
 

  جامعة دمنهور

    كلیـــــة اآلداب

   2012/2013محضر مجلس الكلیة  الحادى عشر للعام الجامعي

  10/6/2013المنعقد یوم  االثنین الموافق

**********  

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

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

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



  

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

عمیـــد الكلیـــة ورئـــیس المجلـــس بجمیـــع الســـادة / د.فـــي بدایـــة االجتمـــاع رحـــب الســـید أ -
مجـدى أحمـد بیـومي / الحاضرین مبتدًا حدیثة بتقـدیم العـزاء باسـم الكلیـة للسـید الـدكتور

بالكلیـــة ولجمیـــع الســـادة الـــزمالء بالقســـم  فـــي وفـــاة  األســـتاذ المســـاعد بقســـم االجتمـــاع
محمــد أحمــد بیــومي نائــب رئــیس جامعــة االســكندریة لشــئون فــرع / د.المرحــوم الســید أ

  .دمنهور األسبق للفقید الرحمة و لألسرة خالص العزاء 
ثــم قــدم ســیادته التهنئــة لجمیــع الســادة الحاضــرین بمناســبة بدایــة شــهر شــعبان وتمنــى  -

 .السالمة والصحة و أن یبلغنا شهر رمضان ببركاته وخیراتهللجمیع 
كمـــا أحـــاط ســـیادته المجلـــس علمـــًا بـــأن مجلـــس الجامعـــة بجلســـته الســـابقة قـــرر عمـــل  -

شبابیك حدید لجمیع  واجهات الدور األرضي بالمبنى الجدید باالبعادیة وعمـل بوابـات 
 .مداخل من الحدید حرصًا على تأمین المبنىال

س علمًا بأنه جاري عمل مجسات لعمل كوبري علـوي بإتجـاه الجامعـة كما أحاط المجل -
 .باألبعادیة وجاري االنتهاء من أعمال الكهرباء والصرف الصحي والمیاه 

عـــادل اســـماعیل هـــالل المـــدرس بقســـم / ثـــم تقـــدم ســـیادته بشـــكر واجـــب للســـید الـــدكتور -
دى مــع القنــوات التــاریخ بالكلیــة لمــا بذلــه ســیادته مــن اتصــاالت وبــذل مجهــود غیــر عــا

الشرعیة لحصول الكلیة على ثالثة منح للدكتوراه لكلیة اآلداب من المـنح المقدمـه مـن 
مؤسســة المیداســتار أیرسموســمندس وهــذا شــرف لكلیــة اآلداب و شــرف للجامعــة كلهــا 

/ د.والشكر موصول لجمیع السادة أعضـاء هیئـة التـدریس بقسـم التـاریخ وعلـى رأسـهم أ
 .القسم لتسهیل إجراءات الحصول على هذه المنحفایزة صقر رئیس مجلس 

میرفــت فــراج عبــدالرحیم المــدیر / باالضــافة الــى تقــدیم الشــكر والتقــدیر للســیدة الــدكتورة -
التنفیــذي للبوابــة االلكترونیــة بالكلیــة علــى مــاتم بذلــه مــن جهــود غیــر عادیــة ممــا أدت 

 .الى زیادة عدد رواد الموقع
میرفـت غـالب المـدیر التنفیـذي لوحـدة نظـم تقـویم / ورةوكذلك تقدیم الشكر للسـیدة الـدكت -

الطالب واالمتحانات وفریق العمل معها لما یبذلونه من جهود ممیـزة وغیـر عادیـة فـي 
 .إنجاز مهامهم

عــالء الــدین حســین عــزت شــلبي المــدیر / باالضــافة الــى تقــدیم الشــكر للســید الــدكتور -
بالشـئون المالیـة بالكلیـة لإلنتهـاء  و فریـق العمـل معـه والعـاملین  MISالتنفیـذي لوحـدة 

 .وأخرهم األساتذة المتفرغون) الفاروق( من جمیع أعمال الشئون المالیة آلیًا بنظام 
كــذلك تقــدیم الشــكر لجمیــع العــاملین بالكلیــة علــى حرصــهم علــى انتظــام العمــل بالكلیــة  -

و علـــى مـــدار العـــام و أرجـــو أال تتـــرك المخالفـــات التـــى حـــدثت مـــن بعـــض المعیـــدین أ
أى آثــار ســـلبیه و أن یكــون تعاملنـــا فــي ظـــل مـــع بعــض العـــاملین  أعضــاء الكنتــرول 

 .احترام متبادل بیننا جمیعاً 
كما یتقـدم مجلـس الكلیـة بخـالص التحیـة والشـكر والتقـدیر لجمیـع السـادة أعضـاء هیئـة  -

علــى أحمــد / د.التــدریس الــذین شــاركوا فــي انجــاز الئحــة الكلیــة وعلــى رأســهم الســید أ
 .كیل الكلیة لشئون التعلیم والطالبالسید و 

ثـــم أوضـــح ســـیادته بأنـــه حرصـــًا علـــى الصـــالح العـــام للكلیـــة وبدایـــة االســـتعداد للعـــام  -
الجــامعي الجدیــد فالبــد مــن تشــكیل لجنــة علــى مســتوى الكلیــة لوضــع آلیــه ألربــع نقــاط 

 :هي 



تصــور لمــا یخــص الكتــاب الجــامعي و آلیــه جودتــه ومتابعتــه لتحقیــق معــاییر  .1
 .الجودة

وضــع تصــور لمتابعــة إلتــزام الســادة أعضــاء هیئــة التــدریس ومعــاونیهم  داخــل  .2
 .اقسامهم العلمیة

توزیـع الجـداول الدراســیة و األعبـاء التدریسـیة و اإلرشــاد األكـادیمي واألنشــطة  .3
 .على أربعة أیام على مدار األسبوع

وضــــع آلیــــه لمتابعــــة المنتــــدبین مثــــال وضــــع دفتــــر حضــــور وانصــــرف عنــــد  .4
 .ألقسامسكرتاریة ا

علــى أحمــد الســید بصــفته وكیــل الكلیــة لشــئون / د.وعلــى أن تشــكل اللجنــة برئاســة الســید أ
 :التعلیم والطالب وعضویة كل من 

  صالح أحمد هریدي/ د.أ .1
  عبدالواحد حسن الشیخ/د.أ .2
  حمدى على أحمد على. د .3
  سامح مصطفى العشماوي. د .4

 :ثم شرع سیادته في موضوعات المجلس على النحو التالي  -
  

 -:موضوعات اإلحاطة : : أوالً 

  .تم التصدیق على محضر مجلس الكلیة السابق  .1
 .تم االحاطة ببعض موضوعات مجلس الجامعة بحلسته السابقة- 2

 -:موضوعات هیئة التدریس : ثانیا 

رئـیس قسـم الفلسـفة بشـأن التـزام السـادة أعضـاء هیئـة / د.كتاب السید أ -1
  .في الحضور والمحاضرات 2013التدریس ومعاونیهم عن شهر مایو 

 

  

  -: القرار  

  .أحیط مجلس الكلیة علماً 
 

القائم بعمل رئیس مجلـس قسـم اللغـة االنجلیزیـة  / كتاب السیدة الدكتورة -2
بشــــأن التــــزام الســــادة أعضــــاء هیئــــة التــــدریس ومعــــاونیهم عــــن شــــهر مــــایو 

 .في الحضور والمحاضرات  2013

  -: القرار  

 أحیط مجلس الكلیة علماً 

كتاب السیدة الدكتورة القائم بعمل رئیس مجلس قسـم اآلثـار والدراسـات  -3
بــالتزام الســادة أعضــاء هیئــة  4/6/2013الیونانیــة والرومانیــة  بجلســته فــي 

 .في الحضور والمحاضرات  2013التدریس ومعاونیهم عن شهر مایو 

 أحیط مجلس الكلیة علمًا -: القرار  



عمـل رئـیس مجلـس قسـم الجغرافیـا كتاب السید الدكتور القائم ب -4

بــــالتزام الســــادة أعضــــاء هیئــــة التــــدریس  1/6/2013بجلســــته فــــي 

 في الحضور والمحاضرات  2013ومعاونیهم عن شهر مایو 

  -: القرار  

 .أحیط مجلس الكلیة علماً 

كتـــاب الســـید الـــدكتور القـــائم بعمـــل رئـــیس مجلـــس قســـم اإلجتمـــاع   -5
بـــــــالتزام الســــــادة أعضـــــــاء هیئـــــــة التـــــــدریس  9/6/2013بجلســــــته فـــــــي 

 .في الحضور والمحاضرات  2013ومعاونیهم عن شهر مایو 

  -: القرار  

ا ً   .أحیط مجلس الكلیة علم
 

رئـــــیس مجلــــس قســـــم اللغــــة العربیـــــة و آدابهــــا بـــــأن / د.كتــــاب الســــید أ -6
أفـــاد بـــأن القســـم لـــیس فـــي حاجـــة الـــى  1/6/2013المجلـــس بجلســـته فـــي  

و    2018/2019وحتــــى  2014/2015معیــــدین جــــدد للخطــــة الخمســــیة 
 .ذلك لوفرة السادة أعضاء هیئة التدریس والهیئة المعاونه بالقسم 

  : القرار  

 .لیةوافق مجلس الك

ــــــاریخ واالثــــــار المصــــــریة /د.كتــــــاب الســــــید أ -7  ــــــیس مجلــــــس قســــــم الت رئ
حــدد احتیاجــات القســم  1/6/2013واالســالمیة بــأن المجلــس بجلســته فــي 

علــى  2018/2019وحتــى  2014/2015مــن المعیــدین للخطــة الخمســیة 
  :النحو التالى  

 2016دفعة )  شعبة اآلثار االسالمیة ( معید)  واحد(عدد  -
 2019دفعة )  شعبة اآلثار االسالمیة ( معید)  واحد(عدد  -

  -: القرار  

  .وافق مجلس الكلیة

 

القــائم بعمــل رئــیس مجلــس قســم االجتمــاع  بــأن / كتــاب الســید الــدكتور-8
حــــدد احتیاجــــات القســــم مــــن المعیــــدین  1/6/2013المجلــــس بجلســــته فــــي 

  :تكون كاالتي  2018/2019وحتى  2014/2015للخطة الخمسیة 
 معید شعبة عامة كل عام)  إثنان(عدد 

 .معید شعبة اعالم كل عام) واحد (عدد 

  -: القرار  

 .وافق مجلس الكلیة

القـائم بعمـل رئـیس مجلـس قسـم اللغـة االنجلیزیـة /كتاب السـیدة الـدكتورة -9
حـــــدد احتیاجـــــات القســـــم مـــــن   1/6/2013بـــــأن المجلـــــس  بجلســـــته فـــــي 
ــــــدین للخطــــــة الخمســــــیة  ــــــى 2014/2015المعی علــــــى  2018/2019 وحت

  :النحو التالي 
 2014/2015معیــد شـــعبة األدب كــل عـــام  مــن دفعـــة )  واحـــد(عــدد 
 .2018/2019حتى 

دفعــة  ابتــداء مــنمعیــد شــعبة اللغــة والترجمــة  كــل عــام )  واحــد(عــدد 
 . 2018/2019حتى  2015/2016

  -: القرار  

  .وافق مجلس الكلیة

 



بتحدیــــد   5/6/2013رئــــیس قســــم الفلســــفة بتــــاریخ / د.كتــــاب الســــید أ -10
وحتـــــى  2014/2015احتیاجــــات القســــم مــــن المعیــــدین للخطــــة الخمســــیة 

  :على النحو التالي  2018/2019
 )شعبة عامة (  2014/2015معید دفعة )  واحد(عدد 

 )شعبة سیاسة (  2018/ 2017معید دفعة ) واحد(عدد 

  -: القرار  

 .مجلس الكلیةوافق 

القــائم بعمــل رئــیس مجلــس قســم الجغرافیــا بــأن / كتـاب الســید الــدكتور -11
حـــدد احتیاجـــات القســـم مـــن المعیـــدین   1/6/2013المجلـــس بجلســـته فـــي 

 علـى النحـو التـالي  2018/2019حتـى و  2014/2015للخطـة الخمسـیة 

 كل عام) شعبة عامة ( معید )  واحد(عدد        

 كل عام)  شعبة الخرائط والمساحة ( معید ) واحد(عدد 

  -: القرار  

 .وافق مجلس الكلیة

القــائم  بعمـل رئـیس مجلــس قسـم اآلثـار بــأن / كتـاب السـیدة الـدكتورة  -12
حــــدد احتیاجــــات القســــم مــــن المعیــــدین  4/6/2013المجلــــس بجلســــته فــــي 

  على النحو التالي  2018/2019حتى و  2014/2015للخطة الخمسیة 
 2015معید دفعة )  واحد(عدد 

 .2017معید دفعة ) واحد(عدد 

  -: القرار  

 .وافق مجلس الكلیة

رئیس مجلس قسم التاریخ بالكلیة بموافقـة المجلـس / د.كتاب السیدة أ -13
ـــــب  7/5/2013بجلســـــته فـــــي  أحمـــــد / علـــــى مـــــد األجـــــازة الدراســـــیة للطال

التــاریخ المعیــد بالقســم والمسـجل لدرجــة الماجســتیر فــرع  –عبـدالقوى شــعیر 
وذلـــــك فـــــي اطـــــار  31/1/2014حتـــــى  1/8/2013الوســـــیط اعتبـــــارًا مـــــن 

 .المنحة المقدمة من مشروع ایراسموس میداستار باالتحاد األوربي

  -: القرار  

 .وافق مجلس الكلیة

قــرر مجلــس الكلیــة أن تقتصــر عضـــویة لجنــة شــئون التعلــیم والطــالب بالكلیـــة علــى الســادة رؤســاء األقســـام -14
 .فقط وذلك حرصا على مصلحة العملیة التعلیمیة والصالح العامالعلمیة 

 :موضوعات شئون الطالب :   ثالثا

أمــــــین عــــــام  المجلــــــس األعلــــــى للجامعــــــات / / د.كتــــــاب الســــــید أ .1
علـى تعــدیل  11/5/2013بموافقـة المجلـس بجلســته فـي ) المرفـق(

مـــــن الالئحـــــة التنفیذیـــــة لقـــــانون ) 85(والمـــــادة ) 73(المــــادة رقـــــم  
الخاصــــة بترتیــــب الطــــالب  72لســــنة  49تنظــــیم الجامعــــات رقــــم 

  -: القرار  

ا ً   أحیط مجلس الكلیة علم



النــاجحین علــى مســتوى القســم والكلیـــة و تحدیــد نصــیب كــل قســـم 
ین بعـد اسـتبعاد مـن عند تحدیـد أوائـل الكلیـة سـواء عشـرین أو ثالثـ

 .سیتم تعیینه معیدًا 
مــا جــاء بمحضــر لجنــة شــئون التعلــیم والطــالب  بجلســتها التــى عقــدت فــي 

  :على النحو التالي  4/6/2013

تـــم االطمئنـــان علـــى ســــیر أعمـــال االمتحانـــات والكنتـــروالت وأقــــر  .2
بانتظـام  -رئـیس اللجنـة .د.بسؤال مباشـر مـن أ -السادة الحضور 

أغلبیــــة أعمــــال الكنتــــرول بشــــكل مطمــــئن  وورد هــــذا علــــى لســــان 
 .األعضاء

  -: القرار  

  .أحیط مجلس الكلیة علماً 

 

الفرقــة " العــروض  "ناقشــت اللجنــة مشــكلة امتحــان الشــفوي فــي مــادة  -3

لغــة عربیــة ونظــرت فــي طلــب بعــض مــن الــزمالء بالقســم بوقــف  –األولــى 

صــــرف المســــتحقات المالیــــة الخاصــــة باالمتحانــــات الشــــفهیة لحــــین إجــــراء 

التحقیق القانوني في األمر ونظرًا لحرج الحالـة االمتحانیـة یرفـع األمـر إلـى 

ف فــي أقصـى ســرعة مجلـس الكلیـة إلتخــاذ مـا یــراه مناسـبًا حیـال هــذا الموقـ

مقــــرر اللجنــــة احتســــاب مــــادة العــــروض بالفرقــــة .د.ممكنــــة ویقتــــرح الســــید أ

 .األولى من مائة درجة لما یصیب قوائم الدرجات الشفهیة من عوار

  -: القرار  

رئـــــــیس / د.رفـــــــع الموضـــــــوع للســـــــید أ

الجامعــــة الحالــــة الموضــــوع للتحقیــــق 

مــــع احتســــاب درجــــة مــــادة العــــروض 

یـــة مـــن مائـــة الفرقـــة األولـــى لغـــة عرب

ـــــــــاف صـــــــــرف مكافـــــــــأة  درجـــــــــة و ایق

االختبـــــارات الشـــــفویة لجمیـــــع الســـــادة 

أعضاء هیئة التدریس بالقسم للفصـل 

لحین  2012/2013الدراسي الثاني 

 .ورود الرد القانوني

یـتم تشـكیل لجنــة الممتحنـین مــن السـادة رؤسـاء األقســام العلمیـة برئاســة -4

على السید وكیل الكلیة لشئون التعلیم والطالب على أن تعقـد هـذه .د.أ

  -: القرار  

  .وافق مجلس الكلیة



  .اللجنة قبل الرصد وعقب قرار مجلس الكلیة بالموافقة علیها

التظلمـــات تتـــألف مـــن عضـــو هیئـــة وافقـــت اللجنـــة علـــى تشـــكیل لجنـــة  -5
وكیـل .د.تدریس یرشحه قسمه العلمـي وتضـم عضـو إداري ویرأسـها السـید أ

الكلیــة لشــئون التعلــیم والطــالب تكــون مهمتهــا النظــر فــي تظلمــات الطــالب 
عقــب ظهــور النتــائج علــى أن تشــرع فــي أعمالهــا بعــد مــرور أســبوعین مــن 

  .مكافأة عن هذا الجهد  إعالن النتائج  على أن تصرف إدارة الكلیة لهم
 

  -: القرار    

ــــــة  ویــــــتم  عــــــدم تشــــــكیل لجن
ــــــــین الســــــــید أ / د.التنســــــــیق ب

ــــــل الكلیــــــة  ــــــى الســــــید وكی عل
لشــئون التعلــیم والطــالب مــع 
الســــــــــادة رؤســــــــــاء األقســــــــــام 
ـــــــة لفحـــــــص تظلمـــــــات  العلمی
ـــــــى أن یكـــــــون  الطـــــــالب وعل
ــــــب  ــــــتظلم مــــــن الطال رســــــم ال
مبلـــغ مائـــة جنیـــه فـــي صـــورة  
ـــــــــع خـــــــــدمات تعلیمیـــــــــة  طواب

 .لجدیة التظلم

ــــه مــــن الســــادة رؤســــاء عمــــوم الكنتــــروالت بعمــــل إحصــــائیة  -6 ــــتم التنبی ی

 .خاصة بنسبة النجاح في كل مادة قبل فك سریتها

  -: القرار  

 .وافق مجلس الكلیة 

توصي اللجنة بعمل إعالن بحجب النتائج عن الطالب الذین لم  - 7

 .یسددوا المصاریف الدراسیة

  -: القرار  

 .الكلیة وافق مجلس

عـــرض رئـــیس اللجنـــة علـــى الســـادة األعضـــاء مـــا رفعـــه مجلـــس قســـم  -8
عبیــر قاســم / اآلثــار شــهر مــایو بشــأن الكتیــب المقــدم مــن الســیدة الــدكتورة 

" اجتهـــادات بحثیـــة  –مقتطفـــات أثریـــة مـــن شـــرق الـــوطن العربـــي " بعنـــوان 
محمـد أبـوعلي .بغرض اإلحاطة وعند عرضـه علمـت اللجنـة مـن كـل مـن د

ن موضــوع الكتیــب عــرض فــي شــهر مــایو بالقســم ثــم ســماح الصــاوى بــأ.ود
ـــــة عـــــرض  ـــــه رفضـــــت اللجن ـــــس الجامعـــــة مباشـــــرة وعلی ـــــى مجل عـــــرض عل

 .الموضوع 

  -: القرار  

أحــــــیط المجلــــــس علمــــــًا مــــــع 
ــــــــــــــدیم الشــــــــــــــكر للســــــــــــــیدة  تق

عبیـــر قاســـم علـــى / الـــدكتورة
 .مجهودها المتمیز



ــــى عقــــد دورة مجانیــــة للتوثیــــق بالكلیــــة أو  -9 بالمكتبــــة وافقــــت اللجنــــة عل
العامـــة منحـــة مشـــكورة مـــن األكادیمیـــة الحدیثـــة للمعلومـــات وتركـــت اللجنـــة 

 .لمقررها تنظیمها مع الجهة المانحة 

  -: القرار  

 .وافق مجلس الكلیة

على أحمد السـید وكیـل الكلیـة لشـئون التعلـیم والطـالب و عضـو / د.تشكل لجنة المراجعة برئاسة السید أ-10
 .مدیر وحدة ضمان الجودة بالكلیة/ وینضم الیهم السید الدكتورواحد من كل قسم علمى 

 :موضوعات الدراسات العلیا :   رابعا

ما جاء بمحضر لجنة الدراسات العلیا والبحـوث  بجلسـتها التـى عقـدت فـي 
  :على النحو التالي  5/6/2013

ایمــــان فــــایز عبــــدالرحیم رضــــوان  درجــــة الكتــــوراه فــــى / مــــنح الطالبــــة .1
بتقــدیر مرتبــة الشــرف االولــى مــن قســم اللغــة  العربیــة  وادابهــا االداب 

واللغـــات الشـــرقیة وادابهـــا  تخصـــص اللغـــة بنـــاءا علـــى موافقـــة مجلـــس 
ـــــاریخ  ـــــوان 1/6/2013القســـــم بت م   فـــــى الرســـــالة المقدمـــــة منهـــــا  بعن

مســتویات التحلیــل اللغــوى فــى االمــالى النحویــة البــن الحاجــب  وذلــك 
ویبات  والمالحظــــات التــــى ابــــدتها لجنــــة بعـــد أن اتمــــت الطالبــــة التصــــ

 .م 17/4/2013الحكم والمناقشة  علما بأن تاریخ المناقشة 

  -: القرار  

  .وافق مجلس الكلیة

 

درجة الماجستیر فى االداب   0نورهان أحمد نور /منح الطالبة  .2
من قسم الجغرافیا  شعبة الجغرافیا  ، بناءا على ) ممتاز(بتقدیر 

م فى الرسالة المقدمة منها  1/6/2013بتاریخ    موافقة مجلس القسم
 0جیومورفولو جیة  أشكال الكارست  بخلیج كفرنر بكرواتیا / بعنوان 

وذلك بعد أن  اتمت الطالبة التصویبات والمالحظات التى ابدتها 
 .م16/3/2013لجنة الحكم والمناقشة  علمابأن تاریخ المناقشة 

  -: القرار  

  .وافق مجلس الكلیة

 

المسجلة  (والء فرج ابراهیم الفالح / تعدیل موضوع بحث الطالبة .3
داب  قسم الجغرافیا شعبة الجغرافیا  فى لدرجة الماجستیر فى اآل

موضوع التحلیل الجغرافى الستخدامات االرض فى مدینة ایتاى 
                  ) أستخدام نظم المعلومات الجغرافیةالبارود ب

حلیـــل الجغرافـــى الســـتخدامات االرض فـــى قلـــب الت: لیصـــبح بعـــد التعـــدیل 

  -: القرار  

 .وافق مجلس الكلیة



مدینــة ایتــاى البــارود بأســتخدام نظــم المعلومــات الجغرافیــة وذلــك بنــاءا 

علـــــــــى موافقـــــــــة مجلـــــــــس قســـــــــم الجغرافیـــــــــا  بجلســـــــــته المنعقـــــــــدة فـــــــــى 

 .م1/6/2013

یسرا صالح محمود الغلیض /  تعدیل موضوع بحث الطالبة   .4
المسجلة لدرجة الماجستیر فى االداب  قسم الجغرافیا شعبة الجغرافیا  

لیصبح بعد التعدیل  جغرافیة النقل فى مدینة رشید  : فى موضوع 
ستخدام نظم المعلومات الجغرافیة جغرافیة النقل فى مدینة رشید بأ

ة مجلس قسم الجغرافیا  بجلسته المنعقدة فى وذلك بناءا على موافق
 .م 1/6/2013

  -: القرار  

 .وافق مجلس الكلیة

أحمد خمیس أحمد إسماعیل عبد الفتاح  درجة / منح الطالب  .5
كتوراه فى اآلداب بتقدیر مرتبة الشرف األولى من قسم التاریخ دال

واآلثار المصریة واإلسالمیة شعبة التاریخ ، بناء على موافقة 
م   فى الرسالة المقدمة منه  1/6/2013مجلس القسم بتاریخ 

دراسة / م  1924 – 1885السجون المصریة : " بعنوان 
وذلك بعد أن اتم الطالب التصویبات  والمالحظات "  تاریخیة 

التى أبدتها لجنة الحكم والمناقشة  علما بأن تاریخ المناقشة 
 .م 28/4/2013

  -: القرار  

 .الكلیةوافق مجلس 

إیمان عبد التواب خالوى حسانین  درجة الكتوراه / منح الطالبة  .6
فى اآلداب بتقدیر مرتبة الشرف األولى من قسم التاریخ واآلثار 
المصریة واإلسالمیة شعبة التاریخ ، بناء على موافقة مجلس 

:  م   فى الرسالة المقدمة منها  بعنوان1/6/2013القسم بتاریخ 
وذلك ) "  م 1216 - 1154( بابویة فى إنجلترا دور مبعوثى ال" 

بعد أن اتمت الطالبة التصویبات والمالحظات التى أبدتها لجنة 
 م 24/4/2013الحكم والمناقشة  علما بأن تاریخ المناقشة 

  -: القرار  

  .وافق مجلس الكلیة

  

 

منح درجة الدكتوراة فى اآلداب من قسم الفلسفة بمرتبة الشرف  .7
االولى للطالب خالد سلیمان صالح الزغیبى بناء على موافقة 

للرسالة المقدمة منه 5/6/2013رئیس قسم الفلسفة بتاریخ 

  -: القرار  



وذلك بعد ) تطور قیمة العدالة فى الفكر العربى الحدیث(بعنوان 
ت التى أبدتها لجنة ان أتم الطالب التصویبات والمالحظا

 .المناقشة والحكم 

  .وافق مجلس الكلیة

 

  :شطب قید كل من  .8
محمد عبد العزیز السعید أحمد جبر ، المقید لدرجة الماجستیر /  الطالب

  بقسم التاریخ  

، المقید لدرجة الماجستیر   باسم محمود مرسي عبد الجواد /الطالب  
  بقسم التاریخ  

، المقیدة لدرجة الماجستیر بقسم   هند عدالن محمد عدالن/ الطالبة 
 التاریخ  

، المقیدة لدرجة الماجستیر  یسرا عبد المحسن غازى عوض   /الطالبة 
 . بقسم التاریخ  

وذلـك لعـدم الجدیــة بنـاء علــى موافقـة مجلــس قسـم التــاریخ بجلسـته المنعقــدة 

لـــى رســـائلهم ، م ، بنـــاء علـــى تقریـــر الســـادة المشـــرفین ع7/5/2013فـــى 

 .وبعد إرسال اإلنذارات الخاصة بشطب القید

  -: القرار  

  .وافق مجلس الكلیة

  

 

نائب رئیس الجامعة للدراسات / خطاب السید األستاذ الدكتور  .9
العلیا والبحوث بشأن قرار المجلس األعلى للجامعات بتاریخ 

م بالموافقة على قبول الطالب المصریین 10/11/2012
الحاصلین على تقدیر مقبول بالتسجیل للدراسات العلیا والوافدین 

  :فى الكلیات الجامعیة المختلفة ، ویشترط اآلتى 
إجراء تنسیق داخلى بین الطالب المتقدمین وبما یتفق مع الطاقة 

  .االستیعابیة للكلیة 

  .دراسة بعض المواد المرتبطة التى یحددها القسم العلمى 

  -: القرار  

  .وافق مجلس الكلیة

 



 .لمرتبطة المقررة على الطالب اعتماد مجلس الكلیة للمواد ا

 .موافقة مجلس الجامعة على هذه المواد 

 ).وافقت اللجنة: (القرار 

م على قبول 1/6/2013موافقة مجلس قسم التاریخ فى  .10
دفعة من طالب الدراسات العلیا ببرنامج التاریخ القدیم   فصل 

المعتمدة ، علما بأن عدد م نظام الساعات 2013الصیف 
  .الطالب المتقدمین للدراسة بالبرنامج خمسة طالب 

 ).احیطت اللجنة(القرار 

  -: القرار  

 وافق مجلس الكلیة

النظر فى تسجیل موضوعات رسائل الماجستیر  .11
  والدكتوراة بنظام الساعات المعتمدة 

على یقتصر تسجیل الطالب  لرسائل الماجستیر والدكتوراة :  القرار 
 .فصلى الربیع والخریف وفقا لما جاء بالالئحة

  -: القرار  

 .وافق مجلس الكلیة

النظر فى امكانیة تعدیل الئحة الدراسات العلیا بالكلیة  بإضافة بند نشر 
الطالب بحث من رسالته فى احدى المجالت المعترف بها قبل تشكیل 

لجنة الحكم والمناقشة على الرسالة كما هو متبع فى بعض الكلیات 
 .یرفع الى مجلس الكلیة :  القرار .          العملیة والنظریة 

  -:  القرار 

یؤجـــــــــل الموضــــــــــوع لحــــــــــین 
 .تعدیل الالئحة

ــــب / د.وافــــق مجلــــس الكلیــــة علــــى تفــــویض الســــید أ .12 عمیــــد الكلیــــة باعتمــــاد نتیجــــة الطال
صـــامویل یاروفنســــكى الحاصــــل علــــى منحـــة مــــن االتحــــاد االوروبــــي  عـــن فصــــل الربیــــع للعــــام 

 .من قسم التاریخ واآلثار المصریة واالسالمیة 2013الجامعى 

 :العالقات الثقافیة لجنة : خامسًا 
رئــیس مجلــس قســم التــاریخ بالكلیــة بموافقــة المجلــس / د.كتــاب الســیدة أ .1

علــى المــنح المقدمــة مــن مؤسســة المیداســتار  1/6/2013بجلســته فــي 
 :ایرسموس مندس لدراسة الدكتوراه في التخصص لكل من 

  

  -: القرار  

  



    حمادة منسى طلبه عاشور/ األستاذ

  )آثار مصریة قدیمه(مدرس مساعد تاریخ قدیم      

    أیمن محمد سالم/ األستاذ

 )آثار مصریة قدیمه( مدرس مساعد تاریخ قدیم    

    عبدالباسط ریاض محمد/ األستاذ

 )آثار مصریة قدیمه( مدرس مساعد تاریخ قدیم   

ولمـــدة  2013علـــى أن تبـــدأ االجـــازة للمنحـــة اعتبـــارًا مـــن أول ســـبتمبر 
 .وسوف تتحمل المؤسسة  مصاریف الدراسة واالقامةشهر  22

  .وافق مجلس الكلیة

 

مــــا جــــاء بمحضــــر لجنــــة العالقــــات الثقافیــــة  بجلســــتها التــــى عقــــدت فــــي 
  :على النحو التالي  5/6/2013

صــالح أحمــد هریــدى األســتاذ المتفــرغ بقســم / كتــاب األســتاذ الــدكتور  .2
بشـــأن تســـلیم ســــیادته 22/5/2013التـــاریخ  الحـــدیث والمعاصـــر فـــى 

مشـــروع التعـــاون بـــین المركـــز الثقـــافى التركـــى وجامعـــة دمنهـــور وكلیـــة 
  .المرفق صورته –األداب 

 .أحیط أعضاء اللجنة علما :  قرار اللجنة -

  -: القرار  

أحــــیط مجلــــس الكلیــــة علمــــًا 
مـــــع تقـــــدیم الشـــــكر لســـــیادته 

  .على مجهوده  المتمیز

 

  1/6/2013العربیــة بجلســته المنعقــدة فـــى إحاطــة مجلــس قســم اللغــة  .3
محمــد محمــد أبــو علــى و / علمــا  بشــأن الشــهادات الخاصــة بالــدكتور 

مرفـــق طیــه شـــهادات . الــذى یرغـــب فــى عرضـــها علــى اللجنـــة الثقافیــة
  .سیادته

 .أحیط أعضاء اللجنة علما: قرار اللجنة  -

  -: القرار  

 أحیط مجلس الكلیة علماً 

/ 5/ 26إحاطة مجلس قسم األثارو الدراسات الیونانیـة والرومانیـة فـى  .4
ـــدكتورة2013 عبیـــر قاســـم شـــهادة مـــن المكتـــب / علمـــا بمـــنح الســـیده ال

  . مرفق طیه صورة من الشهادة .الثقافى المصرى
 .أحیط أعضاء اللجنة علما: قرار اللجنة  -

  -: القرار    

أحــــــــیط مجلـــــــــس الكلیـــــــــة 
 .علماً 



األثـــارو الدراســـات الیونانیـــة والرومانیـــة علمـــا فـــى إحاطـــة مجلـــس قســـم  .5
ســماح الصــاوى شـــهادة / علمــا بمــنح الســیده الـــدكتوره 2013/ 5/ 26

مرفــــق طیــــه صــــورة مــــن .مــــن وحــــدة إدارة مشــــروعات  التعلــــیم العــــالى
  .الشهادة 

 .أحیط أعضاء اللجنة علما: قرار اللجنة  -

  -: القرار  

 .أحیط مجلس الكلیة علماً 

د صــالح أحمــد هریــدى .صــورة مــن مــذكرة التفــاهم المقدمــة مــن الســید أ .6
األســتاذ المتفــرغ بقســم التــاریخ  الحــدیث والمعاصــرو الخاصــة بالتعــاون 

كردســـتان  -بـــین جامعـــة دمنهـــور وبـــین جامعـــة صـــالح الـــدین بأربیـــل 
  . بالعراق 
 وافقـت اللجنـة مـع تقـدیم أعضـاء اللجنـة بتوجیـه الشـكر للسـید: قرار اللجنة 

صـالح أحمــد هریــدى علــى نشــاط ســیادته الملحــوظ و المضــنى حتــى / د .أ
 .جامعة  دمنهور –یرفع اسم كلیة األداب 

  -: القرار  

ا ً   .أحیط مجلس الكلیة علم

 

بشــــأن موافقتــــه علــــى  1/6/2013كتــــاب مجلــــس قســــم الجغرافیــــا فــــى  .7
محمد مجدى تراب األسـتاذ المتفـرغ بقسـم /د .الطلب المقدم من السید أ

الجغرافیــــــة  لحضــــــور ســــــیادته المــــــؤتمر الــــــدولى الثــــــانى للدراســــــات و 
البحـــــوث البیئیـــــة والـــــذى تنظمـــــه الجمعیـــــة األفریقیـــــة للبحـــــوث العلمیـــــة 

ASSR  4/7/2013 -1یـــــا فـــــى الفتـــــرة مـــــن والـــــذى ســـــیعقد بنیجیر  ،
  :وذلك بالمشاركة ببحثین تحت عنوان 

1-Paleo-geomorphologica map of Alexandria site, 
Egypt by using submerged archaeological and 
other evidence.                                              

                2-Geomorphological changes of The 
Rosetta mouth, Nile Delta coast, Egypt during 20th. 

ـــــى أنع          تحمـــــل الجهـــــات المنظمـــــة للمـــــؤتمر كافـــــة نفقـــــات ت ل
        .االنتقاالت و اإلقامة الكاملة 

 .وافقت اللجنة  :قرار اللجنة  -     

  -: القرار  

  .أحیط مجلس الكلیة علماً 

 



ســـماح الصـــاوي  األســــتاذ المســـاعد بقســـم اآلثـــار والدراســــات / الســــیدة الـــدكتورة وافـــق المجلـــس علـــى حضـــور-9

الیونانیــة والرومانیـــة بالكلیـــة لحضــور الـــدورة  المقدمـــة مـــن المركــز القـــومي لتنمیـــة قــدرات أعضـــاء هیئـــة التـــدریس 

  من جامعة القاهرة في الفترة –كلیة الطب  –والقیادات والتى ستعقد في مركز تطویر التعلیم الطبي 

 8-10/6/2013.  

فــایزة محمــود صــقر أســتاذ التــاریخ القــدیم ورئــیس قســم / وافــق المجلــس علــى حضــور الســیدة األســتاذ الــدكتور-10

" تطـویر وتنمیـة مهـارات المـرأة العربیـة وتمكینهـا فـي الـوطن العربـي " التاریخ واالثار المصریة واالسـالمیة مـؤتمر 

للعلوم والثقافة بالتعاون مـع الجمعیـة األردنیـة لتمكـین األسـرة الـذي سـیعقد فـي تحت رعایة رئیس الجامعة األردنیة 

 .مةوعلى أن تتحمل الجامعة نفقات السفر واإلقا 2013یونیو  20-16عمان باألردن في الفترة من 

 لجنة خدمة المجتمع وتنمیة البیئة: سادسًا 

التـى عقـدت  ما جاء بمحضر لجنة خدمة المجتمـع وتنمیـة البیئـة  بجلسـتها
  :على النحو التالي  2/6/2013في 

مجـدى حسـین وكیـل الكلیـة / التقریـر المقـدم مـن السـید االسـتاذ الـدكتور .1
لشــئون خدمــة المجتمــع وتنمیــة البیئــة حــول خطــة التطــویر واالنجــازات 

مرفـــــق صــــورة مــــن محضــــر لجنـــــة (والســــلبیات التــــى تواجــــه الوكالــــة  
 ).السالمة والصحة المهنیة

  -: القرار  

 .أحیط مجلس الكلیة علماً 

بخصـــــوص وضــــــع الئحـــــة لعقوبــــــات علــــــى الطـــــالب الــــــذین یســــــیئون  .2
  .استخدام المبنى الجدید من كتابة على الحوائط ووضع ملصقات

  :تقترح اللجنة مبدئیا        -: قرار اللجنة 

  عمـل لوحـات اعالنـات بمسـاحة مناسـبة لكـل قسـم ، وضـع لوحــات
  .أخري ألنشطة الطالب

  الكلیة نزع أى إعالنات خارج هذه اللوحاتعلى ادارة. 
 یتم تسلیم أمن المبنى ومحیطة قبل تسلم الكلیة له بأسبوعین. 

  -: القرار  

 .أحیط مجلس الكلیة علماً 



تخصـص ادارة رعایــة الشــباب طــالبین یومیــا مــن الطــالب البــارزین لمتابعــة 
النظـــام والنظافـــة بـــالمبنى علـــى أن یـــتم تكـــریم الطـــالب الجـــادین مـــنهم فـــي 

 .نهایة كل فصل دراسیى
تفعیل ارسـال أخبـار الكلیـة والتـذكیر باالجتماعـات والتهنئـة بالمناسـبات  .3

بالبریــد االلكترونــي الرســمي العضــاء هیئــة التــدریس بالكلیــة والخــاص 
  .بالجامعة
 -: قرار اللجنة 

 .أحیطت اللجنة علما

  -: القرار  

 .أحیط مجلس الكلیة علماً 

عامـــة للمكفـــوفین لالســـتعانة بهـــم فـــي القـــراءة بخصـــوص تـــوفیر خدمـــة  .4
  .وتسجیل المحاضرات

 -: قرار اللجنة 

یطلــــب مــــن الشــــؤون االجتماعیــــة تــــوفیر عــــدد مــــن الخدمــــة العامــــة للقــــراء 
 .والتسجیل للمكفوفین

  -: القرار  

أحــــیط مجلــــس الكلیــــة ویــــتم 
د، رئـیس .رفع األمر للسید أ

الجامعـــــــــــة للتنســــــــــــیق مــــــــــــع 
 .الشئون االجتماعي

بخصــوص البروتوكــوالت والمشــروعات التــى یمكــن للكلیــة عقــدها مــن  .5
  .خالل وكالة خدمة المجتمع وتنمیة البیئة

 :قرار اللجنة 

 .أحیط اللجنة علما

  -: القرار  

 .أحیط مجلس الكلیة علماً 

بخصـــوص مخاطبــــة الشــــؤون الفنیــــة لوضــــع لوحــــات ارشــــادیة توضــــح  .6
والتأكــد مــن صــالحیتها و أمــاكن طفایــات الحریــق و طریقــة اســتعمالها 

  .غیر ذلك من االرشادات الخاصة بالصحة والسالمة المهنیة
محمــــد رحومــــة مســــئول الصــــحة والســــالكة . تــــم مخاطبــــة أ: قــــرار اللجنــــة 

أبوالیزیـــد مســــئول األمـــن رســـمیًا وجـــارى عمــــل / المهنیـــة بالكلیـــة و العقیـــد 
 .الالزم

  -: القرار  

 .أحیط مجلس الكلیة علماً 

شركة جینـیس أكـادیمى دور حاسـب آلـى بالكلیـة بـدون بخصوص عقد  .7
  .علم الكلیة مما یخالف التعاقد مع الجامعة

  -: القرار  

/ د.یــــــــتم مخاطبــــــــة الســــــــید أ



نطالــب ادارة الكلیـة بضــرورة مخاطبـة الجامعــة بفسـخ التعاقــد : قـرار اللجنـة 
مــع هــذه الشــركة لعــدم االلتــزام ببنــود العقــد الن وجودهــا یمثــل عــبء علــى 

  .الكلیة دون االستفادة منها

 

مجــــدى خلیــــل نائــــب رئــــیس 
الجامعـــــــــة لشـــــــــئون خدمــــــــــة 
المجتمــــــــــع وتنمیــــــــــة البیئــــــــــة 
للنظــر فــي فســخ العقــد لعــدم 

 .االلتزام

حرصــًا علــى المظهــر العــام للكلیــة و علــى نظافــة بیئــة الكلیــة فقــد قــرر مجلــس الكلیــة أن أى إعــالن  .8
نصــف متــر و × حجــم االعــالن عــن متــر یلصــق علــى الحــوائط ســواء للتهنئــة أو العــزاء ال یتعــدى 

 .یكون مكتوب على ورق ولیس جلد وأال یزید مدة عرضه أسبوع من تاریخ إعالنه
  

 .هذا وقد انتهى االجتماع الساعة الثانیة بعد الظهر
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