الســـبت  .3
للفصــل الدراســي الثــاني االمتحانــات التحریریــة 

ـــــام الجـــــامعي  ـــــذلك تـــــم  2013-2012للع ك
ـــاء الموافـــق  ـــوم األربع ـــد ی  22/5/2013تحدی

علــــى " حقــــوق االنســــان " لعقــــدامتحان مــــادة 
لجنتـــین علـــى أن تنتهـــي الدراســـة فـــي الفصـــل 
الدراســــــــي الثــــــــاني یــــــــوم األحــــــــد الموافــــــــق 

وبصفة عامة فالكلیة تلتزم فـي  19/5/2013
مــا تقـرره كلیــة التجــارة تحدیـد موعــد االمتحـان ب

الرتباط االمتحانات فیما بین الكلیتـین بعضـهما 
 .ببعض 

  -: القرار  
وافــق مجلــس الكلیــة علــى أن تعقــد االمتحانــات علــى 
ثـالث فتــرات لضـیق مبنــى الكلیـة الســتیعاب الطــالب 

  .ویبلغ أستاذ المادة بوضع ثالثة امتحانات للمادة
  

ــــرى قســــمي اآلثــــار .4 ــــى تقری ــــة عل ــــت اللجن  وقف
ــــاب الجــــامعي  ــــوى الكت واالجتمــــاع بشــــأن محت
ــــى الطــــالب ووافقــــت علیهمــــا كمــــا  قــــراره عل ٕ وا
اطلعــت علــى تقریــر قســم اللغــة العربیــة وأثنــت 
على قیام القسم بالرد وخلصـت مـن خاللـه إلـى 
ــه یجــب ضــم  بأن قاعــدة یؤخــذ بهــا حالیــًا والحقًا
عضـو مـن وحـدة الجـودة للجنـة وتكلـف اللجنــة 

لـى باالنضـمام إلیهـا حمدى ع/ الزمیل الدكتور 
ــة فــي  بغــرض البــت فــي الكتــب المقــررة المعلق
ضوء أن فترة أسـبوعین تعـد كافیـة تمامـًا للبـت 
في إقرار الكتـاب مـن عدمـه وفـي حـال انقضـاء 
ـــــة  ـــــت یحـــــق لعضـــــو هیئ ـــــرة دون ب هـــــذه الفت
التدریس طـرح كتابـه علـى الطـالب مباشـرة أمـا 
قسم الجغرافیا فاللجنة تنتظر بته فیمـا توصـلت 

ه لجنته في هذا الشأن وأخیرًا تأسف اللجنـة إلی
كثیـرًا لعـدم ورود أیــة خطابـات أو إجـراءات مــن 

 –اللغــــة اإلنجلیزیــــة  –التــــاریخ " قبـــل أقســــام 
 .في هذا الصدد " الفلسفة 

  -: القرار  
ا ً   .أحیط مجلس الكلیة علم

  

ــــز  .5 ــــة فــــي موضــــوع تأســــیس مرك نظــــرت اللجن
للطـــالب المكفـــوفین بالجامعـــة فـــي ضـــوء قـــرار 
المجلــــس األعلــــى للجامعــــات وتأشــــیرة الســــید 
األستاذ الدكتور رئیس الجامعة في هـذا الشـأن 

  -:   القرار
  .وافق مجلس الكلیة

  



حجـــرتین فـــي وانتهـــت الـــي ضـــرورة تخصـــیص 
المبنـــى الجدیـــد بمســـاحة حـــوالي ثالثـــین متـــرًا 

ــــًا بغــــرض إدارة رعایــــة ذوى االحتی اجــــات مربع
الخاصة بالجامعة بما فیهم الطـالب المكفـوفین 
وطالــــــب األعضــــــاء الســــــید الزمیــــــل األســــــتاذ 

علـــى الســـید بوضـــع تصـــور إلنشـــاء / الـــدكتور
مركــــز لــــذوى االحتیاجــــات الخاصــــة بالجامعــــة 
یتبنــى قضــیتهم العلمیــة والثقافیــة واالجتماعیــة 
الذي یـرى إمكانیـة إنجـازه علـى مـرحلتین أولیـة 

 .وأساسیة 
اعتمـــــدت اللجنـــــة التصـــــورات المرفوعـــــة مـــــن  .6

األقسام العلمیة الخاصة باللوائح التقلیدیة عدا 
 :قسم الفلسفة وخلصت بالمناقشة إلى 

ضـــرورة أن یعقـــد قســـم الفلســـفة جلســـة : أوًال 
طارئة لیحدد موقفه من إمكانیـة ضـبط الئحتـه 

لــوائح الحالیـة مــن عدمــه بغــرض التوفیــق مــع 
  .األقسام األخرى في الكلیة الواحدة 

فــتح بــاب تلقــي تقــاریر الــزمالء الــذین : ثانیــًا 
یرغبـــون فـــي إبـــداء آرائهـــم المخالفـــة لجوانـــب 
ــى  ــك للعــرض عل وردت بــاللوائح المقترحــة وذل

مقــــرر اللجنــــة ومــــن ثــــم للمــــؤتمر .د.الســــید أ
العلمــي العــام الــذي یقتــرح لعقــده یــوم االثنــین 

خــــالل أســــبوع مــــن   22/4/2013الموافــــق 
  .تاریخه 

الــــدعوة لعقــــد جلســـة للجنــــة المشــــكلة : ثالثـــاً 
للنظر في لوائح األقسام الجدیدة للوقوف على 
آخر المستجدات في هذا الصدد قبیل المـؤتمر 

 . العلمي العام 

  -: القرار  
وافـق مجلـس الكلیـة  وعلـى أن یعقـد المـؤتمر العلمـى 

  .27/4/2013العام بالكلیة یوم 
  

ناقشت اللجنة باستفاضة موضـوع مقتـرح قسـم  .7
التــاریخ بفــتح قســم خــاص باآلثــار المصــریة و 

عمیــد الكلیــة / تأشــیرة الســید األســتاذ الــدكتور
في هذا الشأن وانتهـى األعضـاء إلـي أن هنـاك 
مــن األســباب مــا یــدعو إلــى عــدم األخــذ بطلــب 

  -: القرار  
  .عدم الموافقة على فتح قسم اآلثار المصریة

  



/ قســم التــاریخ وتقریــر الســید الزمیــل الــدكتور 
المطروح حیـث أنـه ال یوجـد عبد المنعم مجاهد 

بالكلیــــــة أي مــــــن أعضــــــاء هیئــــــة التــــــدریس 
متخصـــص بشـــكل دقیـــق فـــي اآلثـــار المصـــریة 
القدیمــة كــذلك یوجــد قســم آخــر ســبق تأسیســه 

یحمـل فـي مسـماه اآلثـار ممـا  2007منذ عام 
ُحدث لبسًا وازدواجیـة فضـًال عـن أنـه لـم تتخـذ  ی
أیة اجراءات تنفیذیة بخصوص موافقـة مجلـس 

مشــار إلیهــا فــي خطــاب قســم التــاریخ الكلیــة ال
وعالوة على ذلك لم یتطـرق قـرار قسـم التـاریخ 
إلــى موقــف شـــعبة اآلثــار اإلســـالمیة مــن هـــذا 

 .التغییر 
ناقشــت اللجنــة الخطــاب الــوارد مــن قســم اللغــة  .8

اإلنجلیزیــة بشــأن رغبتــه فــي فــتح شــعبة اللغــة 
والترجمة للدراسة أمام الطالب بدایـة مـن العـام 

ــــادم  ــــي ضــــوء  2014-2013الدراســــي الق ف
وجود ثالثة متخصصین في علم اللغة ووافقـت 
اللجنـــــة علـــــى المقتـــــرح لوجـــــود الشـــــعبة فـــــي 

 .الالئحة الحالیة والمقترحة 

  

  :موضوعات الدراسات العلیا :   رابعا
ـــب  .1 ـــرة تســـجیل بحـــث الطال محمـــد / مـــد فت

علــى عبــد الكــریم  المســجل لدرجــة محمــود 
ــى موافقــة مجلــس قســم  ــاء عل الــدكتوراة بن

م لمـــــدة عــــــام 1/4/2013التـــــاریخ فــــــى 
ــــــــــن  ــــــــــارا م م حتــــــــــى 11/4/2013اعتب

ـــراح لجنـــة 10/4/2014 ـــى اقت ـــاء عل م بن
  .اإلشراف 

  -: القرار  
  .وافق مجلس الكلیة

  

دینــا /  عــدیل لجنــة االشــراف علــى الطالبــةت .2
محمد سعد عبـد الـرازق ، المسـجلة لدرجـة 

الماجســــــتیر فــــــى اآلداب بقســــــم التــــــاریخ   
صـالح أحمـد هریـدى ، / د.أ: تحت اشراف 

ً . د أحمــد عبــد العزیــز عیســى ، وذلــك بنــاء
علــــى موافقــــة مجلــــس قســــم التــــاریخ فــــى 

  -: القرار  
  .وافق مجلس الكلیة

  



م لیصـــــــبح االشـــــــراف علـــــــى 1/4/2013
أحمد عبد العزیز عیسـى / د: النحو التالى 

صالح أحمـد / د.ا ، وذلك العتذار أ، منفرد
هریدى عن اإلشراف نظـرا النشـغاله بمهـام 

 .علمیة وظروفه الخاصة 
ـــة .1 ـــده /  تســـجیل بحـــث الطالب ـــراهیم عب ـــة إب نهل

النجـــــار  لدرجـــــة الـــــدكتوراة فـــــى االداب قســـــم 
التـــاریخ واالثـــار المصـــریة واالســـالمیة  شـــعبة 

ـــــاریخ   ـــــاریخ (الت ـــــدیم ت بنظـــــام الســـــاعات ) ق
المعتمـــدة ، وذلـــك بنـــاء علـــى موافقـــة مجلـــس 

: " م ، فـــى موضـــوع  1/4/2013القســـم فـــى 
ــــــة  –إف  –الملــــــك جــــــد  رع ، دراســــــة تاریخی

ـــــد المـــــنعم / د :  ،  بإشـــــراف " حضـــــاریة  عب
ــدیم المســاعد بقســم  مجاهــد اســتاذ التــاریخ الق

 .التاریخ بالكلیة 

  -: القرار  
  .وافق مجلس الكلیة

  

إبـــراهیم محمـــود عبـــد /  تســـجیل بحـــث الطالـــب .2
الحمیــد حســنین  لدرجــة الماجســتیر فــى االداب 
ــــار المصــــریة واالســــالمیة   ــــاریخ واالث قســــم الت

بنظـام السـاعات ) تـاریخ قـدیم ( شعبة التـاریخ 
المعتمـــدة ، وذلـــك بنـــاء علـــى موافقـــة مجلـــس 

: " م ، فـــى موضـــوع  1/4/2013القســـم فـــى 
،  بإشــراف " مـة المعبـود إیحـي فــى مصـر القدی

:  
ـــدیم / د    ـــاریخ الق ـــد المـــنعم مجاهـــد اســـتاذ الت عب

 .المساعد بقسم التاریخ بالكلیة 

  -: القرار  
  .وافق مجلس الكلیة

  

م  2012اعتمــــــــاد نتیجــــــــة فصــــــــل الخریــــــــف . 6
لمرحلتــــى الماجســــتیر والــــدكتوراة نظــــام الســــاعات 

الحــــدیث ، ( خ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمعتمــــدة قســــم التاری
ــى موافقــة ) والقــدیم ، واإلســالمى  ــاء عل ــك بن ، وذل

مجلس قسم التـاریخ بجلسـته الطارئـة المنعقـدة فـى 
ـــــــــا تـــــــــم تصـــــــــحیحه فـــــــــى 16/2/2013 م ، وم
 . م21/3/2013

  -: القرار  
  .وافق مجلس الكلیة

  

  -: القرار  مرفت مسـعود جـاب اهللا /  تسجیل بحث الطالبة .7



علــى قطــوش  لدرجــة الماجســتیر فــى االداب قســم 
االجتمــاع  بنظــام الســاعات المعتمــدة ، وذلــك بنــاء 

م ، 2/3/2013علـــى موافقـــة مجلـــس القســـم فـــى 
واقـــــع المســـــئولیة االجتماعیـــــة : " فـــــى موضـــــوع  

 –للجامعات المصـریة فـى تنمیـة المجتمـع المحلـى 
سـكندریة ودمنهـور دراسة تطبیقیة على جـامعتى اإل

ناجى بدر إبراهیم  استاذ علـم / د :   ،  بإشراف " 
  .االجتماع المساعد بالكلیة 

  .وافق مجلس الكلیة
  

ــــة.  8 مــــروة عــــادل /  تســــجیل بحــــث الطالب
صــــبحى دویــــدار  لدرجــــة الماجســــتیر فــــى 
االداب قســــم االجتمــــاع  بنظــــام الســــاعات 

مجلـس المعتمدة ، وذلك بناء على موافقـة 
: م ، فـى موضـوع  2/3/2013القسم فى 

ــــــــة "  ــــــــر المكان الحــــــــراك السیاســــــــي وتغی
السیاســیة لجماعــة اإلخــوان المســلمین فــى 

دراســـــة سوســـــیوتاریخیة للفتـــــرة  –مصـــــر 
  :،  بإشراف " م 2005-2013

ذ علــــــم االجتمــــــاع مجــــــدى بیــــــومى  اســــــتا/ د    
  .المساعد بالكلیة

  -: القرار  
  .وافق مجلس الكلیة

  

منـــــى أحمـــــد علـــــى /  تســـــجیل بحـــــث الطالبـــــة. 9
ـــــى االداب قســـــم  منصـــــور  لدرجـــــة الماجســـــتیر ف
االجتمــاع  بنظــام الســاعات المعتمــدة ، وذلــك بنــاء 

م ، 2/3/2013علـــى موافقـــة مجلـــس القســـم فـــى 
أزمــة التنظــیم النقــابى فــى مصــر : " فــى موضــوع  

وانعكاساتها على تغیر ثقافة االحتجاج لدى العمـال 
( بمحافظـــة الغربیـــة فـــى الفتـــرة  دراســـة تطبیقیـــة –

مجـــدى بیـــومى  / د : بإشـــراف ) م 2005-2012
  .استاذ علم االجتماع المساعد بالكلیة 

  .أشرف البهى  مدرس علم االجتماع بالكلیة / د 

  -: القرار  
  .وافق مجلس الكلیة

  

/ للطالــــب   تشـــكیل لجنــــة الحكـــم والمناقشــــة. 10
خالــــد مبــــارك شـــــافى أل شــــافى المســــجل لدرجـــــة 
الدكتوراة فـى اآلداب مـن قسـم اإلجتمـاع بنـاء علـى 

ــاریخ  م  فــى 3/4/2013موافقــة مجلــس القســم بت
الرســالة عــن الصــحافة الخلیجیــة ودورهــا :موضــوع 

: فــى العالقــات الدولیــة  وذلــك علــى النحــو التــالى 
 ،ســـــامحمــــود علــــم الـــــدین       مشــــرفا ورئی. د.أ

كلیـــة  –أســـتاذ الصـــحافة ووكیـــل الدراســـات العلیـــا 

  -: القرار  
  .وافق مجلس الكلیة

  



  اإلعالم جامعة القاهرة 
  ،مناقشا  ،ى عبد الرؤوف طایع سام.د.أ
  أستاذ ورئیس قسم العالقات العامة  

 كلیة اإلعالم جامغة القاهرة     
          محمود عبد الحمید حمدى  مناقشا.د

كلیة األداب  –أستاذ علم اإلجتماع المساعد 
مجدى أحمد بیومى   مشرفا . د، جامعة دمنهور 

مشاركا     أستاذ علم اإلجتماع المساعد كلیة 
  .جامعة دمنهور    –األداب 

/ للطالــــب   تشـــكیل لجنــــة الحكـــم والمناقشــــة. 11
أحمد حلمى محمد علـى  المسـجل لدرجـة الـدكتوراة 
ــى موافقــة  ــاء عل فــى اآلداب مــن قســم اإلجتمــاع بن

م  فــى موضــوع 3/4/2013مجلـس القســم بتــاریخ 
دور المنظمــات غیــر الحكومیــة فــى تنمیــة الــوعى (

دراســـة –البیئـــى لـــدى المـــرأة فـــى الریـــف المصـــرى 
و وذلــــك علــــى النحــــ) تقییمیــــة بمحافظــــة البحیــــرة 

  :التالى 
د السید رشاد غنیم    رئیسا                .أ  

جامعة   -كلیة األداب –رئیس قسم اإلجتماع 
براهیم    مشرفا             .د.   ،اإلسكندریة  ٕ ناجى بدرا

جامعة –أستاذ علم اإلجتماع المساعد كلیة األداب 
عضوا                ،السید شحاتة  السید .د ،دمنهور

  قائم بعمل  رئیس قسم اإلجتماع 
  كلیة األداب جامعة دمنهور 

أســتاذ  ،مجــدى أحمــد بیــومى  مشــرفا مشــاركا . د 
جامعـــــة –علـــــم اإلجتمـــــاع المســـــاعد كلیـــــة األداب 

      .دمنهور

  -: القرار  
  .وافق مجلس الكلیة

  

مــد فتــرة التســجیل لمــدة ســتة أشــهر اعتبــارا  . 12
ــــــــة الحكــــــــم 9/10/2012مــــــــن  م وتشــــــــكیل لجن

حســــام إبــــراهیم مصـــــلوبى / للطالــــب   والمناقشــــة
ـــى اآلداب مـــن قســـم  المســـجل لدرجةالماجســـتیر  ف
الفلســفة  بنــاء علــى موافقــة مجلــس القســم بتــاریخ 

إشــــكالیة اإلصــــالح (م  فــــى موضــــوع 2/4/2013
السیاسى فى الوطن العربى بین الفكـر اإلسـالمى و 

  -: القرار  
ابـراهیم / یعاد للقسـم مـع افادتنـا بتقریـر السـید الـدكتور

حیــــث  مصــــطفى المشــــرف المشــــارك علــــى الرســــالة 
وافــق االســتاذ الـــدكتور نائــب رئـــیس الجامعــة لشـــئون 
ـــــــــى تعـــــــــدیل االشـــــــــراف فـــــــــي  الدراســـــــــات العلیـــــــــا عل

1/3/2013.  
  



  :على النحو التالى وذلك ) الفكر اللیبرالى
رئیسا ومناقشا     محمد  أحمد عبد القادر . د.أ

–أستاذ الفلسفة ورئیس قسم الفلسفة كلیة األداب 
   .جامعة اإلسكندریة

  ،مناقشا ،سهیر عبد السالم حنفى .د.أ
–أستاذ فلسفة السیاسـة بقسـم الفلسـفة كلیـة األداب 

      السـید شـعبان حسـن  مشـرفا .د ،جامعة حلوان
-أســـتاذ مســـاعد بقســـم الفلســـفة كلیـــة األداب      

  .جامعةاإلسكندریة 
مشـــــرفا مشـــــاركا      ،إبـــــراهیم مصـــــطفى إبـــــراهیم. د 

أستاذ مساعد الفلسفة الحدیثـة والمعاصـرة المتفـرغ 
  .جامعة دمنهور–بكلیة األداب 

ســــمیة / تعـــدیل موضـــوع بحـــث الطالبـــة . 13
فـى المسـجلة لدرجـه الـدكتوراة   –فـوزى أنـیس 

ـــــس قســـــم  ـــــة مجل ـــــى موافق ـــــاء عل اآلداب ، بن
صـورة األخـر "م مـن 3/4/2013االجتماع فـى 

دراسـة تحلیلیـة لصـورة " فى السینما األمریكیـة 
" لیصـبح  2005-2000العربى فى الفترة من

دراســـة " صــورة األخـــر فـــى الســینما األمریكیـــة 
-2000تحلیلیة لصورة العربى فى الفترة مـن 

ــــأن هــــذا الت"  2010 ــــر  ال یمــــس علمــــا ب غیی
  .جوهر الموضوع

  -: القرار  
  .وافق مجلس الكلیة

  

/ للطالبــــة   تشـــكیل لجنـــة الحكـــم والمناقشـــة. 14
ــــد الصــــاوى  المســــجلة  لدرجــــة  ــــور محم وفــــاء أن
ـــاء  ـــى اآلداب مـــن قســـم الفلســـفة بن الماجســـتیر  ف

م  2/4/2013علــى موافقــة مجلــس القســم بتــاریخ 
–مشـكلة الـوعى عنـد دیفیـد شـالمرز :فى موضـوع 
  :وذلك على النحو التالى  ،دراسة نقدیة 

حربى عباس عطیتو  رئیسا ومناقشا                   .د.أ
  جامعة اإلسكندریة –أستاذ الفلسفة بكلیة األداب 

  شرفا  م ،  دالسید شعبان حسن.
  أستاذ مساعد الفلسفة بكلیة األداب 

 جامعة اإلسكندریة
         عطیة صقر   مناقشامسعد .د

  -: القرار  
  .وافق مجلس الكلیة

  



جامعة   -أستاذ مساعد الفلسفة بكلیة األداب  
  بنها
فاطمـة أحمـد / مد فترة تسجیل بحث الطالبة  . 15

ــــد العزیــــز الصــــاوى   المســــجلة  لدرجــــة  فــــؤاد عب
الدكتوراة بنـاء علـى موافقـة مجلـس قسـم اإلجتمـاع  

ـــــــى  اعتبـــــــارا مـــــــن م لمـــــــدة عـــــــام 3/4/2013ف
م بناء على اقتراح 8/4/2014م إلى 8/4/2013

  .لجنة اإلشراف

  -: القرار  
  .وافق مجلس الكلیة

  

/ للطالــــب   تشـــكیل لجنــــة الحكـــم والمناقشــــة. 16
ــى المســجل  ــة العتیب ــاحى بــن زریب فیصــل غــازى من
لدرجة الدكتوراة فى اآلداب مـن قسـم الفلسـفة بنـاء 

م  2/4/2013علــى موافقــة مجلــس القســم بتــاریخ 
إشـــكالیة الدولـــة الحدیثـــة فـــى الفكـــر "فـــى موضـــوع 

  "العربى المعاصر 
  :وذلك على النحو التالى 

ومشرفا      فضل اللة محمد إسماعیل     رئیسا .د.أ
  أستاذ فلسفة السیاسة بقسم الفلسفة كلیة األداب

  جامعة دمنهور 
  مشرفا مشاركا  میالد زكى غالى  .د.أ  
أستاذ الفلسفة المتفـرغ ورئـیس قسـم الفلسـفة كلیـة   

 األداب جامعة دمنهور            
أستاذ مساعد بقسم    عضوا   یاسر قنصوة  .د. 

  دمنهور  جامعة–الفلسفة كلیة األداب 
ــــراهیم     عضــــوا    أســــتاذ   دإبــــراهیم مصــــطفى إب

مســاعد الفلســفة الحدیثــة والمعاصــرة المتفــرغ كلیــة 
  .جامعة دمنهور –األداب 

  -: القرار  
  .وافق مجلس الكلیة

  

إینـــاس محمـــد أحمـــد الســـید / مـــنح الطالبـــة . .17
النجار درجة الدكتوراة فى األداب من قسم الفلسفة 
بتقـدیر مرتبـة الشـرف األولــى فـى رسـالتها المقدمــة 

نظریة معرفة العلـم العربـى فـى القـرن "منها بعنوان 
خلیفــة  –الثالــث عشــر مــیالدى  –الســابع الهجــرى 

ك بعــد أن وذلــ" بــن أبــى المحاســن الحلبــى نموذجــا 
أتمت الطالبة التصـویبات والمالحظـات التـى أبـدتها 

  -: القرار  
  .وافق مجلس الكلیة

  



لجنــة المناقشــة والحكــم علمــا بــأن تــاریخ المناقشــة 
  .م14/2/2013یوم 
حنـان  سـعید /  الطالبـة تعدیل موضوع بحـث.  18

محمود عبدالحلیم المسـجلة لدرجـة  الـد كتـوراه فـى 
مصـــر     فـــى الفتـــرة  موضـــوع الحـــج والعمـــرة مـــن

دراســــة جغرافیــــة  لیصــــبح ) م2005-1980(مــــن
الحــج والعمــرة مــن مصــر " الموضــوع بعــد التعــدیل 

ــذ عــام  ــة  -م 1980من علمــا بــأن " دراســة جغرافی
هـــذا التعـــدیل الیمـــس جـــوهر الموضـــوع بنـــاء علـــى 

  .م6/4/2013موافقة قسم الجغرافیا 

  -: القرار  
  .وافق مجلس الكلیة

  

احمـــــد مختـــــار حامـــــد /الطالـــــب وقـــــف قیـــــد . 19
المســجل لدرجــة الكتــوراه قســم الجغرافیــا لمــدة عــام 
ثــــــــانى بنــــــــاء علــــــــى موافقــــــــة مجلــــــــس القســــــــم 

إلــــــى 13/3/2013م ، اعتبــــــارا مــــــن6/4/2013
  .م12/3/2014

  -: القرار  
  .وافق مجلس الكلیة

  

أعـــادة تشـــكیل لجنـــة الحكـــم والمناقشـــة بنـــاء . 20
ــــــــــس قســــــــــم الجغرافیــــــــــة  ــــــــــى موافقــــــــــة مجل عل

ــة 6/4/2013فــى / م للرســالة المقدمــة مــن الطالب
هنــاء شـــلبى محمـــد لدرجـــة الماجســـتیر فـــى االداب 
ــــر الصــــحراوى  ــــة المســــتدیمة للظهی ــــوان التنمی بعن
لمحـــــافظتى البحیـــــرة والمنوفیـــــة باســـــتخدام نظـــــم 

وذلـــك لمـــرور ثالثـــة أشـــهر  .المعلومـــات الجغرافیـــة
 :على التشكیل السابق ، وذلك على النحو التالى

  عبدالمعطى شاهین عبد المعطى /د.ا
اســــــتاذ الجغرفیــــــا بكلیــــــة االداب جامعــــــة طنطـــــــا                         

                                                                .رئیسا
ـــا المســـاعد /د.ا عـــالء عـــزت شـــلبى أســـتاذ الجغرفی

 بكلیة االداب جامعة دمنهور مشرفا
عبـدالعظیم  أسـتاذ الجغرفیـا عبد العظـیم أحمـد /د.ا 

المســــــــــاعد بكلیـــــــــــة االداب جامعـــــــــــة دمنهـــــــــــور              
  .مناقشا

  -: القرار  
  .وافق مجلس الكلیة

  

ـــى االداب  .21 ـــدكتوراه ف مـــنح درجـــة ال
مـــن قســـم اللغـــة العربیـــة وادابهـــا واللغـــات 

  -: القرار  
  .وافق مجلس الكلیة



عــــادل محمــــد /الشــــرقیة وادابهــــا للطالــــب 
مرتبــة الشـــرف : عبــداهللا بصــیص بتقـــدیر 

شـعر (للرسالة المقدمة منه بعنـوان االولى 
وذلك بعـد ) ابن جابر االندلسى دراسة فنیة

ـــب التصـــویبات والمالحظـــات  ان اتـــم الطال
التــى ابــدتها لجنــة الحكــم والمناقشــة وذلــك 
ـــــــس القســـــــم  ـــــــة مجل ـــــــى موافق ـــــــاء عل بن

ـــــــى ـــــــاریخ 3/4/2013ف ـــــــأن ت م علمـــــــا ب
  .م2/3/2013المناقشة 

  

مــنح درجــة الماجســتیر فــى االداب مــن قســم  .22
اللغـــة العربیــــة وادابهـــا واللغــــات الشـــرقیة وادابهــــا 

ـــب  ـــاز  / للطال ـــدیر ممت ـــدمرداش بتق ـــق ال ـــد توفی ولی
ــوان ــة فــى (للرســالة المقدمــة منــه  بعن حــذف الجمل

وذلــك بعــد ان ) القــرأن الكــریم دراســة نحویــة داللیــة
ها اتــم الطالــب  التصــویبات والمالحظــات التــى ابــدت

لجنـــة الحكـــم والمناقشـــة وذلـــك بنـــاء علـــى موافقـــة 
م علمــا بــأن تــاریخ 3/4/2013مجلــس القســم فــى

  .م 2013فى شهر فبرایر  المناقشة

  -: القرار  
  .وافق مجلس الكلیة

  

  : لجنة العالقات الثقافیة: ًا خامس
 1إحاطـــة مجلـــس قســـم التـــاریخ بجلســـته فـــى  -1

محاضـرة فایزة صـقر . د. علما بالقاءأ2013إبریل 
العدالـــــــة االنتقالیــــــــة بمركـــــــز اإلبــــــــداع "بعنـــــــوان 

مرفــق طیــه . 2013مــارس  20یــوم "باإلســكندریة 
  .برنامج المؤتمر 

  -: القرار  
ا الكلیة مجلس أحیط ً   .علم

  

 1إحاطـــة مجلـــس قســـم التـــاریخ بجلســـته فـــى  -2
فایزة صـقر محاضـرة . د. علما بالقاءأ2013إبریل 

یـوم "اإلسـكندریة  الجذور الفرعونیـة لمدینـة"بعنوان 
  .مرفق طیه بیان المحاضرة  . 2013مارس  17

  -: القرار  
ا ً   .أحیط مجلس الكلیة علم

  

 1إحاطـــة مجلـــس قســـم التـــاریخ بجلســـته فـــى  -3
محمد رفعـت اإلمـام . علما  بحضور د2013إبریل 

لجنـــــة التـــــاریخ بـــــالمجلس األعلـــــى للثقافـــــة یـــــوم 
ــم االشــتراك فــى نقــس  3/2013/ 28الخمــیس  ،ث

  -: القرار  
ا ً   .أحیط مجلس الكلیة علم

  



المــرأة المصــریة تحــدیات " وم فــى فعالیــات نــدوة الیـ
  ".الماضى واستجابة الحاضر 

 1إحاطـــة مجلـــس قســـم التـــاریخ بجلســـته فـــى  -4
د صـــــالح هریـــــدى .علمـــــا بحضـــــورأ2013إبریـــــل 

مــؤتمر العـــرب عبــر العصـــور ، وقــد شـــارك ببحـــث 
الدولــة دور األســطول المصـرى فــى حـروب "بعنـوان 

مرفـق .19العثمانیة فى النصف الثـانى مـن القـرن 
  .طیه تقریر المؤتمر باإلسماعلیة

  -: القرار  
ا ً   .أحیط مجلس الكلیة علم

  

 1إحاطـــة مجلـــس قســـم التـــاریخ بجلســـته فـــى  -5
د صــــالح هریــــدى .علمــــا بإشــــتراك أ2013إبریــــل 

ــاریخ الحدی ـــأســتاذ الت ث و المعاصــر المتفــرغ ـــــــــــــــــ
بالقســم فعالیــات المــؤتمر الــدولى األول عــن تــاریخ 

إبریــل  18-16األكــراد بكــرد ســتان فــى الفتــرة مــن 
موقـف السـلطان  "وذلك ببحث تحـت عنـوان  2013

مــن القضــیة  1909 -1876عبــد الحمیــد الثــانى 
والـذى تنظمـه جامعـة صـالح الـدین بأربیـل " الكردیة

لســــیادته أن أبلــــغ  وقــــد ســــبق.بكردســـتان العــــراق 
  .مرفق طیة تقریر المؤتمر .القسم بذلك 

  -: القرار  
ا ً   .أحیط مجلس الكلیة علم

  

 1إحاطـــة مجلـــس قســـم التـــاریخ بجلســـته فـــى  -6
ــاء د2013إبریــل  ــور محاضــرة . علمــا بالق ــایز أن ف

إطاللـــة علـــى "بمكتبـــة مصـــر العامـــة تحـــت عنـــوان 
ــــو المطــــامیر  ــــرج بمركــــز أب ــــوم الف ــــوم "حفــــائر ك ی

ـــادة بإلقـــاء ســـیادته .12/3/2013 مرفـــق طیـــه إف
  . المحاضرة 

  -: القرار  
ا ً   .أحیط مجلس الكلیة علم

  

إحاطة مجلس قسم األثارو الدراسات الیونانیة  -7
علمــــا 2013إبریــــل  1والرومانیــــة بجلســــته فــــى 

  TEMPUSعبیــر قاســم ورشــة عمــل .بحضـور د
باإلســـــكندریة  2013مــــارس  10-9مــــن الفتـــــرة 

  .مرفق طیه تقریر عمل الورشة .

  -: القرار  
ا ً   .أحیط مجلس الكلیة علم

  

إحاطـــــة مجلـــــس قســـــم الجغرافیـــــا بجلســـــته  -8  
بشــأن موعــد  2013 -4-6المنعقــدة یــوم الســبت 

المـؤتمر العلمــى للقســم مــع نهایــة الفصــل الدراســى 

  -: القرار  
ا ً   .أحیط مجلس الكلیة علم

  



ــــانى  ــــد ســــبق للقســــم أن 2013-2012الث ، و ق
  . أرسل خطة بخصوص المؤتمر العلمى 

بجلســــــته موافقــــــة مجلــــــس قســــــم الجغرافیــــــا  -9
بشأن حضور  2013 -4-6المنعقدة یوم السبت 

د محمــد مجــدى تــراب المــؤتمر الــدولى الســادس .أ
عشر لعلوم كهوف الكارست بجمهوریة التشـیك، و 

 2013یولیــــو  28-21یعقــــد خــــالل الفتــــرة مــــن 
  :ومرفق طیه .
  .خطاب قبول البحث لإللقاء بالمؤتمرونشره -1
  .خطاب دعوة شخصیة لحضور المؤتمر   -2
الصفحة الرئیسـیة لموقـع المـؤتمر علـى شـبكة  -3

  .اإلنترنت 
  .قائمة برسم االشتراك بالمؤتمر  -4
  نسخة كاملة من البحث المقبول بالمؤتمر  -5
  ).صفحات  5(
  .ملخص البحث باللغة العربیة  -6

  -: القرار  
وافـــــــق مجلـــــــس الكلیـــــــة علـــــــى أن تتحمـــــــل الجامعـــــــة 

  .النفقات
  

موافقــــة مجلــــس قســــم الجغرافیــــا بجلســــته   - 10
بشــأن طلــب  2013 -4-6المنعقــدة یــوم الســبت 

ــراب بخصــوص تنظــیم ســمینار .أ د محمــد مجــدى ت
ــــى  ــــم قبولهــــا ف ــــى ت ــــة الت لعــــرض األبحــــاث العلمی
مـــــؤتمرات دولیـــــة بالخـــــارج أو النشـــــر بالـــــدوریات 

-2012العلمیــــة خــــالل العــــام الجــــامعى الحــــالى 
ــــى أن یكــــون الســــم2013 ــــوم ، عل ینار بالقســــم ی

دون . الســـــاعة العاشـــــرة صـــــباحا 2013مـــــایو 3
ــة المصــریة للتغیــرات  التعــرض و التعریــف بالجمعی
البیئة ألنهـا جمعیـة أهلیـة ال صـلة لهـا بالجامعـة ، 

  . وسیادته یرأس مجلس إدارتها

  -: القرار  
  .مجلس الكلیة وافق

  

إحاطــة مجلــس قســم اللغــة العربیــة  بجلســته  -11
بشــأن مشــاركة 3/4/2013المنعقــدة یــوم األربعــاء 

سـامح مصـطفى العشـماوى مـدرس / السید الـدكتور
الدراســات اإلســـالمیة بالقســـم فــى المـــؤتمر الـــدولى 

 –جامعـة الفیـوم  –الحادى عشر لكلیـة دار العلـوم 
ــــاء  ــــین و الثالث ــــومى األثن ــــى ی / 3/  26،  25 ف

  -: القرار  
امجلس الكلیة  أحیط ً   .علم

  



 –الدراسات العربیة و اإلسـالمیة " ،بعنوان  2013
ومرفـق طیـه إفـادة كلیـة دار ".بین التـراث والتجدیـد 

  .جامعة الفیوم  –العلوم 
إحاطــة مجلــس قســم اللغــة العربیــة  بجلســته  -12

بشــأن مشــاركة 3/4/2013المنعقــدة یــوم األربعــاء 
مصـطفى العشـماوى مـدرس سـامح / السید الـدكتور

مكانــة المــرأة " الدراســات اإلســالمیة بالقســم ببحــث 
فـى المـؤتمر الـدولى الـذى " فى الشریعة اإلسالمیة 

فــى الفتــرة  –جامعــة دمیــاط  –تعقــده كلیــة األداب 
اإلســـالم و " ، بعنــوان  2013نــوفمبر  6 -4مــن 

مئویــــــة بنــــــت  –المــــــرأة فــــــى العصــــــور الحدیثــــــة 
ـــه ط". الشـــاطىء  لـــب ســـیادته لـــرئیس ومرفـــق طی

  .القسم 

  -: القرار  
امجلس الكلیة  أحیط ً   .علم

  

كتاب مجلس قسم التـاریخ بجلسـته المنعقـدة  -13
  :بشأن ترشیح كل من 1/4/2013فى 

  د فایزة محمود صقر .أ
ــز  أســتاذ ورئــیس القســم لنیــل جــائزة الجامعــة للتمی

   2013العلمى عام 
  أحمد إسماعیل الجمال .د 

بالقسـم لنیـل جـائزة التشـجیع العلمـى أستاذ مساعد 
  .2013عام 
تشـــــكیل لجنـــــة لفحـــــص جـــــوائز  :قـــــرار اللجنـــــة* 

  :على النحو التالى  2013الجامعة لعام 
  محمد عبد القادر عبد الحمید  د.أ -1

ــــــــا و البحــــــــوث                ــــــــة للدراســــــــات العلی ــــــــل الكلی وكی
  رئیساً 

  د صالح محمد هریدى  .أ -2
ــــــــــــــــاریخ                      ـــــــتاذ المتفــــــــــــــــرغ  بقســــــــــــــــم الت األســـــــــ

  عضوا
  د محمد مجدى تراب  .أ -3

ـــــــــــــــة                        ـــــــــــــــرغ بقســـــــــــــــم الجغرافی ـــــــتاذ المتف األســــــــ
  عضوا 

  د عبد الواحد الشیخ .أ -4

  -: القرار  
  .وافق مجلس الكلیة على تشكیل اللجنة المقترحة 

  



ــــــیس مجلــــــــــــس قســــــــــــم اللغــــــــــــة العربیــــــــــــة                       رئــــــ
  عضوا

  د میالد ذكى غالى.أ -5
ــــــــــــــــــیس مجلــــــــــــــــــس قســــــــــــــــــم الفلســــــــــــــــــفة                             رئ

  .عضوا
  :لجنة خدمة المجتمع وتنمیة البیئة :  سادساً 

ضــرورة تشــغیل االتوبیســات المكیفــة ألعضــاء  .1
 .هیئة التدریس

  -:  اللجنةقرار 
ـــى  ـــة بالتأكیـــد عل ـــب اللجنـــة ادارة الكلی ـــیس تطال رئ

ــــة بضــــرورة تشــــغیل االتوبیســــات المكیفــــة  الجامع
 1/4لخدمة أعضاء هیئـة التـدریس فـي الفتـرة مـن 

حتــى أول اكتــوبر لعــدم صــالحیة االتوبیســات التــى 
تعمل على الخط للمسافات الطویلـة وبخاصـة حالـة 
ارتفاع درجـات الحـرارة فـي فصـل الصـیف خصوصـا 
أن عدم استعمال هذه االتوبیسات سوف یعجـل فـي 

تالفهــا كمــا تطلــب اللجنــة مــن الجامعــة تخصــیص ا
ــــدریس  ــــة الت ــــل الســــادة أعضــــاء هیئ ــــوبیس لنق ات
القـــادمین مـــن خـــارج دمنهـــور عـــن طریـــق القطـــار 
ذهابا و ایابا فالوضع القائم یمثل تحكما مـن حركـة 
النقــل بالجامعــة فــي أعضــاء هیئــة التــدریس بتعمــد 
ركـــن االتوبیســـات المكیفـــة بحجـــة انهـــا مخصصـــة 

ــــة للطــــالب كــــأن ــــى أعضــــاء هیئ هم یســــتكثرون عل
التــدریس وســیلة نقــل مریحــه وهــذا أمــر غیــر الئــق 
وغیر مقبول بل فیه أهانة العضاء هیئـة التـدریس 
و لســنا أقــل مــن الجامعــات االخــرى التــى تخصــص 

  .وسائل نقل محترمة العضائها

  -: القرار  
  .وافق مجلس الكلیة

  

التأكیـد علـى منـع التـدخین بالكلیـة و خصوصـا  .2
أعضــــاء هیئــــة التــــدریس الــــذین یمثلــــون مـــن 

 .القدوه للطالب
  -:  اللجنةقرار 

یرفــق القــانون الخــاص بالوقایــة مــن التــدخین الــى 
األقســـام العلمیـــة و التأكیـــد علـــى الســـادة أعضـــاء 

  -: القرار  
  .مجلس الكلیة وافق

  



هیئة التدریس ومعـاونیهم أن یكونـوا القـدوة و یأكـد 
  .علیهم بعدم التدخین مع ضرورة توقیعهم بالعلم

ــــة خدمــــة  .3 مناقشــــة الخطــــة االســــتراتیجیة للجن
 .المجتمع وتنمیة البیئة في السنوات القادمة

تفعیـــل وحـــدة دعـــم الخـــریجین مـــن : قـــرار اللجنـــة 
أســـماء الشـــیخ بمتابعـــة / خـــالل تفـــویض الـــدكتورة

وحــدة الخــریجین للوقــوف علــى مشــكالتها و تفعیــل 
ـــة ســـیادة  العمیـــد وحـــدة الـــدعم االعالمـــي ومخاطب

بخصوص التواصل مع وزارة التربیة والتعلـیم لنشـر 
الثقافة بین طالب المدارس مـن خـالل عمـل نـدوات 

  .بالمدارس یشارك فیها أعضاء هیئة التدریس

  -: القرار  
  .مجلس الكلیةوافق 

  

بخصـــوص تقریـــر مراســـم بروتوكـــول التعـــاون  .4
الثقــــافي  بــــین كلیــــة اآلداب  ومكتبــــة مصــــر 

صـــــــالون (فیمــــــا یخــــــص العامــــــة بــــــدمنهور 
ــــدالوهاب المســــیرى ــــة ) عب الكــــائن مقــــره بمكتب

مصــر واجتمــاع األســتاذ الــدكتور عمیــد الكلیــة 
مـــع مـــدیر مكتبـــة   البروتوكـــول بكلیـــة اآلداب 

ــي  مرســى / یوســف القعیــد و االذاعــى / للروائ
فـن كتابـة القصـة القصـیرة " عبدالعلیم عنوانها 

  ".و آلیاتها 

  -: القرار  
  .ة علماأحیط مجلس الكلی

  
  

عبیــــر / بخصــــوص حصــــول الســــیدة الــــدكتورة .5
قاسـم علـى شـهادة تقـدیر مـن محافظـة البحیــرة 
للجهـــــود المبذولـــــة بتنشـــــیط الســـــیاحة بشـــــكل 

  .طالبي ونموذج حجر رشید

  -: القرار  
أحــیط مجلــس الكلیــة علمــا مــع تقــدیم التهنئــة والشــكر 

  .لسیادتها على نشاطها المتمیز
  

  : دوریة االنسانیات:  سابعا
مــــــــن دوریــــــــة ) 39(االنتهـــــــاء مــــــــن العـــــــدد  .1

االنســانیات وتــم تســلیمه الــى الكلیــة و یحتــوى 
ـــــى عـــــدد  ـــــًا وخمـــــس ملخصـــــات ) 11(عل بحث

  .للماجستیر والدكتوراه

  -: القرار  
  .أحیط مجلس الكلیة علما

  

  كما احیط مجلس الكلیة علمـا بمطالـب الطـالب
المقدمـة مــن أمـین اللجنــة االجتماعیـة واالمــین 
المســــاعد بالكلیـــــــــــــــــــــــة و ســــیتم تلبیــــة هــــذه 

  -: القرار  
  .أحیط مجلس الكلیة علما

  



المطالـــب فـــي حـــدود امكانیـــات الكلیـــة الحالیـــة 
  .لحین النقل للمبنى الجدید باالبعادیة 

  
  .ثانیة بعد الظهروقد انتهى االجتماع الساعة الهذا 

  
  رئیس المجلس وعمید الكلیة         أمین المجلس                           

  
 ماجد محمد شعله/ د.أ              مجدي محمد حسین/ د.أ

 


