
 

 
  

  جامعة دمنهور
  كليـــــة اآلداب

  
  

  ٢٠١٣/٢٠١٤محضر مجلس الكلیة  الرابع  للعام الجامعي
  ١١/١١/٢٠١٣المنعقد یوم  االثنین الموافق

**********  
    اجتمع مجلس الكلیة في تمام الساعة الحادیة عشرة  صباحا   بمكتب ورئاسة  السید األستاذ    

  -:لیة و بحضور كل من ماجد محمد شعلھ   عمید الك/ الدكتور
  وكیل الكلیة لشئون التعلیم والطالب      على أحمد السید/ د.أ .١
 وكیل الكلیة لشئون خدمة المجتمع وتنمیة البیئة    مجدي محمد حسین/ د.أ .٢
 وكیل الكلیة للدراسات العلیا والبحوث   محمد عبد القادر عبد الحمید/ د.أ .٣
 خرئیس  مجلس قسم التاری      فایزة محمود صقر/ د.أ .٤
 رئیس قسم الفلسفة      میالد زكى غالي/ د.أ .٥
 االستاذ المتفرغ بقسم التاریخ      صالح أحمد ھریدي/ د.أ .٦
 االستاذ المتفرغ بقسم الجغرافیا      محمد مجدى تراب/ د.أ .٧
 القائم بعمل رئیس مجلس قسم الجغرافیا   عالء الدین حسین عزت شلبي. د .٨
 لس قسم االجتماعالقائم بعمل رئیس مج    السید شحاتھ السید    . د .٩

سم        عبیر عبد المحسن قاسم. د .١٠ یس ق ل رئ ائم بعم الق
 مجلس اآلثار والدراسات الیونانیة والرومانیة

 االستاذ المساعد بقسم التاریخ    أحمد محمد اسماعیل الجمال. د .١١
 المدرس بقسم اللغة العربیة      ھدى عیسى مرسى. د .١٢
 ن الجودة بالكلیةالمدیر التنفیذي لوحدة ضما    محمد محمود أبوعلى. د .١٣
 أمین الكلیة    إبراھیم سعد الشرقاوي/ السید  .١٤
                 إداري  نفین محمد رحومة/ السیدة  .١٥

 :واعتذر عن عدم الحضور 
 عبدالواحد حسن الشیخ/ د.أ -

  :وتغیبت عن عدم الحضور 
     میراندا محمد خمیس الزوكھ. د -

  س المجلس  االجتماعماجد محمد شعلھ عمید الكلیة ورئی/  د.افتتح السید أ
  "بسم اهللا الرحمن الرحیم " 

         سید أ ب  ال اع رح ة االجتم یس المجلس        / د.في بدای ة ورئ د الكلی د شعلھ عمی ماجد محم
د        ام الھجري الجدی ول الع بة حل ع بمناس ة للجمی دمًا التھنئ رین مق سادة الحاض ع ال بجمی

  .وبمناسبة عقد أول اجتماع للمجلس بالمبنى الجدید



  ی تعرض س م اس ن    ث ب م ى  وطل ى واألخالق الت األمن ل االنف ي ظ الى ف ع الح ادتھ الوض
أن              دریس ب ة الت ع أعضاء ھیئ ى جمی د عل السادة رؤساء األقسام العلمیة ضرورة التأكی
ة          ات الجامعی زام باالخالقی ن االلت الب ع ة للط ائق توعی سة دق رة بخم ل محاض دأ ك تب

  .لعام للكلیةوالمحافظة على نظافة المبنى والمحافظة على المظھر ا
           كما أكد سیادتھ بأن الكلیة على ھذا الوضع في حاجة ضروریة لتوفیر خمسة أفراد أمن

ى    سكرى عل ن ع د أم ین قائ ى تعی افة ال ودین باالض ة الموج ع الثالث ل م ى األق دنى عل م
 .رئیس الجامعة/ د.رأسھم ینظم و یشرف و یتابع عملھم وسوف یرفع طلب ذلك للسید أ

  یادتھ بأ ب س ا طل داول    كم د الج دیل مواعی رورة تع ى ض الت األمن ل االنف ي ظ ھ ف ن
ساعة   ٨والمحاضرات لتكون من الساعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة    ى ال  صباحًا حت

یم والطالب     / د. عصرًا و ضرورة عقد اجتماع عاجل للسید أ   ٤ شئون التعل ة ل وكیل الكلی
ة           م  ١٣/١١/٢٠١٣یوم األربعاء الموافق     سام العلمی ى الجداول من األق سادة ممثل ع ال

ساعة  ٨للتنظیم والتنسیق للجداول لجمیع األقسام العلمیة من الساعة           ٤ صباحًا حتى ال
 .عصرًا

      ایمان صبري محمود بالفرقة األولى / كما استعرض سیادتھ االلتماس المقدم من الطالبة
ى   لة عل ب اال  %١٠٠الحاص ة وترغ ة االنجلیزی ة اللغ ي درج ة  ف سم اللغ اق بق لتح

ى         ة عل تمس الموافق االنجلیزیة و لكنھا تأخرت في التقدم بسبب ظروف سفرھا والتى تل
ة              ق مجلس الكلی د واف دم و ق ة و استثنائھا من موعد التق ة االنجلیزی سم اللغ ا بق قبولھ

 .على قبولھا بقسم اللغة االنجلیزیة
     ائل شة رس اعتین لمناق ز ق م تجھی ھ ت یادتھ بأن ح س ا أوض دكتوراه و كم ستیر وال الماج

شة       سداد رسوم مناق ھ في صورة خدمات     ٣٠٠اقترح سیادتھ بأن یقوم كل طالب ب  جنی
تعلیمیة للصرف منھا على تركیب أجھزة تكییف للقاعتین والتجھیز واالعداد للمناقشات 
ین        دین المعین و قد وافق مجلس الكلیة على ذلك مع اعفاء المدرسین المساعدین والمعی

ة  سید أ   % ٥٠ من  بالكلی راض ال سجیل اعت وم مع ت ذه الرس ن ھ دالقادر  / د.م د عب محم
ین            دین والمدرسین المساعدین المعین ى المعی عبدالحمید على فرض رسوم مناقشة عل

 .بالكلیة
              ع ى جمی ھ عل ة ضرورة التنبی سام العلمی اء األق سادة رؤس ع ال ثم طلب سیادتھ من جمی

ر من   الطالب بسرعة استخراج الكارنیھات من شئ      ون الطالب خالل اسبوعین على األكث
 .تاریخھ واال سیحرم الطالب من دخول الكلیة

  ثم شرع سیادتھ في موضوعات المجلس على النحو التالي: 
 
  
  
  

  -:موضوعات اإلحاطة : أوال 
 
م      .١ د رق س      )  ١٢(التصدیق على محضر مجلس الكلیة السابق ما عدا البن اص بت ا الخ ات العلی ث  من موضوعات الدراس جیل بح

ى      / د.ھاني عبداهللا عوض عماره المسجل لدرجة الدكتوراه حیث طلب السید أ/ الطالب   دي تسجیل تحفظھ عل د ھری صالح أحم
  .ھذا الموضوع

 



  :موضوعات شئون الطالب :   ثانيا
 

 على ٦/١١/٢٠١٣ما جاء بمحضر لجنة شئون التعلیم والطالب  بجلستھا التى عقدت في 
  :النحو التالي 

 یتعلق ببند تفعیل دور الطالب في تحسین األداء و القیام بدور ما في األمن فیما .١
الداخلي بالكلیة فقد تم مواصلة النقاش حول ھذا المشروع و المشارك فیھ الطالب 
بإشراف من عضو ھیئة تدریس یمثل قسمھ العلمي و بعد مزید من النقاش انتھى 

ویمثل أقسام الكلیة في شكل " ة مشروع الخدمة العامة بالكلی" األمر بتسمیتھ 
  :لجنة تحمل المسمى ذاتھ الزمالء على النحو اآلتي 

 وكیل الكلیة لشؤون التعلیم والطالب           على أحمد السید      . د.أ
  مشرفًا عامًا

 )یوم األحد  (  محمد أبو على           منسقًا عامًا         .د: قسم اللغةالعربیة 

 )یوم االثنین ( أحمد المحص        عضوًا              .أ:  زیة قسم اللغة االنجلی

 )یوم األربعاء      ( إبراھیم مرجونة              عضوًا         .د:  قسم التاریخ

 )یوم الخمیس     (  ھبھ عزاز                    عضوًا         .أ: قسم الجغرافیا 

 )یوم االثنین      (          عضوًا       عصام المصري       .د: قسم الفلسفة 

 )یوم الثالثاء      (  خالد شحاتھ              عضوًا            .د: قسم االجتماع 

 )یوم االثنین      (   نھى عبد الرحمن           عضوًا           .د:  قسم اآلثار 

ى االنخراط في ھذا العمل واللجنة توصي  باتخاذ جمیع االجراءات التي تشجع الطالب عل
 .التطوعي 

 

  
  -: القرار  

  .وافق مجلس الكلیة

 

استقر الرأى على تحدید موعد عقد االمتحانات الشفھیة للفصل الدراسي األول للعام  .٢
منھ موعدًا  " ٢٨ - ٢٤"  األسبوع األخیر من شھر نوفمبر ٢١٠٤-٢٠١٣الجامعي 

 موعدًا لعقد االمتحانات ٢/١٢/٢٠١٣فق لعقد االمتحانات الشفھیة و یوم االثنین الموا
  .للطالب المتخلفین ألعذار  و ذلك على مستوى الكلیة  

 

  -: القرار  

وافق مجلس الكلیة مع تفویض 
عمید الكلیة في اعتماد / د.السید أ

المواد واللجان لالختبارات الشفویة 
  .لجمیع األقسام العلمیة

 
وقف قسمھ من الكتاب الجامعي و رجوعًا إلى رأى كل أستاذ رئیس قسم حول م .٣

معاییره و ما تم الوصول إلیھ من تقدم في ھذا الصدد تم االطمئنان على ھذا األمر و 
وكیل الكلیة لشئون / المطلوب تسلیم نسخ من الكتب المقررة للسید األستاذ الدكتور 

  .التعلیم و الطالب على وجھ السرعة 
 

  -: القرار  

  .وافق مجلس الكلیة

 
و تبارك " حقل الحفائر " مرفت فراج بشأن  /  اللجنة مقترح السیدة الدكتورة ناقشت .٤

خطواتھ إال فیما یتعلق باستعارة القطع األثریة التعلیمیة الموجودة بمتحف الكلیة و 
  .تقترح االستعانة بھیئة اآلثار  و غیرھا  للقیام بھذا الدور 

 

  -: القرار  

  .وافق مجلس الكلیة

 



باستفاضة األوراق الخاصة بقبول عدد من الطالب في شعبتى اآلثار  ناقشت اللجنة  .٥
بقسم التاریخ و انتھت إلى األخذ بالقوائم التي رفعھا القسم مع ضرورة استیفاء 

  .الرسوم المقررة على الطالب لدخول الشعبة كشرط لالستمرار 
 

  -: القرار  

وافق مجلس الكلیة  مع تسجیل 
ال على أحمد الجم/ اعتراض الدكتور

الشعبة التى فتحت دون وجود أستاذ 
أو أستاذ  مساعد متخصص في 

  .القسم

 
" أسماء شمس الدین بشأن / ناقشت اللجنة المذكرة المرفوعة من السیدة الدكتورة  .٦

المادة : توزیع ساعتي األدب العربي في القرن الثاني الھجري في مقابل سحب ساعة 
و انتھت اللجنة " خمسة أسابیع من الدراسة االختیاریة وھي مادة بینیة بعد مضى 

إلى رفع الموضوع برمتھ إلى مجلس الكلیة لحسمھ في ضوء تمسك السید األستاذ 
عبد الواحد الشیخ رئیس القسم بقرار قسمھ في ھذا التوزیع و اتجاه أغلبیة / الدكتور 

 و اإلبقاء على إیمان عبد السمیــــــــــــــع.األعضاء الحضور نحو اإلفادة من جھود د
أسماء  على حالھ مع إمكانیة اإلضافة علیھ دون الحذف / جدول السیدة الدكتورة 

خاصة و أن ذلك یتفق مع رأى عشرة أعضاء  من القسم أحصتھم اللجنة موقعین على 
  .المذكرة المرفوعة 

 

  -: القرار  

وافق مجلس الكلیة على ابقاء 
اسماء شمس الدین  على / الدكتورة 

) المادة االختیاریة (  مادتھا تدریس
مع ترك توزیع مادة االدب العربي 

  .لمجلس القسم

 

حمدي علي المدیر التنفیذي لوحدة تطویر نظم تقویم الطالب و / عرض السید الدكتور  .٧
االمتحانات الموقف في وحدتھ على اللجنة و علیھ تؤكد اللجنة على ضرورة اإلسراع 

وحدة التقویم بالمبنى الجدید حتى یتثنى القیام بالعمل بتجھیز و إعداد الغرف الخاصة ب
  .٢٠١٤- ٢٠١٣استعدادًا المتحانات الفصل الدراسي األول للعام اللجامعي 

 

  -: القرار  
عمید الكلیة بأن / د.أفاد السید أ

 .الغرفة جاھزة لالستالم

 على ترشیح السیدة ٣/١١/٢٠١٢كتاب مجلس قسم اللغة االنجلیزیة بتاریخ  .٨
میراندا محمد خمیس الزوكة القائم بعمل رئیس القسم  للمرشد االكادیمي / تورةالدك

  :للقسم والفرق األربعة على النحو التالي 

  الفرقة االولى     أسماء الشیخ. د

 الفرقة الثانیة  ناجى محمد فھیم رشوان. د

 الفرقة الثالثة    ھند محمد ھیكل. د

 الفرقة الرابعة    عمرو ـأمین الشربف. د

  -: ار  القر

  .وافق مجلس الكلیة

 

  :موضوعات الدراسات العليا :   ثالثاً
 

دة       .١ ستھ المنعق اع بجل سم االجتم س ق اب مجل ى  ٤/١١/٢٠١٣كت ة عل  بالموافق
  .اعادة فتح التسجیل بالدراسات العلیا بشعبة االعالم

 

  -: القرار  
ود      دم وج ة لع س الكلی ض مجل رف
ساعدین   اتذة م اتذة أو أس أس

شعب  صین  ب الم متخص ة االع
  .بالقسم

 
ي    .٢ د    ٤/١١/٢٠١٣وافق مجلس قسم االجتماع بجلستھ المنعقدة ف اف قی ى ایق  عل

عزة حلمى الجرجاوي المدرس المساعد بقسم االجتماع شعبة اإلعالم       / األستاذة  
ى  ٨/٧/٢٠١٣لمدة عام اعتبارًا من       دكتوراه    ٨/٧/٢٠١٤ ال دة بدرجة ال  والمقی

اع في موضو          سم االجتم ب     " ع  في االداب ق ي ترتی ت والقضائیات ف دور االنترن
راھقین  دى الم ام ل ات االھتم راھقین   " أولوی ن الم ھ م ى عین ة عل ة میدانی دراس

  .بمحافظة البحیرة 

  -: القرار  
  .وافق مجلس الكلیة

  
 
 
 



  محمد صفوت العالم/ د.تحت اشراف أ

 ناجي بدر ابراھیم. د

 محمود عبدالحمید حمدى. د

 

 
 
 
 
 

 

دیل   ٤/١١/٢٠١٣للغة العربیة بجلستھ المنعقده في وافق مجلس قسم ا   .٣ ى تع   عل
  :ساره بدیوى المسجلھ لدرجة الماجستیر بالقسم من / االشراف للطالبة 

  األستاذ بآداب دمنھور  مجدى محمد حسین/ د.أ

 األستاذ بآداب االسكندریة    مجدى عجمیة/ د.أ

 األستاذ بآداب دمنھور  عبدالواحد الشیخ/ د.الى أ

 األستاذ بآداب االسكندریة    مجدى عجمیة/ د.أ

 .وذلك بھدف اشراف البحث العلمى

 

  -: القرار  
  .وافق مجلس الكلیة

 

دة   ٤/١١/٢٠١٣وافق مجلس قسم اللغة العربیة بجلستھ في   .٤ سماح للمعی  على ال
ة        / ات االسالمیة بكلی ي الدراس سجیل لدرجة الماجستیر ف اع للت ھ البی اء جمع دع

ى أن      االداب جامعة ط   ذا التخصص عل ي ھ نطا لعدم وجود دراسات علیا بالقسم ف
دكتور  سید ال راف ال ي االش ة ف سم والكلی ل الق دالفقى  / یمث د عبدالحمی د أحم محم

الة      وع الرس صھ وموض ین تخص صلة ب وق ال ي   ( لوث رائیلیة  ف ات االس الروای
  ).تفسیر القرطبى

 

  -: القرار  
وافق مجلس الكلیة  على التسجیل  

ألداب جامعة طنطا فقط دون بكلیة ا
 .تحدید ممثل من القسم لالشراف

 على شطب قید ١٤/١١/٢٠١٣وافق مجلس قسم اللغة العربیة بجلستھ في  .    ٥
اسماء الصافي عبدالملك لعدم الجدیة و ذلك بناًء على تقریر المشرف و قد / الطالبة

 .١/١٠/٢٠١٣ارسل لھا انذار ثالث في 

  -: القرار  
 .الكلیةوافق مجلس 

 على االقتراح بمنح ٤/١١/٢٠١٣وافق مجلس قسم اللغة العربیة بجلستھ في .  ٦
محمد محمد النجار درجة الماجستیر في األداب في موضوع المجاز العقلى / الطالب 

علما بان المناقشة تمت بتاریخ "  دراسة تطبیقیة –في تفسیرالكشاف للزمخشري 
  .ات المطلوب وقد أتم الطالب التصویب٢٥/٩/٢٠١٤

 

  -: القرار  
 .وافق مجلس الكلیة

ي      . ٧ ستھ ف اریخ بجل سم الت ق مجلس ق طب    ٣/١١/٢٠١٣واف ى ش ده  عل ى تأكی  عل
فایزة محمود صقر / د.طالب الدراسات العلیا فرع التاریخ القدیم طبقا لتقاریر السید أ    

  : وھم ٧/٥/٢٠١٣والتى سبق وان اتخذ قرار بشأنھم بمجلس القسم في 

  بدالمحسن غازي عوضیسرا ع

 محمد عبدالعزیز السعید أحمد جبر

 باسر محمود مرسى عبدالجواد

ة   ذلك الطالب اریخ         /وك رع الت ستیر ف ة الماج سجلة لدرج دالن الم د ع دالن  محم د ع ھن
 .االسالمي والتى تم شطبھا منذ سنوات

  -: القرار  
  .وافق مجلس الكلیة

  
 



 
ي            .٨ ستھ ف اریخ بجل سم الت ب    ٣/١١/٢٠١٣وافق مجلس ق د الطال ى أن یعی صالح  /  عل

صبح               ة  لت ھ التكمیلی ا الستكمال مقررات ب فیھ ى رس واد الت د الم الصابر عبدالمطلب محم
  ).سبق الرفض من لجنة الدراسات العلیا ( ست مقررات 

 

  -: القرار  
ة      رار لجن زم بق ة ملت س الكلی مجل
ادة  الرفض و اع ا ب ات العلی الدراس

  .ملةجمیع المقررات التكمیلیة كا
 

خمیس /  على تحمیل الطالب ٣/١١/٢٠١٣وافق مجلس قسم التاریخ بجلستھ في  .٩
ا    ادتین ھم زب بم د الع یس محم اریخ   : خم ل الت ا قب صور م ى  ( ع ة األول  –) الفرق

ة    واد التكمیلی تكماًال للم ك اس ا و ذل ة و جیرانھ صر القدیم ین م ة ب ات الخارجی العالق
  ). من لجنة الدراسات العلیا سبق الرفض( والتى اجتاز منھا أربعة 

 

  -: القرار  
ة      رار لجن زم بق ة ملت س الكلی مجل
اد  الرفض و یع ا ب ات العلی الدراس
ع    دم م د التق اء موع سم النتھ للق
ق     ى واف واد الت ة أن الم مالحظ
اریخ    القسم على تحمیلھا للطالب بت

ل      ٣/١١/٢٠١٣ ا قب  ھى عصور م
ات   ى و العالق ة االول اریخ الفرق الت

ة ال من الدولی ع ض ة تق ة الرابع فرق
ي األول     صل الدراس ررات الف مق

  .بعد بدایة الدراسة بخمسة أسابیع
 

ي  .١٠ ستھ ف اریخ بجل سم الت س ق ق مجل ب ٣/١١/٢٠١٣واف ل الطال الم /  تحمی اس
  .على عزت الجبار لثالث مقررات  حتى یتثنى لھ استكمال المواد التكمیلیة المطلوبة

 

  -: القرار  
ا    دم و    یعاد للقسم النتھ ء موعد التق

ررات   د المق ي تحدی سم ف أخیر الق ت
  .التكمیلیة بأسمائھا

 
 على منح درجة الدكتوراه ٣/١١/٢٠١٣وافق مجلس قسم التاریخ بجلستھ في   . ١١

ـة  دیم للطالبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اریخ الق رع الت د / ف اب محم رح
دیر المھ  بتق سن س ب ح وع  غری ي موض ة ف شرف الثانی ة ال ھ "  مرتب ة مقارن دراس

ل اإلسالم          ة قب رة العربی ة والجزی ة    " لمركز المرأة في مصر القدیم ت الطالب د اتم وق
  .التصویبات التى اقرتھا اللجنة

 

  -: القرار  
  .وافق مجلس الكلیة

  
 

ي     . ١٢ ستھ ف ة بجل ة والرومانی ات الیونانی ار والدراس سم األث س ق ق مجل واف
اص  /  على الطلب المقدم من الطالبة       ٣/١١/٢٠١٣ آیات محمد مبروك الخیوطى الخ

ي    دیر تراكم ى تق لة عل ا حاص ث أنھ ة  حی واد التكیمیلی ض الم ة بع ة الطالب " بدراس
  :وقرر القسم دراسة الطالبة للمواد التالي " مقبول 

  :الفصل الدراسي األول 

 الفرقة الرابعة    مادة آثار مصر في العصریین

 الفرقة الثالثة               خار رومانيمادة ف

 الفرقة األولى               مادة علم اآلثار

 :الفصل الدراسي الثاني

 الفرقة الرابعة            مادة آثار الوطن العربي

 الفرقة الثالثة             تصویر الفسیفساء

 الفرفة الثانیة            فن ھللینستى

 

  -: القرار  
اء ة بن س الكلی رفض مجل ى ی  عل

ي   ستھ ف سم بجل س الق رار مجل ق
الب  ١/٩/٢٠١٣ ول الط  بقب

ط و   د فق دیر جی ى تق لین عل الحاص
  .انتھاء الموعد للتقدیم 

 



سنة                   . ١٣ ب لل ررات دراسیة للطال ت مق ة یحدد مجلس القسم س واد التكیمیل ة للم سنة التمھیدی سبة لل ة بالن قرر مجلس الكلی
ي       التكمیلیة اذا كان متخصص و ثمانیة مقررات ل   سانــــــــــــــــس و ف ة اللی ررات مرحل غیر المتخصص على أن تكون من مق

ى فصل                 ررات عل ادة المق ي إع ب ف ر الطال ررات  و یخی ع المق حالة رسوبھ في أحد  المقررات  یعید الطالب التكمیلیى في جمی
ن   ثم اعتماد مجلس القسم ٢٠١٤واحد أو فصلین اعتبارًا من فصل الربیع القادم  ینایر      المختص نتیجة المواد التكمیلیة و یعل

وكیل الكلیة للدراسات العلیا و تسلم منھا نسخھ لقسم الدراسات العلیا العالم الطالب بالنتیجة مع احتفاظ القسم العلمى / د.بھا أ
  .بنسخھ من النتیجة

 
 :موضوعات العالقات الثقافية  :   رابعاً

/  باجتیاز السید الدكتور٧/١١/٢٠١٣ي أحیطت اللجنة علمًا بجلستھا التى عقدت ف .١
محمد محمود أبوعلى المدرس بقسم اللغة العربیة الدبلومة المھنیة للتحكیم في 
المنازعات المدنیة والتجاریة و قید اسمھ ضمن جدول محكمى الغرفة التجاریة 

بصفتھ أحد مستشاري الغرفة التجاریة و زمیل منظمة اتحاد التحكیم الدولى " ب"
  .ببروكسل

 

  -: القرار  

احیط مجلس الكلیة علمًا مع تقدیم 
  .التھنئة لسیادتھ

 
 على تشكیل لجنة اداریة ٧/١١/٢٠١٣وافقت اللجنتھ بجلستھا التى عقدت في  .٢

  :لتنسیق العمل و تنظیم مؤتمر قضایا الحرب والسلم حول القدس على النحو التالى 

  رئیسًا      على أحمد السید/ د.أ-

 عضوًا      مرجونةابراھیم محمد .  د-

  عضوًا      ماھر محمد أبوالسعید.  د-

  عضوًا    ایمان عبدالتواب خالوي.  د-

 

  -: القرار  

  .وافق مجلس الكلیة

 

/ د. بحضور السید أ٧/١١/٢٠١٣أحیطت اللجنة علما بجلستھا التى عقدت في  .٣
ة صالح أحمد ھریدي األستاذ المتفرغ بقسم التاریخ و األثار المصریة للندوة العلمی

 بالقاھرة  و ذلك ٢٠١٣ نوفمبر ٧-٦المقامھ باتحاد المؤرخین العرب مــــــــــــن 
العالقات بین الدولة العثمانیة ووالیة مصر في عھد عباس " ببحث  تحت عنوان 

  ".م ١٩١٤- ١٨٩٢حلمى الثاني 
 

  -: القرار  

  .احیط مجلس الكلیة علمًا

 

 على كتاب مجلس قسم االثار ٧/١١/٢٠١٣وافقت اللجنة بجلستھا التى عقدت في  .٤
 على ٣/١١/٢٠١٣والدراسات الیونانیة والرمانیة بموافقة مجلس القسم في 

  :اشتراك كل من 
حنان خمیس الشافعي  األستاذ المساعد بالقسم  ببحث بعنوان /الدكتورة  -

  ".غطاء الرأس المصري على رؤوس الملوك البطالمة" 
اذ المساعد بالقسم  ببحث سماح محمد الصاوي  األست/ الدكتورة - -

دراسة الشكال أدوات الزراعة في العصورالرومانیة دراسة " بعنوان 
 ".اثریة 

  .١٨/١١/٢٠١٣-١٥في مؤتمر االثاریین العرب  بشرم الشیخ في الفترة من 

  -: القرار  

  .وافق  مجلس الكلیة

 

 / على مشاركة الدكتور٧/١١/٢٠١٣وافقت اللجنة بجلستھا التى عقدت في  .٥
عبدالمنعم محمد مجاھد االستاذ المساعد بقسم التاریخ واالثار المصریة واالسالمیة 

 ببحث ١٧/١١/٢٠١٣-١٤في مؤتمر االثاریین العرب بشرم الشیخ الفترة من 
  .بعنوات المباھاة بالسبق في مصر القدیمة 

 

  -: القرار  

  .وافق  مجلس الكلیة

 
 على كتاب مجلس قسم اللغة ٧/١١/٢٠١٣وافقت اللجنة بجلستھا التى عقدت في  .٦

  : بالموافقة على حضور كل من ٣/١١/٢٠١٣االنجلیزیة بجلستھ في 
  -: القرار  

  .وافق  مجلس الكلیة



  ھند محمد ھیكل.  د–ایمان حلمى الملیجى .   د–میراندا محمد خمیس الزوكة . د

 –للمنتدى الدولى لعولمة اللغة العربیة الذي یقیمة برنامج الدراسات اللغویة العربیة 
 .٢٠١٣ دیسمبر ٣٠ الى ٢٨صرة  بجامعة القاھرة في الفترة من االنجلیزیة المعا

 

 :موضوعات لجنة الجودة :   خامساً
 ٦وافق مجلس الكلیة على كل الموضوعات التى جاءت بمحضر اجتماع مجلس ادارة وحدة ضمان الجودة بجلستھ التى عقدت في   

  .٢٠١٣نوفمبر 
 

  :ضوعات خدمة المجتمع مو:   سادساً
 

ي            دت ف ى عق ستھا الت ة  بجل ة البیئ ع وتنمی ة المجتم ة خدم ضر لجن اء بمح ا ج م
  : على النحو التالي ٧/١١/٢٠١٣
 تصمیم لوحات ارشادیة بمدخل الكلیة و بمدخل كل دور توضح محتویات كل دور و . ١

 .خین والجزاءات أسھم ارسادیة توضح االتجاھات والمكاتبة و لوحات ارشادیة لمنع التد

  -: القرار  
و یتم تنفیذ . أحیط مجلس الكلیة علما

ذلك عن طریق لجنة السالمھ والصحة 
 .المھنیة

مقترح تجمیل مبنى الكلیة من الداخل والخارج وعمل مظالت لالنتظار من خالل .٢
  .االستعانة بكلیة الفنون الجمیلة من خالل بعض مشروعات التخرج لھذا األمر

 

  -: القرار  
أحیط مجلس الكلیة علما حیث ان ادارة   
الجامعة ھى المسئولة عن ذلك وجاري      

  .العمل
  
 

مقترح انشاء وحدة ادارة مركزیة لخدمة أعضاء ھیئة التدریس  والعاملین وكذلك .٣
فرع للشھرالعقاري  بجامعة دمنھور لخدمة العاملین و ھیئة التدریس المقیمین بالبحیرة 

لتقدیم مجموعة من الخدمات المتنوعة  ) یة للخدمات المجتمعیة الوحدة االدار( باسم 
مثل متابعة وانھاء اجراءات السفر وانھاء االجازات ومتابعة انھاء االجراءات الطبیھ 

وحاالت الوفاة واستخراج التوكیالت و الكارنیھات  وبراءة الذمة المالیة وانھاء 
 معیةاجراءات الحج والعمره وغیرھا من الخدمات المجت

  -: القرار  
سید    ى ال ع ال ة ویرف س الكلی ق مجل واف

یس  / د.أ ب رئ لیمان نائ ل س دى خلی مج
ة     الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمی

  .البیئة
 

تعلیق عمل وحدة جینس أكادیمي بالكلیة وعدم السماح لھم بالتعامل مع الوحدة .٤
لشئون القانونیة في ھذا بالمبنى القدیم أو نقل أى محتویاتھا والتصرف فیھا حتى تبت ا

 .االمر

  -: القرار  
سید    ى ال ع ال ة ویرف س الكلی ق مجل واف

یس  / د.أ ب رئ لیمان نائ ل س دى خلی مج
ة     الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمی

  .البیئة
 

  .                          هذا وقد انتهى االجتماع الساعة الثانية والربع بعد الظهر
  

       رئيس المجلس وعميد الكلية                                                   أمين المجلس     
  
  علهماجد محمد ش/ د.        أ                    مجدي محمد حسين/ د.أ

  
  
 

  


