
 

  

  

  

  

  ٢٠١٣/٢٠١٤محضر مجلس الكلیة  الثالث  للعام الجامعي

  ١٣/١٠/٢٠١٣المنعقد یوم  األحد الموافق

**********  

تاذ                سید األس ة  ال ب ورئاس باحا   بمكت شرة  ص اجتمع مجلس الكلیة في تمام الساعة الحادیة ع
  -:حضور كل من ماجد محمد شعلھ   عمید الكلیة و ب/ الدكتور

 وكیل الكلیة لشئون التعلیم والطالب      على أحمد السید/ د.أ .١
ة          مجدي محمد حسین/ د.أ .٢ ع وتنمی ة المجتم شئون خدم ة ل ل الكلی وكی

 البیئة
 وكیل الكلیة للدراسات العلیا والبحوث   محمد عبد القادر عبد الحمید/ د.أ .٣
 رئیس  مجلس قسم التاریخ      فایزة محمود صقر/ د.أ .٤
 رئیس مجلس قسم اللغة العربیة     عبدالواحد حسن الشیخ/د.أ .٥
 رئیس قسم الفلسفة      میالد زكى غالي/ د.أ .٦
 االستاذ المتفرغ بقسم التاریخ     صالح أحمد ھریدي/ د.أ .٧
 القائم بعمل رئیس مجلس قسم الجغرافیا  عالء الدین حسین عزت شلبي. د .٨
س ق         السید شحاتھ السید    . د .٩ یس مجل ل رئ ائم بعم سم الق

 االجتماع
ة             میراندا محمد خمیس الزوكھ. د .١٠ القائم بعمل رئیس مجلس  قسم اللغ

 اإلنجلیزیة
سم       عبیر عبد المحسن قاسم. د .١١ یس ق ل رئ ائم بعم الق

  مجلس اآلثار والدراسات الیونانیة والرومانیة
 االستاذ المساعد بقسم التاریخ    أحمد محمد اسماعیل الجمال. د .١٢
 رس بقسم اللغة العربیةالمد      ھدى عیسى مرسى. د .١٣
المدیر التنفیذي لوحدة ضمان الجودة          محمد محمود أبوعلى. د .١٤

 بالكلیة
 أمین الكلیة    إبراھیم سعد الشرقاوي/ السید  .١٥

 :واعتذر عن عدم الحضور 

  االستاذ المتفرغ بقسم الجغرافیا      محمد مجدى تراب/ د.أ

  

  

  

  جامعة دمنهور

 كلية اآلداب



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

  "بسم اهللا الرحمن الرحیم " 

       سید أ یس المجلس        / د.في بدایة االجتماع رحب  ال ة ورئ د الكلی علھ عمی د ش د محم ماج

ارك     حى المب د األض ول عی رب حل بة ق ع بمناس ًا الجمی رین مھنئ سادة الحاض ع ال بجمی

ة   ومتمنیًا من اهللا عز وجل أن یكون بدایة خیر واستقرار وتقدم لمصرنا ال     زة ولألم عزی

  .اإلسالمیة والعربیة 

     ل تكمال النق یتم اس ھ س ة فان ة واالداری ة التعلیمی تقرارا للعملی ھ اس یادتھ بأن اد س م أف ث

اء االدارات ذات      للمبنى الجدید للكلیة باالبعادیة لجمیع األقسام العلمیة واالداریة مع ابق

ة   شئون المالی ي ال ت وھ صلة بالن ودة –ال مان الج دة ض ة   الب- وح ة االلتكترونی  -واب

ـارك   حى المبـــــــــــــــــ د األض ازة عی د أج ات  بع الب واالمتحان م الط ویم نظ دة تق وح

د       المبنى الجدی ة ب سام العلمی ع األق ة لجمی تنتظم الدراس ـرة و س مباشـــــــــــــــــــــــــ

ا          ى  سیتم رفعھ ا للجداول الت بوع طبق ع   باالبعادیة على خمسة أیام في األس ى الموق عل

 .االلكتروني للكلیة

         ة رورة متابع ة ض دیري الوحدات بالكلی ة وم سادة وكالء الكلی ى ال یادتھ عل د س ا أك كم

ة     ة التعلیمی ة العملی ة لخدم ة الكلی ا تحتاج ل م ل وك دات والمعام ز الوح تكمال تجھی اس

  .وللحفاظ على الممتلكات و األرواح باالتصال المباشر باالدارة الھندسیة بالجامعة

    دكتور یادتھ بال ب س ا رح مان    / كم دة ض ذي لوح دیر التنفی وعلى الم ود اب د محم محم

دة        / الجودة خلفا للسید الدكتور    بق لوح ذي األس سامح مصطفى العشماوي المدیر التنفی

 .ضمان الجودة العارتھ للعمل بالمملكة العربیة السعودیة متمنیًا لھ  كل التوفیق 

   ب أ     / كما قدم سیادتھ الشكر للسید ص سكرتاریة مكت ابر المح ده ص ة   / د.عب د الكلی عمی

ى          رش المبن ى ف ام عل راف الع ي االش ز ف ادي وممی ر ع ن جھد غی یادتھ م ھ س ا یبذل لم

 .الجدید باالبعادیة والتنسیق مع االدارة الھندسیة الزالة أى عقبات للمبنى

 :ثم شرع سیادتھ في موضوعات المجلس على النحو التالي

 

  -: اإلحاطة موضوعات: : أوالً
   

  .التصدیق على محضر مجلس الكلیة السابق .١



 .الموضوعات العامة التى طرحت في مجلس الجامعة السابق-٢

  -:موضوعات هيئة التدريس : ثانيا 
 

ي    .١ دة ف ستھ المنعق ا بجل سم الجغرافی س ق اب مجل  ١/١٠/٢٠١٣كت
داً         / بالموافقة على تعیین السید    د معی دى رزق عبدالحمی دین حم سام ال  ح

یح  ٥/٩/٢٠١٣بالقسم و ذلك بناًء على إعالن الكلیة في     وشروط الترش
ة        ة    ( لشغل وظیفة معید بقسم الجغرافی صص   ) شعبة عام ادة التخ " وم

  ".الجغرافیا البشریة 
 

  -: القرار  
  .وافق مجلس الكلية

 

سیدة  .٢ اب ال ي  / كت ة ف ة االنجلیزی سم اللغ س ق یس مجل  ٢٣/٩/٢٠١٣رئ
ن         للتفضل بالعرض على مجل    ة م ن ثالث ة م ة علمی س الكلیة لترشیح لجن

دمین        األساتذة أو األساتذة المساعدین  المتخصصین الختیار أفضل المتق
سانیات  ( تخصص ) عضو ھیئة تدریس(مدرس ) ٢(لشغل وظیفة عدد     ل

ك       )   ساعدین المتخصصین و ذل لخلو القسم من األساتذة أو األساتذة الم
  .٥/٩/٢٠١٣بناًء على اعالن الكلیة في 

 

    -:  القرار  
وافق مجلس الكلیة على تشكیل اللجنة 

  :من كل من 

سلوى محمـد فـرج   / د.أ -
أستاذ اللسانيات بكليـة اآلداب   

  .جامعة حلوان
نهوت أمـين العروسـى     / د.أ

أستاذ اللسانيات بكليـة اآلداب   
 .جامعة حلوان

   تعلى جمال الدين عز/ د.أ
أستاذ اللسانيات بكلية التربية جامعة 

 .ن شمسعي

ي       .٣ دة ف ستھ المنعق ة بجل ة العربی سم اللغ س ق اب مجل  ٢/١٠/٢٠١٣كت
ساعد     / بالموافقةعلى طلب السیدة     درس الم ایمان عبدالسمیع محمد  الم

د ورود                 ك بع د وبالغھ بالقسم و ذل ة مدرس نق بالقسم للتعیین في وظیف
  .تقاریر اللجنة المشكلة لفحص رسالة الدكتوراه للصالحیة للتعیین

 
 

  -: رار  الق
  .وافق مجلس الكلية

 

ي           .٤ ستھ ف ا بجل سم الجغرافی ى   ٨/١٠/٢٠١٣كتاب مجلس ق ة عل  بالموافق
دكتور    سید ال تاذ المساعد بالقسم       / تعیین ال یم االس د العظ دالعظیم أحم عب

ة     ة  (لوظیفة أستاذ وذلك بعد االطالع على تقریر اللجنة العلمیة الدائم لجن
  . سیادتھ لدرجة أستاذلترقیة األساتذة  لترقیة) الجغرافیا 

 

  -: القرار  

ستوى      ى م ة عل س الكلی ق مجل واف
  .األساتذة

 

سید أ  .٥ اب ال اریخ    / د.كت سم الت س ق یس مجل قر رئ ایزة محمودص ف
ي        ستھ ف دعاوى      ٢/١٠/٢٠١٣باحاطةالمجلس علما بجل ي ال البراءة ف  ب

س               سم والمجل ل الق دریس داخ واد بمطالبتھم الت ى الم المقامة من مدرس
  .م تسلیمھم العمل بالقسم بناء على الحكم القضائيیؤكد على عد

 

  -: القرار  

دیم       ع تق ًا م ة علم س الكلی یط مجل أح
سید ة أ ة لل ود / د.التھنئ ایزة محم ف

  .صقر  بإنتصارھا للحق والقانون

 



فایزة محمودصقر رئیس مجلس قسم التاریخ والمشرف / د.كتاب السید أ .٦
ة لإلع   شكیل لجن ة بت ف الكلی ى متح ام عل ف  الع ل متح ز لنق داد والتجھی

 .الكلیة للمبنى الجدید باالبعادیة

  -: القرار  

  .وافق مجلس الكلیة 
 

  :موضوعات شئون الطالب :   ثالثا
 

ي       دت ف ى عق ستھا الت الب  بجل یم والط ئون التعل ة ش ضر لجن اء بمح ا ج م
  : على النحو التالي ٨/١٠/٢٠١٣

من خالل تجربة  وقفت اللجنة على حال الدراسة في المبنى الجدید -١
األقسام التي انتقلت بالفعل للمبنى وأكد ممثلوھا على أن الدراسة 
انتظمت بالفعل بشكل جید ھناك إال أنھ توجد آراء ومقترحات تطالب 

  :اللجنة بمراعاتھا في المرحلة القادمة 
محمد أبوعلى بتفعیل / التأكید على مقترح الزمیل السید الدكتور  -

األداء و القیام بدور ما في األمن دور الطالب في تحسین 
الداخلي بالكلیة  على ان یترك لكل أستاذ رئیس قسم تنظیم 
األداء الطالبي بتخصیص زمیل یتولى المھمة بالتنسیق مع وكیل 

 .الكلیة 

  مرفق طیھ المقترح. 
إعداد لوح إعالنیة بعدد األقسام العلمیة السبعة باإلضافة إلى  -

الشباب و ما یمكن إضافتھ من قسمي شئون الطالب و رعایة 
 .قبل إدارة الكلیة 

 

  -: القرار  

ًا    ة علم س الكلی یط مجل أح
رح  ى مقت س عل ق المجل وواف

دكتور ود  / ال د محم محم
مان   دة ض دیر وح وعلى م أب
ین   سیق ب تم بالتن ودة وی الج
السادة رؤساء األقسام العلمیة 
سم     ل ق ن ك شرف م د م بتحدی

ام أ  راف ع ت اش ل / د.تح وكی
ئون التعلیم والطالب   الكلیة لش 

دكتور ة ال د / ومعاون محم
ذا   ذ ھ وعلى  لتنفی ود أب محم

  .المقترح

  
 

أحمد مبروك المشرف العام على / استمعت اللجنة لتقریر  السید األستاذ   -٢
قسم شئون الطالب الخاص بتسكین الطالب المستجدین للعام الجامعي 

وص ھذا  في األقسام العلمیة حتى حینھ و أقرتھ وبخص٢٠١٣/٢٠١٤
عمید الكلیة أعداد المقبولین الجدد وتم / د.الشأن استعرض السید أ

توزیعھم على األقسام العلمیة طبقا لما قرره  مجلس الكلیة بجلستھ 
  :السابقة على النحو التالي 

 

 

 
   طالب٤٣٥      اللغة العربیة

     طالب٩٢    اللغة االنجلیزیة

   طالب٢٧٧      التاریخ

   طالب٣٧٩      الجغرافیا

   طالب١١١      فلسفةال

  -: القرار

داد     ًا باع س علم یط المجل أح
رى   ى أن یج ق عل ولین وواف المقب

ذین    امت الب ال ول للط ان قب ح
ة       اق بقسم اللغ ي االلتح یرغبون ف
ى    صول عل شرط الح ة ب االنجلیزی

ة  ٤٦ ادة اللغ ي م ھ ف  درج
راء   ع اج ل م ى األق ة عل االنجلیزی
دة من األحد         اختبار لھم خالل الم

د  ٢٠/١٠/٢٠١٤ ى األح  حت
د أى  ٢٧/١٠/٢٠١٤ ن تعق  ول

ة    ة االنجلیزی سم اللغ ارات لق اختی
  .بعد ھذا التاریخ

  

 



   طالب٣٥٩      اجتماع

   طالب٢٣٠      اآلثار

ة     ى والثانی ة األول ن المرحل ین م االت المتخلف یادتھ ح تعرض س ا اس كم
ة           سم اللغ ول بق ة للقب ة الثالث الب المرحل ى ط افة ال ولین باالض والمح

  . االنجلیزیة

 

أحیطت اللجنة علمًا بإنجاز نتیجة دور سبتمبر  لقسمي التاریخ واللغة  -٣
  .اإلنجلیزیة و اللجنة تنتظر انجاز باقي األقسام لنتائجھا العتمادھا 

 

  -: القرار  

اد   ى اعتم ة عل س الكلی ق مجل واف
 لقسمى ٢٠١٣نتیجة دور سبتمبر 

ة   ة االنجلیزی اریخ واللغ الت
ائج    اد النت اقي اعتم ستكمل ب وی

د     ل ازة عی د أج ة بع سام العلمی آلق
االضحى مباشرة و یفوض مجلس    

      .عمید الكلیة في ذلك/ د.الكلیة أ

بجامعة " التواصل من اجل التدریب " ناقش الحضور  مقترح مشروع  -٤
دمنھور المرسل إلى األقسام  المعنیة بجامعة الھواء وانتھى األعضاء 

الكلیة برفع أیة مقترحات تصلھ وكیل /  إلى تكلیف السید األستاذ الدكتور 
خالل األیام القادمة إلى الجامعة قبل جلستھا  لشئون التعلیم والطالب یوم 

٢١/١٠/٢٠١٣.    
 

  -: القرار  

وافق مجلس الكلیة على تكلیف 
على السید  وكیل الكلیة / د.أ

لشئون التعلیم والطالب لھذا 
  . األمر

 

( عة تجھیز القاعات الخاصة توصي اللجنة إدارة الكلیة بالعمل على سر -٥
MIS  (  ووحدة تقویم الطالب و االمتحانات بالمبنى الجدید  و في حالة

عدم إمكانیة تنفیذ مطالب اللجنة بإدخال شبكة االنترنت فورًا یتم اإلبقاء 
على االدارات ذات الصلة بالشبكة في المبنى القدیم لحین إدخالھا في 

  .المبنى الجدید 
 
 

 

 

  -: القرار  

اري         ًا وج ة علم أحیط مجلس الكلی
یة   ع االدارة الھندس سیق م التن
بالجامعة لتجھیز القاعات الخاصة   

ـ   ى ) MIS(بــــــــ ق عل وواف
ابقاء االدارات ذات الصلة بالشبكة  

ة  شئون المالی ى ال دة –وھ  وح
ودة  مان الج ة -ض   البواب

ة  م –االلكترونی ویم نظ دة تق  وح
ي المبن   ات ف الب واالمتحان ى الط

القدیم لحین ادخال النت في المبنى 
ام      صالح الع ى ال ا عل د حرص الجدی

  .وعدم تعطیل العمل

 
توصي اللجنة بتحدید أماكن الكنتروالت لألقسام العلمیة السبعة مع -٦

  .تأمینھا بالحدید بناًء على توصیة وحدة ضمان الجودة 
 
 

  -: القرار  

وافق مجلس الكلیة على تخصیص 
دور    ة بال وى   قاع سادس عل ال

أمین         لتكون  كنترول مركزى مع ت



 

 

 

 

ح     ث أوض د  حی داخلھا بالحدی م
سید أ  یس   / د.ال ھ ل ة بأن د الكلی عمی

ا         سم م صھ لق  –ھناك قاعة متخص
صة وان    ل المتخص اال المعام
ا  ى كلھ ات ھ درجات والقاع الم
ظ      سجیل تحف ع ت ة م راكھ للكلی ش

ود     / الدكتورة   عبیر قاسم على وج
دو زي بال رول المرك ر الكنت

 .السادس

وح و      -٧ التعلیم المفت ة ب رة خاص ود حج رورة  وج ى ض ة عل د اللجن تؤك
 .متطلبات إدارتھ في المبنى الجدید

  -: القرار  

  .أحیط مجلس الكلیة علمًا

 
ناقشت اللجنة أھمیة دراسة موضوعات التعلیم المفتوح قبل رفعھا -٨

قسام للجامعة على مستوى البرامج الثالثة مجتمعة تضم رؤساء األ
المنسق المسئول و السید /  المعنیة الثالثة فضًال عن السید الدكتور 

عمید الكلیة تجتمع بشكل دوري على ھامش مجلس / األستاذ الدكتور 
 .الكلیة 

  -: القرار  

 .وافق مجلس الكلیة

المشرف على قسم رعایة الشباب بالكلیة بشأن العرض /كتاب السیدة -٩
من أعضاء ھیئة التدریس بالكلیة ) ٢(عدد على مجلس الكلیة الختیار 

لیكونوا أعضاء بمجلس ادارة صندوق التكافل االجتماعي بالكلیة للعام 
  .٢٠١٣/٢٠١٤الجامعى 

 

 

 

  -: القرار  

یح   ى ترش ة عل س الكلی ق مجل واف
  :كل من 

 د / د.أ دالعظیم أحم عب
      عبدالعظیم

 ھدى عیسى مرسى. د. 

   :موضوعات العالقات الثقافية:   رابعا
ي        دت ف ى عق ستھا الت ة   بجل ات الثقافی ة العالق ضر لجن اء بمح ا ج م

  :على النحو التالي  ٩/١٠/٢٠١٣

كتاب مجلس قسم اآلثار والدراسات الیونانیة والرومانیة بجلستھ  .١
باحاطتھ علما بشھادات  ١/١٠/٢٠١٣المنعقدة یوم الثالثاء الموافق 

ر عبدالمحسن قاسم  بنجاح عبی/ الدورات التى اجتازتھا السیدة الدكتورة 
  :وبیاناتھم كاالتي

  شھادة من نقابة المحامین باالسكندریة في برنامج العالقات
الى ١٥/٩/٢٠١٣الدبلوماسیة والقنصلیة من 

١٦/٩/٢٠١٣. 
  شھادة من المركز العربي للتحكیم الدولى في برنامج

  -: القرار  

دیم     ع تق ةعلمًا م س الكلی یط مجل أح
  .التھنئة لسیادتھا

  

 



 .٢٠١٣العالقات الدبلوماسیة والقنصلیة عن دورة سبتمبر 
 ادیمیة العربیة للتحكیم الدولى في برنامج شھادة االك

 .٢٠١٣العالقات الدبلوماسیة والقنصلیة عن دورة سبتمبر 
 

كتاب مجلس قسم اآلثار والدراسات الیونانیة والرومانیة بجلستھ المنعقدة -٢
سیدة   ١/١٠/٢٠١٣یوم الثالثاء الموافق   بالموافقة على الطلب المقدم من ال

ان            / الدكتورة الد الیون ى ب ى سفرھا ال ة عل عبیر عبدالمحسن قاسم بالموافق
بس    شروع التم ة لم ل التابع ة العم ضور ورش -Project530775لح

tempus-2012-eg-jpcrult  ن رة م ى الفت ك ف ى  ١٨/١١/٢٠١٣ وذل ال
 .اتدون أن تتحمل الجامعة أیة نفق ٢١/١١/٢٠١٣

  :القرار 

وافق مجلس الكلیة دون أن 
 .تتحمل الجامعة أى نفقات

كتاب مجلس قسم التاریخ واالثار المصریة واالسالمیة بجلستھ المنعقدة -٣
فایزة محمود صقر  / د.الحاطة اللجنة علما بحضور أ ٢/١٠/٢٠١٣بتاریخ 

 في الفترة) منتدى المجتمع المدنى  ودوره في تطویر فلسفة الدستور(
بفندق موفنبیك بمدینةاالنتاج االعالمى بمدینة  ٢٠١٣سبتمبر  ٢٦- ٢٥من

 .السادس من اكتوبر

  :القرار 

  .أحیط مجلس الكلیةعلمًا

 

 :موضوعات خدمة المجتمع :   خامساً
ي        ما جاء بمحضر لجنة خدمة المجتمع وتنمیة البیئة  بجلستھا التى عقدت ف

  :على النحو التالي  ٢/١٠/٢٠١٣

بشأن الطالب ذوى االحتیاجات الخاصة بالكلیة و خصوصاً .  ١
.الطالب المكفوفین  

تم حصر عدد الطالب المكفوفین بالكلیة وعددھم عشرة : قرار اللجنة 
طالب تقریبًا وارسل الموضوع الى نائب رئیس الجامعة لشئون خدمة 
المجتمع لتوفیر عدد مماثل من طالب الخدمة العامة لمساعدة الطالب و 

طالب اللجنة ادارة الكلیة بتوفیر قاعة بالمبنى الجید خاصة بھؤالء ت
 .الطالب لحین انساء المركز الخاص بھم

  -: القرار  

  .أحیط مجلس الكلیة علما

  

 

تجھیز القاعة الخاصة بوحدة الحاسب اآللى بالمبنى الجدید بأجھزة .  ٢

    .كمبیوتر حدیثة وعدد من الطباعات و أدوات أخرى

تم االتصال بالمسئول بوزارة االتصاالت لتوفیر عدد من : للجنة قرار  ا
أجھزة الحاسوب والطباعات على سبیل المنحة و سوف تتم المتبعة مع 

االدارة الھندسیة بالجامعة لتجھیز الوحدة بكل ما تحتاجھ من متطلبات مع 
  .ضرورة االنتظام في عقد االجتماعات الخاصة بالوحدة

  -: القرار  

یط م یتم  أح ا وس ة علم س الكلی جل
االدارة    صال ب لة االت مواص
ة     ز القاع ة تجھی یة لمتابع الھندس

 .بكل متطلباتھا

الوقوف على متطلبات المبنى الجدید من طفایات الحریق و صنادیق -٣
  .االسعافات وخالفھ

جارى عمل االزم بالتنسیق مع مسئول الصحة والسالمة و : قرار  اللجنة 

  -: القرار  

یتم    ا وس ة علم س الكلی یط مجل أح



یة      .بالكلیةمسئول األمن االدارى  االدارة الھندس صال ب لة االت مواص
 .بالجامعة  لتجھیز كل المتطلبات

م   -٤ ة رق س الجامع رار مجل سنة ) ٢٦(ق ز   ٢٠١٢ل شاء  مرك شأن ان  ب
  . التركیة بكلیة اآلداب جامعة دمنھور–الدراسات التاریخیة العربیة 

لجنة بادراج وكیل الكلیة لشئون خدمة المجتمع  توصى ال: قرار  اللجنة 
وتنمیة البیئة ضمن تشكیل مجلس االدارة نظرا الى أن الوحدة من الوحدات 
ذات الطابع الخاص ، و تطلب تخصیص قاعات بالمبنى الجدید تكون مقرًا 

  .للوحدة و سرعة اتخاذ االجراءات الالزمة العتماد الالئحة

  
 
 
 
 
 

  
  -: القرار  

سید أ   یرفع األ  ة    / د.مر لل یس الجامع رئ
سئولیتھا   ة اآلداب م ى كلی و تخل
وفیر         ة ت ى الجامع بالنسبة للمركز وعل
ھ  ار أن ى باعتب ز الترك ان للمرك مك
ودة          ة وع رار مجلس الجامع مرتبط بق
ز    صتین للمرك رتین المخص الحج
ة  ة للحاج د للكلی المبنى الجدی ب

 .الضروریة الیھم

 :يا موضوعات الدراسات العل:   سادساً
ي        ١ دت ف  ما جاء بمحضر لجنة الدراسات العلیا والبحوث  بجلستھا التى عق
  : على النحو التالي ٩/١٠/٢٠١٣

شة    .١ م والمناق ة الحك شكیل لجن ب ت راھیم   /   للطال صطفى إب سام م ح
سفة      ٠مصلوبى   سم  الفل المسجل  لدرجة الماجستیر فى اآلداب من ق

اریخ         وع   م  ٢٠١٣/ ٣/١٠بناء على موافقة القسم بت : "   فى موض
المى        إشكالیة اإلصالح السیاسى فى الوطن العربى بین الفكرین اإلس

  "  والغربى اللیبرالى 
  :وذلك على النحو التالى 

سفة   / د.أ تاذ الفل شا     أس سا ومناق و         رئی اس عطیت ى عب حرب
  كلیة اآلداب جامعة اإلسكندریة                

لیمان    / د.أ سن س د ح اس محم سفة عب تاذ الفل شا        أس    مناق
  ووكیل كلیة اآلداب جامعة اإلسكندریة 

سفة          / د السید شعبان حسن                     مشرفا         أستاذ الفل
  المساعد  بآداب االسكندریة

 .١٠/٣/٢٠٠٥علما بان تاریخ التسجیل 

  -: القرار  

  .وافق مجلس الكلیة

 

ة  تشكیل لجنة الحكم والمناقشة  لل    .٢ د الصاوى     / طالب ور محم اء أن وف
المسجل  لدرجة الماجستیر فى اآلداب من قسم  الفلسفة  بناء على ٠

اریخ   سم بت ة الق وع  ٢٠١٣/ ٣/١٠موافق ى موض شكلة : "  م  ف م
وذلك على النحو التالى "   دراسة نقدیة –الوعى عند دیفید شالمرز 

:  
سفة    إمام عبد الفتاح         رئیسا ومناقشا       / د.أ              أستاذ الفل

  كلیة اآلداب جامعة عین شمس                
تاذ   / د شا                            أس روك                       مناق ل مب أم

  -: القرار  

  .وافق مجلس الكلية

 



  الفلسفة المساعد  بآداب جامعة عین شمس
 السید شعبان حسن           مشرفا                           أستاذ الفلسفة/ د

  المساعد  بآداب االسكندریة

 .١٩/١١/٢٠٠٥علما بان تاریخ التسجیل 
ة  تشكیل لجنة الحكم والمناقشة    .٣ د اهللا     /   للطالب راھیم عب ل إب ھ كام ھب

اع             سم اإلجتم الرصد   المسجلة  لدرجة الماجستیر  فى اآلداب من ق
م  فى موضوع  ٢/١٠/٢٠١٣بناء على موافقة مجلس القسم بتاریخ 

 –الطالق المبكر وانعكاساتھ االجتماعیة واالقتصادیة على المرأة         " 
  " دراسة على مجموعة من المطلقات بمحافظة البحیرة 

  :وذلك على النحو التالى 
ناجى بدر إبراھیم                مشرفا ورئیسا       أستاذ علم اإلجتماع / د

  منھور  جامعة د–المساعد بكلیة األداب 
محمد على البدوى             مناقشا                أستاذ علم اإلجتماع      /  د

    جامعة اإلسكندریة--المساعد بكلیة األداب 

مجدى أحمد بیومى             مناقشا                 أستاذ علم اإلجتماع   / د
   جامعة دمنھور –بكلیة األداب 

 م١٢/١١/٢٠٠٧علما بأن تاریخ التسجیل 

  -: القرار  

 .وافق مجلس الكلية

شة .٤ م والمناق ة الحك شكیل لجن ة ت د  /   للطالب حاتھ حام ى ش یماء حلم ش
ى            اء عل اع بن سم اإلجتم ن ق ى اآلداب م المسجلة  لدرجة الماجستیر  ف

اریخ    سم بت س الق ة مجل وع   ٢/١٠/٢٠١٣موافق ى موض " م  ف
ق     ى تطبی ة عل ة المترتب ة والوظیفی رات االجتماعی ة التغی سیاس

ة   ات الحدیث ى التنظیم صة ف ركة  –الخصخ ى ش ة عل ة میدانی  دراس
  " مضارب األرز بالبحیرة 

  :وذلك على النحو التالى 
اع د         /  د٠ا م اإلجتم السید عبد العاطى السید    رئیسا ومناقشا  أستاذ عل

    جامعة اإلسكندریة--بكلیة األداب 
لم اإلجتماع المساعد محمود عبد الحمید حمدى    مشرفا      أستاذ ع        / د

  جامعة دمنھور –بكلیة األداب 
اع       / د م اإلجتم تاذ عل شاركا     أس شرفا م ومى        م د بی دى أحم مج

   جامعة دمنھور –المساعد   بكلیة األداب 
اع    / د م اإلجتم تاذ عل شا            أس د               مناق ى أحم دى عل حم

   جامعة دمنھور –المساعد   بكلیة األداب 

 .م١٢/٧/٢٠١٠علما بأن تاریخ التسجیل 

  -: القرار  

 .وافق مجلس الكلية

  المقید لدرجة ٠البشیر سامى عبد اهللا زاید /    إیقاف قید الطالب -٥
ن        ى  ١٣/٨/٢٠١٣الماجستیر بقسم التاریخ  لمدة عام اعتبارا م م ال

سجیل   ١٢/٨/٢٠١٤ اریخ الت أن ت ا ب اء ١٣/١١/٢٠٠٦م علم م ، بن
ة   ى موافق ى    عل ده ف ستھ المنعق اریخ بجل سم الت س  ق مجل

 .م  وذلك بعد موافقة لجنة اإلشراف ٢/١٠/٢٠١٣

  -: القرار  

  .وافق مجلس الكلیة

 
ة -٦ د الطالب اف قی سن  /   إیق د ح المة أحم باح س ة ٠ص دة لدرج   المقی

ن   ارا م ام اعتب دة ع اریخ  لم سم الت ستیر بق ى ٩/٤/٢٠١٣الماج م ال
اریخ   ٨/٤/٢٠١٤ أن ت ا ب سجیل م علم ى  ٩/٧/٢٠٠٧الت اء عل م ، بن

  -: القرار  



م  وذلك ٢/١٠/٢٠١٣موافقة مجلس  قسم التاریخ بجلستھ المنعقده فى    
  .بعد موافقة لجنة اإلشراف 

 

 .وافق مجلس الكلیة

ى         -٧ دة ف ستة المنعق اریخ  بجل سم  الت  م ٢/١٠/٢٠١٣موافقة مجلس ق
صل الخری   دیث لف اریخ الح ررات الت ع مق دیل  توزی ى تع م ٢٠١٣ف عل

ودة     د ع دكتوراة بع ستیر وال ى الماج دة لمرحلت ساعات المعتم ام ال نظ
  .محمد رفعت اإلمام / الزمیل الدكتور 

وافقت اللجنة وقد تم إعادة توزیع جدول التاریخ الوسیط إلى القسم     : القرار  
ق        / نظرا إلدراج اسم السید د     دریس وف روط الت اق ش دم انطب عادل ھالل ، لع

 .ة قرار مجلس الكلی

  -: القرار  

  .وافق مجلس الكلیة

ة       -٨ ت الطالب ول  لدرجة الماجستیر        /  تسجیل بح ف عق د جالل یوس ھن
اء              ك بن ة  وذل ة و الرومانی فى األداب من قسم األثار والدراسات الیونانی

: م  ، فى موضوع ١/١٠/٢٠١٣على موافقة مجلس القسم بجلستة  فى 
ة وال         "  ة األثری ین القیم د ب ى      نقل المعب اظ عل ة واستمراریة الحف تاریخی

  "  دراسة تطبیقیة على معبد الرأس السوداء باالسكندریة –األثر 

راف  ة  / د.أ: بإش ة جامع ون الجمیل ة الفن تاذ بكلی الل ، أس د ھ د أحم محم
  اإلسكندریة

  .عبیر قاسم أستاذ اآلثار الیونانیة والرومانیة المساعد بالقسم / و د

 

  -: القرار  

  .كلیةوافق مجلس ال

 

  
ب -٩ ت الطال سجیل بح ة  / ت ود  لدرج د محم شحات محم ي ال یحی

ة        ة و الرومانی ات الیونانی ار والدراس سم األث ى االداب ق ستیر  ف الماج
ى         ستة  ف ة مجلس القسم  بجل ى موافق م  ، ١/١٠/٢٠١٣وذلك بناء عل

صرین    : " فى موضوع    دراسة لحمامات غرب الدلتا فى مصر خالل الع
  " انى الیونانى والروم

حنان الشافعى أستاذ اآلثار الیونانیة والرومانیة المساعد / د:  بإشراف 
 بالقسم 

  -: القرار  

  .وافق مجلس الكلیة

  

 

ھبھ سعد توفیق األصولى  لدرجة الماجستیر  / تسجیل بحت الطالبة -١٠
سم     س الق ة مجل ى موافق اء عل ك بن اع  وذل سم االجتم ن ق ى اآلداب م ف

صغیرة   : " م  ، فى موضوع ٢/١٠/٢٠١٣بجلستة  فى    المشروعات ال
صندوق  –وتمكین الشباب     دراسة حالة لمجموعة من المستفیدین من ال

  " االجتماعى بمدینة دمنھور
 .استاذ علم االجتماع المساعد بالقسم.حمدى على أحمد/ د: بإشراف 

  -: القرار   

  .وافق مجلس الكلیة

  

 

ى     إیمان عبدال /  تسجیل بحث الطالبة      -١١    ودة لدرجة الماجستیر ف فتاح ج
ة مجلس          اآلداب من قسم التاریخ فرع التاریخ القدیم  وذلك بناء على موافق

ى       راض    ٢٠١٣/ ٢/١٠قسم التاریخ بجلستة المنعقدة ف وع اآلم ى موض م  ف
راف أ    ت أش ة  تح ایزة صقر  / د٠النفسیة والعصبیة فى مصر القدیم أستاذ   ف

  كلیة االداب جامعة دمنھور تاریخ وحضارة الشرق االدنى القدیم ب
رار  ة        : الق ة  المطلوب دورات التدریبی ة ال دم استفاء الطالب سم لع اد للق یع

، )  اسالیب البحث العلمى  –اخالقیات البحث العلمى    ( لتسجیل الرسالة     
 .مع التوصیة بضم أستاذ متخصص من كلیة الطب الى لجنة االشراف

  -: القرار   

ا ان     ى م ة عل ق مجلس الكلی ى واف تھ
ا    ات العلی ة الدراس ھ رأى لجن الی

 ٠باعادتھ للقسم الستیفاء األوراق



تسجیل بحث الطالب ھانى عبداهللا عوض عمارة   لدرجة الدكتوراة   -١٢
فى االداب من قسم التاریخ  فرع التاریخ الحدیث وذلك بناء على موافقة 

: م فى موضوع ٢/١٠/٢٠١٣مجلس قسم التاریخ بجلستة المنعفدة فى   
ة       دور  ارات العربی ة اإلم تقالل دول ى اس سعودیة ف ة ال ة العربی المملك

راف د   ١٩٧١-١٩٦٨المتحدة   وحمزة أستاذ     / م  تحت أش ى أب ھ عل وجی
ا  و د      ة طنط ة االداب جامع ر بكلی دیث والمعاص اریخ الح د  / الت أحم

ة          ساعد بكلی ر الم دیث والمعاص اریخ الح تاذ الت سى أس دالعزیز عی عب
    ٠االداب جامعة دمنھور 

یعاد للقسم لعدم استفاء الطالب الدورات التدریبیة  المطلوبة لتسجیل : القرار
  .) اسالیب البحث العلمى –اخالقیات البحث العلمى (الرسالة 

 

  -: القرار   

ى      ا انتھ ى م ة عل ق مجلس الكلی واف
ا    ات العلی ة الدراس ھ رأى لجن الی

  ٠باعادتھ للقسم الستیفاء األوراق
  

  

 

ى         نحیط سیادتكم ع   -١٣ دة ف ستة المنعق اریخ بجل سم الن ا أن مجلس ق لم
ا            ٢/١٠/٢٠١٣ ات العلی الب الدراس االت ط ر فى ح دمین  , م قد نظ المتق

الستكمال دراسة المواد التكملیة واستقر الرأى على حاالتھم على النحو 
  :التالى 

   مواد ٦قام بالفعل بدراسة : عبد الرحمن محمد توفیق 

قسم التاریخ بكلیة اللغة العربیة جامعة خریج : إسالم على عزت النجار 
, وحملة بثالثة مواد , والقسم أجرى لھ مقاصة : بتقدیر عام جید , االزھر 

وعلیة , لم یقم بدراستھا وسبق أن وافق المجلس ولجنة الدراسات العلیا 
  .فالقسم  یؤكد على القرار المشار إلیة وقبول طلب الطالب فى التسجیل 

قراره بتحمیلة أربع مواد تكملیة , سبق أن اتخذ القسم :خمیس محمد العزب 
وعلیة یؤكد القسم على قراره , ووافقت على ذلك لجنة الدراسات العلیا , 

  .السابق وقبول الطالب للتسجیل 

ن     : القرار  ٨ – ٦یعاد للقسم لإللتزام  بقرار مجلس الكلیة  في دراسة م
م اخطار       رحمن ت د ال ب عب صوص الطال واد،     مقررات ، وبخ س م ا بخم ن

دم              ى التق ھرین عل رب من ش ا یق إضافة إلى انتھاء موعد التسجیل ، بم
ودفع بقیة مصاریف الدراسة ، كما أن بعض الطالب راسبون فى بعض    

  .المقررات
 

  -: القرار   

ة        رار لجن وافق مجلس الكلیة على ق
ستكمل   ى أن ی ا عل ات العلی الدراس

  .الطالب والقسم ھذه النقائص

 

  :موضوعات وحدة ضمان الجودة:   سابعًا

را   –محمد محمود أبوعلى / كتاب السید الدكتور  .١ ھ نظ  المدیر التنفیذي لوحدة ضمان الجودة بالكلیة والمتضمن بأن
وات       ١/١٠/٢٠١٣السناد العمل لھ مدیر لوحدة ضمان الجودة اعتبارًا من    رعة استكمال خط ي س ھ ف ة من  ورغب

  : أسماء منسقى البرامج بالتنسیق مع األقسام العلمیة لبدء العمل وھم  فانھ یطرحCiqaap التقدم لمشروع
 



 
 
 
 

 الدرجة القسم المنسیق م

 مدرس اللغة العربیة ایمان عبدالسمیع محمد. د .١

مدرس  اللغة العربیة محمد عوض محفوظ.أ .٢
 مساعد

 مدرس اللغة االنجلیزیة أسماء الشیخ. د .٣

 معیدة لیزیةاللغة االنج ھند خالد عبداللطیف.أ .٤

 مدرس الجغرافیة محمد عوض السمنى. د .٥

 معید الجغرافیة عبدالمولى عرقوب.أ .٦

 مدرس التاریخ أحمد خمیس الفقي. د .٧

مدرس  التاریخ تیسیر أبو شادي.أ .٨
 مساعد

 مدرس االجتماع نھى غالى. د .٩

 معیدة االجتماع شیماء حلمى.أ.١٠

 مدرس الفلسفة عصام كمال المصري. د.١١

 معیدة الفلسفة  حمیدة عبدالعزیززینب.أ.١٢

 مدرس اآلثار الیونانیة والرومانیة شیرویت السید فضل. د.١٣

 معیدة األثار الیونانیة والرومانیة أمیرة الصفتى.أ.١٤
 

 .وافق مجلس الكلیة    -: القرار  

  .                        هذا وقد انتهى االجتماع الساعة الثانية والربع بعد الظهر

                                   رئيس المجلس وعميد الكلية                                                            أمين المجلس       
  ماجد محمد شعله/ د.مجدي محمد حسين                                             أ/ د.أ  

                                                 
  

 


