
  
   2012/2013الجامعي للعام الثامن  الكلیة مجلس محضر

  11/3/2013الموافق االثنین  یوم المنعقد
**********  

 ماجـد/ الدكتور األستاذ السید  ورئاسة بمكتب   صباحا  عشرة الحادیة الساعة تمام في الكلیة مجلس اجتمع
 -: من كل بحضور و الكلیة عمید   شعله محمد

 والطالب التعلیم لشئون الكلیة وكیل      السید أحمد على/ د.أ -
 والبحوث العلیا للدراسات الكلیة وكیل  الحمید عبد القادر عبد محمد/ د.أ -
 البیئة وتنمیة المجتمع خدمة لشئون الكلیة وكیل    حسین محمد مجدي/ د.أ -
 التاریخ قسم مجلس  رئیس      صقر محمود فایزة/ د.أ -
 العربیة اللغة قسم مجلس رئیس    الشیخ حسن عبدالواحد/ د.أ -
 التاریخ بقسم المتفرغ االستاذ    هریدي أحمد صالح/ د.أ -
 الجغرافیا بقسم المتفرغ االستاذ      تراب مجدى محمد/ د.أ -
 الفلسفة بقسم المتفرغ االستاذ      غالي زكى میالد/ د.أ -
 الجغرافیا قسم مجلس رئیس بعمل القائم  شلبي عزت حسین الدین عالء. د -
  االجتماع قسم مجلس رئیس بعمل القائم      السید شحاته السید. د -
 اإلنجلیزیة اللغة قسم  مجلس رئیس بعمل القائم    الزوكه خمیس محمد میراندا. د -
 الیونانیـة والدراسـات اآلثار مجلس قسم رئیس بعمل القائم    قاسم المحسن عبد عبیر. د -

 والرومانیة
 الجغرافیا بقسم المساعد االستاذ    عبدالعظیم أحمد عبدالعظیم. د -
 التاریخ بقسم المدرس      هالل اسماعیل عادل. د -
 بالكلیة الجودة ضمان لوحدة التنفیذي المدیر    العشماوي مصطفى سامح. د -
 الكلیة أمین    الشرقاوي سعد إبراهیم/  السید -
 إداري            رحومة محمد نفین/  سیدةال -

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

 الســـادة بجمیـــع المجلـــس ورئـــیس الكلیـــة عمیـــد/ د.أ الســـید رحـــب االجتمـــاع بدایـــة فـــي -
 . للجمیع والتوفیق التقدم من مزید متمنیاً  الحاضرین

  . المجلس موضوعات في سیادته شرع ثم -
  

 

  

  دمنهور جامعة   

 اآلداب كلیة



 

 : اإلحاطة موضوعات :أوالً 

 
 موضــوعات مــن) 2( عــدا مــا الســابق الكلیــة مجلــس محضــر علــى التصــدیق تــم -1

 المصـــریة ثـــارواآل التـــاریخ قســـم مجلـــس قـــرار اعتمـــاد :لآلتـــي یعـــدل العلیـــا الدراســـات
 الدراســي الفصـل عــن ونتائجـة یارومونســكى صـامویل/  الطالــب تسـجیل  سـالمیةواإل

 الكلیــة لمجلــس الــدولى التبــادل برنــامج حــاالت تبعیــة علــى والموافقــة 2012 خریــف
 .بالكلیة العلیا الدراسات لجنة على المرور دون مباشرة

 

 .الجامعة مجلس بموضوعات جاء بما علما المجلس أحیط
  التدریس هیئة موضوعات -:ثانیا

 

التأكیـــد علـــى أن تـــتم مخاطبـــة هیئـــة الرقابـــة اإلداریـــة و  .1
الســادة ذلـك للتحقــق فــي حالــة مـا إذا كــان هنــاك أى مــن 

أعضـــــاء هیئـــــة التـــــدریس یقـــــوم بأعمـــــال وظیفیـــــة خـــــارج 
الجامعــــة دون موافقتهــــا مــــن عدمــــه حیــــث أنهــــا الجهـــــة 

  .الرقابیة المنوطة بذلك

  

وافــق مجلــس الكلیــة علــى أنــه فــي حالــة عــدم انعقــاد أى  .2
لجنــة مــن اللجــان المنبثقــة مــن مجلــس الكلیــة ألى ســبب 

  .تعرض الموضوعات  مباشرة على مجلس الكلیة 

  

 والمتضــمن الفلسـفة قسـم مجلـس رئـیس/ د.أ السـید كتـاب .3
  ومعـــاونیهم التـــدریس هیئـــة أعضـــاء الســـادة جمیـــع التـــزام

 التزامــــا الحضـــور فــــي 2013 فبرایـــر شــــهر عـــن بالقســـم
 .األكمل الوجه على عملهم مؤدیین كامالً 

 

  -:   القرار
 علمــاً  الكلیــة مجلــس أحــیط

.  
 

  الجغرافیـــــــــا قســـــــــم مجلـــــــــس رئـــــــــیس/ د.أ الســـــــــید كتـــــــــاب .4
 التـــدریس هیئـــة أعضـــاء الســـادة جمیـــع التـــزام والمتضـــمن
 2013 فبرایـــر شــهر عــن بالحضـــور  بالقســم ومعــاونیهم

 فـي السـمنى عوض محمد/ السیدالدكتور بأن اإلفادة مع
 23/2/2013 مــن اعتبــارا  العمــرة ألداء اعتیادیــة أجــازة
 .یوم 13 ولمدة

 

    - :   القرار 
 علـــى الكلیــة مجلـــس وافــق

ــــــــــــام خصــــــــــــم  االجــــــــــــازة أی
 العمــــــــرة ألداء االعتیادیـــــــة

 للعمــرة الســفر اســتثناء مــع
  .الخصم من األولى للمرة

 



 الســادة بـأن التــاریخ قسـم مجلـس رئــیس/ د.أ السـید كتـاب .5
 علــى اعتیادیــة أجــازات علــى حصــلوا قــد أســماؤهم اآلتــي
 : التالي النحو

ـــــة أجـــــازة  السید أحمد على/ د.أ ـــــام 10 اعتیادی  أی
 .العمرة ألداء 2013 فبرایر شهر خالل

ـــــة أجـــــازة    مرجونة ابراهیم. د ـــــام 10 اعتیادی  أی
  . العمرة ألداء 2013فبرایر شهر خالل

 یـوم) 11(  اعتیادیة أجازة    حلقها محمد أمل. أ
  .5/3/2013 وحتى 23/2/2013 من اعتباراً 

 

  -:   القرار
 علـــى الكلیــة مجلـــس وافــق

 مــن والثـاني األول اسـتثناء
 ألول العمـرة ألداء الخصم

ــــتم و  مــــرة  مــــن الخصــــم ی
. أ مـن  الجامعة بدل قیمة
    االجازة بنسبة حلقها أمل

 

كتــــــاب مجلـــــــس قســـــــم اللغـــــــة اإلنجلیزیـــــــة بجلســـــــته فـــــــي  .6
بالتزام جمیع السـادة أعضـاء هیئـة التـدریس  3/3/2013

 2013ومعــــــــاونیهم بالحضــــــــور خــــــــالل شــــــــهر فبرایــــــــر 
عضــــو واحــــد فقــــط مــــن   بجـــداولهم الدراســــیة مــــا عــــدا

  .أعضاء هیئة التدریس

وافــــــــــق مجلــــــــــس : القــــــــــرار
علــــى خصــــم بــــدل  الكلیــــة

الجامعــة مــن ذلــك العضــو 
  .مع احالتها للتحقیق

 االجتمــــاع قســــم مجلــــس رئــــیس/ الــــدكتور الســــید كتــــاب .7
 التـــدریس هیئـــة أعضـــاء الســـادة جمیـــع التـــزام والمتضـــمن
 .2013 فبرایر شهر عن بالحضور بالقسم ومعاونیهم

  -:   القرار
   علماً  الكلیة مجلس أحیط
 

رئیس مجلس قسـم الجغرافیـا بجلسـته فـي / كتاب الدكتور .8
بالموافقـــــة علـــــى اعتمـــــاد التقریـــــر الخـــــاص  2/3/2013

بإنجــازات الســادة أعضــاء هیئــة التــدریس بقســم الجغرافیــا 
عـــــــــــــن الفصـــــــــــــل الدراســـــــــــــي االول للعـــــــــــــام الجـــــــــــــامعي 

  ).متضمن التقریر  C.Dومرفق  ( 2012/2013

ـــــــ : القـــــــرار س وافـــــــق مجل
ــــى الســــید  الكلیــــة ویرفــــع ال

  .رئیس الجامعة/ د.أ

رئــیس مجلـــس قســم اآلثــار والدراســـات / د.كتــاب الســید أ .9
ـــــزام جمیـــــع الســـــادة  ـــــة والرومانیـــــة والمتضـــــمن الت الیونانی
أعضاء هیئة التـدریس ومعـاونیهم بالقسـم بالحضـور عـن 

هالــه عبــدالرحمن / مــا عــدا الســیدة  2013شــهر فبرایــر 
أبـــوالنظر  المـــدرس المســـاعد بالقســـم حیـــث أنهـــا زرقـــت 

  .21/2/2013بمولود في 

ـــــــس  : القـــــــرار وافـــــــق مجل
علــى خصــم أســبوع  الكلیــة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــارًا مــــــــــــــــــــــــــــــــــن  اعتب
مــــــن بــــــدل  21/2/2013

  .الجامعة

 بجلسـته العربیـة اللغة قسم مجلس رئیس/د.أ السید كتاب .10
 البحـــث موضـــوع نشـــر علـــى بالموافقـــة 2/3/2013 فـــي

 والخــــاص بالقســــم الرابعــــة الفرقــــة طــــالب بــــه قــــام الــــذي
/ د.أ برئاســــــــة االســــــــالمیة للدراســــــــات البحیــــــــرة بمعجــــــــم

 .العشماوي سامح. د واشراف الشیخ عبدالواحد
 

  

  -:   القرار
 علـــى الكلیــة مجلـــس وافــق
 .النقل



 و العربیــــة اللغــــة قســــم مجلــــس رئــــیس/ د.أ الســــید كتـــاب .11
 رانیـا/ الـدكتورة السـیدة ترقیـة  موضوع احالة بشأن آدابها

 دراســــــــات(  بالقســــــــم المـــــــدرس  نظمــــــــى عزیــــــــز محمـــــــد
 للجامعــة القــانوني المستشــار/ د.أ الســید الــى  )إســالمیة
 واالســـــــاتذة األســــــاتذة لترقیــــــة الدائمـــــــة العلمیــــــة واللجنــــــة

 یبـــدى ولـــم القســـم علـــم لعـــدم)  عربیـــة لغـــة(  المســاعدین
 مســـاعد أســـتاذ لتعیینهـــا منهـــا المقـــدم الطلـــب فـــي الـــرأى
 . بالقسم

 علـــى الكلیــة سمجلـــ وافــق
 تحفــظ مــع ســیادتها تعیــین

 رئـــــیس/ الـــــدكتور االســـــتاذ
 العربیــة اللغــة قســم مجلــس

  .القرار هذا على آدابها و
 

رئـیس مجلـس قسـم اللغـة العربیـة بشـأن / د.كتاب السید أ .12
مـــــــن ) 7(اعتمـــــــاد التقـــــــاریر الخاصـــــــة بانجـــــــازات عـــــــدد 
 :لي اأعضاء هیئة التدریس ومعاونیهم على النحو الت

اســــــــــــــــتاذ     عبدالواحد حسن الشیخ/ د.أ -
 متفرغ

 مدرس    سامح مصطفى العشماوي. د -
مـــــــــــدرس         أحمد عطیة. أ -

 مساعد
مـــــــــــدرس       ایمان عبدالسمیع. أ -

 مساعد
مـــــــــــدرس         أحمد شتیه. أ -

 مساعد
مـــــــــــدرس         إیمان رضوان. أ -

 مساعد
 معیدة        دعاء البیاع. أ -
  

ــ : القــرار س وافــق مجل
ــــــــة ــــــــع الــــــــى  الكلی ویرف

رئــــــــــــیس / د.الســــــــــــید أ
  .جامعةال

  

  : الطالب شؤون موضوعات:   ثالثا
 

 األقســـــام نتـــــائج معظـــــم وصـــــول علـــــى اللجنـــــة اطمأنـــــت .1
 بشـــكل تعلـــن أن علـــى النتـــائج بقیـــة انتظـــار فـــي العلمیـــة
عــالن للجامعــة االلیكترونیــة البوابــة علــى مبــدئي ٕ  ذلــك وا
ــــى ــــى واضــــح بشــــكل الطــــالب عل  نهائیــــة غیــــر أنهــــا عل
 . للتعدیل وقابلة

  -:   القرار
 اعــالن علــى  الكلیــة مجلــس وافــق

ـــــم اذا و النتیجـــــة  مـــــن أحـــــد دیجـــــ ل
 یرجـــع النتیجـــة فـــي اســـمه الطـــالب

  بالكلیـــة الطـــالب اتحـــاد رئـــیس الـــى
 .النتیجة من للتأكد

 اللــوائح بشــأن العلمیــة األقســام بعــض مــن ورد مــا نــوقش .2
ـــــة ـــــة العلمیـــــة المـــــؤتمرات بعقـــــد الداخلی  ومطالبـــــة الداخلی
 اللــــوائح بشـــأن ردودهـــا ترســـل لـــم التـــي العلمیـــة األقســـام
 فـي تقـرر مـا ضـوء فـي المطلوب إرسال بسرعة الداخلیة

     -:   القرار
 طالـــــب كمـــــا الكلیـــــة مجلـــــس وافــــق

 توزیـــــــع بتعـــــــدیل العلمیـــــــة االقســـــــام
 الجدیــــــدة الالئحــــــة فــــــي المقــــــررات



 األول األســـبوع نهایـــة یكـــون بحیـــث اللـــوائح إعـــداد لجنـــة
 . لذلك موعد آخر ابریل من
 اللــــوائح مراجعـــة لجنـــة اجتمـــاع محضـــر فـــي اللجنـــة نظـــرت

 مـــــا وتقـــــر للكلیـــــة علمـــــي مـــــؤتمر علـــــى واإلشـــــراف الجدیـــــدة
 أیـــة تنفیـــذ علـــى اإلقـــدام بعـــدم توصـــیتها وتقـــدم إلیـــه توصـــلت
  . اللوائح على القطاع لجنة موافقة بعد إال تعیینات

 وتوصـیفها المقـررات وضـع لجنـة محضر مرفق 
 . الجدیدة لألقسام

 

 خــــالل الدراســــیین الفصــــلیین علــــى
 .متقاربة بنسب  الجامعي العام
  

 

 علــــى التعــــرف بشــــأن الجامعــــة خطــــاب اللجنــــة ناقشــــت .3
 برفعهـا الجامعـة طالبـت التـي األقسام في الممیزة البرامج
 لهـذا اآلتـي رفـع األعضـاء ویقترح الوافدین جذب بغرض
 : الغرض

"  بعـد عن واالستشعار الجغرافیة المعلومات نظم(  الجغرافیا
  " ) مفتوح تعلیم

 "  )  مفتوح تعلیم"   التاریخیة الدراسات(    التاریخ

 . الدراسة من لمزید مطروح واألمر

  -:   القرار
 التعلـیم شئون للجنة الموضوع یعاد

  .الدراسة من لمزید والطالب
 

 األقســـام مـــن الـــواردة التنفیذیـــة الخطابـــات مناقشـــة تمـــت .4
 فـــي اإلجابـــة أوراق بمراجعـــة الخاصـــة والتقـــاریر العلمیـــة

 األسـتاذ السـید من والمرسلة لذلك المعدة االستمارة ضوء
 األفعـــال ردود وتفاوتـــت لألقســام الكلیـــة عمیـــد/  الــدكتور

 مثـل أقسـام استجابت حیث الموضوع حول  األقسام بین
ـــــــا+  العربیـــــــة اللغـــــــة قســـــــمي(   قســـــــم تحفـــــــظ)   الجغرافی
 ترســل ولــم أقســام تســتجب لــم حــین فــي وأقســام) اآلثــار(

 . الصدد هذا في شیئاً 
 المتعـــارف بالنظـــام باألخـــذ اللجنـــة توصـــي الصـــدد هـــذا وفـــي
 عملیـة فـي الكلیـة علیـه سـارت والـذي الجامعـة قبـل من علیه

  المعالم واضح نظام باعتباره األخیرة السنوات في المراجعة

  :   القرار
 التـــــزام علــــى الكلیـــــة مجلــــس وافــــق

 االسـتمارات باعداد العلمیة االقسام
 الســید تكلیــف مــع للمراجعــه المعــدة

 العشـــــــــــــماوي ســـــــــــــامح/ الـــــــــــــدكتور
  .العلمیة األقسام مع بالمتابعة

 



 بالمعـــــــاییر االلتـــــــزام مـــــــدى موضـــــــوع اللجنـــــــة ناقشـــــــت-5
ـــــة ـــــاب بشـــــأن الجامعی ـــــة وتؤكـــــد الجـــــامعي الكت  علـــــى اللجن

 مـــع وقفــة مــن والبـــد األقســام قبــل مـــن بهــا االلتــزام ضــرورة
 التقــــاریر إرســــال مـــن البــــد وعلیـــه الصــــدد هـــذا فــــي الـــنفس

 فــي الدراســیة الكتــب مــن العلمیــة األقســام بموقــف الخاصــة
 االســـتجابة عـــدم فـــي التمـــادي وعـــدم الدراســـي الفصـــل هـــذا

 . الصدد هذا في الجامعة لتعلیمات
 

  :   القرار
 التـــــزام علــــى الكلیـــــة مجلــــس وافــــق

  .الجامعي الكتاب بمعاییر
-        

 علـى اللجنـة فتؤكـد الشـفوي امتحـان میعاد لتحدید بالنسبة-6
 الجامعـــة مـــن الـــواردة لهــا المنظمـــة بالقواعـــد االلتـــزام ضــرورة

 التعلــیم لشــئون الكلیــة وكیــل إلــى بهــا الخاصــة الجــداول ورفــع
 القــادم ابریــل مــن األول األســبوع أقصــاه موعــد فــي والطــالب

 . لها االمتحانیة اللجان بتشكیل مرفقة
 

  -:   القرار
 فـي الوضع مع الكلیة مجلس وافق

 بمـــــــا المواعیـــــــد اختیـــــــار االعتبـــــــار
  .الكلیة امكانیات مع یتناسب

.  
 

 الموافقــة بشــأن التــاریخ قســم خطــاب فــي اللجنــة نظــرت-7
 حصـول إلـى فیـه المنوه و المصریة اآلثار قسم إنشاء على

 .قبل من الكلیة و القسم مجلس موافقة على المقترح

ــــى الكلیــــة مجلــــس وافــــق  اعــــادة عل
 التعلــیم شــئون لجنــة الــى الموضــوع
 .الدراسة من لمزید والطالب

 درجـــة مـــنح مـــذكرة عمـــل علـــى الموافقـــة اللجنـــة اعتمـــدت09
 مــــایو دور محمــــد غــــانم جمعــــة الزهــــراء للخریجــــة اللیســــانس

 وذلـك الرومانیـة و الیونانیـة الدراسـات و اآلثـار بقسم 2012
 2012 مــــــایو دور نتیجــــــة فــــــي ســــــهوا  اســــــمها إدارج لعــــــدم

 ســارة للطالبــة جیــد إلـى جــدا جیــد مـن تصــحیح مــذكرة وكـذلك
 الیونانیــة والدراســات اآلثــار قســم ، بــالل بســاط نــاجي حســن

 .والرومانیة

 .الكلیة مجلس وافق

  العلیا الدراسات موضوعات: رابعاً                
 العلیــا للدراســات الجامعــة رئــیس نائــب/ د.أ الســید كتــاب .1

 فــي والبحــوث العلیــا الدراســات مجلــس بموافقــة والبحــوث
 مــــــــن المدرســــــــین الســــــــادة أحقیــــــــة علــــــــى 17/2/2013

 تكلیـــــف مـــــع الكلیـــــة مجلـــــس وافـــــق
 للدراســـات الكلیـــة وكیـــل/ د.أ الســـید



 القیـام فـي دمنهـور جامعة بكلیات التدریس هیئة أعضاء
 بنظـــام بالكلیـــات العلیـــا الدراســـات برنـــامج فـــي بالتـــدریس
  معــــاییر و ضـــوابط وجــــود ظـــل فــــي المعتمـــدة الســـاعات

 .كلیة كل قبل من وضعها یتم

ـــــــا  لجنـــــــة بتشـــــــكیل والبحـــــــوث العلی
 والمعـاییر الضـوابط لوضع برئاسته
 المدرســین السـادة بتـدریس الخاصـة

 ببرنـامج التدریس هیئة أعضاء من
 بنظـــــــام بالكلیـــــــة العلیـــــــا الدراســـــــات
 .المعتمدة الساعات

 لجنــــــة بمحضــــــر جــــــاء مــــــا علــــــى الكلیــــــة مجلــــــس وافــــــق-2
 فـــــــي عقــــــدت التـــــــى بجلســــــتها  والبحـــــــوث العلیــــــا الدراســــــات

  : التالي النحو على 9/3/2013

بجلسـته والرومانیـة الیونانیـة  والدراسات االثار قسم موافقة .1
الدراسـیة المقـررات توزیـع علـى م2/3/2013 فـى المنعقدة

الســــاعات بنظـــام م2013 الربیـــع لفصــــل العلیـــا للدراســـات
  -:التالى النحو على المختلفة للمستویات المعتمدة

ـــــــــ=  )                 ســـــــــاعتان(       اساســـــــــى-      لســـــــــكندریةا هالعمل
  الشافعى حنان/د

)               ســاعتان(     رىاختیـا   الحدیثــة االثـرى البحــث تقنیـات= 
  الصاوى سماح/د

)                     عتانســا(   اختیــارى  االثریـة الحفــائر فـى میــدانى عمـل= 
  )ساعة(    قاسم عبیر/د

ــــد مصــــطفى محمــــد/د و ــــد عب  مــــدیر)      ســــاعة(    الحمی
 لالثـــار العامـــة االدارة علـــى  والمشـــرف اســـكندریة اثـــار عـــام

 .الغارقة

  .الكلیة مجلس وافق

 

  شـعلة محمـد ماجـد/د.أ اعتـذار الجغرافیاعلى قسم موافقة .2
 المنــاخ فــى متقدمــة میدانیــة دراســة مقــرر تــدریس عــن -

  -:   القرار
  



 یــوم  المنعقــدة الطارئــة بجلســتة وذلــك   العلیــا للدراســات
 -:مادتى فى التسجیل ایقاف مع ، م17/2/2013

 المناخ فى متقدمة میدانیة دراسة= 

 . الطبیعیة الجغرافیا فى متقدمة میدانیة دراسة= 

/ د.أ تحفـظ مـع الكلیـة مجلس وافق
 هـــــذا  علـــــى تـــــراب مجـــــدى محمـــــد
 .القرار

 یــــوم الطارئــــة بجلســــتة الجغرافیــــا قســــم  مجلــــس تكلیــــف .1
ــــدالعظیم/د الســــید م17/2/2013 ــــدالعظیم احمــــد عب  عب

ـــــة المعلومـــــات نظـــــم مقـــــرر بتـــــدریس  للدراســـــات الجغرافی
 العلیا

  -:   القرار
  .الكلیة مجلس وافق

 

 للطالبة ممتاز بتقدیر االداب فى الماجستیر درجة منح .2
 التقیم-:-موضوع فى ابوالریش مرضى صبحى كوثر/ 

 المواقع ببعض التجویة لعملیات الجیومورفولوجى
 مجلس موافقة على بناء ، االسكندریة بمحافظة االثریة

 اتمت ان بعد وذلك م2/3/2013فى الجغرافیا قسم
 بان علما المناقشة لجنة وتصویبات مالحظات الطالبة
 . م6/1/2013المناقشة تاریخ

  -:   القرار
  .الكلیة مجلس وافق

 

 االجتمـاع بقسـم الماجسـتیر برنـامج طـالب نتیجة اعتماد .3
 م 2012 الخریـــــــف فصــــــل المعتمـــــــدة الســــــاعات نظــــــام

  . والثالث والثانى االول المستوى
 

  -:   القرار
  .الكلیة مجلس وافق

 

 االجتمـاع بقسـم الماجسـتیر برنـامج طـالب نتیجة اعتماد .4
 م 2012 الخریـــــــف فصــــــل المعتمـــــــدة الســــــاعات نظــــــام

 . والثالث والثانى االول المستوى

  -:   القرار
  .الكلیة مجلس وافق

  
 

ـــــس موافقـــــة   .5 ـــــار قســـــم مجل  و الیونانیـــــة والدراســـــات االث
 علــــــى م2/3/2013 فــــــى المنعقــــــدة بجلســــــتة الرومانیــــــة

 بخصــوص الصــاوى ســماح/ الــدكتورة مــن المقــدم الطلــب
 بالكلیــة كمبیــوتر لمعمــل العلیــا الدراســات طــالب احتیــاج

  .  الحدیث االثرى البحث تقنیات مادة تدریس اجل من
 . الجدید المبنى إلى االنتقال لحین یؤجل:  اللجنة قرار

  -:   القرار
ـــــس وافـــــق ـــــة مجل ـــــى الكلی  قـــــرار عل
  .اللجنة

 



  بجلســته واإلسـالمیة المصـریة واآلثـار التـاریخ قسـم تأكیـد .6
 طــــــالب قبــــــول بشــــــأن م16/2/2013 بتــــــاریخ الطارئــــــة
 حیــث ، م2013 الربیــع لفصــل  بالقســم العلیــا الدراســات

 حرصــا وذلــك ، بالفعــل التســجیل مصــاریف ســددوا انهــم
 والرجـاء ، ومسـتقبلهم  المتقـدمین الطـالب مصـلحة على
 للدراســـات الكلیـــة وكیـــل/ د.وأ ، الكلیـــة عمیـــد/  د.أ مـــن

 فیـه لمـا للموضوع حسما طارىء كلیة مجلس لعقد العلیا
 .المشكلة لهذه اإلداري الشكل واتخاذ الطالب صالح

  -:   القرار
ـــــــق ـــــــس واف ـــــــة مجل  علـــــــى الكلی

 طـــــــــــــــالب قبـــــــــــــــول اســـــــــــــــتثناء
 والــــــــــــــــــــــدكتوراه الماجســــــــــــــــــــــتیر

 التــــــــــــاریخ بقســــــــــــم المتقـــــــــــدمین
 واالســــالمیة المصــــریة واالثــــار
 للدراسـات 2013 الربیع فصل
  إلیة المشار الموعد بعد العلیا

 عبـد محمـد/  للطالب  اآلداب فى الماجستیر درجة منح .7
 المصـــریة واآلثـــار التـــاریخ قســـم مـــن دراز محمـــد العظـــیم

 المصــري الفــن فــى الحشــرات(  موضــوع فــى واإلســالمیة
 بنـــاء ممتـــاز بتقـــدیر) الحدیثـــة الدولـــة بدایـــة حتـــى القـــدیم
 اتـم ان بعـد م2/3/2013 فى القسم مجلس موافقة على

ـــــة ابـــــدتها التـــــى والمالحظـــــات التصـــــوبیات الطالـــــب  لجن
 المناقشـــــــــــة تــــــــــاریخ بــــــــــأن علمـــــــــــا  والحكــــــــــم المناقشــــــــــة

 . م30/1/2013

  -:   القرار
  . الكلیة مجلس وافق

  

 

 ســـعید احمـــد/  للطالـــب  اآلداب فـــى دكتـــور درجـــة مـــنح .8
ـــــــاریخ قســـــــم مـــــــن زیـــــــدان الســـــــید  المصـــــــریة واآلثـــــــار الت

 علــــى وأثــــره الــــدولى الوفــــاق( موضــــوع فــــى واإلســــالمیة
ــــــــــات الخارجیــــــــــة السیاســــــــــة األمریكیــــــــــة المتحــــــــــدة للوالی

 األولــى الشــرف مرتبــة بتقــدیر)  م1980-م1962(  
 بعــد م2/3/2013 فــى القســم مجلــس موافقــة علــى بنــاء
 ابــــدتها التــــى والمالحظــــات التصــــوبیات الطالــــب اتــــم ان

 المناقشــــــة تــــــاریخ بــــــأن علمـــــا  والحكــــــم المناقشــــــة لجنـــــة
 . م2/2/2013

  -:   القرار
  . الكلیة مجلس وافق

  

 

 خمـیس أحمـد/  للطالـب  والمناقشـة الحكم لجنة تشكیل. -9
ـــدكتوراة لدرجـــة المســـجل الفتـــاح عبـــد إســـماعیل أحمـــد  فـــى ال

 القســــم مجلــــس موافقــــة علــــى بنــــاء التــــاریخ قســــم مــــن اآلداب
 المصـــــــریة الســـــــجون(  موضـــــــوع فـــــــى 2/3/2013 بتـــــــاریخ

  -:   القرار
  . الكلیة مجلس وافق

 



  : التالى النحو على وذلك)  تاریخیة دراسة 1885-1924

ــا   أحمــد ســید الحمیــد عبــد نبیــل. د.أ ً التــاریخ أســتاذ         ومناقشــا رئیس
  دمیاط جامعة – اآلداب بكلیة والمعاصر الحدیث

ــدي أحمــد صــالح. د.أ التــاریخ أســتاذ              مشــرفأ             هری
 دمنهور جامعة االداب بكلیة والمعاصر الحدیث

 التاریخ أستاذ          مناقشا          على حنفى السید عبلة. د. أ
  األزهر جامعة – اإلنسانیة الدراسات بكلیة والمعاصر الحدیث

ا ً  .10/3/2009 الطالب تسجیل تاریخ بأن علم

 علــى م2/3/2013 فــى التــاریخ قســم مجلــس موافقــة. -10
 اللغـــة أســـتاذ الهـــواري محمـــد أحمـــد/  الـــدكتور الســـید انتـــداب
 األزهـــــر جامعـــــة والترجمـــــة اللغـــــات بكلیـــــة المســـــاعد التركیــــة

 نظـــــام الحـــــدیث التـــــاریخ فـــــرع الماجســـــتیر لطـــــالب للتـــــدریس
 أن علـى أسـبوعیا ساعتین بمعدل وذلك ، المعتمدة الساعات

 مـــادة لتـــدریس أســـبوع كـــل مـــن األربعـــاء یـــوم االنتـــداب یكــون
 . حدیثة تركیة لغة

  -:   القرار
  . الكلیة مجلس وافق

 

  الثقافیة العالقات لجنة: خامساً                    
ـــــاب .1  بجلســـــته آدابهـــــا و العربیـــــة اللغـــــة قســـــم مجلـــــس كت

 السـید مشـاركة علـى بالموافقـة 2/2/2013 فـي المنعقدة
 الـــذي المـــؤتمر أعمـــال فـــي  العشـــماوي ســـامح/ الـــدكتور
"  عنـــــوان تحـــــت الفیــــوم جامعـــــة – اآلداب كلیـــــة تنظمــــه

 ". والتجدید التراث بین واالسالمیة العربیة الدراسات
 

  -:   القرار
  .الكلیة مجلس وافق

  
 

 العالقــات لجنــة بمحضــر جــاء مــا علــى الكلیــة مجلــس وافــق
 النحـو علـى 9/3/2013 فـي عقدت التى بجلستها   الثقافیة
  : التالي

  -:   القرار
  . الكلیة مجلس وافق

 



 یـــــوم اإلعتیادیــــة بجلســــته التـــــاریخ قســــم مجلــــس موافقــــة -1
 منــــــى دكتــــــورة بإشــــــتراك 2013 فبرایــــــر 2 الموافــــــق الســــــبت
 بكلیــــة ســــیعقد الــــذي الخــــامس الــــدولي المــــؤتمر فــــي عثمــــان
 13 إلــى 11 مـن الفتــرة فـي الســویس، قنـاة جامعـة – اآلداب
ـــــة، 2013 مـــــارس ـــــة الرســـــوم"بعنـــــوان ببحـــــث میالدی  الجداری
ــــــاهرة وســــــیلة الســــــت بمنــــــزل  خطــــــاب طیــــــه مرفــــــق و" . بالق
  .المؤتمر

  . اللجنة وافقت:  اللجنة قرار  -

 
 یــــوم اإلعتیادیــــة بجلســــته التــــاریخ قســــم مجلــــس إحاطــــة -2

 إبــراهیم/ الــدكتور بحصــول 2013 فبرایــر 2 الموافــق الســبت
 علـى المسـاعد حضـارته و اإلسـالمى التاریخ أستاذ  مرجونة
  I.T.O.T ( الـدولى المحتـرف الـدولى المـدرب دبلـوم دورتـى

  .اإلفادة طیه مرفق و. النفسیة الصحة ودبلوم) 

 . علماً  اللجنة أحیطت:  اللجنة قرار  -

  -:   القرار
ــــــــــس أحــــــــــیط ــــــــــة مجل  الكلی

  .علماً 
 

 یــــوم اإلعتیادیــــة بجلســــته التـــاریخ قســــم مجلــــس إحاطـــة  -3
 تیســیر/ األســتاذة بحصــول 2013 فبرایــر 2 الموافــق الســبت
 دبلـــوم دورتـــى علـــى بالقســـم المســـاعد المـــدرس شـــادى محمـــد

 ودبلــــوم)   I.T.O.T(   الــــدولى المحتــــرف الــــدولى المــــدرب
  .اإلفادة طیه مرفق و. النفسیة الصحة

 علماً  اللجنة أحیطت:  اللجنة قرار  -
 

  -:   القرار
  . علماً  الكلیة مجلس أحیط

 

 الیونانیة والدراسات اآلثار قسم مجلس إقتراح - 4
 محاور بشأن 2/2/2013یوم المنعقدة بجلسته والرومانیة

  -:   القرار
  علماً  الكلیة مجلس أحیط



  . لسیادتكم والمرفقة. للقسم البحثیة الخطة

 . علما اللجنة أحیطت: اللجنة قرار  -

 الیونانیة والدراسات اآلثار قسم مجلس كتاب  - 5
 اشتراك على 2/2/2013یوم المنعقدة بجلسته والرومانیة

  الصاوى سماح/  الدكتورة و قاسم عبیر/ الدكتورة:  من كل
:  التعلیم ثقافة تطویر"  بعنوان شمس عین جامعة لمؤتمر

  . م3/2013/ 28-27 یومى وذلك"  اإلبداع و ةــــــــــالبنی

  . اللجنة وافقت:  اللجنة قرار

  -:   القرار
  . الكلیة مجلس وافق -

  

 یوم المنعقدة بجلسته الجغرافیا قسم مجلس إحاطة - 6
/ الدكتور السید انتخاب بشأن 2/2/2013 الموافق السبت

 بقسم المساعد األستاذ العظیم عبد أحمد العظیم عبد
ا الجغرافیا ً  الخرائط خریجى رابطة إدارة بمجلس عضو
 لرئیس نائباً  فیها واختیاره المصریة بالجامعات والمساحة

  .اإلدارة مجلس

 التهنئة تقدیم مع علما اللجنة أحیطت: اللجنة قرار  -
  . لسیادته

  -:   القرار
  . الكلیة مجلس وافق -

 السـبت یـوم المنعقدة بجلسته الجغرافیا قسم مجلس إقتراح-7
ـــــة الخطـــــة بشـــــأن م 2013/  2/  2 الموافـــــق  للقســـــم البحثی
 2016 – 2012/2013( الخمــــــــــــــس الســــــــــــــنوات خــــــــــــــالل

  : التالى النحو على) . 2017/

 محافظـــة منهـــا تعـــاني التـــي الجغرافیـــة المشـــكالت دراســـة -
 .  بمصر المختلفة واألقالیم البحیرة

 البحیــــرة محافظــــة مجــــال فــــي الطبیعیــــة األخطــــار دراســــة -

  . علماً  الكلیة مجلس أحیط

 



 .  المختلفة مصر وأقالیم

 وأقــالیم البحیـرة بمحافظــة وتقییمهـا الطبیعیــة المـوارد دراسـة -
 .  المختلفة مصر

 بأقــالیم  جغرافیــا وتقییمهــا االقتصــادیة المشــروعات دراســة -
 .  المختلفة مصر

ـــــألرض الخـــــارجي المظهـــــر علـــــى ینـــــایر 25 ثـــــورة أثـــــر -  ل
landscape البحیرة بمحافظة  . 

 الجغرافیــة واألقــالیم البحیــرة محافظــة فــي الخــدمات دراســة -
  .  الجغرافي وتقییمها

  .علما اللجنة أحیطت:  اللجنة قرار  -

 یـــــوم المنعقـــــدة بجلســـــته الجغرافیـــــا قســـــم مجلـــــس موافقــــة -8
 المـؤتمر موعـد تحدیـد على 2013/  2/  2 الموافق السبت
/  2012 الثـــاني الدراســـي الفصـــل نهایـــة مـــع للقســـم العلمـــي
  .  م2013

 . علمابالموافقة اللجنة أحیطت:  اللجنة قرار  -

 . علماً  الكلیة مجلس أحیط

ـــــس كتـــــاب -9 ـــــا قســـــم مجل ـــــدة بجلســـــته الجغرافی ـــــوم المنعق  ی
 للمشـــروع اإلعـــداد علـــى م 2013/  2/  2 الموافـــق الســـبت
 إحــدى فــى بالقســم التــدریس هیئــة أعضــاء بمعاونــة  البحثــى

 و المجتمــع و البیئــة یخــدم أن علــى األكادیمیــة التخصصــات
 تقریـــر طیـــه مرفـــق.  للمشـــروع اإلقتصـــادى المـــردود یتضـــمن

ـــــى للمشـــــروع ـــــوان البحث ـــــس إنشـــــاء"  بعن  للمواقـــــع رقمـــــى أطل
ـــــرة بمحافظـــــة األثریـــــة  عمـــــل فریـــــق بأســـــماء قائمـــــة*.  البحی

  -:   القرار

  . الكلیة مجلس وافق

 



 للمواقـــع الرقمـــى الخرائطـــى األطلـــس  العمل فریق
   البحیرة بمحافظة األثریة

 

 بجامعــة األبعادیــة لمجمــع الطبوغرافیــة الخریطــة
  دمنهور

 شعلة محمد ماجد د.أ  شعلة محمد ماجد د.أ  المشروع رئیس

 العظیم عبد أحمد العظیم عبد.د  شلبى عزت عالء. د  تنفیذى مدیر

 الحمید عبد القادر عبد محمد د.أ  الحمید عبد القادر عبد محمد د.أ  أعضاء

  شلبى عزت عالء.د  تراب مجدى محمد د.أ 

  السمنى السید عوض محمد.د العظیم عبد أحمد العظیم عبد.د

   غالب اللطیف عبد میرفت.د

 غالب اللطیف عبد میرفت.د   السمنى السید عوض محمد..د فنى مشرف

 الال عبد محمد إیمان.أ الال عبد محمد إیمان.أ المیدانى العمل مسئول

 السید فرحات أحمد.أ السید فرحات أحمد.أ 

 المولى عبد شعبان المولى عبد.أ المولى عبد شعبان المولى عبد.أ

 الطویل الغنى عبد عزاز هبة.أ الطویل الغنى عبد عزاز هبة.أ

 ذكى محمد الدین نور.أ ذكى محمد الدین نور.أ

  

  

  

  : التالى النحو على المشروع

 



ــــا قســــم مجلــــس موافقــــة-10  یــــوم المنعقــــدة بجلســــته الجغرافی
 الســــــــید طلـــــــب علــــــــى م 2013/  2/  2 الموافـــــــق الســـــــبت
 األســــتاذ تــــراب مصــــطفى مجــــدى محمــــد/ الــــدكتور األســــتاذ
 للباحــــث عامــــة محاضــــرة القــــاء بخصــــوص بالقســــم المتفــــرغ

 21/2/2013 یــوم"  Dr.Owen Powell"  األســترالى
 الصـــحراء بواحـــات الطبیعیـــة العیـــون"  عنـــوان تحـــت بالقســـم
 صــورة ،و األســترالیة الحكومــة موافقــة طیــه ومرفــق". الغربیــة

  .سیادته سفر جواز من

 الموعــد إلنتهـاء جدیــد بموعـد اإلفــادة برجـاء: اللجنــة قـرار  -
  الموافقةاألمنیة على للحصول تمهیداً  المدون

  -:   القرار
ـــــس وافـــــق ـــــة مجل ـــــى الكلی  قـــــرار عل
  . اللجنة

.  
 

 یـــوم المنعقـــدة بجلســـته الجغرافیـــا قســـم مجلـــس إحاطـــة -11
 األســـــتاذ الســـــید بطلــــب م 2013/  2/  2 الموافـــــق الســــبت
 المتفــــرغ األســــتاذ تــــراب مصــــطفى مجــــدى محمــــد/  الــــدكتور
 التمهیــــدى اإلجتمــــاع حضـــوره علــــى الموافقـــة بشــــأن, بالقســـم

 مارسـیلیا أكسـى جـامعتى بمشاركة البحثى المشروع ألعضاء
 الفرنســى األثــار بمركــز  م2013 مــارس 6،7 یــومى وتولــوز

 الفرنســـــى األثـــــار مركـــــز إفـــــادة طیـــــه ومرفـــــق.  باإلســـــكندریة
  . سیادته بدعوة

 .علما اللجنة أحیطت: اللجنة قرار  -

    - :   القرار 
  . علماً  الكلیة مجلس أحیط

  

 

 یــــوم المنعقـــدة بجلســــته الجغرافیـــا قســــم مجلـــس موافقـــة -12
 الســــــــید طلـــــــب علــــــــى م 2013/  2/  2 الموافـــــــق الســـــــبت
 األســــتاذ تــــراب مصــــطفى مجــــدى محمــــد/  الــــدكتور األســــتاذ
 لسـفره بمرتـب خاصـة أجـازة منحه بخصوص, بالقسم المتفرغ

 و اإلنسـان بـین التفاعـل الثـانى الدولى المؤتمر فى لمشاركته
 مـــایو 5-3 الفتـــرة خـــالل التركیـــة  Edremit  بمدینـــة البیئـــة

  -:   القرار
  . الكلیة مجلس وافق

 



2013 .  

  . األربعة األبحاث قبول خطاب -1 طیه ومرفق

  . بالمؤتمر اإلستضافة خطاب - 2

  .اإلنترنت شبكة على المؤتمر موقع -3

 . اللجنة وافقت: اللجنة قرار  -

 اإلعتیادیــة بجلســته  علمــاً  التــاریخ قســم مجلــس إحاطـة -13
 الــدكتور الســید باختیــار2013 مــارس 2 الموافــق الســبت یـوم
 الشـــهریة للنـــدوات منســـقاً  مســـعود المطلـــب عبـــد أنـــور فـــایز/ 

 رئـــیس موافقـــة طیـــه ومرفـــق.بـــدمنهور العامـــة مصـــر بمكتبـــة
 عمیــد الــدكتور األســتاذ ســیادة موافقــة التــاریخ،و قســم مجلــس

  .13/2/2013 بتاریخ األداب كلیة

 .علما اللجنة أحیطت: اللجنة قرار  -

  -:   القرار
 الكلیــــة مجلــــس أحــــیط
  علماً 

 یـــوم اإلعتیادیـــة بجلســـته التـــاریخ قســـم مجلـــس موافقــة —14
 األسـتاذ السـید اقتـراح علـى 2013 مـارس 2 الموافـق السبت

 مـــؤتمر منســـق مـــذكرة بشـــأن  الســـید أحمـــد علـــى/  الـــدكتور
) العصــــــور عبــــــر القــــــدس حــــــول الحــــــرب و الســــــلم قضــــــایا(

 النبــــرة ســــن موقعــــة ذكــــرى علــــى عــــام 900 مــــرور بمناســــبة
 و للمــؤتمر  مقــرراً  ســیادته یكــون أن علــى م 1113 الســنبرة
  : التالى النحو على  المحاور لوضع لجنة تشكل

                                                    الجمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال أحمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد. د  -
   بالقسم مساعد أستاذ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــز عبـــــــــــــــــــــــــــــــــد أحمـــــــــــــــــــــــــــــــــد. د -                                           عیســـــــــــــــــــــــــــــــــى العزی

  

  -:   القرار
  . الكلیة مجلس وافق

 



   بالقسم مساعد أستاذ

                                              مجاهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد المــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنعم عبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد. د  - 
  بالقسم مساعد أستاذ

 السـید ضـم علـى وافقت كما اللجنة وافقت:   اللجنة قرار  -
 بالقســم الوســیط للتــاریخ أســتاذ بصــفته الســید أحمــد علــى/ د.أ

 باللجنـــة التـــاریخ قســـم تخصصـــات بـــذلك لیكتمـــل اللجنـــة إلـــى
  المؤتمر محاور لوضع

 التـى الطارئـة بجلسـته العربیة اللغة قسم مجلس موافقة -15
 الــــدكتورة الســــیدة اشــــتراك علــــى3/2013/ 4 بتــــاریخ عقــــدت

 النـدوة فـى بالقسـم الفارسـیة اللغة مدرس مرسى عیسى هدى/
(  رــــــــــــاألزه بجامعـة اإلنسـانیة الدراسـات كلیـة  سـتقیمها التى
 طیــة ومرفــق.  3/4/2013 یــوم وذلــك)  األردیــة اللغــة قســم
  . الندوة تقریر

 . اللجنة وافقت: اللجنة قرار  -

  الكلیة مجلس وافق

 المنعقـــدة بجلســـته علمـــاً  الفلســـفة قســـم مجلـــس إحاطـــة -16
 نـــــدوة إلــــى  بالقســــم المــــؤتمر بتحویــــل 2013/ 3/3 بتــــاریخ

 تمـام فـى 26/3/2013 االموافق الثالثاء یوم یعقد  أن على
 بالكلیــــــــة) 2( بمــــــــدرج ، صــــــــباحاً  عشــــــــر الحادیــــــــة الســــــــاعة

ـــــــــبعن   ،"  ســــــــلوكیات و نمــــــــاذج ؛ العامــــــــة األداب"  وانــــــــــــــــــــــ
ــــدوة فــــى یشــــارك وســــوف  التــــریس هیئــــة أعضــــاء جمیــــع  الن
  .بالقسم

 .علما اللجنة أحیطت: اللجنة قرار  -

  -:   القرار
  علماً  الكلیة مجلس أحیط

 المنعقــدة بجلســته اإلنجلیزیــة اللغــة قســم مجلــس موافقــة -17
  : من كل إشتراك على 3/3/2013 بتاریخ

     -:   القرار
  .الكلیة مجلس وافق



   الزوكة خمیس محمد میرندا/ الدكتورة السیدة -

   الملیجى حلمى على محمد إیمان/ الدكتورة السیدة -

   رشوان ناجى/ الدكتور السید -

   سلیمان السالم عبد أسماء/الدكتورة السیدة -

 مـن الترجمـة و األدب و للغـة األول الـدولى السـنوى للمؤتمر
 الترجمـــــــة و اللغــــــات بوحــــــدة المنعقــــــدة 2013 یولیــــــو 1-3

  . بالقاهرة – شمس عین جامعة البنات لكلیة التابعة

 . اللجنة وافقت: اللجنة قرار  -

  

  
 

ـــــــس إفـــــــادة -18 ـــــــار قســـــــم مجل ـــــــة الدراســـــــات و األث  الیونانی
 عقـــــد 2013-3-2 یـــــوم عقـــــدت التـــــى بجلســـــته والرومانیـــــة

 هیئـة أعضـاء بهـا اشـترك التـى البحثیـة للموضـوعات سیمنار
  : التالى النحو على علمیة مؤتمرات فى بالقسم التدریس

  : قاسم عبیر.د*

  . القدیم اإلسكندریة فنار إحیاء-

  . الغرب و الشرق بین األمومة -

  . الملكیة المقابر -

  :الشافعى حنان.د

  .  مدلوالتها و السابعة كلیوباترا لتیجان دراسة -

  :الصاوى سماح. د

  . الرومانیة المفاتیح ألشكال دراسة -

  -:   القرار
  . علماً  الكلیة مجلس أحیط

 



  : فضل شیرویت. د

 الحـــــدیث العلـــــم ونظریـــــات القدیمـــــة  الســـــكندریة المـــــدارس -
  . 2012 الفیوم مؤتمر

 حكـم نهایـة فـى السیاسـیة التحالفـات و الشـعبیة اإلئتالفات -
  ). المغرب مؤتمر(  البطالمة

 القـرن أبـان الیونانیـة السیاسیة العالقات فى ودورها الجزر -
  . البیئى للتغیر المصریة المجلة فى 2012 نشر الخامس

 .علما اللجنة أحیطت: اللجنة قرار  -

ــــــارو قســــــم مجلــــــس خطــــــاب -19  الیونانیــــــة الدراســــــات األث
 علــــى 2013-3-2 یــــوم عقــــدت التــــى بجلســــته والرومانیــــة

 لمشـروع تبعـا للسـفر قاسـم عبیـر/ الـدكتورة مـن المقدم الطلب
temps"  "ســتعقد التــى العمــل ورشــة لحضــور إنجلتــرا إلــى 

  .2013 إبریل18-17 فى

 .اللجنة وافقت: اللجنة قرار  -

  :   القرار
  الكلیة مجلس وافق

 الطارئـة جلسـته فى اإلنجلیزیة اللغة قسم مجلس كتاب -20
ــــاریخ ــــدة/ د دعــــوة علــــى 5/3/2013 بت  األســــتاذ النشــــار ران

 عـین جامعـة – التربیـة كلیـة – األلمانیـة اللغة بقسم المساعد
 یـوم نـدوة لعقـد العلمـى للتبـادل األلمانیـة الهیئـة وممثـل شـمس
 1 الســاعة إلـى 12 السـاعة مـن 17/4/2013 بتـاریخ واحـد
  . " DAAD"العلمى للتبادل األلمانیة ةلهیئا منح برامج حول

 .اللجنة وافقت: اللجنة قرار  -

  :   القرار
  . الكلیة مجلس وافق

  
       

  -:   القرار یــــوم المنعقــــدة بجلســــته اإلجتمــــاع قســــم مجلــــس كتــــاب -21



 حمــــدى/ الــــدكتور الســــید ترشــــیح علــــى 2/3/2013 الســــبت
 فــاس بمدینــة العامــة النــدوه أعمــال فــى للحضــور أحمــد علــى

ـــــك بـــــالمغرب ـــــة فـــــى االســـــتثمار موضـــــوع حـــــول وذل  و التربی
ـــــــالمعرف  العــــــالم تواجــــــه التــــــى التحــــــدیات و التنمیــــــة و ةـــــــــــــــــــ
  . 2013 مارس 30-28 من الفترة خالل وذلك العربى

 .اللجنة وافقت: اللجنة قرار  -

  .الكلیة مجلس وافق

  
 

 اشـــتراك علـــى بالموافقـــة اإلجتمـــاع قســـم مجلـــس كتـــاب -22
ــــــدكتور الســــــید ــــــد عبــــــد محمــــــود/  ال  األســــــتاذ حمــــــدى الحمی

  LAB T ECH  (  مـؤتمر فـى اإلجتمـاع بقسـم المسـاعد
CONFERENCE (، بتركیــا نبولأسـط فـى سـیعقد والـذى 

 مقبــــول ببحــــث ؛وذلــــك 2013 إبریــــل 8-4 مــــن الفتــــرة فــــى
   سیوة منطقة فى واألیكولوجى البیئى التوازن"  عنوان تحت

 .اللجنة وافقت: اللجنة قرار  -

  .الكلیة مجلس وافق

  
 

 البیئة وتنمیة المجتمع خدمة لجنة :سادساً 

 والشــــفوى الســــنة أعمــــال مــــن درجــــات اضــــافة بخصــــوص
  لهم تشجیعاً  بالجامعة النظافة یوم في المشتركین للطالب

  .  علماً  الكلیة مجلس أحیط

 
 المجتمــــع خدمــــة لوكالــــة االســــتراتیجیة الخطــــة بخصــــوص

 . البیئة وتنمیة
  -:   القرار

 . علماً الكلیة مجلس أحیط

 التوعیـــــة حملـــــة(  النظافــــة یـــــوم عــــن تقریـــــر بخصــــوص .1
 .) والبیئیة الصحیة

 الكلیـــــة مجلـــــس أحـــــیط-:   القـــــرار
 . علماً 

 رعایـــة تحـــت ســـیعقد الـــذي الكتـــاب معـــرض اللجنـــة قـــرار .2
 19-9 مـن الفتـرة في للكلیات النظري بالمجمع الجامعة
 .2013 مارس

  -:   القرار

  .  علماً الكلیة مجلس أحیط



 

 بخاصـــــه و التـــــدریس هیئـــــة أعضـــــاء الســـــادة مـــــن یرجـــــى: 
 ، الالفتــات وضــع طریــق عــن الطــالب تبلیــغ اللجنــة أعضــاء
 وســــوف االلكترونــــي، التواصــــل مواقــــع طریــــق عــــن وكــــذلك
 االســـــتاذ  عبـــــدالعظیم أحمـــــد عبـــــدالعظیم/ الـــــدكتور یشـــــارك

 العمــــل دور"  عنوانهــــا بمحاضــــرة الجغرافیــــا بقســــم المســــاعد
 عمــل یــتم وســوف ،) وتطــویره المجتمــع تنمیــة فــي التطــوعى

 حتـى 20/3/2013 مـن الجامعـة مسـتوى علـى خیریة سوق
 و مخفضــــة بأســــعار مختلفــــة منتجــــات لعــــرض 4/4/2013

 مــع الطــالب تبلیــغ التــدریس هیئــة أعضــاء الســادة مــن یرجــى
 . بارزة أماكن في الفتات عمل

 

 للطلبـــة أوراق تصـــویر مركـــز انشـــاء امكانیـــة بخصـــوص .3
 .الجدید بالمبنى

 ، مؤقت مكان تخصیص اللجنة تقترح:  اللجنة قرار
 مع ، للطالب التصویر بأعمال للقیام موظف وتخصیص

 من ،كمصدر الطالب لمساعدة ، بذلك األجهزة توفیر
 .الكلیة موارد تنمیة مصادر

  
  -:   القرار

  .  علماً الكلیة مجلس أحیط

  
 

 وتوصــــیفها المقــــررات وضــــع لجنــــة موضــــوعات:  ســــابعا
  : الجدیدة لألقسام

 مـن لمزیـد اللجنـة قرارات تأجیل على الكلیة مجلس وافق .1
  .الدراسة

  .الظهر بعد ثانیةال الساعة االجتماع انتهى وقد هذا
  أمین المجلس                    رئیس المجلس

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

 


