
  
   ٢٠١٢/٢٠١٣للعام الجامعي السابع  محضر مجلس الكلیة

  ١١/٢/٢٠١٣المنعقد یوم  االثنین الموافق
  
  
  

  
  
  
      -:ضور كل مناجتمع مجلس الكلیة في تمام الساعة الحادیة عشرة  صباحا   بمكتب ورئاسة  السید األستاذ الدكتور/ ماجد محمد شعله   عمید الكلیة و بح   
 وكیل الكلیة لشئون التعلیم والطالب       السیدأ.د/ على أحمد  -
 وكیل الكلیة للدراسات العلیا والبحوث            .د/ محمد عبد القادر عبد الحمیدأ -
 وكیل الكلیة لشئون خدمة المجتمع وتنمیة البیئة              أ.د/ مجدي محمد حسین -
 رئیس مجلس قسم اللغة العربیة     أ.د/ عبدالواحد حسن الشیخ -
 االستاذ المتفرغ بقسم التاریخ              صالح أحمد هریدي أ.د/ -
 االستاذ المتفرغ بقسم الجغرافیا      أ.د/ محمد مجدى تراب -
 االستاذ المتفرغ بقسم الفلسفة      أ.د/ میالد زكى غالي -
 القائم بعمل رئیس مجلس قسم الجغرافیا             د. عالء الدین حسین عزت شلبي -
  قسم االجتماع مجلس القائم بعمل رئیس       د. السید شحاته السید -
 قسم اللغة اإلنجلیزیة مجلس  القائم بعمل رئیس    د. میراندا محمد خمیس الزوكه -
 اآلثار والدراسات الیونانیة والرومانیةمجلس القائم بعمل رئیس قسم     د. عبیر عبد المحسن قاسم -
 افیااالستاذ المساعد بقسم الجغر     د. عبدالعظیم أحمد عبدالعظیم -
 التاریخالمدرس بقسم       عادل اسماعیل هاللد.  -
 المدیر التنفیذي لوحدة ضمان الجودة بالكلیة    د. سامح مصطفى العشماوي -
 أمین الكلیة    السید / إبراهیم سعد الشرقاوي -
 إداري            سیدة / نفین محمد رحومةال -
  -الحضور :عدم و اعتذر عن  -

  مجلس قسم التاریخ لظروف خاصة بسیادتها.رئیس     السیدة أ.د/ فایزة محمود صقر
  افتتح السید أ.د/  ماجد محمد شعله عمید الكلیة ورئیس المجلس  االجتماع

  " بسم اهللا الرحمن الرحیم "
سیادته بأنـه  أوضحمتمنیًا مزید من التقدم والتوفیق للجمیع ثم في بدایة االجتماع رحب السید أ.د/ عمید الكلیة ورئیس المجلس بجمیع السادة الحاضرین  -

ً على ذلـك فـان مجلـس یؤكـد علـى السـادة الـوكالء  سـرعة االنتهـاء مـن لتطویر الكلیة سبق وأن تم تكلیف السادة وكالء الكلیة بعمل خطة استراتیجة  بناء
 وضع الخطط االستراتیجیة  لعرضها على مجلس الكلیة بجلسته القادمة للبدء في تفعیلها.

ــاد الســید أ.د/ عمیــد - ـــر روح  كمــا أف ــة و نشـــــــ ــة بالكلی ــاونیهم باالقســام العلمی ــدریس ومع ــة الت ــع أعضــاء هیئ ــین جمی ــة ب ــه حســنًا لتوطیــد العالق ــة بأن الكلی
وقر معاونـة بقسـمه المـالتعــــــــــــاون و تیسیرًا للعمل باالقسام یفضل أن یكون التعامل بین السید أ.د/ رئیس كل قسـم مـع أعضـاء هیئـة التـدریس والهیئـة ال

 بصفه مباشرة.
خصم بدل كما أفاد سیادته بأنه فى حالة عدم تعاون عضو هیئة التدریس مع وحدة ضمان الجودة بالكلیة فیما یطلب منه من أعمال خاصة بالجودة سیتم  -

 الجودة بعد انذاره كتابیًا أول مره بأنه سیتم خصم بدل الجودة منه  في حالة عدم التعاون مع الوحدة.
  
  :التالي  على النحو -



  
 
  

 :   -: موضوعات اإلحاطة :أوًال
  

  تم التصدیق على محضر مجلس الكلیة السابق . -
  -ثانیا : موضوعات هیئة التدریس :

  
كتاب مجلس قسم اللغة العربیة  بجلسـته المنعقـدة -١

ـــــي  ــــس ٢/٢/٢٠١٣فـــ علمــــًا بقــــرار   باحاطــــة المجل
اللجنــة العلمیــة الدائمــة لترقیــة األســاتذة " لجنــة اللغــة 
العربیــة و آدابهــا "  والخــاص بترقیــة الســید الــدكتور/ 
عمر شحاته محمد األستاذ المساعد بالقسم الى درجـة 
أستاذ بذات القسم والموافقة على تعینه أسـتاذ بالقسـم 

  بناء على الطلب المقدم منه.

  -القرار  : 
  جلس الكلیة.وافق م

  

٢-  
كتـــاب الســـید أ.د/ صـــالح أحمـــد هریـــدي والمرفـــق بـــه  .١

الخــــاص  ١٩/١/٢٠١٣) بتــــاریخ ٢جتمـــاع  رقــــم (اال
 بمركز الدراسات التاریخیة العربیة التركیة.

  

    - القرار  :  
  وافق مجلس الكلیة.

  
  

ـــا  -٣ .٢ كتـــاب الســـید أ.د/ وكیـــل الكلیـــة للدراســـات العلی
بقبــول الكتــب المهــداه والبحــوث ومقــرر لجنــة المكتبــة 

ـــــدالعظیم أحمـــــد  ـــــدكتور/ عب ـــــن الســـــید ال ـــــة م المقدم
ـــى  عبـــدالعظیم األســـتاذ المســـاعد بقســـم الجغرافیـــا  عل

 النحو التالي :
 كتاب الكشوف الجغرافیة -
 كتاب ضوابط العمل السیاسي في االسالم -
 كتاب التربیة الجنسیة في االسالم -

  .كتاب المرأة في صدر االسالم

  -القرار  : 
  مجلس الكلیة. وافق

  

كتاب مجلس قسم الجغرافیا بجلسـته المنعقـدة فـي  -٣ .٣
بشــــأن اعــــداد مشــــروع بحثــــى بمعاونــــة  ٢/٢/٢٠١٣

أعضاء هیئة التدریس بالقسم و قد قام القسـم بإعـداد 
 مشروعین وهم :
  المشروع االول :

األطلس الخرائطى الرقمي للمواقع األثریة بمحافظة 

  -القرار  : 
  وافق مجلس الكلیة.

  



  البحیرة
  ویتكون فریق العمل من :

  رئیس المشروع    أ.د/ ماجد محمد شعله
  المدیر التنفیذي      د. عالء عزت شلبي
  عضواً       أ.د/ محمد عبدالقادر

  عضواً     أ.د/ محمد مجدى تراب
  عضواً   د. عبدالعظیم أحمد عبدالعظیم

  عضواً     د. میرفت عبداللطیف فراج
  عضواً     د. فایز أنور عبدالمطلب
  مشرف فنى    د. محمد عوض السمنى

مســـــــئول عمـــــــل     ن محمد عبدالالهأ. ایما
  میداني

مســـــــئول عمـــــــل       أ.أحمد فرحات السید
  میداني

مســـــــئول عمـــــــل   أ. عبدالمولى شعبان عبدالمولى
  میداني

مســـــــئول عمـــــــل      أ. هبه عزاز الطویل
  میداني

مســـــــئول عمـــــــل     أ. نورالدین محمد زكى
  میداني

  المشروع  الثاني :
  دمنهورالخریطة الطبوغرافیة لمجمع األبعادیة بجامعة 

  ویتكون فریق العمل من :
  رئیس المشروع    أ.د/ ماجد محمد شعله

  المدیر التنفیذي  د. عبدالعظیم أحمد عبدالعظیم
  عضواً       أ.د/ محمد عبدالقادر
  عضواً       د. عالء عزت شلبي

    عضواً     د. محمد عوض السمنى
  مشرف فنى    د. میرفت عبداللطیف فراج

مســـــــئول عمـــــــل     أ. ایمان محمد عبدالاله
  میداني

مســـــــئول عمـــــــل       أ.أحمد فرحات السید
  میداني



مســـــــئول عمـــــــل   أ. عبدالمولى شعبان عبدالمولى
  میداني

مســـــــئول عمـــــــل      أ. هبه عزاز الطویل
  میداني

مســـــــئول عمـــــــل     أ. نورالدین محمد زكى
  میداني

  
  ون الطالب :ؤ ثالثا:   موضوعات ش

  
حیث المبدأ على فتح أربعة أقسام علمیـة جدیـدة طبقـًا الحتیاجـات وافق مجلس الكلیة من  .١

 السوق المحلیة وهي :
 قسم اللغة الصینیة -
 قسم اللغات الشرقیة -
 قسم االعالم -
 قسم وثائق ومكتبات -

مـــع تفـــویض الســـید أ.د/ وكیـــل الكلیـــة لشـــئون التعلـــیم والطـــالب تشـــكیل لجنـــة مـــن بعـــض الســـادة 
 متخصصین لوضع المقررات و توصیفها لهذه االقسام.أعضاء هیئة التدریس بالكلیة ومن 

  
وافق مجلس الكلیة على تدریس مادة حقوق االنسان على مدى یـومي ( اإلثنـین و الثالثـاء ) 

) بالكلیـة و ذلـك بالتنسـیق مـع السـید أ.د/ ٢،  ١بمـدرج (   ٦- ٤من كل أسبوع من السـاعة 
  .وكیل الكلیة لشئون التعلیم والطالب

  
الكلیة على ما جاء بمحضر لجنة شئون التعلـیم والطـالب  بجلسـتها وافق مجلس 

  على النحو التالي : ٧/٢/٢٠١٣التى عقدت في 
إال فیمــــا یتعلــــق بموضــــوع االمتحانــــات التصــــدیق علــــى موضــــوعات الجلســــة الســــابقة  -١

االلیكترونیة فقد تحفظ السید الدكتور / محمد أبوعلى على أن تصحیح بعـض المـواد تـم 
ــم االتفــاق علیــه فــي  علــى المكشــوف ــة تؤكــد علــى ضــرورة االلتــزام بمــا ت وعلیــه فاللجن

 مجلس الكلیة األخیر على أن یتم تطبیق ذلك في الفصل الدراسي الثاني .
  

 االطمئنان على سیر اعمال الكنتروالت . -٢
  
ناقشت اللجنة باستفاضة مـا أنجزتـه األقسـام العلمیـة بشـان اللجـان التـى اقرتهـا داخلهـا  -٣

لمراجعة االمتحانات وفي ضـوء االسـتمارة التـى مررتهـا وحـدة الجـودة فیجـب االلتـزام بمـا 



ورد فیها وفي الحاالت التى تم رصد بعض المواد فیها یقـوم المراجـع بتسـجیل ذلـك علـى 
ا فیما بعد  وفي هذا الشأن سجل السید الدكتور / أحمـد الجمـال أنه مخالفة یجب تداركه

ممثــل قســم التــاریخ مالحظــة بأنــه لــم یصــله أى مكاتبــات خاصــة بلجــان المراجعــة حتــى 
 حینه بصفته رئیسًا لكنترول الفرقة الرابعة .

        

إقـــرار الجـــداول الدراســـیة للفصـــل الدراســـي الثـــاني التـــى وصـــلت لمكتـــب الســـید األســـتاذ  -٤
 لدكتور وكیل الكلیة لشئون التعلیم والطالب .ا

  
  

ناقشت اللجنة ما ورد في خطاب السید األسـتاذ الـدكتور / نائـب رئـیس الجامعـة لشـئون  -٥
-٢٠١٣التعلـــیم والطـــالب والخـــاص باألعـــداد المقتـــرح قبولهـــا بالكلیـــة للعـــام الجـــامعى 

ـــب (  ٤٠٠٠وتقتــرح أن یكــون العــدد المطلــوب  ٢٠١٤  –طالــب انتظــام  ٢٠٠٠طالـــــــــ
ــد  ٢٠٠٠ ــى الجدی ــى اســتالم المبن ــك فــي ضــوء االعتمــاد عل ــب انتســاب موجــه) وذل طال

  الخاص بها باألبعادیة .
أقرت اللجنة ما توصلت إلیه لجنة وضع الضوابط التـى تـنظم وتحـدد مواعیـد التنقـل بـین  -٦

األقسام العلمیة وتطالبها بإعادة صیاغتها فـي ضـوء مـا تـم مناقشـته لرفعـه إلـى مجلـس 
 الكلیة .

  
استمعت اللجنة آلراء السید الدكتور / عالء الدین حسـین عـزت المـدیر التنفیـذي لوحـدة  -٧

MIS  وكذلك السید الدكتور / محمد السمني المسئول عن وحدة النتـائج فـيMIS  وبعـد
 مناقشتهما ترى اللجنة االتي : 

ویتـــرك  MISأوًال : ضــرورة عقـــد دورة تدریبیـــة لجمیـــع مـــوظفي شــئون الطـــالب علـــى نظـــام 
ــروك  ــین الســید األســتاذ / أحمــد مب ــه بالتنســیق ب ــدورة المناســبة ل تصــنیف كــل مــنهم فــي ال

  . MISوالسید الدكتور / عالء عزت والسیدة المهندسة بمشروع 
: مـــد قســـم شـــئون الطـــالب وموظفیهـــا بالحاســـبات اآللیـــة والطابعـــات الالزمـــة إلنجـــاح  ثانیـــًا

.   المشروع كامًال
  

  : خدمة المجتمع وتنمیة البیئة لجنة:   موضوعات سادسا
  

الـــدعوة لعمـــل نـــدوات فـــي مختلـــف المجـــاالت العلمیـــة  .١
لطـــالب المـــدارس بـــالبحیرة مـــن خـــالل التنســـیق مـــع 
ــــل وزارة  ــــتم االتصــــال بوكی الجهــــات المختصــــه كمــــا ی

  -القرار  : 
  وافق مجلس الكلیة. 

  



التربیــة والتعلــیم مــن خــالل أ.د/ عمیــد الكلیــة و ابــالغ 
رؤســاء االقســام العلمیــة بالكلیــة القتــراح الموضــوعات 

  .التى یمكن عمل ندوات فیها 
 .بخصوص عمل معرض مالبـس للطـالب بأسـعار مخفضـة

قـــرار اللجنـــة : یـــتم التواصـــل مـــع الشـــئون االجتماعیـــة و 
تكلف السید الدكتورة/ فـایزة ملـوك " مشـكورة" لعمـل اللجنة 

الــالزم واالتصــال بجمعیــة رســالة واألســر المنتجــة لإلعــداد 
  لهذا المعرض الخیري.

  -القرار  : 
  وافق مجلس الكلیة.  

  

 

بخصوص الخطاب الوارد من وحدة ضمان الجودة لوضع الخطط االستراتیجیة للحصول  .٢
 .على االعتماد الدولى 

  قرار اللجنة : 
 تفعیل وحدة متابعى الخریجین  -
 تفعیل وحدة الدعم االعالمي -
 عمل ندوات بشكل منظم في التوعیة البیئیة والصحیة -
 التواصل مع المجتمع المدني بمحافظة البحیرة -
 م لینشر التوعیة الثقافیة بالمدارس من خالل التواصل مع وزارة التربیة والتع -
 والمتعثرین.دعم الطالب المتفوقین  -
 عمل معارض و أسواق خیریة. -
  -القرار  : 

  وافق مجلس الكلیة.  
 ا:موضوعات الدراسات العلیا:سابع

وافق مجلس الكلیة على ما جاء بمحضر لجنة الدراسات العلیا والبحوث  بجلستها التى 
  على النحو التالي : ٦/٢/٢٠١٣عقدت في 

  
 
الـرحمن عیسـى المسـجل لدرجـة الـدكتوراة فـى / زینب عیسـى عبـد ایقاف قید الطالبة  

م لمـــدة عــام ثـــان ٢/٢/٢٠١٣اآلداب  بنــاء علـــى موافقــة مجلـــس قســم التـــاریخ فــى 
ــــة ١١/١٢/٢٠١٣م حتــــى ١٢/١٢/٢٠١٢اعتبــــارا مــــن  ــــاء علــــى موافقــــة لجن م  بن

  ب.اإلشراف على الطال
ـــى   ـــاریخ ف ـــب٢/٢/٢٠١٣موافقـــة مجلـــس قســـم الت ـــى توزیـــع المـــواد الخاصـــة بالطال :  م عل

 صامویل یافورنتسكي والتى سوف یتم دراستها فى التیرم الثاني .
تیفاء  تم اس م ی ة ول ا بالكلی ات العلی د بالدراس ر مقی ذكور غی ب الم ث أن الطال م حی ى القس اد إال رار : یع الق

ین  اعدین دون المدرس اتذة المس اتذة واألس ى األس ار الدراسي عل ا یجب األقتص د كم ة للقی راءات الالزم األج

  لمدرسین المساعدین. وا

م على تسجیل السید : صابر محمد صـادق سـالم ٢/٢/٢٠١٣موافقة مجلس قسم التاریخ فى 



المــدرس المســاعد بالقســم لدرجــة الــدكتوراة فــى اآلثــار المصــریة القدیمــة بإحــدى الجامعــات 
المصــریة ، نظـــرا لعـــدم وجــود دراســـات علیـــا بشــعبة اآلثـــار المصـــریة القدیمــة بقســـم التـــاریخ 

 لكلیة.با
  القرار : وافقت اللجنة على السماح للطالب بالتسجیل خارج الجامعة بإحدى الجامعات المصریة

القرار : وافقت اللجنة تسجیل بحث الطالبة/  سندس عبد الشـافى عبـد المقصـود مـراد  لدرجـة 
) قـدیممیة  شـعبة التـاریخ ( تـاریخ الماجستیر فى االداب قسم التاریخ واالثار المصریة واالسال

ــى موافقــة مجلــس القســم فــى  ــك بنــاءا عل م . فــى ٢/٢/٢٠١٣بنظــام الســاعات المعتمــدة وذل
  موضوع  :(( إفرازات المعبودات فى مصر القدیمة)) بإشراف :
 د / عبد المنعم مجاهد االستاذ المساعد بقسم التاریخ بالكلیة 

  د/ فایز أنور عبد المطلب مسعود مدرس التاریخ بالكلیة
  

م  بخطــاب الســید أ.د/ ٢/٢/٢٠١٣س قســم التــاریخ علمــا بجلســته المنعقــدة فــى إحاطــة مجلــ
وكیـــل الكلیـــة للدراســـات العلیـــا والبحـــوث بشـــأن اقتصـــار التـــدریس علـــى األســـاتذة واألســـاتذة 

دكتـوراة ،  –المساعدین بحد أقصى ثالثة مقررات لنفس الطالب خـالل كـل مرحلـة ( ماجسـتیر 
وبالنســـبة للمـــذكرة الخاصـــة بالســـید الـــدكتور عـــادل هـــالل بخصـــوص اشـــتراك المدرســـین فـــى 

دكتــوراة ) ، تـم التصـویت مـن قبـل األســاتذة  –التـدریس لمرحلتـى الدراسـات العلیـا ( ماجسـتیر 
  واألساتذة المساعدین بالمجلس بالرفض باألغلبیة على تلك المذكرة .

 القراروافقت اللجنة .
  
م علـى الطلـب المقـدم مـن ٢/٢/٢٠١٣موافقة مجلس قسم اآلثار الیونانیة والرومانیة فى  .١

الطالبــة / خلــود محمــد فخــري ناصــر الــذى تلــتمس فیــه قبــول اعتــذارها عــن تأدیــة امتحــان 
مـــادتى : تـــاریخ عـــام الفنـــون ، وحضـــارة االســـكندریة بدرجـــة الماجســـتیر نظـــام الســـاعات 

رضیة حیث إنهـا وضـعت فـى هـذه الفتـرة ، ووافـق مجلـس المعتمدة وذلك نظرا لظروفها الم
ـــانى لهـــا لالمتحـــان فـــى المـــادتین  ـــى تحدیـــد موعـــد بدایـــة الفصـــل الدراســـي الث القســـم عل

  المذكورتین .
  القرار : وافقت اللجنة .

  
م علــى الطلــب المقــدم مــن ٢/٢/٢٠١٣موافقــة مجلــس قســم اآلثــار الیونانیــة والرومانیــة فــى 

الطالبة / سمر سامى أحمـد عمـارة الحاصـلة علـى بكـالوریوس سـیاحة وفنـادق بتقـدیر تراكمـي 
جیــد جــدا مــع مرتبــة الشــرف مــن كلیــة الســیاحة والفنــادق جامعــة االســكندریة ، علــى التحاقهــا 

  قسم مع تكلیفها بالمواد التالیة : بالدراسات العلیا بال
  ( الفرقة الثانیة الفصل األول )                                عمارة یونانیة  -
  ( الفرقة الثانیة الفصل األول )                                 نحت یونانى   -
  )   ( الفرقة الثانیة الفصل األول                    فخار یوناني ورسم فخار -
  ( الفرقة الثانیة الفصل الثاني )                                عملة یونانیة  -
  اآلثار الیونانیة والرومانیة فى العالم العربي  ( الفرقة الرابعة الفصل الثاني ) -
  آثار االسكندریة ( متصلة ) الفرقة الرابعة . -

  القرار : وافقت اللجنة .



ــة فــى موافقــة مجلــس قســم اآلثــار  .٢ ــى تســلیم نتیجــة ٢/٢/٢٠١٣الیونانیــة والرومانی م عل
م آخـر األسـبوع األول مـن بـدء الدراسـة نظـرا ٢٠١٢طالب الدراسات العلیـا فصـل الخریـف 

  لوجود عذر لطالبة سوف یقوم القسم بعقد امتحان لها فى بدایة الدراسة .
ادتین مع وضـع غیـر مكتمـل القرار : یعاد للقسم لتسلیم النتیجة بدون الطالبة المذكورة في الم

  لحین أداء األمتحان .
تشــكیل لجنـــة الحكـــم والمناقشــة  للطالبـــة / نورهـــان أحمـــد محمــد نـــور  المســـجلة لدرجـــة  .٣

الماجســـــتیر فـــــى اآلداب قســـــم الجغرافیـــــا بنـــــاء علـــــى موافقـــــة مجلـــــس القســـــم بتـــــاریخ 
 م فــى موضـــوع ( جیومورفولوجیــة أشـــكال الكارســـت الســاحلیة بخلـــیج كفرنـــر٢/٢/٢٠١٣

  بكرواتیا )  وذلك على النحو التالى :
ــة       ــا الطبیعی ــا        أســتاذ الجغرافی ً أ.د. محمــد مجــدى مصــطفى تــراب      مشــرفا ورئیس

  المتفرغ بالقسم
 –أ.د. علــى مصــطفى كامــل مرغنــى      عضــوا    أســتاذ الرافیــا الطبیعیــة  بكلیــة اآلداب      

 جامعة بنها
ــة أ.د. أحمــد عبــد الســالم ح       ــیس قســم الجغرافیــا بكلی ســنین        عضــوا     أســتاذ ورئ

  جامعة شبین الكوم -اآلداب 
ا بأن تاریخ تسجیل الطالبة  ً   م١٢/٤/٢٠١٠علم

أســتاذ    Dr . Drazen PERICEوقــد اعتــذر عــن حضــور لجنــة المناقشــة كــل مــن :
  هیدرولیجیا الكارست بجامعة زادار بكرواتیا 

Dr. Bojan OTONICAR    أستاذ مساعد بمركز علوم الكارست بسلوفینیا  
  القرار : وافقت اللجنة .

م لقســم ٢٠١٢اعتمــاد نتیجــة الدراســات العلیــا بنظــام الســاعات المعتمــدة لفصــل الخریــف  .٤
 م٢/٢/٢٠١٣الجغرافیا بناء موافقة مجلس القسم فى 

  
علـى مـنح الطالبـة / منـا عصـام  ٢/٢/٢٠١٣موافقة مجلس قسم الجغرافیا فى جلسته بتاریخ 

محمد العسال درجة الدكتوراة فى اآلداب بتقدیر مرتبـة الشـرف األولـى، فـى موضـوع : " مدینـة 
ـــرن العشـــرین  ـــة الق ـــى نهای ـــذ العصـــر البطلمـــي حت ـــة  –اإلســـكندریة من دراســـة جیومورفولوجی

أن أتمــت الطالبــة التعــدیالت التــى أقرتهــا لجنــة المناقشــة . علمــا بــأن  وجیوأركیولوجیــة " بعــد
  م .١٣/١٢/٢٠١٢تاریخ المناقشة 

مد فترة تسجیل بحـث الطالبـة / منـى محمـود أبـو شـناف  المسـجلة لدرجـة الماجسـتیر 
م لمـدة عـام اعتبـارا مـن ٢/٢/٢٠١٣بناء على موافقة مجلس قسم اللغـة العربیـة فـى 

  م بناء على اقتراح لجنة اإلشراف .٨/١/٢٠١٤م حتى ٩/١/٢٠١٣
مــد فتــرة تســجیل بحــث الســیدة / إیمــان عبــد الســمیع محمــد ، المــدرس المســاعد بقســم اللغــة 
العربیــــة  المســــجلة لدرجــــة الــــدكتوراة بنــــاء علــــى موافقــــة مجلــــس قســــم اللغــــة العربیــــة فــــى 

قتـراح م بنـاء علـى ا١٠/٢/٢٠١٤م حتـى ١١/٢/٢٠١٣م لمدة عـام اعتبـارا مـن ٢/٢/٢٠١٣
  لجنة اإلشراف .

مــد فتــرة تســجیل بحــث الطالبــة / حنــان متــولى یوســف  المســجلة لدرجــة الماجســتیر بنــاء  .٥
م لمــــدة عــــام اعتبــــارا مــــن ٢/٢/٢٠١٣علــــى موافقــــة مجلــــس قســــم اللغــــة العربیــــة فــــى 

  م بناء على اقتراح لجنة اإلشراف .١٢/٢/٢٠١٤م حتى ١٣/٢/٢٠١٣



/ خالـــد مبـــارك شــافى أل شـــافى المســـجل لدرجـــة  تعــدیل لجنـــة االشـــراف علـــى رســالة الطالـــب
  تحت اشراف :  الدكتوراة فى اآلداب

  أ.د/ : محى الدین عبد الحلیم : استاذ االعالم جامعة االزهر                   
  أ.د: طه عبد العاطى نجم                   
  كلیةد. مجدى احمد بیومى  أستاذ علم االجتماع المساعد بال                 

ــى موافقــة مجلــس قســم االجتمــاع  فــى   ً عل ــى ٢/٢/٢٠١٣وذلــك بنــاء م لیصــبح االشــراف عل
  النحو التالى :

  أ.د محى الدین عبد الحلیم : استاذ االعالم جامعة االزهر 
  أ.د محمود علم الدین    . وكیل كلیة اإلعالم جامعة القاهرة  
  د بالكلیة د. مجدى احمد بیومى   . أستاذ علم االجتماع المساع 

 وذلك العتذار أ.د طه عبد العاطى نجم عن اإلشراف .
مسـجلة لدرجـة الماجسـتیر تعدیل لجنة االشراف علـى الطالبـة / دعـاء فتحـى كمـال عـزم  ال .٦

 تحت اشراف : فى اآلداب
  أ.د/ : محى الدین عبد الحلیم : استاذ االعالم جامعة االزهر                

  أ.د: طه عبد العاطى نجم                    
  د. مجدى احمد بیومى  أستاذ علم االجتماع المساعد بالكلیة                   

ً على موافقة مجلس القسم  فى   م لیصبح االشراف علـى النحـو التـالى ٢/٢/٢٠١٣وذلك بناء
:  

  أ.د محى الدین عبد الحلیم : استاذ االعالم جامعة االزهر 
  . أستاذ علم االجتماع المساعد بالكلیة   د. مجدى احمد بیومى  

  د/ غادة محمد الیماني األستاذ المساعد بقسم اإلعالم كلیة اآلداب جامعة طنطا
  .وذلك العتذار أ.د طه عبد العاطى نجم عن اإلشراف

مسـجلة لدرجـة الـدكتوراة تعدیل لجنة االشراف على الطالبة / سـمیة فـوزي محمـد أنـیس  ال .٧
 تحت اشراف : فى اآلداب

  أ.د/ : محى الدین عبد الحلیم : استاذ االعالم جامعة االزهر                
  أ.د: طه عبد العاطى نجم                    
  د. مجدى احمد بیومى  أستاذ علم االجتماع المساعد بالكلیة                   

ً على موافقة مجلس القسم  فى        االشراف علـى النحـو التـالى م لیصبح ٢/٢/٢٠١٣وذلك بناء
  أ.د محى الدین عبد الحلیم : استاذ االعالم جامعة االزهر 

  د. مجدى احمد بیومى   . أستاذ علم االجتماع المساعد بالكلیة  
  د/ غادة محمد الیماني األستاذ المساعد بقسم اإلعالم كلیة اآلداب جامعة طنطا

  اإلشراف .وذلك العتذار أ.د طه عبد العاطى نجم عن 
المسجلة لدرجه الماجستیر  فى  –تعدیل موضوع بحث الطالبة / سحر أحمد فتحى بلبع 
م من (المواطنة وتفعیل ٢/٢/٢٠١٣اآلداب ، بناء على موافقة مجلس قسم االجتماع فى 

دراسة تطبیقیة  –دور المرأة فى التنمیة ) لیصبح ( المواطنة وتفعیل دور المرأة فى التنمیة 
  على المجلس القومي للمرأة بالبحیرة ) ، حیث إن هذا التعدیل ال یمس جوهر الموضوع .

المسجلة لدرجه الماجستیر  فـى  –تعدیل موضوع بحث الطالبة / زینب حمیدة عبد العزیز  .٨



م مــــن (النزعــــة ٢/١٢/٢٠١٢اآلداب ، بنــــاء علــــى موافقــــة مجلــــس قســــم الفلســــفة فــــى 
ـــى فكـــر ـــدرك نیتشـــة  اإلنســـانیة ف محمـــد اركـــون  ) لیصـــبح ( إنســـانیة اإلنســـان بـــین فری

 وفردیناند شیللر ) ، حیث إن هذا التعدیل ال یمس جوهر الموضوع .
القرار : وافقت اللجنة بناء على توصیات لجنة الصعوبات والمعوقات بالجامعة بجلستها 

  .م٢١/١/٢٠١٣المنعقدة فى 
م علـى ٢/٢/٢٠١٣موافقة مجلس قسـم الجغرافیـا فـى  .٩

تسجیل الطالب اآلتیة أسماؤهم بالدراسات العلیا فصـل 
  م :٢٠١٣الربیع 

ـــال للتســـجیل لدرجـــة  - ایمـــان محمـــد فتحـــى عبـــد ال
  الدكتوراة 

یاســــمین ابــــراهیم محمــــد ابــــراهیم للتســــجیل مــــواد  -
  تكمیلیة بشریة 

وفـــاء عبـــد المـــنعم محمـــود ابـــو شوشـــة للتســـجیل  -
  مواد تكمیلیة طبیعیة

ـــد المعنـــاوي للتســـجیل مـــواد ولیـــد رضـــا ابـــو  - الیزی
  تكمیلیة

حســام الســـعید علـــى محمــد منـــاع للتســـجیل مـــواد  -
  تكمیلیة

  محمد قطب عبد السالم للتسجیل مواد تكمیلیة -
ابراهیم أحمد إسماعیل . لیبي الجنسیة ، الموافقة  -

  من حیث المبدأ على اتسجیل  .
ولم یوافق على الطالب أحمد حامد سعد محمـد سـعد حیـث 

ر الســـابق للمجلـــس حـــدد الحـــد األدنـــى لفـــتح أى إن القـــرا
  برامج ثالثة طالب

  

  :وحدة ضمان الجودةا: موضوعات تاسع
وافـق مجلـس الكلیــة علـى تكلیــف السـید الـدكتور/ ســامح مصـطفى العشــماوي مـدیر وحــدة  .١

ضمان الجـودة  بجمـع السـیرة الذاتیـة وملخصـات األبحـاث للسـادة أعضـاء هیئـة التـدریس 
  مع البوابة االلكترونیة. بالكلیة بالتعاون

ــــة علمــــًا بمــــا جــــاء بمحضــــر وحــــدة ضــــمان الجــــودة بجلســــته فــــي  .٢ احــــیط مجلــــس الكلی
ویـــتم التنســـیق بـــین الســـید الـــدكتور/ مـــدیر وحـــدة ضـــمان الجـــودة والســـادة  ٩/٢/٢٠١٣

  رؤساء االقسام العلمیة فیما یخص اإلستبیانات الخاصة بالطالب.
 

 


