
  

  

  

  

  

  2012/2013الجامعي للعام رعش الثاني  مجلس الكلیة محضر

  7/2013/ 8یوم  االثنین الموافق المنعقد

**********  

ب ورئاسة  السید األستاذ  اجتمع ة عشرة  صباحا   بمكت اعة الحادی مجلس الكلیة في تمام الس
 -:ماجد محمد شعلھ   عمید الكلیة و بحضور كل من / الدكتور

 والطالب یمالكلیة لشئون التعل وكیل      على أحمد السید/ د.أ .1

 ثالكلیة للدراسات العلیا والبحو وكیل    محمد عبد القادر عبد الحمید/ د.أ .2

ل      مجدي محمد حسین/ د.أ .3 ة  وكی ئونالكلی ة  لش ع وتنمی ة المجتم خدم
 البیئة

 مجلس قسم التاریخ  رئیس      فایزة محمود صقر/ د.أ .4

 مجلس قسم اللغة العربیة رئیس    عبدالواحد حسن الشیخ/ د.أ .5

 المتفرغ بقسم التاریخ االستاذ      صالح أحمد ھریدي/ د.أ .6

 رغ بقسم الجغرافیاالمتف االستاذ      مجدى تراب مدمح/ د.أ .7

 المتفرغ بقسم الفلسفة االستاذ      میالد زكى غالي/ د.أ .8

 بعمل رئیس مجلس قسم الجغرافیا القائم    عالء الدین حسین عزت شلبي. د .9

 بعمل رئیس مجلس قسم االجتماع القائم      السید شحاتھ السید. د .10

ائم    میراندا محمد خمیس الزوكھ. د .11 ة  الق م اللغ س  قس یس مجل ل رئ بعم
  اإلنجلیزیة

ار  القائم      عبیر عبد المحسن قاسم. د .12 بعمل رئیس قسم مجلس اآلث
 ةالیونانیة والرومانی راساتوالد

 المساعد بقسم الجغرافیا االستاذ    عبدالعظیم أحمد عبدالعظیم. د .13

 بقسم التاریخ المدرس      عادل اسماعیل ھالل. د .14

 التنفیذي لوحدة ضمان الجودة بالكلیة لمدیرا    شماويسامح مصطفى الع. د .15

 الكلیة أمین    إبراھیم سعد الشرقاوي/  السید .16

 إداري            نفین محمد رحومة/  السیدة .17

  

 

  

  
  

  دمنهور جامعة

 اآلداب كلیة



  الكلیة ورئیس المجلس  االجتماع عمید محمد شعلھ ماجد / د.السید أ افتتح

  "بسم هللا الرحمن الرحیم " 

 ید أ في ب الس اع رح ة االجتم د/ د.بدای علھ  ماج د ش دمحم س  عمی یس المجل ة ورئ الكلی

رین  ادة الحاض ع الس داً بجمی اه  مبت ي وف س ف م المجل زاء  باس ب الع دیم واج ة بتق حدیث

 .میالد زكى غالى رئیس قسم الفلسفة بالكلیة/ د.شقیق السید أ

 ةتقدم سیادتھ بالت ثم ادة الحاضر ھنئ ع الس ان  ینلجمی ول شھر رمض رب حل بمناسبة ق

ارك متم تقرار المب ان و االس ن واألم ة لألم ریم بدای ھر الك ذا الش ون ھ ن هللا أن یك اً م نی

 .والتقدم لمصرنا العزیزه و شعبھا العظیم 

 ا دی كم دیم الشكر والتق یادتھ بتق دم س ص  رتق ة وخ س الكلی اء مجل ادة أعض ع الس لجمی

دكتور/ بالشكر الزمیالن الدكتور ادل اسماعیل / عبدالعظیم أحمد عبدالعظیم و السید ال ع

ة و  ھالل وذلك لما قدمھ  الجمیع من آراء واقتراحات ساھمت في خدمة العملیة التعلیمی

 .2012/2013االداریة على مدار العام الجامعي 

 ا یادتھ با كم دم س ید تق كر للس یدة / لش ة و الس ین الكلی رقاوى أم راھیم الش ین / اب نیف

ة  زه بمجلس الكلی رحومة المشرف على قسم الشئون االداریة لما قدماه من جھود ممی

 .على مدار العام

 استرجع سیادتھ مع السادة أعضاء المجلس ما تم انجازه على مدار العام وما یمكن  كما

عوبات والمعو ة الص ھ الزال ة تدارك ة بالكلی ة واالداری ة التعلیمی یر العملی ن س ات لحس ق

 .وتطورھا الى األفضل 

 ون  كما ة لتك دعم االعالمى بالكلی ل وحدة ال ب تفعی ة طل أفاد سیادتھ بأن مجلس الجامع

ع / د.بدیالً عن جامعة الھواء بالتنسیق مع أ ة المجتم ة لشئون خدم یس الجامع ب رئ نائ

 .وتنمیة البیئة

 ھ سوى أحاط سیادتھ م كما ى  ل م یتبق ة ل ة باألبعادی ى الجامع جلس الكلیة علما ً بأن مبن

 .أعمال الصرف الصحي لیصبح جاھز للنقل بھ

 اونیھم  كما دریس ومع ة الت طلب سیادتھ تقدیم التھنئة باسم المجلس للسادة أعضاء ھیئ

 .2012/2013الذین تم ترقیتھم أوتعینھم على مدار العام الجامعى 

  :موضوعات المجلس على النحو التاليشرع سیادتھ في  ثم

  



  -: اإلحاطة موضوعات: : أوالً 
 

 . التصدیق على محضر مجلس الكلیة السابق تم .1

 .االحاطة ببعض موضوعات مجلس الجامعة بحلستھ السابقة تم-2
  -: التدریس هیئة موضوعات:  ثانیا

 
أن الترشیح لعضویة  خطابات .1 مجالس األقسام العلمیة بش

امعي  ام الج ة للع س الكلی ن مجل ة م ان المنبثق اللج
ً من  2013/2014  .1/8/2013اعتبارا

 

  -:   القرار
  .الكلیة مجلس وافق

 

اب-2 المیة  كت ریة واالس ار المص اریخ واالث م الت س قس مجل
ي  تھ ف ن  6/7/2013بالكلیةبجلس دم م ب المق ى الطل ة عل بالموافق

ید  ین / الس م للتعی اعد بالقس درس المس ي الم یس الفق د خم أحم
بوظیفة مدرس تخصص تاریخ حدیث بذات القسم  وذلك بناء على 

 .تقریر اللجنة العلمیة من القسم
 

    - :   القرار 
  الكلیة مجلس وافق

اب-3 المیة  كت ریة واالس ار المص اریخ واالث م الت س قس مجل
دم  6/7/2013بالكلیة بجلستھ في  ب المق ى الطل ة عل بالموافق

یدة  ن الس اعد / م درس المس الوى  الم دالتواب خ ان عب ایم
طى  ور وس ص عص درس  تخص ة م ین بوظیف م  للتعی بالقس

 .بذات القسم وذلك بناء على تقریر اللجنة العلمیة من القسم
 

  -:   القرار
  .الكلیة مجلس وافق

 

اب-4 ي  كت تھ  ف ة بجلس ة بالكلی ة العربی م اللغ س قس مجل
اقتراح 6/7/2013 یدة   ب ین الس ة لتعی ة علمی كیل لجن / تش

م  اعد بالقس درس المس وان الم دالرحیم رض ایز عب ان ف ایم
بوظیفة مدرس تخصص علوم اللغویة بذات القسم على النحو 

 :التالي 
 محمد حسین مجدى/ د.أ 

ل بالكلیةالعلوم اللغویة بقسم اللغة العربیة  أستاذ ة  ووكی الكلی
 لشئون خدمة المجتمع وتنمیة البیئة

 الشیخ نحس عبدالواحد/ د.أ    
ة  أستاذ البالغة والنقد األدبي ورئیس مجلس قسم اللغة العربی

 بالكلیة

 محمد السنوسى أنور/ د.أ 
تاذ         ة العر أس م اللغ یس قس ي ورئ ةاألدب العرب ة بی  بكلی

 التربیة جامعة دمنھور

اتذ     اتذة أو األس ن األس ة م ن ثالث م م و القس ك لخل  ةوذل
ین و  اعدین المتخصص االمس ادة  تطبیق نص الم ن  55ل م

   72لسنة  49الالئحة التنفیذیة من قانون تنظیم الجامعات رقم 

  -:   القرار
   الكلیة مجلس وافق

 



 

اء  بالنسبة-5 ادة أعض زام الس دى الت اریر الشھریة عن م للتق
ـن  ور عــــــــــــ ي الحض اونیھم ف دریس ومع ة الت ھیئ
طس  ـو و أغس ـر ى یولیـــــــــــــــــــــــ شھــــــــــــــــــــــ

 . لنتائجوھى فترة أعمال كنترول و إظھار ا 2013
 

  
  -:   القرار

على أن  مجلس الكلیة وافق
تكون تقاریر إلتزام السادة 

أعضاء ھیئة التدریس و 
معاونیھم خالل شھر ى یولیو  

بناء على  2013وأغسطس 
ما یقره مجلس القسم 

المختص عن مدى التزام 
السادة أعضاء ھیئة التدریس 

ومعاونیھم في أعمال 
الكنـــــــــــــــتروالت و تسلیم 

النتائج خاصة وأنھ لیس 
بتھ خالل تلك محدد أیام ثا

 .الفترة لحضورھم

 :موضوعات شئون الطالب :   ثالثا
جاء بمحضر لجنة شئون التعلیم والطالب  بجلستھا التى عقدت  ما

  :على النحو التالي  7/7/2013في 

ال  تمت .1 د من سیر أعم روالت والتأك ال الكنت ة سیر أعم متابع
دكتور  د السمنى / التصحیح وفي ھذا الشأن أفاد السید ال محم

" رئیس كنترول الفرقة الرابعة جغرافیا بعدم تسلمھ تصحیح  
 .حتى حینھ " مادة البحث المیداني 

  -:   القرار

بقرار مجلس  االلتزام
لیم  الكلیة السابق بتس

حھ خالل المادة مصح
أسبوعین على اآلكثر 
من تاریخ امتحانھا و 
ع  ى الجمی ق عل یطب

راف أ ت اش / د.تح
ید  د الس ى أحم عل
ئون  ة لش ل الكلی وكی

 .التعلیم والطالب

م-2 دالتأ ت ف  كی دأ التخفی ق مب دم تطبی ى ع دعل ار  عن إظھ
   .النتائج

  -:   القرار

 مجلس الكلیة وافق

بما تقرر في لجنة الممتحنین مع  االلتزام بضرورةالتنبیھ  تم-3
تطبیق قواعد الرأفة على الطالب طبقاً لقرار مجلس  نالتأكد م
 .الجامعة

  -:   القرار
  مجلس الكلیة وافق

ل  بالطالب إحصائیة عمل تروالتجمیع الكن على التاكید -4  األوائ
اب  ترولفي كل كن ار سنوات االنتس ي االعتب اة الوضع ف مع مراع

  -:   القرار



ھ  كذلكلطالب الفرقة الرابعة  ى ان د عل تم التاكی دی اء من بع  االنتھ
راج ة  اخ ة واآللی ائج الورقی رىالنت اھاتھا  یج ھامض بعض بعض  ب
ل ات واألخط داخ ى المالحظ ر عل دیم تقری ع تق رول م ل كنت  اءك

 الواردة  بالنتائج 

 مجلس الكلیة وافق

م-5 رار  ت ن ترشیحاتالإق واردة م ة  ال ة الخاص ام العلمی األقس
تبادلي  بشكل ھاأعمال أن تمارس  المراجعة على لجنة تشكیلب

مقرر اللجنة تنظیم عمل / الدكتور  اذاألست وللسیدبین األقسام 
 لألقسام التى لم ترسل مرشحاً من قبلھا مراجع واضافة اللجنة

 

  -:   القرار

  مجلس الكلیة وافق

      

رت -6 اء  أق ادة رؤس ن الس ات م ة التظلم كیل لجن ة تش اللجن
دكتور  ید ال ل الس ة وتمثی ام العلمی ور / األقس ایز أن م  –ف قس
  .التاریخ فیھا وفقا لمقترح مجلس القسم 

  

  -:   القرار

ق ى  واف س عل المجل
ن  ة م كیل اللجن تش
اء  ادة رؤس الس

 .األقسام العلمیة فقط

دكتور  وافقت-7 ة / اللجنة على تولى السید ال راھیم  مرجون اب
م  انس بقس ة اللیس ى مرحل ام عل ادیمى الع اد األك ة االرش مھم
ام  ام األخرى للقی ار ترشیحات األقس ي انتظ التاریخ واللجنة ف

 .بمھمة االرشاد األكادیمى في أقسامھم 

 

  -:   القرار

  ةمجلس الكلی وافق

 

 :العلیا موضوعات الدراسات :   رابعا
ا ى  م تھا الت وث  بجلس ا والبح ات العلی ة الدراس ر لجن اء بمحض ج

  :على النحو التالي  7/7/2013عقدت في 

د .1 ة  م ث الطالب جیل بح رة تس ب  /فت د قط عد محم یماء س ش
على  اءم  وذلك  بن13/7/2014حتى  14/7/2013اعتبارا من

ة   اریخ  موافق ة بت ة العربی م  اللغ س قس م  6/7/20013مجل
 .ولجنة االشراف 

  -:   القرار

  مجلس الكلیة وافق

  

 
دیل .2 ب  تع ى الطال راف عل ة االش راھیم   / لجن زى إب ده العزی عب

المسجل لدرجة الماجستیر فى االداب قسم اللغة العربیة  تحت 
راف ا ة / د.اش د والبالغ تاذ النق یخ  أس ن الش د حس عبدالواح

                                                                                      بآداب دمنھور                                   
  أداب طنطا  اللغویة المساعد  العلومأستاذ   صبحى الفقى /د.ا

ك اریخ  وذل ة بت ة العربی م اللغ س قس ة  مجل ى موافق اء عل بن
  -:م  لیصبح على النحو التالى 1/7/2013

تاذ                        مجدى محمد حسین / د.ا أداب  أس ة ب وم اللغوی العل

  -:   القرار

  مجلس الكلیة وافق



  دمنھور 

  أداب طنطا اللغویة المساعد  العلوم أستاذصبحى الفقى   /د.ا

ك العت    غالھ  عبدالواحد الشیخ/ د.ا ارذوذل ھ وأنش رة أعبائ لكث
   .بمھام علمیة اخرى

دیل .3 ب تع ى الطال ة االشراف عل دان /لجن د زی د محم د عی  :أحم
المسجل لدرجة الماجستیر فى االداب قسم اللغة العربیة  تحت 

راف  ا ة /د.أش د والبالغ تاذ النق یخ  أس ن الش د حس عبدالواح
بآداب دمنھور                                                                 

  بالكلیة دبأسماء محمود شمس الدین ، مدرس األ/  د

ك اریخ  وذل ة بت ة العربی م اللغ س قس ة  مجل ى موافق اء عل بن
  -:م  لیصبح على النحو التالى 6/7/2013

  أستاذ مساعد تربیة دمنھور     أبوبكربھلول سالم / د.ا

  أسماء محمود شمس الدین ،         مدرس األدب بالكلیة/  د

ك ھ / د.ا ارذالعت وذل رة أعبائ یخ لكث د الش عبدالواح
   .علمیة اخرىوأنشغالھ بمھام 

 

  -:   القرار

  مجلس الكلیة وافق

 

دیل .4 ى الطا تع راف عل ة االش بلجن د / ل د أحم د الجی رف عب أش
اھین   ة ش م اللغ ى االداب قس تیر ف ة الماجس جل لدرج المس

راف  ا ت أش ة  تح تاذ /د.العربی یخ  أس ن الش د حس عبدالواح
النقد والبالغة بآداب دمنھور                                                                                                  

  العلوم اللغویة بأداب طنطا  أستاذ عبد الكریم جبل / د.ا                 

  النقد والبالغة بالكلیة  مدرس محمد أبوعلى /د                  

ك ة  م وذل ى موافق اء عل سبن اریخ  جل ة بت ة العربی م اللغ قس
  -:م  لیصبح على النحو التالى 6/7/2013

  دمنھور بمجدى محمد حسین  أستاذ العلوم اللغویة بأدا/ د.ا

  جبل    أستاذ العلوم اللغویة بأداب طنطا  الكریمعبد / د.ا

  محمد أبوعلى       مدرس النقد والبالغة بالكلیة /د 

ام / د.ا ارذالعت وذلك عبدالواحد الشیخ لكثرة أعبائھ وأنشغالھ بمھ
   .علمیة اخرى

  -:   القرار

 مجلس الكلیة وافق

 :خالد مصطفى خلیل عقدة/  لجنة االشراف على الطالب تعدیل .5
المسجل لدرجة الماجستیر فى االداب قسم اللغة العربیة  تحت 

  -:   القرار



د والبالغة  أستاذالشیخ     عبدالواحد حسن/د.أشراف  ا النق
بآداب دمنھور                                                               

  أداب طنطا اللغویة المساعد  العلوم أستاذصبحى /د           

ة /د.ا ة جامع ة التربی د كلی تاذ االدب والنق ى  أس ور السنوس أن
  دمنھور

ك  اریخ  وذل ة بت ة العربی م اللغ س قس ة  مجل ى موافق اء عل بن
  -:م  لیصبح على النحو التالى 6/7/2013

  العلوم اللغویة بأداب دمنھور أستاذ    نمجدى محمد حسی/ د.ا  

  أداب طنطا اللغویة المساعد  العلوم أستاذ    صبحى الفقى/د  

ى /د.ا   ور السنوس تاذ أن ة  أس ة جامع ة التربی د كلی االدب والنق
  دمنھور

عبدالواحد الشیخ لكثرة أعبائھ وأنشغالھ بمھام / د.ا ارذوذلك العت 
 .علمیة اخرى  

 مجلس الكلیة وافق

 
ول 6/7/2013مجلس قسم  االجتماع بتاریخ  موافقة .6 م على قب

م  ا بالقس ات العلی امج الدراس اق ببرن دة لاللتح ة جدی دفع
تیر ( وراه–ماجس ف )  دكت ل الخری ق 2014/ 2013فص م  وف

   .الشروط المعمول بھا  بنظام الساعات المعتمدة 
 

  -:   القرار

  مجلس الكلیة وافق

 

اوى /فترة تسجیل بحث الطالب  مد .7   :أحمد دمین منصور عیس
ام  دة ع المسجل لدرجة الماجستیر فى االداب قسم االجتماع لم

ن  ارا م ى 12/8/2013اعتب أن 11/8/2014م حت ا ب م  علم
ة مجلس 11/8/2008تاریخ التسجیل  م وذلك بناء على موافق

 .م  وموافقة لجنھ االشراف 6/7/2013قسم االجتماع بتاریخ 

  -:   القرار
  .الكلیة مجلس وافق

 

ھبھ محمد عبد محمد أبو العینین  / فترة تسجیل بحث الطالبة  مد-8
ام  دة ع اع لم م االجتم ى االداب قس تیر ف ة الماجس جلة  لدرج المس

ى 15/7/2013اعتبارا من   اریخ 14/7/2014م حت أن ت ا ب م  علم
جیل   م 14/7/2008التس س قس ة مجل ى موافق اء عل ك بن م وذل

  .نة االشرافم ، وموافقة لج6/7/2013االجتماع بتاریخ 

  -:   القرار

  مجلس الكلیة وافق

د -9 ب  م ث الطال جیل بح رة تس د /  فت ابرمحم د ج  عب
ام  نعم إم ى اال:الم تیر ف ة الماجس جل لدرج م  دابالمس قس

دة ع اع لم ن   اماالجتم ارا م ى 15/7/2013اعتب م حت
جیل 14/7/2014 اریخ التس أن ت ا ب م  14/7/2008م  علم

اریخ  اع بت م االجتم س قس ة مجل ى موافق اء عل ك بن وذل
  .م ، وموافقة لجنة االشراف6/7/2013

  -:   القرار

  مجلس الكلیة وافق

 

 

ى الحوفى المسجل / فترة تسجیل بحث الطالب  مد-10 مصطفى عل
ارا من  ام اعتب دة ع اریخ لم ي اآلداب قسم الت لدرجة الماجستیر ف

  -:   القرار
  .الكلیة مجلس وافق



ة مجلس  12/2/2014وحتى  13/2/2013 ى موافق وذلك بناء عل
اریخ التسجیل  6/7/2013القسم في  أن ت ا ب ة االشراف علم ولجن

13/2/2007. 

  
 

) قطرى الجنسیة(خالد مبارك شافى آل شافى  /الطالب   منح -11
بة الشرف درجة الدكتوراة فى اآلداب من قسم  االجتماع  بمرت

مجلس قسم االجتماع بتاریخ  االولى بناء على موافقة
الصحافة الخلیجیة ( للرسالة المقدمة منھ بعنوان 6/7/2013

لعینة من الصحف  ودورھا فى العالقات الدولیة دراسة تحلیلیة
وذلك بعد ان أتم الطالب التصویبات والمالحظات التى ) الخلیجیة 

 5/ 18أبدتھا لجنة المناقشة والحكم علما بان تاریخ المناقشة  
 .م2013/

  -:   القرار
  الكلیة مجلس وافق

أحمد حلمى محمد على  درجة الدكتوراة فى / الطالب   منح -12
اآلداب من قسم  االجتماع  بمرتبة الشرف االولى بناء على 

للرسالة 6/7/2013موافقة  مجلس قسم  االجتماع بتاریخ  
دور المنظمات غیر الحكومیة فى  تنمیة ( المقدمة منھ بعنوان 

بعد ان أتم  وذلك) الوعى البیئى لدى المرآة فى الریف المصرى
التصویبات والمالحظات التى أبدتھا لجنة المناقشة والحكم  البالط

 .م 2013/ 5/ 15علما بان تاریخ المناقشة   

  -:   القرار
 .الكلیة مجلس وافق

البشیر سامى زاید المسجل لدرجة / فترة تسجیل الطالب  مد -13
ارا من  اریخ الوسیط اعتب ى  13/11/2011الماجستیر فرع الت حت

اریخ  12/11/2013 م الت س قس ة مجل ى موافق ً عل اء ك بن وذل
ي  تھ ف المیة بجلس ریة واالس ار المص ة  6/7/2013واآلث وموافق

  . شرافلجنة األ
 

  
  -:   القرار

 مجلس الكلیة وافق

 :الثقافیة  العالقاتموضوعات :   خامسا

الدراسات الیونانیة والرومانیة  و األثارقسم  مجلس إحاطة-1
بمنح السیدة  2013/ 7/ 6 فى عقدةبجلستھ المن علما بالكلیة

عن دورة تدریب المدربین من   TOTعبیر قاسم شھادة  / الدكتورة
المركزالقومى لتنمیة قدرات أعضاء ھیئة 

 .و القیادات ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالتدری

  -:   القرار

یط س  أح مجل
  .الكلیةعلماً 

 

ة-2 س موافق م  مجل ارقس ة  و األث ة والرومانی ات الیونانی  الدراس

ة تھ بالكلی ى بجلس دة ف یدة  2013/ 7/ 6 المنعق تراك الس باش
دكتورة ات  / ال كالت و التوقع ؤتمر المش ى م ل ف رویت فض ش

رة من  ى الفت دونیا ف الخاصة بمناطق التالل و الجبال و المقام بمق
بتمبر  12-15 ة 2013 س وان  بورق ث بعن ال : بح ة الجب طبوغرافی

ة  ادر الیونانی وء المص ى ض ة ف ن . الیونانی ورة م ھ ص ق طی مرف
 .دتھا بالمؤتمراشتراك سیا

  -:   القرار

  .الكلیة مجلس وافق

 



 
ة -3 م  إحاط س قس ارمجل ة  و األث ة والرومانی ات الیونانی الدراس

ى دة ف تھ المنعق ة بجلس یدة  2013/ 7/ 6 بالكلی ور الس بحض
دكتورة ل / ال ة عم م ورش ر قاس ت " TEMPUS" عبی ى اقیم الت
 . 6/2013/ 20-19فى الفترة من  إلسكندریةبجامعة  ا

  -:   القرار

یط س  أح مجل
 .الكلیةعلماً 

 
المنعقدة فى  بجلستھبالكلیة  مجلس قسم اللغة العربیة  إحاطة-4
محمد أبو على  المدرس بالقسم  على . على حصول د 6/7/2013

  .المرفقة الشھادات صورةل طبقاً .شھادات مدرب  دولي معتمد 

  -:   القرار

یط س  أح مجل
  .الكلیةعلماً 

 
دة  بجلستھ بالكلیةعلما مجلس قسم اللغة العربیة   أحیط -5 المنعق

ى  تراك د  6/7/2013ف م . باش درس بالقس ى  الم و عل د أب محم
ن  ث ع یةالروما: ببح ى  نس رأة ف ة ، ق ورات المجتمعی و التط

ة  ة العام افى  بالھیئ دلتا الثق دوواوین شعراء إقلیم وسط وغرب ال
  . تم نشر البحث فى كتاب المؤتمر دلقصورالثقافة ، وق

 

  -:   القرار

یط س  أح مجل
  .الكلیةعلماً 

 

دة  أحیط -6 علما مجلس قسم اللغة العربیة بالكلیة  بجلستھ المنعق
اركة د 6/7/2013فى  ى المدرس بالقسم . على مش و عل د أب محم

ة  ھ كلی ذى أقامت ریة ال ة البش ة و التنمی ات التربی ؤتمر كلی ى م ف
  5/2013/ 16 -15التربیة  جامعة دمنھورفى الفترة من 

 

  -:   القرار

یط س  أح مجل
 .الكلیةعلماً 

  خدمة المجتمع وتنمیة البیئة لجنة موضوعات:  سادساً 

ى  خدمةجاء بمحضر لجنة  ما المجتمع وتنمیة البیئة  بجلستھا الت
  :على النحو التالي  6/7/2013عقدت في

دریب  التأكید .1 ز الت ة ومراك ین الجامع ات ب على عدم عقد اتفاقی
 .خارج الجامعة

  -:   القرار

یط ة  أح س الكلی مجل
  .علماً 

 

 

" فعالیات االجتماع الخامس مع القائمین على  تقریر - 2
   الكائن مقره بمكتبة مصر" صالون عبدالوھاب المسیرى 

 

  -:   القرار

مجلس الكلیة  أحیط
  علماً 

 لجنة المكتبة موضوعات:  سابعاً 
  

 .الرسائل الجامعیة على المستودع الرقمي رفع .1
  -:   القرار

 مجلس الكلیة علماً  أحیط



جرد  2012/2013جرد المكتبة للعام الجامعي  اعتماد-2
 .جزئي

  -:   القرار 

یط ة  أح س الكلی مجل
 .علماً 

دم  وافق .2 داء المق ة مجلس الكلیة على قبول اإلھ دكتورة  لمكتب ة من ال ل  / الكلی د ھیك د محم ھن
دد  ن ع ارة ع و عب ة وھ ة  بالكلی ة االنجلیزی م اللغ درس بقس ة ) 16(الم اب اللغ ر كت تة عش س

 .االنجلیزیة

  .بعد الظهر والنصف  الواحدةوقد انتهى االجتماع الساعة  هذا

  المجلس وعمید الكلیة رئیس                                       المجلس  أمین
                                                             

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

 


