
المنعقد  ٢٠١٢/٢٠١٣للعام الجامعي السادس  محضر مجلس الكلیة
  ٢٠١٣/ ١٤/١ یوم  االثنین الموافق

**********  
  

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

 وكیل الكلیة لشئون التعلیم والطالب      السیدأ.د/ على أحمد  -
 وكیل الكلیة للدراسات العلیا والبحوث  أ.د/ محمد عبد القادر عبد الحمید -
 وكیل الكلیة لشئون خدمة المجتمع وتنمیة البیئة    أ.د/ مجدي محمد حسین -
 قسم التاریخمجلس رئیس        أ.د/ فایزة محمود صقر -
 مجلس قسم اللغة العربیةرئیس    أ.د/ عبدالواحد حسن الشیخ -
 االستاذ المتفرغ بقسم التاریخ    أ.د/ صالح أحمد هریدي -
 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      السید د. السید شحاته -
 قسم اللغة اإلنجلیزیة مجلس  القائم بعمل رئیس    د. میراندا محمد خمیس الزوكه -
 قسم اآلثار والدراسات الیونانیة والرومانیةمجلس القائم بعمل رئیس     د. عبیر عبد المحسن قاسم -
 الجغرافیااالستاذ المساعد بقسم     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            السیدة / نفین محمد رحومة -
  

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

مهنئـــًا فـــي بدایـــة االجتمـــاع رحـــب الســـید أ.د/ عمیـــد الكلیـــة ورئـــیس المجلـــس بجمیـــع الســـادة الحاضـــرین و  -
الجمیـع بالسـنة المیالدیــة الجدیـدة و قـرب حلــول المولـد النبـوى الشــریف مـع تقـدیم تهنئــة خاصـة للســید أ.د/ 

 المیالد المجید.میالد زكى غالى بمناسبة عید 
كمــا رحــب ســیادته بالزمیــل الجدیــد المنضــم للمجلــس الســید الــدكتور/ ســامح مصــطفى العشــماوى  المــدیر  -

وضـوعات المجلـس ثـم شـرع سـیادته فـي م التنفیذي لوحدة ضمان الجودة بالكلیة متمنیًا لسـیادته التوفیـق.
  :على النحو التالي 



  
 
  

 :   -: موضوعات اإلحاطة :أوًال
  

  التصدیق على محضر مجلس الكلیة السابق .تم  -
نظرًا الكتشاف حاالت الغش أو الشروع فیه بالطرق التكنولوجیة الحدیثة والتى  -

من الالئحة التنفیذیة  ١٢٥یصعب حصرها فقد تقرر االلتزام بتطبیق نص المادة 
خالل امتحانات الفصل  لقانون تنظیم الجامعات على حاالت الغش او الشروع فیه 

رتكب غشًا في امتحان أو شروعًا فیه یوالتى تنص على أن كل طالب الدراسى الثاني 
و یضبط في حالة تلبس یخرجه العمید أو من ینوب عنه من لجنة االمتحان و یحرم 

من دخول االمتحان في باقي المواد ویعتبر راسبًا في جمیع مواد هذا االمتحان و 
  التأدیب.یحال الى مجلس 

وتــم عمـل مرتبـات الســادة أعضـاء هیئــة التـدریس ومعــاونیهم   MISتـم تفعیـل وحــدة  -
آلیا بنظام ( الفاروق ) باالضافة الى تفعیـل بیانـات  ٢٠١٣والعاملین عن شهر ینایر 

الشــكر للســید ب والمجلــس یتقــدمالطــالب آلیــًا وتجهیــز الشــیت كنتــرول آلیــا  بالوحــدة 
 وفریـق العمـل معــه MISشـلبي المـدیر التنفیـذي لوحــدة الـدكتور/ عـالء الـدین حســین 

باالضافة الى تقدیم الشكر لكل من السیدة الـدكتورة/ میرفـت فـراج  لمجهودهم المتمیز 
المدیر التنفیذي للبوابة االلكترونیة و فریق العمـل و السـیده الـدكتورة / میرفـت غـالب 

ق العمـــل علـــى مجهـــودهم م الطـــالب واالمتحانـــات وفریـــیالمـــدیر التنفیـــذي لوحـــدة تقـــو 
  المتمیز في العمل. 

بالنسـبة لألقســام التــى لــم تضــع شــروط للقبـول باالقســام العلمیــة للطــالب الجــدد للعــام  -
فالطالب صاحب قراره في اختیار القسم الـذي یرغـب االلتحـاق  ٢٠١٣/٢٠١٤ القادم 

بالنسبة لقسـم اللغـة االنجلیزیـة یـتم عمـل اختبـار تحریـرى و  به من أول ثالث رغبات.
طالــب راغبــین االلتحــاق  ١٢٠شــفوى لقبــول الطــالب مــن بــین أعلــى  مجمــوع  لعــدد 

  بالقسم.
جاري انهاء التعاقد مع بعض المستشفیات  واألطباء للبدء في تنفیذ التأمین العالجـي  -

  بجامعة دمنهور.
عــن التعلــیم المفتــوح بالكلیــة فــي البــرامج التــى تــم جــاري التجهیــز للبــدء فــي االعــالن  -

  الموافقة علیها من المجلس األعلى للجامعات.



  -ثانیا : موضوعات هیئة التدریس :
  

ـــــس قســـــم االجتمـــــاع بجلســـــته المنعقـــــدة  .١ كتـــــاب مجل
بالموافقـــــــــــــــــــــة علـــــــــــــــــى  ٥/١/٢٠١٣فـــــــــــــــــــــــــــــي 

الســیدة / نهــا عبدالمقصــود غــالى المــدرس تعییـــــــــــــــن 
ـــى درجـــة الـــدكتوراه   المســـاعد بالقســـم  والحاصـــلة عل
ً بذات القسم ( تخصـص اتصـال واعـالم  بوظیفة مدرس

 ) وذلك بعد ورود التقریر العلمى .
  

  -القرار  : 
  وافق مجلس الكلیة.

  

كتـــاب مجلـــس قســـم الفلســـفة بجلســـته المنعقـــدة فـــي  -٢
ــــــن بالموافقـــــة  ٣/١/٢٠١٣ ـــــب المقـــــدم مــــــــــــ ـــــى الطل عل

اآلنســة / آیــات عــادل زكریــا محمــد حســن المعیــدة بالقســم 
بــــالتعیین فــــي وظیفــــة مــــدرس مســــاعد بالقســـــــــــــــــــــــــــــم ( 
تخصـــص فلســـفة السیاســـة ) و ذلـــك بعـــد موافقـــة مجلـــس 

ــــي  ــــى  ٢٦/١٢/٢٠١٢الجامعــــة بجلســــته المنعقــــدة ف عل
 منحها درجة الماجستیر.

  

    - قرار  : ال 
  وافق مجلس الكلیة.

  
  

كتاب مجلس قسم االجتماع بجلسته المنعقـدة فـي  -٣
بالموافقة علـى الطلـب المقـدم مـــــــــــــــن  ١٢/١/٢٠١٣

السید / خالـد السـید شـحاته  المـدرس المسـاعد بقسـم 
االجتماع لتعیینه مدرسًا  بذات القسـم " تخصـص علـم 

والحاصــل علــى درجــة االجتمــاع والســلوك االنحرافــى " 
الدكتوراه بعد االطالع على التقریر العلمـى المقـدم مـن 

  اللجنة العلمیة من القسم.

  -القرار  : 
  وافق مجلس الكلیة.

  

كتاب مجلس قسم اللغة العربیة و آدابها بجلسـته  -٣
ــــب  ٥/١/٢٠١٣المنعقــــدة فــــي  ــــى الطل بالموافقــــة عل

المحــول مــن أ.د/ وزیــر التعلــیم العــالى والخــاص بنقــل 
ــدكتور/ مجــدى محمــد حســین أســتاذ  الســید االســتاذ ال
العلـوم اللغویـة بالقسـم ووكیـل الكلیـة الـى كلیــة اآلداب 

ه الصـحیه الملحــة و جامعـة االسـكندریة و ذلـك لظروفـ
  ذلك بدرجته المالیة.

  -القرار  : 
علـــى  وافــق مجلـــس الكلیــة

  .النقل
  

كتــاب مجلــس قســم التــاریخ واالثــار المصــریة بجلســته -٤
بالموافقــة علــى الطلــب المقــدم  ٥/١/٢٠١٣المنعقــدة فــي 

ـــاریخ  مـــن الســـیدالدكتور/ محمـــد رفعـــت االمـــام  أســـتاذ الت
الحدیث والمعاصر المساعد بالقسم للنقل الى مثل وظیفتـة  
بقسـم التــاریخ بكلیــة البنــات  جامعـة عــین شــمس بالدرجــة 

ك نظــرا لظروفــه  الصــحیة  وارتفــاع تكــالیف المالیــة و ذلــ
ــه  الســفر و مــرض أحــد ابنائــة الــذي یســتلزم وجــوده بجانب

  

  -القرار  : 
علـــى  وافــق مجلـــس الكلیــة

  .النقل
  



  بصفة شبه دائمة.
الخطابات الواردة مـن السـادة رؤسـاء مجـالس األقسـام  .١

ــدریس  ــة الت ــاریر عــن الســادة أعضــاء هیئ العلمیــة بتق
ـــدل ومعـــاونیهم عـــن مـــدى  ـــك لصـــرف ب التـــزامهم و ذل

 ٢٠١٢% عن شـهر دیسـمبر ٢٠٠الجامعة  ومكافأة 
 على النحو التالي :

 التزام الجمیع  قسم االجتماع -
 التزام الجمیع  قسم الجغرافیا -
  قسم اآلثار والدراسات الیونانیة والرومانیة -

 التزام الجمیع    
        قسم الفلسفة -

 التزام الجمیع  
      قسم اللغة االنجلیزیة -

 التزام الجمیع  
    قسم التاریخ واالثار المصریة -

 التزام الجمیع  
  بعض أعضاؤه.قسم اللغة العربیة التزام الجمیع ماعدا 

أحیط مجلس الكلیة علمًا بتقاریر 
  مجالس األقسام العلمیة

  ون الطالب :ؤ ثالثا:   موضوعات ش
  

كتــاب الســید/ أحمــد صــابر المحــص  مــدرس لغــة أول   .١
االنجلیزیة و آدابها بحصـوله علـى المركـز بقسم اللغة 

األول " المیدالیة الذهبیة  "  في بطولـة الجمهوریـة  " 
 تنس طاوله " .

  

  -القرار  : 
أحــیط مجلــس الكلیــة علمــًا 
  مع تقدیم التهنئة لسیادته.

  

الوقوف على سیر أعمال االمتحانات وتمـت مناقشـة  -٢
 الخطاب المقدم مـن السـیدة الـدكتورة / مرفـت غـالب
الخــــاص بتعمـــــیم المقــــررات االلكترونیـــــة باألقســـــام 
العلمیــــة ویلتـــــزم كـــــل زمیــــل معنـــــى بعقـــــد امتحـــــان 
إلیكترونـى مراعــاة تـدبیس أوراق األســئلة مـع غــالف 
ورقة اإلجابـة عنـد تسـلیم أسـئلة االمتحـان للكنتـرول 
مع تسلیم نماذج اإلجابة االلیكترونیـة لوحـدة تطـویر 

 نظم تقویم الطالب واالمتحانات.
  

     -لقرار  : ا
ــــــــة  وافــــــــق مجلــــــــس الكلی
ــــه تــــم  باالضــــافة الــــى ان
تكلیــــــــــــــف كــــــــــــــل مــــــــــــــن 
ــــى  الــــدكتور/ حمــــدى عل
و أ. أشــــــــــــــرف شــــــــــــــلبي 
عضــوان بوحــدة ضــمان 
ــــــة بعمــــــل  الجــــــودة بالكلی
اســـــــــتبیان عـــــــــن نظـــــــــام 
االمتحانات االلیكترونیه 
ومـــــدى جــــــدواه بالنســــــبة 



ـــــــــــــــــب واألســـــــــــــــــتاذ  للطال
  والفائدة العلمیة.

  
  

األقســام العلمیــة بشــأن  اعتمــاد التعــدیالت الــواردة مــن .٢
ـــاني  ـــررات الدراســـیة بالفصـــل الدراســـي الث توزیـــع المق
ــع  ــالفرق األرب ــع مــواد االنتســاب ب وكــذلك اعتمــاد توزی

كمال ساعات العمل للزمالء یطلـب مـن إل الواردة منها و 
ـــــى  ـــــة عل ـــــع الســـــاعات المكتبی ـــــد توزی األقســـــام تحدی

 األعضاء وكذلك مهام األنشطة واإلرشاد األكادیمي .
  

  -قرار  : ال
  وافق مجلس الكلیة.

  

تحدیــد تــاریخ األســبوع األخیــر مــن شــهر فبرایــر موعــدًا  .٣
إلظهــار نتیجــة امتحانــات الفصــل الدراســي األول للعــام 

باســـــتخدام عالمـــــة صـــــح  ٢٠١٣-٢٠١٢الجـــــامعي 
  أوخطأ 

  القرار  : 
ــــــــة  وافــــــــق مجلــــــــس الكلی
علــــى أن یكــــون اعــــالن 
النتــــــــائج خــــــــالل شــــــــهر 

  .٢٠١٣مارس 
التأكید على ضرورة التزام األقسام الخمسة التى  -٤

نظام التعلیم المفتوح وباالستناد على تبدأ سوف 
الجدول الزمني الموزع علیهم تنظیمًا للعمل وعلى 
السادة ممثلى األقسام الخمسة متابعة ذلك جیدًا 
ارتكازًا على الالئحة التى وافقت علیها الجهات 

لكامل لألخذ بنظام المسئولة بالفعل مع االستعداد ا
الساعات المعتمدة في المرحلة القادمة من اآلن 
ولكل قسم وضع األسس الالزمة إلنجاز اللوائح 

  الجدیدة الخاصة بذلك وهذا أمر تؤكد علیه الجامعة 

  القرار  : 
ـــــــة  أحـــــــیط مجلـــــــس الكلی

.   علمًا
-         

ــر المرفــوع إلــى اللجنــة مــن  -٥ نظــرت اللجنــة فــي التقری
ــدكتور /  ــدین حســین عــزت المــدیر الســید ال عــالء ال

وتبـین  MISنظم المعلومات اإلداریة  التنفیذي لوحدة
من خالله الجهد الكبیر المبـذول مـن سـیادته وفریـق 
العمــل المصــاحب لــه وهــو جهــد جــدیر بالشــكر مــن 

 جمیع أعضاء اللجنة وعلیه تم األخذ باآلتي : 
نوقشت الضوابط التى تنظم وتحدید مواعید التنقل مـن   ) أ(

  -القرار  : 
  مجلس الكلیة. وافق

  



ــةاألق ــى قواعــد أدق تقــرر   ;ســام العلمی وللوصــول إل
  تشكیل لجنة ثالثیة من :

  السید الدكتور / عالء الدین حسین عزت  -
 السید الدكتور / السید شحاته السید -
 السید الدكتور / أحمد محمد الجمال  -
وذلك لوضع هذه الضوابط للعمل بها علـى أن تقـر فـي   

  جلسة اللجنة القادمة .
  

تكلیـف السـید األســتاذ الـدكتور/ وكیــل الكلیـة لشــئون  -٦
التعلــــیم والطــــالب بمراجعــــة الجامعــــة فــــي الضــــوابط 

لى الكلیة لعدم الخاص ٕ قواعـد  وجود ة بالتحویل من وا
  مجدولة لذلك .

  وافق مجلس الكلیة.
  

ــة ضــرورة وضــع مــادة حقــوق االنســان  -٧ أقــرت اللجن
ضـــمن مقـــررات الفصـــل الدراســـي األول علـــى مـــا كانـــت 

 MISعلیــــه فــــي الســــنوات الســــابقة واتفاقــــًا مــــع نظــــام 
واعتبــــار مــــا حــــدث هــــذا العــــام بتســــكینها فــــي الفصــــل 

  الدراسي الثاني عمًال استثنائیًا .

  وافق مجلس الكلیة.
  

ــــع  -٨ ــــم توزی ــــى ت ــــت المقــــررات الت ــــة تثبی أقــــرت اللجن
االمتحانــات الشــفهیة علیهــا باألقســام العلمیــة لكــل فرقــة 
دراسـیة بواقــع مـادتین فــي الفصـل الدراســي األول وكــذلك 
تثبیت المـواد التـى تـم اقتراحهـا مـن األقسـام العلمیـة فـي 
الفصـــــل الدراســـــي الثـــــاني بالعـــــام الدراســـــي الماضـــــي 

جمیعهــا قاعـدة ملزمــة فــي  بحیـث تمثــل ٢٠١٢-٢٠١١
   MISنظام 

  وافق مجلس الكلیة.

االتفـــاق علـــى تســـلیم نســـخة مـــن نتیجـــة كـــل فرقـــة  -٩
ـــى اســـطوانة مرفـــق معهـــا نتیجـــة  دراســـیة إلكترونیـــة عل
ورقیة یتم طبعها فـي مكتـب وكیـل الكلیـة لشـئون التعلـیم 
والطالب ویتم التوقیع علیها من رئیس الكنترول الفرعـي 

وذلــك  MISلــدعم الفنــي مــن وحــدة مــع الحصــول علــى ا
  األستاذ الدكتور / رئیس القسم . من خالل السید

  وافق مجلس الكلیة.
  



ــدم مــن الســیدة  -١٠ ــى المقتــرح المق ــة عل وافقــت اللجن
"   TOTالــدكتورة / ســـماح الصــاوى بشـــأن إقامـــة دورة 

تــــدریب المــــدربین " بالكلیــــة حیــــث أنهــــا منحــــة خاصــــة 
مجانیــــة مقدمــــة مــــن الســــید األســــتاذ الــــدكتور/ طــــارق 
ُحاضـرون مـن الـزمالء بمـا  الطحاوى ویقـدر عـدد الـذین ی

عضــوًا ولتحقیــق ذلــك یــتم الترتیــب مــع  ٢٥ال یزیــد عــن 
الجامعــة بغــرض تخصــیص قاعــة مجهــزة ومناســبة لعقــد 

  الدورة في مبنى اإلدارة .

  افق مجلس الكلیة.و 
  

ــات  -١١ ــة مقترحــات األقســام بخصــوص آلی درســت اللجن
ـــــات الشـــــفهیة علـــــى مســـــتوى الجامعـــــة  إلجـــــراء االمتحان

عــدم مالءمــة هــذه اآللیــات إجــراء علــى  اللجنــةاعترضــت و 
  االمتحانات الشفهیة بالكلیة ألسباب أهمها :

أن الالئحة تنص على أن اللجنـة االمتحانیـة تتـألف مـن 
عــدد ال یزیــد عــن أربعــة أعضــاء ، كمــا أن كثافــة عــدد 
الطـــالب بكلیـــة اآلداب بالقـــدر الـــذى یتعـــذر معـــه إتمـــام 
تفاصیل اإلجراءات المتعددة المصاحبة لهذه اآللیـة ومـن 

ـــم یصـــعب إصـــدار النتیجـــة  ـــًا خاصـــة مـــع تعـــدد ث لحظی
  الممتحنین .

االقتــراح حیــث رفــض هــذا 
ال یتناســـــــب مـــــــع طبیعـــــــة 
  وظروف الدراسة بالكلیة .

  

وافق مجلـس الكلیـة علـى تكلیـف السـید أ.د/ علـى  - ١٢
أحمـد السـید  وكیـل الكلیـة لشـئون التعلـیم والطــالب 
ــــة االعبــــاء التدریســــیة لكــــل عضــــو هیئــــة  بمراجع
تــــدریس علـــــى أال یتجـــــاوز نصــــاب عضـــــو هیئـــــة 

العـــام التـــدریس مـــادتین لكـــل فرقـــة دراســـیة خـــالل 
الجامعي الواحد وفي حالة الضرورة القصوى الكثـر 
من مادتین یعـرض االمـر علـى مجلـس الكلیـة علـى 
أن یطبــق ذلــك اعتبــارا مـــن العــام الجــامعي القـــادم 

٢٠١٣/٢٠١٤ . 
  

  

  : العالقات الثقافیة:   موضوعات رابعا
  



كتــاب الســـید االســـتاذ الــدكتور/ صـــالح أحمـــد هریـــدي  .١
األستاذ المتفرغ بقسم التاریخ بالكلیة  والمشـرف علـى 
مركـــز الدراســـات العربیـــة التركیـــة مرفقـــًا بـــه  محضـــر 
االجتمـــاع األول الخـــاص بمركـــز الدراســـات التاریخیـــة 
العربیة التركیة و اقتراح عقد نـدوة دولیـة تحـت عنـوان 

التركیة " بالتعاون مـع  –العربیة  " الدراسات التاریخیة
الجانــب التركــى خــالل هــذا العــام و ذلــك بعــد االتصــال 

 بالسفیر التركى. 
  

  -القرار  : 
  

ــــة مــــع  وافــــق مجلــــس الكلی
  .تقدیم الشكر لسیادته

  
  

ــــــار المصــــــریة  .٢ ــــــاریخ واالث ــــــس قســــــم الت ــــــاب مجل كت
بشــأن  ٥/١/٢٠١٣واالســالمیة بجلســته المنعقــدة فــي 

ــى مــا جــاء بالمــذكرة المقدمــة مــن الســید  الموافقــة عل
الدكتور/ عادل اسـماعیل هـالل  المـدرس بالقسـم فیمـا 
یخـــص المـــنح المقدمـــة مـــن هیئـــة میداســـتار لطـــالب 
ــة فــي العــام الجــامعى  ــى للدراســة بالكلی االتحــاد األورب

٢٠١٢/٢٠١٣.  

  -القرار  : 
  وافق مجلس الكلیة.

  

نظرت اللجنة فى موافقة مجلس قسم اآلثار والدراسات  .٣
ـــــدت یـــــوم  ـــــى عق ـــــة بجلســـــته الت ـــــة والرومانی الیونانی

على اشتراك السیدة الدكتورة / شـیرویت  ٢/١/٢٠١٣
فضــل فــي  المــؤتمر الــدولى لجامعــة المنیــا فــي الفتــرة 

حتــــــى الثالثـــــــاء  ٢٤/٣/٢٠١٣مــــــن األحــــــدالموافق 
قـرار  وذلك تحت عنوان " الفن واللغة". ٢٧/٣/٢٠١٣

  .اللجنة:وافقت اللجنة

  -القرار  : 
  مجلس الكلیة. وافق

  

نظرت اللجنة فى موافقة مجلس قسم اآلثار والدراسات  .٤
ـــــ ـــــة والرومانی ـــــدت یـــــوم الیونانی ـــــى عق ة بجلســـــته الت

علـى اشـتراك السـیدة الـدكتورة / شـیرویت ٢/١/٢٠١٣
بالمشـاركة فـي المناقشـات  Labtechفضل فـي مـؤتمر

واالطــالع علــى االســالیب الحدیثــة للعــرض العلمــي فــي 
ابریــل  ٧-٤مجــال الدراســات الكالســیكیة  الفتــرة مــن 

ــــــل   ٢٠١٣ ــــــك دون أن تتحم ــــــا وذل باســــــطنبول تركی
  الجامعة أیة نفقات. 

  .قرار اللجنة:وافقت اللجنة -
 

  -القرار  : 
  وافق مجلس الكلیة.

  

نظرت اللجنة فى موافقة مجلس قسم اللغـة اإلنجلیزیـة  .٥
علـى الطلــب  ٦/١/٢٠١٣فـى جلسـته المنعقــدة بتـاریخ

ـــى  المقـــدم مـــن أ/ فهیمـــة شـــافعى بشـــأن الموافقـــة عل
ــك  ــة للتبــادل العلمــى وذل التقــدم لمنحــة للهیئــة األلمانی

  -القرار  : 
  -القرار  : 

  وافق مجلس الكلیة.
  



ـــدأ لحـــین اســـتكمال  األوراق الرســـمیة  ـــث المب مـــن حی
  المنظمة لهذه األمور .وذلك وفقا للوائح و القوانین 

  . قرار اللجنة:وافقت اللجنة -

  

ـــة مجلـــس قســـم الفلســـفة    .٦ نظـــرت اللجنـــة فـــى موافق
ــــاریخ  ــــد  ٣/١/٢٠١٣بجلســــته المنعقــــدة بت ــــى عق عل

داب العامـة ین للقسم ،أولهما بعنـوان" اآلتعلمیندوتین 
نمـــــاذج و ســـــلوكیات " وســـــوف یعقـــــد یـــــوم الثالثـــــاء 

، والثانى بعنوان " مشكلة القـیم  ٥/٣/٢٠١٣الموافق 
،و  ٤/٤/٢٠١٣" وسوف یعقد یوم الخمـیس الموافـق 

ســوف یشــارك فــى فعالیــات المــؤتمرین جمیــع أعضــاء 
  هیئة التد ریس بالقسم. 

  .قرار اللجنة:وافقت اللجنة -

  -القرار  : 
على عقد  مجلس الكلیةوافق 

  ندوتین علمیتین

نظــرت اللجنــة فــى إحاطــة مجلــس قســم التــاریخ علمــا  .٧
ــوم الســبت الموافــق  بإشــتراك  ٥/١/٢٠١٣بجلســته  ی

أ.د / صـــالح هریـــدى ببحـــث بعنـــوان موفـــق الســـلطان 
) مــن القضـــیة  ١٩٠٩-١٨٧٦عبــد الحمیــد الثـــانى (

الكردیــة ضــمن فعالیــات المــؤتمر الــدولى الــذى ســیعقد 
ة صـــالح الـــدین بأربیـــل بكردســـتان العـــراق فـــى بجامعـــ
.ومرفـق طیـه إفـادة  ٢٠١٣إبریل  ١٨-١٦ن ـالفترة م

  سیادته. 
  . أحیط أعضاء اللجنة علما قرار اللجنة: -

  -القرار  : 
. مجلس الكلیة أحیط   علمًا

إحاطــة مجلــس قســم التــاریخ علمــا  نظــرت اللجنــة فــى .٨
ــوم الســبت الموافــق  بإشــتراك  ٥/١/٢٠١٣بجلســته  ی

ــــوان دور األســــطول  ــــدى ببحــــث بعن أ.د / صــــالح هری
ـــة فـــى النصـــف  ـــة العثمانی المصـــرى فـــى حـــروب الدول

 -١٨٥٣الثانى من القرن التاسع عشر ،حرب القـرم (
) نموذجاوذلك ضمن فعالیـات المـؤتمر الـدولى   ١٨٥٦

ــــــة اآل ــــــذى ســــــتنظمه كلی ــــــوم الخــــــامس ال داب و العل
-١١اإلنســانیة جامعــة قنــاة الســویس فــى الفتــرة مــن 

   ..و مرفق طیه إفادة سیادته ٢٠١٣مارس  ١٣
  .أحیط أعضاء اللجنة علما قرار اللجنة: -

  -القرار  : 
ــــــــــة أحــــــــــیط ــــــــــس الكلی  مجل
.   علمًا

  

نظــرت اللجنــة فــى إحاطــة مجلــس قســم التــاریخ علمــا  .٩
ــوم الســبت الموافــق  بإشــتراك  ٥/١/٢٠١٣بجلســته  ی

د الدكتور / أحمد الجمال أستاذ التاریخ اإلسـالمى سیال
" دور الجند األتراك فـى المساعد بالقسم  ببحث بعنوان

طــرابلس الغــرب و بــالد المغــرب قبــل العصــر العثمــانى 

  -القرار  : 
ــــــــــة أحــــــــــیط ــــــــــس الكلی  مجل
.   علمًا

  



وذلـك ضــمن فعالیـات المــؤتمر الـدولى  الخــامس الــذى 
داب و العلــوم اإلنسـانیة جامعــة قنــاة سـتنظمه كلیــة اآل

.و  ٢٠١٣مــارس  ١٣-١١الســویس فــى الفتــرة مــن 
  ادته . مرفق طیه موافقة قبول بحث سی

  .أحیط أعضاء اللجنة علما قرار اللجنة: -
نظرت اللجنة فى إحاطة مجلس قسم التاریخ علما  - ١٠

بإشتراك السید  ٥/١/٢٠١٣بجلسته  یوم السبت الموافق 
الدكتور / إبراهیم مرجونة أستاذ التاریخ اإلسالمى 

( الفكر العسكرى ببحث بعنوانوحضارته المساعد بالقسم  
 ١٠٣٨ه /  ٤٥٥ -٤٢٩لألتراك فى عهد طغرلبك األول 

وذلك ضمن فعالیات المؤتمر الدولى  الخامس )  ١٠٣٦-
داب و العلوم اإلنسانیة جامعة قناة الذى ستنظمه كلیة اآل

.و مرفق  ٢٠١٣مارس  ١٣-١١السویس فى الفترة من 
  طیه موافقة قبول بحث سیادته . 

  .أحیط أعضاء اللجنة علما اللجنة:قرار  -

  -القرار  : 
ــــــــــة أحــــــــــیط ــــــــــس الكلی  مجل
.   علمًا

  

. نظرت اللجنة فى إحاطة مجلس قسم التاریخ علما ١٢
بإشتراك السید  ٥/١/٢٠١٣بجلسته  یوم السبت الموافق 

الدكتور/ أحمد عبد العزیز عیسى أستاذ التاریخ الحدیث 
دور مصر فى و المعاصر المساعد بالقسم ببحث بعنوان( 

مواجهة األزمات اإلقتصادیة فى بالد الشام و كریت فى 
القرن السابع عشر ) وذلك ضمن فعالیات المؤتمر 
الدولى  الخامس الذى ستنظمه كلیة األداب و العلوم 

 ١٣- ١١اإلنسانیة جامعة قناة السویس فى الفترة من 
  .و مرفق طیه موافقة قبول بحث سیادته . ٢٠١٣مارس 

  .أحیط أعضاء اللجنة علما لجنة:قرار ال -

  -القرار  : 
ــــــــــة أحــــــــــیط ــــــــــس الكلی  مجل
.   علمًا

  

نظرت اللجنة فى إحاطة مجلس قسم الجغرافیا .١٣
،وقد  ٥/١/٢٠١٣بجلسته المنعقدة یوم السبت الموافق 

ناقش طلب السید األستاذ الدكتور /محمد مجدى تراب 
األستاذ المتفرغ بالقسم بشأن رغبة سیادته للحصول على 
اجازة خاصة بمرتب لسفره وحضوره مؤتمر بمدینة 

  -القرار  : 
  وافق مجلس الكلیة.

  
  



  . ٢٠١٣إبریل  ٧إلى  ٤من إسطنبول بتركیا خالل الفترة 
  .قرار اللجنة:وافقت اللجنة -

نظرت اللجنة فى إحاطة مجلس قسم الجغرافیا بجلسته 
،وقد ناقش  ٥/١/٢٠١٣المنعقدة یوم السبت الموافق 

طلب السید األستاذ الدكتور /محمد مجدى تراب األستاذ 
سیمناربالقسم بعنوان المتفرغ بالقسم بشأن عقد 

المعاصرة . وقد قرر  فى الجغرافیا اإلتجاهات البحثیة
مجلس القسم على عقد سیمنار شهرى فى السبت األول 

  من كل شهر .
  .أحیط أعضاء اللجنة علما قرار اللجنة: -
  

  -القرار  : 
ــــــــــة أحــــــــــیط ــــــــــس الكلی  مجل
.   علمًا

  

أحیط مجلس قسم الجغرافیا بجلسته المنعقدة یوم السبت 
بشأن إتفاقیة التعاون بین مركز  ٥/١/٢٠١٣الموافق 

البحوث السسیسیولوجیة و التنمیة المستدامة بجامعة 
داب والتى أفاد األستاذ الدكتور رومانیا و بین كلیة اآل

/محمد مجدى تراب بأن قواعد المجلس األعلى للجامعات 
توصى بعقد مذكرات تفاهم و لیست إتفاقیات تعاون ، وقد 

 محمد عبد القادر عبد الحمیدأبدى األستاذ الدكتور/ 
  اعتراضه على مذكرة التفاهم هذه إلختالف التخصص.

  .ة علماقرار اللجنة:أحیط أعضاء اللجن -

  -القرار  : 
ــــــــــة أحــــــــــیط ــــــــــس الكلی  مجل
.   علمًا

  

  -: لجنة المكتبة موضوعات:  خامسا
  

١.  
وافــق مجلــس الكلیــة علــى اعتمــاد مبلــغ خمســة آالف 
جنیــه لكـــل قســم علمـــى لشــراء كتـــب مــن معـــرض القـــاهرة 
الــدولى علــى أن یخصــص كــل المبلــغ لشــراء الكتــب باللغــة 

  للكتب بالمكتبة.االنجلیزیة نظرًا لعدم توفیر مكان مناسب 
  

  -القرار  : 
  

  : لجنة خدمة المجتمع وتنمیة البیئة:   موضوعات سادسا
  
الســــید الــــدكتور/ أحمــــد عبــــدالعزیز عیســـــى   ترشــــیح .١

ــة  األســتاذ المســاعد بقســم التــاریخ لیكــون ممــثًال للكلی
 بمركز خدمة المجتمع بالجامعة.

  -القرار  : 
  وافق مجلس الكلیة. 

  



  
  

لـدور وحـدة الـدعم االعالمـى  التابعـة التصور المقترح  .٢
  لجامعة دمنهور فیما یخص التعلم المفتوح.

  -القرار  : 
.   أحیط مجلس الكلیة علمًا

  
 

  
 ا:موضوعات الدراسات العلیا:سابع

  
 

كتــاب مجلــس قســم الجغرافیــا  بجلســته المنعقــدة فــي   .١
ــراهیم أحمــد اســماعیل  ٥/١/٢٠١٣ بشــأن الطالــب /اب

آداب كلیـــة اآلداب والتربیـــة الحاصـــل علـــى لیســـانس 
جامعــــة ســــبها اللیبیــــة بتقــــدیر مقبــــول و رغبتــــه فــــي 
االلتحاق بالدراسات العلیا للتسـجیل لدرجـة الماجسـتیر 

وموافقة مجلس القسم من  ٢٠١٣/٢٠١٤فصل ربیع 
  مواد  وهي : ٨حیث المبدأ على أن یكلف  بعدد 

 ــــــــة       مبادئ علم الخرائط الفرق
 فصل دراسى أول االولى

 ــــــــة       یة طبیعیةجغراف الفرق
 فصل دراسى أول االولى

 ــــــــة     الجغرافیا المناخیة والحیویة الفرق
 أول دراسىالثانیة فصل 

 ــــــــة     جغرافیة البحار والمحیطات الفرق
 أول دراسى الثالثة فصل

 ــــــــة       الخرائط الكنتوریة الفرق
 أول دراسى الثالثة فصل

 ــــــــة   الجغرافیا الطبیعیة للزمن الرابع الفرق
 أول سىدراالرابعة فصل 

 ــــــــة       الجیورموروفولجیا الفرق
 ثاني دراسىالثانیة فصل 

  -القرار  : 
یعـــــــــاد الموضــــــــــوع لقســــــــــم 
الجغرافیــــــــــــــــــــــا لتعـــــــــــــــــــــــدیل 

  المقررات.
  



 ــــــــة       الخرائط الجیولوجیة الفرق
  ثاني دراسىالثالثة فصل 

 
للطالبــة / إیمــان فــایز   تشــكیل لجنــة الحكــم والمناقشــة. ٢

ــدكتوراة فــى اآلداب مــن قســم  رضــوان  المســجلة لدرجــة ال
اللغـــة العربیـــة بنـــاء علـــى موافقـــة مجلـــس القســـم بتـــاریخ 

فى موضوع ( مسـتویات التحلیـل اللغـوى فـى  ٥/١/٢٠١٣
 األمالى النحویة البن الحاجب   وذلك على النحو التالى :

ـا ومشــ ً رًفا  أسـتاذ النقــد أ.د. عبـد الواحــد حسـن الشــیخ  رئیس
األدبـــى والبالغـــة  ورئـــیس قســـم اللغـــة العربیـــة كلیـــة اآلداب 

 جامعة دمنهور
ا              أ.د. عبد الكریم محمد حسن جبل  أستاذ مناقشً
  جامعة طنطا - العلوم اللغویة ووكیل كلیة اآلداب 

اأ.د. سید عبدا أستاذ          لواحد أبوحطب         مناقشً
 جامعة كفر الشیخ  -العلوم اللغویة وعمید كلیة اآلداب 

     أ.د. مجدى محمد حسین               مشرفأ
جامعة  -أستاذ العلوم اللغویة ووكیل كلیة اآلداب 

  دمنهور
  ٢٠٠٨/ ١١/٨ن تاریخ تسجیل الطالب بأ علماً 

  -القرار  : 
  
  

  وافق مجلس الكلیة.
  

للطالبـــــة / إیمـــــان   والمناقشـــــةتشـــــكیل لجنـــــة الحكـــــم .٣
عبدالتواب خـالوى   المسـجلة لدرجـة الـدكتوراة فـى اآلداب 

قسـم التـاریخ بنـاء علـى موافقـة مجلـس القسـم بتـاریخ  من
فــــى موضــــوع ( دور مبعــــوثى البابویــــة فــــى  ٥/١/٢٠١٣

  م.)  وذلك على النحو التالى : ١٢١٦-١١٥٤إنجلترا 
ـــا ان           مشـــرفا أ.د. محمـــود ســـعید عمـــر  ً أســـتاذ ورئیس

  جامعة اإلسكندریة –العصور الوسطى  بكلیة اآلداب 
ــــه              أ.د. ح مناقشــــًا    أســــتاذ ســــین محمــــد عطی

 جامعة طنطا –العصور الوسطى  بكلیة اآلداب 
أستاذ مشرفأ                  أ.د. على أحمد السید    

  جامعة دمنهور -العصور الوسطى  ووكیل كلیة اآلداب 

  -القرار  : 
  وافق مجلس الكلیة.

  
  



أستاذ العصور   اً زینب عبدالمجید عبدالقوى     مناقشد. 
  جامعة الزقازیق –الوسطى المساعد  بكلیة اآلداب 

    ٢٠٠٩/  ١٤/٩بأن تاریخ تسجیل الطالب  علماً 
 
  
 ٥/١/٢٠١٣موافقــــة مجلــــس قســــم االجتمــــاع بتــــاریخ .٤

ریهـام فـایز /على تشكیل لجنة االمتحان التأهیلى  للطالبة 
رضــوان المســجلة لدرجــة الــدكتوراة فــى موضــوع ( التغییــر 
األجتماعى والتشریع فى المجتمع المصـرى دراسـة تحلیلیـة 

  -لبعض مواد قانون األحوال الشخصیة وتتكون لجنة من:
 بدالعاطى السید    أستاذ بقسم االجتماع أ.د. السید ع

   بأداب اإلسكندریة
  د. محمود عبد الحمید حمدى  أستاذ مساعد  بقسم

  االجتماع بأداب دمنهور
  د. مجدى أحمد بیومى         أستاذ مساعد  بقسم

  االجتماع بأداب دمنهور   مشرًفا

  -القرار  : 
  

  وافق مجلس الكلیة.
  

فــــــى جلســــــته بتــــــاریخ موافقــــــة مجلــــــس قســــــم التــــــاریخ 
علـى مــنح الطالبــة / والء أبــو الحســن ســعید  ٥/١/٢٠١٣

عبد الغنى درجة الماجستیر فـى اآلداب بتقـدیر ممتـاز بعـد 
ــة المناقشــة  ــى أقرتهــا لجن ــة التعــدیالت الت أن أتمــت الطالب

  .٢٤/١١/٢٠١٢علما بأن تاریخ المناقشة 
  

  -القرار  : 
 

  وافق مجلس الكلیة.

موافقة مجلس قسم الفلسفة  فى جلسته بتاریخ 
٣/١/٢٠١٣  

ـــد عـــوض درجـــة  ـــد الحمی ـــان عب ـــة / حن ـــى مـــنح الطالب عل
الماجستیر فى اآلداب بتقدیر ممتاز بعـد أن أتمـت الطالبـة 
التعــدیالت التــى أقرتهــا لجنــة المناقشــة علمــا بــأن تــاریخ 

  ١٨/٩/٢٠١٢المناقشة 

  -القرار  :  .
  وافق مجلس الكلیة.

  

ــاریخ  ــاریخ  بت ــى  ٥/١/٢٠١٣موافقــة مجلــس قســم الت عل
ــــة جــــورج  ــــك ریكســــروث األســــتاذ بجامع إضــــافة أ.د. فران

  -القرار  : 
  



أوجســــت إلــــى لجنــــة إشــــراف الطالــــب أحمــــد عبــــد القــــوى 
شعیرالمســجل لدرجــة الماجســتیر فــى اآلداب لتصــبح لجنــة 
اإلشــراف أ.د. علــى أحمــد الســید أســتاذ العصــور الوســطى 

ث األســـتاذ بجامعـــة جـــورج بالكلیـــة و أ.د. فرانـــك ریكســـرو 
  أوجست.

  وافق مجلس الكلیة.
  

موافقــــــة مجلــــــس قســــــم التــــــاریخ فــــــى جلســــــته بتــــــاریخ 
علـى تســجیل بحــث الطالبــة/ إنشــراح محمــود  ٥/١/٢٠١٣

معـــروف  لدرجـــة الماجســـتیر فـــى اآلداب فـــى موضـــوع : " 
  -أمراض النساء فى مصر القدیمة " إشراف :

الجراحة بكلیة الطب بجامعة أ.د. محمد رفیق خلیل أ. 
  اإلسكندریة

د. عبدالمنعم محمد مجاهد األستاذ المساعد بقسم التاریخ 
  .بالكلیة

  -القرار  : 
  

  وافق مجلس الكلیة.
  

ــة فــى جلســته بتــاریخ .  موافقــة مجلــس قســم اللغــة العربی
على تعدیل لجنـة اإلشـراف الخاصـة بالطالـب  ٥/١/٢٠١٣

  -الماجستیر من  :محمد على نوار المسجل لدرجة 
أ.د. طاهر سلیمان حمودة           أستاذ العلوم اللغویة 

  بكلیة اآلداب جامعة اإلسكندریة
د . محمد أبو على                 مدرس النقد والبالغة 

  جامعة دمنهور -كلیة اآلداب 
  -إلى :

أ.د. طاهر سلیمان حمودة           أستاذ العلوم اللغویة 
  امعة اإلسكندریةبكلیة اآلداب ج

أستاذ العلوم        أ.د. مجدى محمد حسین       
  جامعة دمنهور -اللغویة ووكیل كلیة اآلداب 

د . محمد أبو على                 مدرس النقد والبالغة 
  جامعة دمنهور   -كلیة اآلداب 

تــم إضــافة أ.د. مجــدى محمــد حســین إلــى لجنــة اإلشــراف 
  ة فى لجنة الحكم والمناقشة   إلثراء البحث وممثل الجامع

  -القرار  : 
  

 
  وافق مجلس الكلیة.

  



  . ٢٠١١/  ١٠/١علمًا بأن تاریخ تسجیل الطالب 
ـــــاریخ  ـــــس قســـــم الفلســـــفة  فـــــى جلســـــته بت موافقـــــة مجل

على ایقاف قیـد الطالبـة نجـالء فتحـى محمـد  ٣/١/٢٠١٣
ا مـن  ً لبیب المسجلة لدرجة الماجسـتیر لمـدة عـامین إعتبـار

   ٦/٧/٢٠١٣وحتى  ٧/٧/٢٠١١

  -القرار  : 
  

  وافق مجلس الكلیة.
  

موافقــــــة مجلــــــس قســــــم التــــــاریخ فــــــى جلســــــته بتــــــاریخ 
حنـان  /قید ومد عام أول للطالبـةعلى إعادة  ٥/١/٢٠١٣

عبدالرحمن مهدى المسـجلة لدرجـة الماجسـتیر فـى اآلداب 
وذلـك  ٩/١٢/٢٠١٣وحتـى  ١٢/٢٠١٢/ ١٠اعتبارا مـن 

بعد موافقة لجنة اإلشراف علمًا بأن تاریخ تسـجیل الطالبـة 
١٠/١٢/٢٠٠٧  

  -القرار  : 
  وافق مجلس الكلیة.

  

اریخ موافقـــــة مجلـــــس قســـــم االجتمـــــاع  فـــــى جلســـــته بتـــــ
على مد عام أول  للطالبـة دینـا أحمـد حسـن  ٥/١/٢٠١٣

یوسف  المسجلة لدرجة الماجستیر فى اآلداب اعتبارا مـن 
وذلك بعد موافقة  ١٢/١١/٢٠١٣وحتى  ١٣/١١/٢٠١٢

بــــــأن تــــــاریخ تســــــجیل الطالبــــــة  علمــــــاً  لجنــــــة اإلشــــــراف
١٢/١١/٢٠٠٧  

  -القرار  : 
  

 وافق مجلس الكلیة.
  

اللغــــة العربیــــة   فــــى جلســــته موافقــــة مجلــــس قســــم .١٣
ــــاریخ  ــــى مــــد ســــتة أشــــهر  للطالبــــة/  ٥/١/٢٠١٣بت عل

شــــیماء ســــعد قطــــب   المســــجلة لدرجــــة الماجســــتیر فــــى 
 ١٣/٧/٢٠١٣وحتـــى  ١٤/١/٢٠١٣اآلداب اعتبـــارا مـــن 

بـأن تـاریخ تسـجیل  علمـاً  وذلـك بعـد موافقـة لجنـة اإلشـراف
  ١٤/١/٢٠٠٨الطالبة 

  -القرار  : 
  وافق مجلس الكلیة.

  

موافقة مجلس قسم التـاریخ باألغلبیـة فـى جلسـته بتـاریخ  
علــى تســجیل بحــث الطالبــة / علیــاء عبــداهللا  ٥/١/٢٠١٣

أبوعلـو لدرجـة الـدكتوراه فـى اآلداب مـن قسـم التـاریخ فــرع 
التــاریخ القــدیم بنظـــام الســاعات المعتمـــدة فــى موضـــوع ( 
بیســان" بیــت شــان" دراســة تاریخیــة حضــاریة حتــى الغــزو 

  تحت إشراف د عبد المنعم مجاهد .الیونانى ) 

  -القرار  : 
مــــع  وافــــق مجلــــس الكلیــــة

تســـــــــــجیل اعتـــــــــــراض أ.د/ 
فـــــایزة محمـــــود صـــــقر الن 
بیـــــــــت شـــــــــان جـــــــــزء مـــــــــن 
تخصصــــــــها حیــــــــث أنهــــــــا 
أســتاذ فــي هــذا التخصــص 

  .( الشرق األدنى القدیم )



ـــراض أ.د/  وافـــق مجلـــس الكلیـــة مـــع تســـجیل اعت
ــــت شــــان جــــزء مــــن  فــــایزة محمــــود صــــقر الن بی
تخصصها حیـث أنهـا أسـتاذ فـي هـذا التخصـص ( 

  .الشرق األدنى القدیم )

  
  

موافقـة مجلـس قسـم التـاریخ باألغلبیـة فـى جلسـته بتــاریخ 
ــى تســجیل بحــث الطالبــة / إیمــان محمــد  ٥/١/٢٠١٣ عل

نبیل عبد العزیز الخیوطى لدرجة الـدكتوراه فـى اآلداب مـن 
قسم التاریخ فرع التاریخ القـدیم بنظـام السـاعات المعتمـدة 
فـــى موضـــوع ( تصـــویر األزواج فـــى مقـــابر الزوجـــات فـــى 

  .دیمة  ) الدولة الق
  تحت إشراف د عبد المنعم مجاهد .

  -القرار  : 
  

  وافق مجلس الكلیة.
  

 ٣/١/٢٠١٣اعتذار مجلس قسم الفلسفة فى جلسـته .١٦
وذلـك  ٢٠١٣عن قبول طـالب دراسـات علیـا فصـل الربیـع 

  كاف من األساتذة بالقسم . دلعدم وجود عد

  -القرار  : 
  

  وافق مجلس الكلیة.
  

  
قسم التاریخ فـى جلسـته المنعقـدة  النظر فى تمسك مجلس

م لقــراره الســابق بشــطب ٥/١/٢٠١٣یـوم الســبت الموافــق 
قیــد الطالبـــة  مــي الســـید الســـید محمــد والمســـجلة لدرجـــة 
الـــدكتوراة بالقســـم فـــى موضـــوع  المســـاجد العثمانیـــة فـــى 

  تونس دراسة آثریة مقارنة مع مثیلتها بمدینة القاهرة  .
بتقریــر الســادة األســاتذة القــرار : یعــاد للقســم إلفادتنــا 

 المشرفین على الرسالة بشطب قید الطالبـة مـن عدمـه
.  

  -القرار  : 
  
  

یعاد الموضوع للقسم لالطالع 
  على تقاریر السادة المشرفین

النظر فى قرار مجلـس قسـم التـاریخ بجلسـته المنعقـدة فـى 
بشـــأن الطلـــب المقـــدم مـــن الطالبـــة : دعـــاء  ٥/١/٢٠١٣

مجـدى أحمـد الشـریف والـذى تطلـب فیـه اسـتكمال الدراسـة 
لــــبعض المــــواد فــــى تخصــــص التــــاریخ الحــــدیث لبرنــــامج 

  الماجستیر نظام الساعات المعتمدة 

  -القرار  : 
  وافق مجلس الكلیة.

  
  

یؤكــد المجلـــس علـــى االلتـــزام بقـــراره الســـابق بعـــدم فـــتح  .
الدراســات العلیــا بنظــام الســاعات المعتمــدة فــي أى شــعبه 
مـــن الشـــعب اال فـــي وجـــود عـــدد اثنـــین  أســـتاذ أو أســـتاذ 

  مساعد على االقل في التخصص.

  



  :وحدة ضمان الجودةا: موضوعات تاسع
وحــدة ضــمان الجــودة بالكلیــة أحــیط مجلــس الكلیــة علمــا بمــا جــاء بمحضــر مجلــس ادارة 

ــل العمــل بوحــدة  ١٢/١/٢٠١٣بجلســته التــى عقــدت فــي  ــى ضــرورة تفعی و أكــد المجلــس عل
  ضمان الجودة بالكلیة على مستوى جمیع االقسام العلمیة واالداریة.

  
 


