
 

  جامعة دمنهور

    كليـــــة اآلداب

   ٢٠١٢/٢٠١٣محضر مجلس الكلية  العاشر للعام الجامعي

  ١٣/٥/٢٠١٣المنعقد يوم  االثنين الموافق

**********  

ماجد / اجتمع مجلس الكلية في تمام الساعة الحادية عشرة  صباحا   بمكتب ورئاسة  السيد األستاذ الدكتور
  -:ضور كل من محمد شعله   عميد الكلية و بح

 وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب      على أحمد السيد/ د.أ -
 وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث  محمد عبد القادر عبد الحميد/ د.أ -
 وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة    مجدي محمد حسين/ د.أ -
 رئيس  مجلس قسم التاريخ      فايزة محمود صقر/ د.أ -
 رئيس مجلس قسم اللغة العربية    دالواحد حسن الشيخعب/ د.أ -
 االستاذ المتفرغ بقسم التاريخ    صالح أحمد هريدي/ د.أ -
 االستاذ المتفرغ بقسم الفلسفة      ميالد زكى غالي/ د.أ -
 القائم بعمل رئيس مجلس قسم االجتماع      السيد شحاته السيد. د -
  س  قسم اللغة اإلنجليزيةالقائم بعمل رئيس مجل    ميراندا محمد خميس الزوكه. د -
القائم بعمل رئيس قـسم مجلـس اآلثـار والدراسـات              عبير عبد المحسن قاسم. د -

 اليونانية والرومانية
 المدرس بقسم التاريخ      عادل اسماعيل هالل. د -
 المدير التنفيذي لوحدة ضمان الجودة بالكلية    سامح مصطفى العشماوي. د -
  الكليةأمين    إبراهيم سعد الشرقاوي/ السيد  -
           إداري  نفين محمد رحومة/ السيدة  -
 :واعتذر عن عدم الحضور كل من  -
 االستاذ المتفرغ بقسم الجغرافيا      محمد مجدى تراب/ د.أ -
 القائم بعمل رئيس مجلس قسم الجغرافيا  عالء الدين حسين عزت شلبي. د -
 االستاذ المساعد بقسم الجغرافيا    عبدالعظيم أحمد عبدالعظيم. د -



 ماجد محمد شعله عميد الكلية ورئيس المجلس  االجتماع/  د.فتتح السيد أا
  "بسم اهللا الرحمن الرحيم " 

عميد الكلية ورئيس المجلس بجميـع الـسادة        / د.في بداية االجتماع رحب السيد أ      -
ميالد زكى غالي بأعياد االخوة األقباط ومتمنياً مزيـداً مـن   / د.الحاضرين مهنئاً أ  

  .ق للجميعالتقدم والتوفي
ثم تحدث سيادته مؤكدا على السادة رؤساء األقسام العلمية الذين لم يقدموا التقارير              -

بسرعة موافاة ادارة الكلية بالتقرير السابق طلبه عن نشاط كل عضو هيئة تدريس             
بالقسم من الناحية االكاديمية و غيرها من األنشطة و ذلك خـالل أسـبوع علـى                

 .االكثر من اآلن
يادته طلبه من الجميع ضرورة االلتزام باللوائح والقوانين وذلك حرصـا   كما أكد س   -

 .على الصالح العام
وابدى سيادته تعجبه و دهشته متحدثاً هل يصح أن يقال أن عميد الكلية باع مبنـى           -

رغم أنه تم عقد مجلس كلية طارئ والمجلـس هـو الـذي    ) ٤(و بدله بمبنى   ) ٣(
علـى الطبيعـة   ) ٤( و ذلك بعد معاينة مبنـى        )٣(بدالً من مبنى    ) ٤(اختار مبنى   

باالبعادية و أفاد سيادته بأنه كعميد لم يتخذ قرار فردى بل أخذ القرار جماعي من               
مجلس الكلية حيث أنه صاحب الفصل في اختيارى عميداً للكلية و أوضح سـيادته             

هاترات أنه برئ أمام اهللا وأمام أعضاء المجلس من هذا االتهام و أنا آسف لهذه الم              
التــــــــــــى تقــــــــــــال بــــــــــــشأن 
المبنــــــــــــــــــــــــــــــــى و أحـب    

رئيس الجامعة بأنه لم يتم استالم المبنى اال بعـد          / د.أن أوضح أننى أبلغت السيد أ     
مجدى / د.توفير جهاز أمن و عمال نظافة بما يتناسب مع حجم المبنى مع تكليف أ             

ية البيئة بوضع الئحة عقاب و جزاء       حسين وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنم      
على الطالب الذين يسيئون استخدام المبنـى الجديـد وحوائطـة مـن ملـصقات            

 .ورسومات وكتابه على الحائط تشوه المبنى
 والنتائج اآللية فإن كل رئيس قـسم        MISكما أوضح سيادته بأنه تطويراً لمشروع        -

ه السـتخدامه فـي أعمـال       علمى تم توفير جهاز كمبيوتر لسيادته الستالمه بنفس       
 .النتائج اآللية

كما أخذ سيادته رأى أعضاء المجلس في اعتماد شعار الكلية المقترح والـذي تـم               -
 .توزيعه وتمت الموافقة على الشعار



 :ثم شرع سيادته في موضوعات المجلس على النحو التالي  -
  

  -:موضوعات اإلحاطة : : أوالً

 

  .لسابق تم التصديق على محضر مجلس الكلية ا .١

 . تم االحاطة ببعض موضوعات مجلس الجامعة بحلسته السابقة-

  -:موضوعات هيئة التدريس : ثانيا 
 

كتاب مجلس قسم اللغة العربية و آدابهـا بجلـسته المنعقـدة فـي        .١

/  بالموافقة على الطلب المقدم مـن الـسيد الـدكتور          ٨/٥/٢٠١٣

سـتاذاً  مصطفى محمد اسماعيل وتيد  المدرس بالقـسم لتعيينـه أ          

  الدائمـة   مساعداً بذات القسم و ذلك بناء على تقرير اللجنة العلمية         

ــاتذة  ــة األس ــاتذةلترقي ــساعدين و األس ــة (  الم ــة اللغ لجن

  .بترقيته أستاذاً مساعداً) ة وآدابها ــــــالعربي
 

  -: القرار  

  .وافق مجلس الكلية
 

ة  بشأن مناقش  ٢/٥/٢٠١٣كتاب مجلس قسم الجغرافيا بجلسته في        .٢

طلب االعالن عن وظيفة معيد بقسم الجغرافيا شعبة عامة لحاجـة           

القسم الضرورية لمعيدين جدد لتكوين كوادر علمية  وقرار مجلس          

القسم بتمسكة بقراره السابق الخاص بطلب االعالن عـن وظيفـة     

 وفقا لقـرار مجلـس الجامعـة        ٢٠١٠/٢٠١١معيد بالقسم دفعة    

 أنه في حالـة عـدم        والذي ينص على   ٣٠/١/٢٠٠٧الصادر في   

  -: القرار  

  .وافق مجلس الكلية

 



تقدم أحد من الخريجين لالعالن في وظيفة معيد يتم االعالن عـن          

  .الوظيفة من خريجي الكلية بالسنوات الثالث السابقة
 

 ٧/٥/٢٠١٣كتاب مجلس قسم االجتماع بجلسته المنعقدة فـي         -٣

يم  المتقدمـة  نسرين هنداوي ابـراه   /بالموافقة على ترشيح السيده     

" شـعبة اعـالم     " لشغل وظيفة مدرس مساعد بقـسم االجتمـاع         

والمعلن عنها بجريدة الجمهورية في     " عالقات عامة " تخصـص    

 حيث انها مستوفاه لشروط االعـالن والتخـصص         ٣٠/٣/٢٠١٣

ووفقا لقانون تنظيم الجامعات و قواعد المفاضـلة طبقـا  لقـرار          

 ن المساعدينمجلس الجامعة بشأن تعيين المدرسي

  -: القرار  

  .وافق مجلس الكلية
 

  

  كتاب مجلس قسم اللغة االنجليزية و آدابها بجلسته المنعقدة-٤

دعاء رمضان رجب أحمـد     /  على ترشيح الخريجه   ٧/٥/٢٠١٣ في  

عفيفي  لوظيفة معيدة بذات القسم الـسابق االعـالن عنهـا بجريـدة              

وط االعالن على    حيث أنها مستوفيه لشر    ٣٠/٣/٢٠١٣الجمهورية في   

  .وتقديرها جيدجداً) اللسانيات ( أن تكون مادة التخصص

 

  

  -: القرار  

  وافق مجلس الكلية 
 

كتاب مجلس قسم اآلثار والدراسات اليونانية والرومانيـة بجلـسته       -٥

رنـده مـاهر    /  علـى ترشـيح الخريجـه      ٣٠/٤/٢٠١٣المنعقدة في   

 االعالن عنها بجريدة    عبدالتواب على لوظيفة معيدة بذات القسم السابق      

  

  -: القرار  

 وافق مجلس الكلية



 حيث أنها مستوفيه لشروط االعالن على       ٣٠/٣/٢٠١٣الجمهورية في   

  .وتقديرها ممتاز)  تاريخ روماني( أن تكون مادة التخصص

 

كتاب مجلس قسم التاريخ واآلثار والمصرية واالسـالمية بجلـسته    -٦

غلبية أعـضائه علـى تحويـل        بالموافقة  بأ   ٧/٥/٢٠١٣المنعقدة في   

أوراق المتظلمة والمتقدمة إلعالن الكلية عن وظيفة معيد من خريجي           

المستـشار القـانوني    /  الى السيد االستاذ الـدكتور     ٢٠١٢دفعة مايو   

للجامعة البداء الرأى النهائي في أحقية أى منهما لشغل هذه الوظيفـة            

ابـراهيم  / أحمـد عبـدالعزيز و الـدكتور     / مع تحفظ كل من الدكتور    

مرفت فراج في أن االعالن     / فايز أنور والدكتورة  / مرجونه والدكتور 

 وكـذلك الخطـة الرباعيـة       ٢٠١٢واضح بااللتزام بخريجي دفعـة      

 .الموضوعة والمعتمدة من مجلس الجامعة

  -: القرار  

وافق مجلس الكلية على االلتـزام       

بالخطة الرباعية والمعتمـدة مـن      

ـ       ل مجلس الجامعـة بتعيـين أوائ

 والتى  ٢٠١٢الخريجين دفعة مايو    

تم االعالن عنها بجريدة الجمهورية     

 ٣٠/٣/٢٠١٣بتاريخ 

  
 

شيماء سعد اسماعيل النجار  قـسم       / الشكوى المقدمه من الخريجة     -٧

 للتعيـين فـي     ٢٠١٢التاريخ واالثار المصرية واالسالمية دفعة مايو       

مة الوحيـدة    حيث انها المتقد   ٣٠/٣/٢٠١٣وظيفة معيدة باالعالن في     

 ٢٠١٢باالعالن وحاصله على تقدير تراكمي جيدجـداً دفعـة مـايو            

  .ومستوفاه لشروط االعالن 

 

  -: القرار  

أحيط مجلس الكلية علماً و 

أكد أحقيتها في الترشيح 

 .لوظيفة معيد



رئيس مجلـس قـسم اللغـة العربيـة و آدابهـا فـي              / د.كتاب أ -٨

ضاء هيئـة التـدريس      بشأن اعداد تقرير عن نشاط اع      ٢٩/٤/٢٠١٣

بالقسم من الناحية االكاديمية وغيرها من األنشطة التى قام بها العضو           

 فلم يف بالمطلوب سـوى   ٢٠١٢/٢٠١٣خالل الفصل الدراسي الثاني  

/ مروة شحاته الشقرفي و الـدكتورة  / عبدالواحد الشيخ و الدكتورة   / د.أ

ير الخاصة  ايمان بركات و لم يرسل باقى اعضاء هيئة التدريس التقار         

  .بهم
 

  -: القرار  

أحيط مجلس الكلية علمـاً     

مع طلـب اعـادة ابـالغ       

الزمالء بالقسم بـضرورة    

االفــادة بــالتقرير خــالل 

أسبوع على األكثـر مـن      

  .تاريخه

 

كتاب مجلس قسم اآلثار والدراسات اليونانية والرومانية بجلسته في         -٩

القـسم    بشأن التزام السادة أعـضاء هيئـة التـريس ب          ٣٠/٤/٢٠١٣

  :  مع العلم باالتي٢٠١٣بالحضور والمحاضرات عن شهر ابريل 

 ١٩-١٨ بـانجلترا      tempsسفر لمـشروع    ( عبير قاسم   / الدكتورة  

 )٢٠١٣ابريل 

-٤ بتركيا في الفترة من    labtechمؤتمر  ( شيرويت فضل   / الدكتورة

٧/٤/٢٠١٣( 

 .عأجازة وض) مدرس مساعد ( هالة عبدالرحمن أبوالنظر  / األستاذة

 

  -: القرار  

  .أحيط مجلس الكلية علما
 

كتاب مجلس قسم الفلسفة بشأن التزام جميع السادة أعضاء هيئة  - ١٠

التدريس ومعاونيهم بالحضور واالنتظام في الجداول بالقسم عن شهر         

  -: القرار  

 أحيط مجلس الكلية علما



  .٢٠١٣ابريل 
 

ـ       -١١ زام جميـع الـسادة     كتاب مجلس قسم اللغة االنجليزية بشأن الت

أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالحضور واالنتظام فـي الجـداول          

  .٢٠١٣بالقسم عن شهر ابريل 

 

  : القرار  

  .أحيط مجلس الكلية علماً

-        

محمـد محمـود    /  المذكرة المقدمة من السيد الـدكتور      -١٢ 

أبوعلى  المدرس بقـسم اللغـة العربيـة و آدابهـا بتـاريخ              

متضمنه سحبه كل ما يتعلق من شكاوى بشأن         وال ٨/٥/٢٠١٣

  .الئحة القسم المقترحة

  -: القرار  

  .وافق مجلس الكلية

 

 :موضوعات شئون الطالب :   ثالثا

وافق مجلس الكلية على ما جاء بمحضر لجنة شئون التعليم والطـالب        

  : على النحو التالي ١١/٥/٢٠١٣بجلستها التى عقدت في 

ت الكنتروالت المرفوعة إليها موافقـة مـع        أقرت اللجنة تشكيال  -١

تشكيالت الفصل الدراسي األول وإعادة النظر في تحديـد رئـيس           

بهلول سالم مع تـدبير     .كنترول الفرقة الثالثة جغرافيا بحيث يصبح د      

رئيس / عضو معاون للفرقة األولى بإشراف عام من السيد الدكتور          

ترول ذاته  ، كما تـم       أحمد فرحات إلى الكن   / القسم مع إضافة السيد     

تعديل كنترول الفرقة الثالثة قسم اللغـة اإلنجليزيـة وقيـام الـسيدة       

  - :القرار  

الموافقة على مـا أقرتـه      

اللجنة مع استبدال رئـيس     

كنترول الفرقة الثالثة قـسم   

ــة  ــضو هيئ ــا بع جغرافي

تـــــــــــدريس 

آخــــــــــــ

ــذار   ــاء اعت ــر و الغ ـ



/ عبير سامي بأعمال الكنترول بدالً من السيدة الـدكتورة  / الدكتورة  

ايمان المليجي المعتذرة عنه مع تدبير عدد اثنان من اعـضاء هيئـة     

م تعديل كنترول   التدريس في كنترول الفرقة الثالثة والرابعة  ، كما ت         

محمد أبوعلى بأعباء   / الفرقة الرابعة قسم اآلثار بقيام السيد الدكتور        

سـماح الـصاوى مـع      / رئاسة الكنترول بدالً من السيدة الدكتورة       

وإلدارة الكلية  . سماح الصاوى   / االحتفاظ بعضوية السيدة الدكتورة     

 .تعديل ما تراه مناسباً وضرورياً في هذا الشأن

سماح الـصاوي   / الدكتورة

عن المشاركة في أعمـال     

االمتحانات وعودتها للعمل   

  .عضو كنترول

 

ا ثالثـة بخـصوص      تم اعتماد ما ورد من األقسام العلمية وعدده        -٢

تشكيل لجان وضع االمتحانات وتصحيحها المتحانات الفصل الدراسي        

 – الجغرافيـا    –اللغة اإلنجليزيـة    : وهى أقسام   ٢٠١٢/٢٠١٣الثاني  

عميد الكلية النظر فيما يـستجد مـن        / اآلثار وللسيد األستاذ الدكتور     

  .تشكيالت 

قـسام  وفي هذا الصدد تهيب اللجنة مرة أخرى الـسادة رؤسـاء األ           

العلمية بعامة وقسم اللغة العربية والتاريخ بخاصة إحاطـة ممثلـي           

أقسامهم في اللجنة علماً بموضوعات القسم ذات الصلة حتى يتـسنى         

 . لسيادتهم مناقشتها بشكل واضح

  -: القرار  

  .وافق مجلس الكلية

 

وافق أعضاء اللجنة على ما ورد مـن األقـسام العلميـة بـشأن              -٣

تخضع لالمتحانات االلكترونية مـع إرسـال خطـاب         المقررات التى   

لجميع األقسام بالمعايير األساسية والقواعد المطلوب االلتزام بها حين         

  -: القرار  

  .وافق مجلس الكلية

  



وضع هذه االمتحانات وتصحيحها وتعتمد اللجنة النموذج المقـدم مـن    

مرفت غالب المدير التنفيذي لوحـدة نظـم تقـويم          / السيدة الدكتورة   

 .لذلك الطالب واالمتحانات تنظيماً 

 

أكدت اللجنة على أهمية دور لجنة المالحظين وتدعو إلى تـشكيلها           -٤

  :من 

 وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب    رئيساً .د. أ-

   وعضوين من السادة المعاونين -

   فضالً عن عدد من السادة اإلداريين -

 .األخرى مع تفريغهم من أعمال االمتحانات * 

  -: القرار  

وافق مجلس الكلية على أن     

علـى أحمـد    / د.يفوض أ 

 .السيد في تشكيل اللجنة

تم تحديد أيام طباعة أسئلة االمتحانات لألقسام العلمية لتبـدأ يـوم            -٥

  :  كاآلتي٢٢/٥/٢٠١٣ وحتى ١٦/٥/٢٠١٣الخميس الموافق 

  ٢٠/٥/٢٠١٣االثنين  +  ١٨/٥/٢٠١٣السبت :  قسم اللغة العربية -

ــة - األربعــاء   +  ١٩/٥/٢٠١٣األحــد :  قــسم اللغــة اإلنجليزي

٢٢/٥/٢٠١٣  

  ٢٠/٥/٢٠١٣االثنين  +  ١٨/٥/٢٠١٣السبت :   قسم التاريخ -

  ٢١/٥/٢٠١٣الثالثاء  +  ١٩/٥/٢٠١٣األحد :  قسم الجغرافيا -

         ٢١/٥/٢٠١٣الثالثاء   +  ١٩/٥/٢٠١٣األحد :  قسم الفلسفة -

  -: القرار  

  .وافق مجلس الكلية

 



  ٢٢/٥/٢٠١٣األربعاء  +  ٢٠/٥/٢٠١٣االثنين :  قسم االجتماع -

ــار  - ــسم اآلث ــد :          ق ــاء  +   ١٩/٥/٢٠١٣األح الثالث

٢١/٥/٢٠١٣              

وعلى السادة المسئولين عن مطبعة الكلية الوجود بهـا حتـى                * 

الساعة الرابعة عصراً وكذلك الوجود طوال أيام االمتحانـات حتـى           

  .الساعة الثالثة والنصف

ناقش أعضاء اللجنة موضوع عدم ورود ردود من قـسم          -٦

اللغة الفرنسية بكلية التربية بالجامعـة بـشأن الرغبـة فـي            

انضمامهم إلى زمالئهم بكلية االداب بدمنهور ونظراً لوجـود         

قرار وزارى سابقاً وما قرره مجلس الكليـة مـؤخراً بفـتح            

ام بهذا القسم فاألمر يقتضي ضـم عـدد مـن        الدراسة هذا الع  

إلـى الكليـة    )  معيد   – مدرس   ٢ –أستاذ مساعد   : (األعضاء  

بالتعيين أو النقل على أن يتم ذلك بشكل سريع كضرورة لبدء           

 .الدراسة

  -: القرار  

أحيط مجلس الكلية علماً و     

يرجأ الموضوع لحين النقل    

 .للمبنى الجديد باالبعادية

 توزيع عدد من مقررات مـواد االنتـساب بقـسم           اعتمدت اللجنة -٧

 وفقاً لما   ٢٠١٣-٢٠١٢التاريخ للفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي       

  .ورد في خطاب القسم 

   .مرفق طیھ خطاب القسم    * 

  -: القرار  

 .وافق مجلس الكلية



ناقشت اللجنة موضوع التعامل مع المقررات الحـرة مـن حيـث            -٨

ا االمتحانات وتـم االتفـاق علـى إخـضاع          الظروف التي تجري به   

امتحاناتهم للكنتروالت المشكلة أصالً دون تشكيل كنتـروالت خاصـة    

واعتمدت اللجنة في هذا الصدد مقترح قسم االجتماع في هـذا الـشأن      

  :على النحو التالي 

 :مواعيد امتحان المقررات الحرة لقسم االجتماع  -

  يم   علم اجتماع التنظ١٢/٦/٢٠١٣األربعاء 

     علم االجتماع السياسي ١٦/٦/٢٠١٣األحد  

   . وعلى األقسام التي بھا مقررات حرة تدبیر عملیة امتحان الطالب

  -: القرار  

وافق مجلس الكليـة مـع      

علـى أحمـد    /د.تفويض أ 

  .السيد لإلشراف على ذلك

 

 اعتمدت  اللجنة تشكيل لجنة إعداد جـداول االمتحـان وتوزيـع             -٩

  : ة على النحوالتالي اللجان االمتحاني

  على أحمد السيد    رئيساً.د. أ-        

  أحمد مبروك         عضواً. أ-        

 حسن عبد الال       عضواً .  أ-       

  

  

  -: القرار  

  أحيط مجلس الكلية علما

  :تم مناقشة فتح أقسام جديدة بالكلية وهي -١٠

  قسم اللغة الفرنسية -

 قسم االعالم -

 قسم اللغات الشرقية -

  -: القرار  

يرجأ النظر في فتح أقسام     

جديدة لحين النقل للمبنـى     

الجديد باألبعاديـة لـضيق     



 قسم الوثائق والمكتبات -

 

 .مبنى الكلية الحالي

على أحمد السيد وكيل الكليـة لـشئون التعلـيم     / د. كتاب السيد أ   -١١

نـشاء   متضمناً تصوره ومقترحـه ال     ١٣/٤/٢٠١٣والطالب بتاريخ   

مركز لذوى االحتياجات الخاصة بما فيهم المكفوفين بالجامعـة لتبنـى     

قضاياهم العلمية والثقافية واالجتماعية بناء على تكليف لجنـة شـئون           

 .التعليم والطالب لسيادته بذلك

  -: القرار  

وافق مجلس الكلية و يرفع     

/ د.التصور المقترح للسيد أ   

 .رئيس الجامعة 

 :لدراسات العليا موضوعات ا:   رابعا

وافق مجلس الكلية على ما جاء بمحـضر لجنـة الدراسـات العليـا              

  : على النحو التالي ١١/٥/٢٠١٣والبحوث  بجلستها التى عقدت في 

 تحديد موعد امتحانات مرحلتى الماجـستير والـدكتوراة بنظـام           -١

الساعات المعتمدة  ، علـى أن يكـون يـوم الـسبت الموافـق                

 .لساعة العاشرة حتى الساعة الثانية عشرة م ، من ا١٨/٥/٢٠١٣

  

  -: القرار  

  .وافق مجلس الكلية

 

عبير على فرغلى هالل المقيدة /مد فترة تسجيل بحث الطالبة  - ٢

لدرجة الدكتوراه بقسم الجغرافيا  لمدة عام اول اعتبارا 

م علما بأن تاريخ التسجيل ٨/٤/٢٠١٤ الى ٩/٤/٢٠١٣من

 مجلس  قسم الجغرافيا بجلسته المنعقده م بناء على موافقة٩/٤/٢٠٠٨

 .م  ، وموافقة لجنة اإلشراف٢/٥/٢٠١٣يوم الخميس الموافق 

  -: القرار    

 وافق مجلس الكلية



نورهان أحمد نور درجة الماجستير فى االداب من        /  منح الطالبة    -٣

جيومورفولوجية أشـكال الكارسـت     :قسم الجغرافيا فى موضوع     

 بناء على موافقة مجلـس قـسم الجغرافيـا        بخليج كفرنر بكرواتيا  

م وذلك بعـد ان     ٢/٥/٢٠١٣بجلسته المنعقدة يوم الخميس الموافق      

اتمت الطالبة التصويبات والمالحظات التى ابـدتها لجنـة الحكـم       

  .م ١٦/٣/٢٠١٣والمناقشة ، علما بأن تاريخ المناقشة 

 .يعاد للقسم الستيفاء أوراق المنح  : القرار

  -: القرار  

فق مجلس الكليـة علـى قـرار        وا

  .اللجنة

 

أمينة إبراهيم إبراهيم دربك  / مد فترة تسجيل بحث الطالبة --٤

المقيدة لدرجة الماجستير بقسم التاريخ  لمدة عام اول اعتبارا من 

م علما بأن تاريخ التسجيل ٨/٦/٢٠١٤م الى ٩/٦/٢٠١٣

لمنعقده م ، بناء على موافقة مجلس  قسم التاريخ بجلسته ا٨/٦/٢٠٠٨

 م  ، وموافقة لجنة اإلشراف٧/٥/٢٠١٣فى  

  -: القرار  

  .وافق مجلس الكلية

 

عالء رجب محمد النحاس المقيد  / مد فترة تسجيل بحث الطالب --٥

لدرجة الماجستير بقسم التاريخ  لمدة عامين اعتبارا من 

م علما بأن تاريخ التسجيل ١٠/٤/٢٠١٤م الى ١١/٤/٢٠١٢

على موافقة مجلس  قسم التاريخ بجلسته م ، بناء ١١/٤/٢٠٠٧

 م  ، وموافقة لجنة اإلشراف٧/٥/٢٠١٣المنعقده فى  

  -: القرار  

  وافق مجلس الكلية

غادة زكريا قطـب أبـو شـارب         / مد فترة تسجيل بحث الطالبة     -٦

المقيدة لدرجة الماجستير بقسم التاريخ  لمدة عام ثان اعتبارا مـن            

  -: القرار  

  .وافق مجلس الكلية



علما بـأن تـاريخ التـسجيل        ١٤/٦/٢٠١٣م الى   ١٥/٦/٢٠١٢

م ، بناء على موافقة مجلس  قسم التـاريخ بجلـسته       ١٥/٦/٢٠٠٤

 .   م ، وموافقة لجنة اإلشراف ٧/٥/٢٠١٣المنعقده فى  

  

 

مى السيد السيد محمد مرسى المقيدة لدرجـة         / شطب قيد الطالبة   -٧

 الجدية بنـاء علـى موافقـة       الدكتوراة بقسم التاريخ  ، وذلك لعدم      

م ، بناء علـى  ٧/٥/٢٠١٣مجلس قسم التاريخ بجلسته المنعقدة فى   

تقارير السادة المشرفين على الرسالة ، واستنفاذ جميـع الفـرص           

القانونية المتاحة للطالبة ، وبعد إرسال اإلنذارات الخاصة بشطب         

القيد إلى الطالبة ،  علما بـأن تـاريخ تـسجيل بحـث الطالبـة                

 .   م ١٣/١٠/٢٠٠١

  -: القرار  

  .وافق مجلس الكلية

 

هبة كامـل إبـراهيم عبـد اهللا        /    تعديل موضوع بحث الطالبة        -٨

: الرصد المسجلة لدرجة  الماجستير بقسم االجتماع فى موضـوع   

الطالق المبكر وإنعكاساته اإلجتماعية واالقتصادية على المـرأة        " 

  ليـصبح الموضـوع    ) دراسة حالة على المجتمع المصرى       ( -

الطـالق المبكـر وانعكاسـاته االجتماعيـة و         : " بعد التعـديل    

 دراسة على مجموعة مـن المطلقـات        -االقتصادية على المرأة    

علما بأن هذا التغيير فـى العنـوان ال يمـس           " بمحافظة البحيرة   

 م ٧/٥/٢٠١٣جوهر الموضوع بناء على موافقة مجلس القسم فى 

  -: القرار  

  . الكليةوافق مجلس

 



دينا أحمد حـسن يوسـف     /   للطالبة    تشكيل لجنة الحكم والمناقشة    -٩

نعيم  المسجلة  لدرجة الماجستير  فى اآلداب من قسم اإلجتمـاع             

م  فى موضوع    ٧/٥/٢٠١٣بناء على موافقة مجلس القسم بتاريخ       

  -دور مؤسسات المجتمع المدنى فى تفعيل مشاركة المرأة سياسيا          

  " المركز المصرى لحقوق المرأة بالقاهرة دراسة حالة على

  :وذلك على النحو التالى 

السيد شحاتة السيد       مشرفا ورئيسا         أستاذ علم اإلجتماع                   / د

   جامعة دمنهور –المساعد بكلية األداب 

مجدى أحمد بيومى      مناقشا                أستاذ علم اإلجتمـاع       / د

  جامعة دمنهور  –المساعد بكلية األداب 

محمد على البدوى       مناقشا                أستاذ علم اإلجتماع                            / د

   جامعة اإلسكندرية –المساعد بكلية األداب 

 .م ١٢/١١/٢٠٠٧علما بأن تاريخ التسجيل 

  -: القرار  

  .وافق مجلس الكلية

 

 

أحمد سمير عالم ، المسجل     /  تعديل لجنة االشراف على الطالب     -١٠

/ د.أ:  الماجستير فى اآلداب بقسم اللغة العربية  تحت اشـراف            لدرجة

  عبد الواحد حسن الشيخ  ، أستاذ النقد والبالغة بآداب دمنهور

  محمد محمود أبو على  ، مدرس النقد والبالغة بالكلية/      د

  -: القرار  

  .وافق مجلس الكلية

 



م ٨/٥/٢٠١٣ وذلك بناء على موافقة مجلس قسم اللغة العربية  فـى            

  : و التالى ليصبح االشراف على النح

  أنور محمد السنوسى  ، أستاذ األدب والنقد بتربية دمنهور/ د. أ

  محمد أبو على مدرس النقد والبالغة بالكلية/  د

عبد الواحد الشيخ أستاذ النقـد والبالغـة بـآداب          / د.و ذلك إلعتذار أ   

 .دمنهور

منى محمود محمد أبـو      /    تعديل لجنة االشراف على الطالبة      --١١

شناف ، المسجلة  لدرجة الماجستير فى اآلداب بقسم اللغة العربية                              

  حلمى على مرزوق  ، أستاذ األدب والنقد / د.أ:   تحت اشراف 

  محمد مجدى تراب ، أستاذ الجغرافيا بالكلية /  د. أ

  لنقد والبالغة بآداب دمنهورعبد الواحد حسن الشيخ ؛ أستاذ ا/ د. أ

  محمد محمود أبو على   ، مدرس النقد والبالغة بالكلية/ د

م ٨/٥/٢٠١٣ وذلك بناء على موافقة مجلس قسم اللغة العربية  فـى            

  :ليصبح االشراف على النحو التالى 

  حلمى على مرزوق ؛ أستاذ األدب والنقد/ د.أ

  كليةمحمد مجدى تراب ؛ أستاذ الجغرافيا بال/ د.أ

  -: القرار  

  .وافق مجلس الكلية

 



  زكى عابدين ؛ أستاذ األدب والنقد المساعد بتربية دمنهور/ د

  محمد محمود أبو على ، مدرس النقد والبالغة بالكلية/ د

وذلك إلعتذار  الدكتور عبد الواحد حسن الشيخ أستاذ النقد والبالغـة            

 .بآداب دمنهور  وإضافةاالستاذ الدكتور ذكى عابدين

ماضى محمـد ماضـى ،      /  عديل لجنة االشراف على الطالب       ت -١٢

المسجل لدرجة الماجستير فى اآلداب بقسم اللغة العربية    تحـت             

  : اشراف 

  عبد الواحد حسن الشيخ ؛ أستاذ النقد والبالغة بآداب دمنهور/ د.   أ

  أسماء محمود شمس الدين  ، مدرس األدب بالكلية/    د

م ٨/٥/٢٠١٣وافقة مجلس قسم اللغة العربية  فـى          وذلك بناء على م   

  :ليصبح االشراف على النحو التالى 

  عبد الواحد حسن الشيخ ؛ أستاذ النقد والبالغة بآداب دمنهور/ أد

  بهلول سالم أبو بكر ، أستاذ مساعد النقد والبالغة بتربية دمنهور/ د

  أسماء محمود شمس الدين ، مدرس األدب بالكلية/  د

 .بهلول سالم أبو بكر إلثراء البحث / ضافة دوذلك بإ

  -: القرار  

ــس   ــق مجل واف

 .الكلية

   إيمان عبد السميع محمد    /   للطالبة    تشكيل لجنة الحكم والمناقشة    -١٣



إسماعيل  المسجلة  لدرجة الدكتوراة  فى اآلداب من قـسم اللغـة          

م  فـى    ٨/٥/٢٠١٣العربية بناء على موافقة مجلس القسم بتاريخ        

الحجة النقلية فى التراث النقدى والبالغى حتى نهاية         : " موضوع

  :وذلك على النحو التالى " القرن الخامس الهجرى 

عبد الواحد حسن الشيخ  مـشرفا ورئيـسا       أسـتاذ النقـد                   / د.أ

  والبالغة ورئيس قسم اللغة العربية بآداب دمنهور 

اذ النقد والبالغـة  عيد مهدى بلبع         مشرفا               أست     / د.أ

  وعميد كلية اآلداب جامعة المنوفية 

أنور محمد السنوسى    مناقشا               أستاذ األدب والنقـد               / د.أ

  ورئيس قسم اللغة العربية بتربية دمنهور 

محمد محمد الكومى       مناقشا              أستاذ األدب والنقـد                           / د

  المساعد بتربية اإلسكندرية

 .م ١١/٢/٢٠٠٨ تاريخ التسجيل علما بأن

  

  -: القرار  

  .وافق مجلس الكلية

 

 لجنة العالقات الثقافية : خامساً 

وافق مجلس الكلية على ما جاء بمحـضر لجنـة العالقـات الثقافيـة                

  : على النحو التالي ١١/٥/٢٠١٣بجلستها التى عقدت في 

مانية بجلـسته   إحاطة مجلس قسم األثار والدراسات اليونانية والرو  -١

  -: القرار   

أحـيط مجلــس  

  .الكلية علماً



عبير قاسم /علما بحضورالسيدة الدكتوره   ٢٠١٣ إبريل   ٣٠الطارئة فى 

.      مرفق طيه التقريـر     . بإنجلترا "TEMPUS" ورشة عمل بمشروع    

 .أحيط أعضاء اللجنة  :قرار اللجنة*

 

ئـة فـى    موافقة مجلس قسم اللغةاإلنجليزيـة فـى جلـسته الطار     -٢

 على دعوة أعضاء المجلس األعلى للثقافة لجنة الترجمـة       ٧/٥/٢٠١٣

   .٢٠١٣إلعطاء محاضرة بالقسم فى شهرأكتوبر 

 .وافقت اللجنة  :قرار اللجنة*

  -: القرار   

وافــق مجلــس 

  .الكلية

 

 ٧/٥/٢٠١٣ إحاطة مجلس قسم التاريخ بجلـسته المنعقـدة فـى            - ٣

أسـتاذ التـاريخ الحـديث و       د صالح هريـدى     .علمابإشتراك السيد أ  

المعاصر المتفرغ بالقسم، ببحث فى المؤتمر العلمى  بجامعة صـالح           

، ٢٠١٣ إبريل   ١٨-١٦الدين بأربيل بكردستان بالعراق فى الفترة من        

، كما ألقى سيادته    " الكرد و الكردستان خالل العهد العثمانى       " وعنوانه

 ١٩٠٦ -١٨٧٦ى  موقف السلطان  عبد الحميد الثان     "محاضرة بعنوان   

  .مرفق طية تقرير المؤتمر".من القضية الكردية

 .أحيط أعضاء اللجنة  : قرار اللجنة*

  -: القرار  

أحـيط مجلــس  

  .الكلية علماً

 

 علمـا  ٧/٥/٢٠١٣ إحاطة مجلس قسم التاريخ بجلسته المنعقدة فى    -٤

د فايزة محمود صقر مؤتمرالمنتدى النقـابى الـديمقراطى         .بحضور أ 

 وقد شـاركت بورقـة بحثيـة        ١٣/٤/٢٠١٣اإلسكندرية فى   للتعليم ب 

  -: القرار   

أحـيط مجلــس  



ومرفق طيـه   ". تحديات التعليم العالى فى الجامعات المصرية       "بعنوان  

 .أحيط أعضاء اللجنة : قرار اللجنة*. اإلفادة 

 .الكلية علماً

 إحاطة مجلس قسم األثار والدراسات اليونانية والرومانية بجلسته         - ٥

عبير قاسم  /علما بإشتراك السيدة الدكتوره   ٢٠١٣ إبريل   ٣٠لطارئة فى ا

ومرفق طيه   .٢٠١٣إبريل٩فى ندوة بجامعة فاروس باإلسكندرية يوم       

  .تقرير الندوة 

 .أحيط أعضاء اللجنة : قرار اللجنة*

  -: القرار  

أحـيط مجلــس  

 .الكلية علماً

الخمـيس   موافقة مجلس قسم الجغرافيا بجلـسته المنعقـدة يـوم            -٦

محمد مجـدى تـراب     /  على منح السيد األستاذ الدكتور       ٢/٥/٢٠١٣

إجازة خاصة بمرتب لزيارة جامعة سـرايفو بجمهوريـة البوسـنة و            

أغـسطس   ١٤ -٧الهرسك خالل األجازة الصيفية فـى الفتـرة مـن          

 .وافقت اللجنة : قرار اللجنة.  مرفق طيه دعوة سيادته . ٢٠١٣

  -: القرار  

لية دون  وافق مجلس الك  

أن تتحمل الجامعـة أى     

 .نفقات

 :لجنة خدمة المجتمع وتنمية البيئة : سادساً 

/ د.مشاركة الكلية في مؤتمر كلية ريـاض األطفـال بحـضور أ            .١

  .مجدى محمد حسين

   تهيب بالكلية االعداد لمؤتمر بكلية اآلداب مع بدايـة  -: قرار اللجنة  

 .العام الدراسي القادم

  -: القرار  

 مجلس الكليةوافق 

  رؤية و أهداف و آفاق التعاون والمشاركة بين الجامعة والمجتمع           .٢



  .المحلى من خالل جمعية بناء

 -: قرار اللجنة 

فايزة ملوك للتواصل مع جمعية بناء للوقوف علـى         / تفويض الدكتورة 

 .أوجه التعاون المختلفة بين جمعية بناء وبين الكلية

  -: القرار  

وافــق مجلــس 

 .الكلية

 – عقد ندوة بالكلية في التنمية البشرية بعنوان التفوق الدراسي -٣

التحصيل الدراسي تحت رعاية وكالة الكلية لخدمة المجتمع وتنمية 

 البيئة بالتعاون مع المنظمة العربية لنهضة التنمية البشرية

  -: القرار  

 علما أحيط مجلس الكلية

دالعزيز ليكـون ممـثال     أحمد عب / بخصوص ترشيح الكلية الدكتور   -٤

الكلية في مركز خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة وتم استبداله من           

قبل المدير التنفيذي لمركز خدمة المجتمع دون مبرر و بـدون ابـالغ     

  .الكلية

نعترض على تخطى  مـدير مركـز خدمـة المجتمـع     : قرار اللجنة  

 ابـداء أسـباب      أحمدعبـدالعزيز دون  / وترشيح الكلية للزميل الدكتور   

ونعبر عن استيائنا من هذا االجراء ونطالب باإلبقـاء علـى ترشـيح           

أحمد عبدالعزيز  كما ندعو الى ضرورة احتـرام قـرارات           / الدكتور

 .لجنة خدمة المجتمع وتنمية البيئة و قرارات الكلية 

  -: القرار   

مجلس الكليـة يـستنكر     

هذا التصرف و يـصمم     

/ على ابقـاء الـدكتور    

بدالعزيز ممـثالً   أحمد ع 

ــتم   ــة و ي ــن الكلي ع

مخاطبة مدير المركـز    

بـــاحترام قـــرارات 

 .وترشيحات الكلية

بخصوص يوم التوعية البيئى الـذي شـاركت فيـه الكليـة يـوم         -٥

٣٠/٤/٢٠١٣.  

  -: القرار   

أحيط مجلس الكلية علما    



 . .أحيطت اللجنة علما: قرار اللجنة 

 شيرويت فضل بمكتبـة     /بخصوص المحاضرة الى ألقتها الدكتورة    -٦

محاضرة كليوباترا السابعة والزمـان محاضـرة      ( االسكندرية بعنوان   

  .٨/٥/٢٠١٣يوم األربعاء الموافق ) عامة 

 .أحيطت اللجنة علما: قرار اللجنة 

  -: القرار   

 أحيط مجلس الكلية علما

  :موضوعات لجنة المكتبة: سابعا 

سف الخياط وهو عبـارة     أمل يو / قبول االهداء المقدم  من السيدة      .١

  .عن كتاب وصف مصر خمسة أجزاء

 .وافقت اللجنة على قبول االهداء: قرار اللجنة 

  -: القرار   

 وافق مجلس الكلية

قبول االهداء المقدم من رئـيس تحريـر الجمعيـة المـصرية             - .٢

للدراسات السردية وهو عبارة عن مجلة كتابـات مجلـة علميـة            

المصرية للدراسات السردية العدد    فصلية محكمة تصدرها الجمعية     

  . نسخه واحدة٢٠١٢الرابع 

 .وافقت اللجنة على قبول االهداء: قرار اللجنة 

  -: القرار    

 .وافق مجلس الكلية

صالح هريدي وهو عبارة عـن      / د.قبول االهداء المقدم من  أ      - .٣

  .كتاب واحد باللغتين الكردية والعربية

 .قبول االهداءوافقت اللجنة على : قرار اللجنة 

  -: القرار   

  وافق مجلس الكلية



  :عرض ما تم شراؤه هذا العام من كتب .٤

  جنيه٥١٦,٦٠قسم اللغة العربية  بمبلغ 

  جنيه٣٩٤,٢٠قسم اللغة االنجليزية بمبلغ  

  جنيه٥٢٢,٥٠قسم الفلسفة بمبلغ  

  جنيه٧١٢,٥٠قسم اآلثار ببلغ  

  جنيه٥٧٤,٧٥قسم الجغرافيا بمبلغ  

 جنيه٧١٢,٥٠ع بمبلغ قسم االجتما  

 .احيطت اللجنةعلما بما تم شراؤه: قرار اللجنة 

  -: القرار  

  .أحيط مجلس الكلية علما

 

عميد الكلية وهو عباره عن     / د.قبول االهداء الوارد من السيد أ      - .٥

:    

           كتاب ماجستير ادارة األعمال في عشرة أيام تـأليف /

 .استيفن سيلبجر

 ليف كارولين ادمزكتاب اصنع أفضل حياة لك تأ. 

           كتاب العادات السبع لالقدام على التغير بـشجاعة تـأليف

 .ر . استيفن 

 كتاب النجاح رحلة تأليف جيه ماير. 

 كتاب الشخصية تأليف روب يونج. 

 كتاب سيكولوجية النجاح تأليف جوديث ليري. 

 وافقت اللجنة على قبول االهداء: قرار اللجنة 

  -: القرار  

 وافق مجلس الكلية



 ة الثانية بعد الظهرهذا وقد انتهى االجتماع الساع

               أمين المجلس                                 رئيس المجلس وعميد الكلية

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

  

 


