
  

   الكلية مجلس محضر

   ٢٠١٢/٢٠١٣الجامعي للعام األولى الجلسة

  ٨/٢٠١٢ /١٣ الموافق االثنين  يوم المنعقد

**********  

 اهللا فـضل / الدكتور األستاذ السيد  ورئاسة بمكتب   صباحا  عشرة لحاديةا الساعة تمام في الكلية مجلس اجتمع   
 - :من كل بحضور و الكلية عميد  إسماعيل مدمح

 والطالب التعليم لشئون الكلية وكيل      السيد أحمد على/ د.أ .١
 البيئة وتنمية المجتمع خدمة لشئون الكلية وكيل      حسين محمد مجدي/ د.أ .٢
 الجغرافيا قسم مجلس رئيس    الحميد عبد القادر عبد محمد/ د.أ .٣
 التاريخ سمق مجلس  رئيس      صقر محمود فايزة/ د.أ .٤
 العربية اللغة قسم مجلس رئيس      الشيخ حسن عبدالواحد/ د.أ .٥
 التاريخ بقسم المتفرغ االستاذ      هريدي أحمد صالح/ د.أ .٦
 الفلسفة بقسم المتفرغ االستاذ      غالي زكى ميالد/ د.أ .٧
  االجتماع قسم رئيس بعمل القائم      السيد شحاته السيد. د .٨
 اإلنجليزية اللغة قسم رئيس بعمل مالقائ    الزوكه خميس محمد ميراندا. د .٩

 اليونانية والدراسات اآلثار قسم رئيس بعمل القائم      قاسم المحسن عبد عبير. د .١٠
 والرومانية

 الجغرافيا بقسم المساعد االستاذ    عبدالعظيم أحمد عبدالعظيم. د .١١
 التاريخ بقسم المدرس      هالل اسماعيل عادل. د .١٢
 بالكلية الجودة ضمان لوحدة لتنفيذيا المدير   رحومة السعيد محمد حسام. د .١٣
 الكلية أمين    الشرقاوي سعد إبراهيم / السيد .١٤
 داريإ             رحومة محمد نفين / السيدة .١٥

  - :الحضور عدم عن اعتذر و

  تراب مجدى محمد/ د.أ .١
  

  

  

 

              

  

  دمنهور جامعة

 اآلداب كلية



  

  

  
  االجتماع  المجلس ورئيس الكلية عميد إسماعيل محمد اهللا فضل/  د.أ السيد افتتح

   "الرحيم رحمنال اهللا بسم" 

 الحاضرين السادة بجميع المجلس ورئيس الكلية عميد/ د.أ السيد رحب االجتماع بداية في -
 عيـد  حلـول  بقرب الجميع ومهنئاً نعيشها التى المباركة رمضان شهر بأيام الجميع مهنئاً
 .المبارك الفطر

 عادل/ الدكتور دالسي و عبدالعظيم أحمد عبدالعظيم/ الدكتور السيد من بكل سيادته رحب ثم -
 لكل والتقدير الشكر تقديم مع الجديدة  بدورته المجلس لعضوية النضمامهما هالل اسماعيل

 عطية رانيه. د و  بيومـــــــــــــــــــــــــــي مجدى. د من
 .عضويتهما فترة خالل مفيدة واسهامات آراء من قدماه لما السابقين االعضاء

 الجامعـة  جـائزة  على لحصوله  هريدي أحمد صالح/ د.أ يدللس  التهنئة سيادته قدم كما -
 على لحصوله الكلية أمين  الشرقاوي ابراهيم/ للسيد  التهنئة تقديم الى باالضافة التقديرية

 .المتميز للموظف الجامعة جائزة
 ما على  تراب مجدى محمد/ الدكتور االستاذ للسيد والتقدير والتحية الشكر سيادته قدم كما -

 التعليميـة  العمليـة  خدمة في بناءة واسهامات آراء و  متميزة مجهودات من يادتهس بذله
 فـي  وكالتـه  وانتهـاء  للمعـاش  القانونية السن بلوغه حتى وكالته فترة خالل واالدراية

 والرقي التقدم من بمزيد االمنيات أطيب مع ٣١/٧/٢٠١٢
/ د.أ للسيد والتقدير الشكر مامقد الجغرافيا قسم رئيس عبدالقادر محمد/ د.أ السيد تحدث ثم -

 هيئـة  أعضاء مستحقات لصرف متميزة وجهود اتصاالت من سيادته بذله لما الكلية عميد
 الجامعـة  مستوى على الوحيدة الكلية االداب كلية أن حيث الجامعة بدل وبخاصة التدريس

 .٢٠١٢ أغسطس شهر مرتب مع الجامعة بدل تصرف التى
 بقرب الجميع مهنئاً  الفلسفة بقسم المتفرغ االستاذ – غالي زكى ميالد/ د.أ السيد تحدث كما -

 .المبارك الفطر عيد حلول
 حسن على للجميع والتقدير الشكر الكلية عميد  اسماعيل محمد اهللا فضل/ د.أ السيد قدم ثم -

 التعليمية العملية سير حسن في له مساندتهم و تعاونهـــــــــــــــــــم
 بها مرت التى الفترات أصعب من فترة  وهي السابق والنصف العام اللخ بالكلية واالدارية

 .أسرى جو في  مستقرة اصبحت واالمور خير  على الصعبة المرحلة هذه اجتياز وتم الكلية
 ربما المجلس هذا وأن وخاصة أفضل فترة للكلية القادمة الفترة تكون أن سيادته تمنى كما -

  .بالسعودية لالعارةة السفر قبل لسيادته مجلس آخر يكون
 

   :التالي النحو على المجلس موضوعات في سيادته شرع ثم -
  - :اإلحاطة موضوعات : أوال



  .السابق الكلية مجلس محضر على التصديق تم .١
 بجلـسته  الجامعة مجلس في طرحت التي العامة  بالموضوعات علما  الكلية مجلس  أحيط .٢

 .السابقة
 القرار ريسموضوعات هيئة التد: ثانياً الشھر

 بالموافقـة   ٥/٨/٢٠١٢كتاب مجلس قسم الفلسفة بجلسته في        .١
ميالد زكي غـالي االسـتاذ المتفـرغ     / د.على تعيين السيد أ   

/ د.بالقسم رئيساً لمجلس ذات القسم نظرا العتـذار الـسيد أ          
فضل اهللا محمد اسماعيل االستاذ الوحيد العامل بالقسم عـن          

 مجلس القسم وعدم وجود أساتذة مـساعدين عـاملين           رئاسة
 .بالقسم و ذلك لحسن سير العملية التعليمية واالدارية بالقسم

 

 مجلس وافق
 .الكلية

 الحقـوق  فـي  المتفرغ االستاذ بمعاملة الكلية مجلس أوصى .٢
  .العامل االستاذ معاملة القانوني والمركز المالية

 

 

   :الطالب شئون موضوعات: ثالثاً
 

 

 ٢٠١١/٢٠١٢ الجـامعى  العام لنتائج التظلمات لجنة تشكيل .١
   :من كل من

 الجمال اسماعيل أحمد. د -

 المصري كمال عصام. د -

 البهي فتحي أشرف. د -

 فضل مصطفى شيرويت. د -

 جنينه ابو عبدالمقصود بدور. د -

 التعليم لشئون الكلية وكيل السيد أحمد على/ د.أ رئاسة تحت
 اعتذر وقد باللجنة وتنظيمه العمل عتوزي ولسيادته والطالب

 محمـد  مجـدى / د.أ الـسيد  اللجنـة  لعضوية االنضمام عن
  .حسين

 

 

 الجـامعي  للعـام  سـبتمبر  دور امتحانات عقد موعد تحديد .٢
 .٢٢/٩/٢٠١٢ الموافق السبت يوم ٢٠١١/٢٠١٢

 

 

  
  
  
  
  
  
  
  

            
  أغسطس

  
 

 المراجعـة  للجنـة  موحدة وقواعد آليات لوضع لجنة تشكيل .٣
  :من كل من لعلميةا االقسام جميع على تطبق

 عضواً    شلبي عزت حسين الدين عالء. د -

 



 رئيساً    رحومة السعيد محمد حسام. د -

 عضواً      أبوعلى محمود محمد. د -
 

 من للتدريس انتدابات من العلمية االقسام طلب على الموافقة .٤ 
 .٢٠١٢/٢٠١٣ الجامعي للعام الجامعة وخارج داخل

 

 

 الجـامعي  الكتـاب  في لنظرل المشكلة اللجنة بين التنسيق يتم .٥ 
 فـي  والمودعـة  بالكلية المعروفه للتوصيفات مطابقته ومدى
 وحـدة  مدير  رحومة حسام/ الدكتور السيد مع الجودة وحدة

 .العلمية االقسام رؤساء والسادة بالكلية الجودة ضمان

 

 علـى  ٤/٨/٢٠١٢ في بجلسته  التاريخ  قسم مجلس موافقة .٦ 
 واالثار المصرية االثار ( قسمال شعبتى الطالب قبول قواعد

 عشر خمسة بقبول ٢٠١٢/٢٠١٣ الجامعي للعام ) االسالمية
 االعلــــى بــــشرط شــــعبة لكــــل طالبــــا

 الحاصـل  يفـضل  و درجــــــــــــــــة
 على الحاصل يفضل و. التخصص مواد في جيد تقدير على
 .التخصص مواد في جيد تقدير

ـ  األثـــــار  لجنـة تشكيل ان وعلى  ـريةالمـصــــ
   :مـــــــــــــن

  صقر فايزة/ د.أ -
   فراج مرفت.د -
   أنور فايز. د -
   :من االسالمية اآلثار لجنة وتشكل
   الجمـال أحمــــد. د -
   سعيد احمد. د -
 . عثمان منى. د -

 

 

   
   :الثقافية العالقات موضوعات:رابعاً

 

 

كتــــاب مجلس قـسم اآلثـار والدراسـات اليونانيـة           .١ 
 بترشـيح بعـض   ٤/٨/٢٠١٢بجلسته في والرومانية بالكلية  

السادة اعضاء هيئة التدريس لحـضور مـؤتمر االثـاريين          

  
  
  
  
  



 اكتـوبر   ١٧-١٢العرب والمقرر انعقاده في الفتـرة مـن         
 بالمملكة المغربية  بابحاث مقبوله وتقديم ايـصاالت         ٢٠١٢

 :سداد رسوم االشتراك في المؤتمر وهم

 أستاذ مساعد  حنان الشافعي. د -

 أستاذ مساعد  سماح الصاوي. د -

 مدرس  شيرويت فضل. د -

 

  -  : القرار
 مجلس وافق
 الكلية

كتــــاب  مجلس قـسم التـاريخ واالثـار المـصرية            .٢ 
واالسالمية  بشأن الموافقـة علـى المنحـة التـى حـصل             

أحمد محمد عبـدالقوي    / عليهــــــــــا الطالب   
شعير   المعيد بالقسم لدراسة الماجـستير بجامعـة جـورج           

ت جوتنجن بألمانيا ضمن مشروع ميداستار  في الفترة         أوغس
/ د. وقد وافق السيد أ    ٣١/٧/٢٠١٣ وحتى   ١/١٠/٢٠١٢من  

على أحمد السيد المشرف على الطالب ووكيل الكلية لـشئون   
 .التعليم والطالب

 

  -  : القرار
ــق  وافـ
ــس  مجل

  .الكلية
 

  
احيطت لجنة العالقـات الثقافيـة بجلـستها المنعقـدة فـي             .٣

 علـــى التقريـــر المقـــدم مـــن    ١١/٨/٢٠١٢
ــسيـــــــــــــــــــــــــــ ال

عبير قاسم القائم بعمل رئيس قسم اآلثـار        / ــدة الدكتورة   
والدراسات اليونانية والرومانية  بالكلية  بشأن اشتراكها في         

 .٢٨/٧/٢٠١٢-٢٤مؤتمر االنسانيات بفرنسا الفترة من 

  
 

  
  

  -  : القرار
ــيط ــس اح  مجل

ـ  علماً الكلية  عم
ــديم ــة تق  التهنئ

 / الدكتورة للسيدة
 عبدالمحسن عبير

ــم ــا قاس  لتمثيله
 ممثلـة  المشرف

 وعـن  الكلية عن
 مـصر  جمهورية



 أن حيـث  العربية
ــؤتمر ــان الم  ك

 الفرنسية باللغة
   

  
  - :الشباب رعایة موضوعات : خامسًا

 

 

وافق مجلس الكلية على تشكيل  لجـان مستـشاري اتحـاد             .١ 
 : على النحو التالي ٢٠١٢/٢٠١٣الطالب للعام الجامعي  

 ماهر ابوالسعيد. د  اللجنة الثقافية -
 
 سامح العشماوي.  د لجنة التكنولوجيا -
 عبد العظيم احمد عبدالعظيم. د  لجنة األسر -
 السيد شحاتة.   د اللجنة الرياضية -
 شيرويت فضل. اللجنة الفنية   د -
 مجدى بيومي. د  لجنة الجوالة -
 حسين قمح. اللجنة االجتماعية والرحالت د -

 

 

وافق مجلس الكلية على اختيار السادة اعضاء هيئة التدريس          .٢ 
التالية اسماؤهم ليكونا عـضوين بمجلـس ادارة صـندوق          
التكافــل االجتمــاعي للطــالب للعــام الجــامعي     

  :وهما٢٠١٢/٢٠١٣
  .صقر محمود فايزة/ د.أ -

  .عادل اسماعيل هالل. د -

 

 المجتمـع  خدمـة  لجنة موضوعات :   سادساً  
 البيئة وتنمية

 

 خدمـة  لجنـة  مقرر حسين مجدى/ د.أ السيد كتاب .١ 
 ١/٨/٢٠١٢ فـي  بجلـستها  البيئـة  وتنمية المجتمع
 المتعثـرين  الطـالب  بدعم الجامعة مقترح بمناقشة
 الموضـوع  دراسـية  اللجنة تطلب و كفاءتهم ورفع

  .المقترحات ووضع
 

  -  : القرار
 مـع  التنسيق يتم

/ الـدكتور  السيد
ــسام ــد  ح  محم
 رحومـة  السعيد

ــدير  وحــدة م



 الجــودة ضــمان
 .للتفعيل

 في بجلستها البيئة وتنمية المجتمع خدمة لجنة اقتراح .٢ 
 االعالمـي  الـدعم  وحدة تفعيل باعادة ١/٨/٢٠١٢

  .عملها معوقات وازالة
 

  -  : القرار
 تفعيل يتم

ــل  عمـ
ــدة  وحـ
ــدعم  الـ
 االعالمي
 عــــن
 طريــق

 ادارة
ــة  الجامع
 ولـــيس
ــة  الكليـ

 أن حيث
ــدة  الوح

ــةت  ابعـ
 الدارة

  .الجامعة
 

  :العليا الدراسات موضوعات : سابعاً 
 لدرجـة   العليـا  للدراسـات  الجغرافيـا  قسم نتيجة اعتماد .١ 

 الـساعات  بنظـام  ، الطبيعيـة  الجغرافيـا  شعبة الماجستير
 علـى  بنـاء  ، ٢٠١٢ الجـامعي  للعام الربيع فصل المعتمدة
 ادارة مـن  يرجـى  و ٢/٧/٢٠١٢ في القسم مجلس اعتماد
 باتمام الخاصة االجراءات انهاء العليا الدراسات قسم و الكلية

 المعتمـدة  الـساعات  برنامج في الدراسة لبدء تمهيدا النتيجة
 . ٢٠١٢ الخريف فصل

 

 

 الطويـل  عبدالغنى عزاز هبه / الطالبة بحث تسجيل فترة مد .٢ 
 الجغرافيا مجلس موافقة على بناء الماجستير لدرجة المسجلة

 حتى ١٠/٦/٢٠١٢ من اعتبارا عامين لمدة ٢/٧/٢٠١٢ في

  
  
  
  -  : القرار  



 .المشرف تقرير على بناء ٩/٦/٢٠١٢
 

 مجلس وافق
    الكلية

 
 محمود عبدالرحمن / للطالب االداب في دكتوراه درجة منح .٣ 

 فــي الجغرافيــا قــسم مــن منــصور ابــراهيم
موضــــــــــــــــــــــــــو

 – االسـكندرية  محافظـة  فـي  الخضراء المسطحات  ( ع
 االولـى  الشرف مرتبة بتقدير ) الترويح جغرافية في دراسة

 اتـم  أن بعـد  ٢/٧/٢٠١٢ في القسم مجلس موافقة على بناء
 المناقـشة  لجنة ابدتها التى والمالحظات التصويبات الطالب
 .١٧/٥/٢٠١٢ المناقشة تاريخ بأن علما والحكم

  

  
  
  
  
  

  -  : القرار
ــق ــس واف  مجل

   الكلية

 المـسجلة   سالم أحمد عزيزة/ الطالبة بحث موضوع يلتعد .٤ 
 قـسم  مجلـس  موافقة على بناء االداب في الدكتوراه لدرجة

 الجبـل  بمنطقـة  الـسياحة  ( من ٢/٧/٢٠١٢ في الجغرافيا
 والغايـات  الجغرافـي  البعد – الليبية بالجماهيرية األخضر
 – بليبيا االخضر الجبل بمنطة السياحة ( ليصبح ) المستهدفه

  ) .المستهدفه والغايات الجغرافيا لبعدا
 شـطب  على ٢/٦/٢٠١٢ بتاريخ التاريخ قسم مجلس موافقة .٥

 اسـتنفذت  النهـا  حامد مرسى فؤاد أحمد داليا / الطالبة قيد
 إظهـار  دون سـنوات  تسع عن يزيد ما لها االستثنائية المدد
 . االشراف لجنة قرار على وبناء الرسالة انجاز في جدية

   
 

  
  
  

  -  : رالقرا
ــق ــس واف  مجل

   الكلية

 والرومانيـة  اليونانيـة  والدراسات اآلثار قسم مجلس موافقة .٦ 
 الدراسـات  فتح ارجاء على ١/٧/٢٠١٢ بتاريخ عقدت التى
 شـهر  لحلول نظرا ذلك و ٢٠١٢ لعام الصيف لفصل العليا

 لعـام   الخريـف  فـصل  الى الفطر عيد اجازة ثم رمضان
٢٠١٢. 

  

  
  

  -  : القرار   
ـ     مجلــس قواف

   الكلية

 بـاب  فـتح  ٢٤/٦/٢٠١٢ فـي  الفلسفة قسم مجلس موافقة .٧ 
 لدرجـة  المعتمـدة  الـساعات  نظـام  الصيف فصل الدراسة

 السبت من الفترة في وذلك ٢٠١٢ الجامعي للعام الماجستير
 . أغـسطس  مـن  االخيـر  االسبوع وحتى يوليو من االول

  
  
  
  
  

  -  : القرار



 عقـدة المن بجلسته الفلسفة قسم مجلس قرار في اللجنة نظرت
 بنظام العليا للدراسات الصيف فصل بشأن ٢٤/٦/٢٠١٢ في

 فـتح  علـى  يـدل  ما وجود لعدم نظرا و المعتمدة الساعات
 متعلقـات  أو قرارات بأى يعتد فال البرنامج هذا في الدراسة

 .المطلوبة االوراق القسم تقديم مع الشأن بهذا
 

ــق ــس واف  مجل
 تقـديم  مع  الكلية

 وراقاال القـــسم
 المطلوبة

 مـد  علـى  ٤/٨/٢٠١٢ في العربية اللغة قسم مجلس موافقة .٨ 
 محمـد  مـصطفى  خالد / للطالب عامين لمدة التسجيل فترة

 علـى  بنـاء  عامين لمدة الماجستير لدرجة ابوشبانه ابراهيم
 الطالـب  تـسجيل  تـاريخ  بان علما االشراف لجنة اقتراح

٢١/٤/٢٠٠٧ . 
  

  
  -  : القرار
ــق ــس واف  مجل

   ليةالك

 المعتمـدة  الساعات بنظام العليا الدراسات فتح على الموافقة .٩ 
 فـي  المنعقـدة  بجلسته التاريخ قسم مجلس موافقة على بناء
 – القـديم  التـاريخ  : االتيـة  التخصصات في ٤/٨/٢٠١٢

 و الحـديث  التـاريخ  – االسالمي التاريخ – الوسيط التاريخ
 مجدى. د و دعبدالحمي عبدالقادر محمد/ د.أ من كل اعترض

 لعـدم   الوسـيط  التاريخ شعبة في الدراسة فتح على بيومي
 . البشرية الكوادر توافر

 

 ببرنامج الخاصة المقررات توزيعات على  اللجنة وافقت .١٠ 
 مـن  المقدم للتصور وفقا ودكتوراه ماجستير الحديث التاريخ
 ٤/٨/٢٠١٢ بتـاريخ  المنعقـدة  بجلسته التاريخ قسم مجلس

 تـدريس  داسنا مبدأ على االساتذة السادة من ثالثة واعترض
 .العليا للدراسات للمدرسين مواد

 

  -  : القرار
 يعــــــاد

 للقـسم  الموضوع
ــادة ــع الع  توزي

 استبعاد مع المواد
ــين ــي المدرس  ف
 التى التخصصات

 و اساتذة بها يوجد
  .مساعدين أساتذة

 
 ابوالحـسن  والء / للطالبة والمناقشة الحكم لجنة تشكيل .١١ 

 مـن  االداب في الماجستير لدرجة المسجلة  الغنىعبد سعيد
 حـديث  تـاريخ  – واالسالمية المصرية واالثار التاريخ قسم
 فـي  ٤/٨/٢٠١٢  بتـاريخ  القـسم  مجلس موافقة على بناء

 العربـي  الـصراع  فـي  االمريكيـة  الدبلوماسية " موضوع
 - :التالي النحو على وذلك ) " ١٩٧٩-١٩٦٧ (االسرائيلى

 التاريخ استاذ    رئيسا   السروجي محمود محمد/ د.أ
  االسكندرية آداب بكلية والمعاصر الحديث

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  -  : القرار   



 التـاريخ  استاذ   عضوا    اباظة عثمان فاروق/ د.أ
  االسكندرية آداب بكلية والمعاصر الحديث

 التـاريخ  أستاذ   مشرفاً    هريدي أحمد صالح/ د.أ
  دمنهور جامعة االداب بكلية والمعاصر الحديث

 .١٠/٥/٢٠٠٨ التسجيل تاريخ بان علما
   
  

 

 مجلــس وافـق   
   الكلية

 جمـال  ايمـان  / للطالبة والمناقشة الحكم لجنة تشكيل-١٢ 
 قسم من االداب في الماجستير لدرجة المسجلة  قدري محمد

 ٥/٨/٢٠١٢  بتاريخ القسم مجلس موافقة على بناء  الفلسفة
 صـامويل  عنـد  الحـضارات  صدام نظرية " موضوع في

 في االزمة ادارة استراتيجيات في تحليلية دراسة– هنتنجتون
 صالح/ د.أ التالي النحو على وذلك  " جديد عالمي نظام ظل

 الـسياسة  فلـسفة  استاذ   رئيسا   رسالن بسوني الدين
  القاهرة آداب بكلية

ــتاذ   عضوا     اسماعيل محمد اهللا فضل/ د.أ  اســــ
  دمنهور جامعة داباال كلية وعميد فلسفةالسياسة

 مـساعد  أستاذ   مشرفاً        ابراهيم مصطفى ابراهيم/ د
   بكلية المتفرغ الحديثة الفلسفة
  دمنهور جامعة االداب

 .٩/٤/٢٠٠٨ التسجيل تاريخ بان علما
 

 

 مـن  الالزمـة  التوجيهات باصدار الكلية ادارة اللجنة توصى١٣ 
 افادة بمسوغ تفاءواالك العليا بالدراسات الطالب ملفات قبول أجل

 الكلية من معتمدا البكالوريوس أو الليسانس درجة على الحصول
 للتقـدم  الطـالب  علـى  تيسيرا الجامعة من الدرجة اعتماد لحين
 .٢٠١٢ خريف لفصل
 

  
  

  -  : القرار
 مجلس وافق

    الكلية
  

 
 العليـا  للدراسـات  الجامعـة  رئيس نائب/ د.أ السيد كتاب -١٤ 

 فـتح  الكلية مجلس بموافقة سيادته وافاةم طلب  بشأن والبحوث
 الخدمـة  فـي  والدكتوراه الماجستير في العليا الدراسات برنامج

 .بدمنهور االجتماعية الخدمة ومعهد الكلية بين شراكة االجتماعية
 

  
  

  -  : القرار
 مجلس وافق

    الكلية



 
 التـاريخ  قسم مجلس رئيس  صقر فايزة/ د.أ السيدة كتاب -١٥  

 ٤/٨/٢٠١٢ فـي  بجلـسته  علمـا  القسم مجلس احاطةب بالكلية
 الغـاء  بـشأن  هريـدي  صالح/ د.أ السيد من المقدمة بالمذكرة
 .العليا بالدراسات المعتمدة الساعات

  
  -  : القرار
 النظـر  يرجأ

   الموضوع في
  
 القادم للعام      

 ٨/٨/٢٠١٢ فـي  بجلسته االجتماع قسم مجلس موافقة - ١٦ 
 الماجـستير  لرسـالة  ناقشةوالم الحكم لجنة تشكيل على

 " وموضـوعها  قطب فوزي اسالم / بالطالبة الخاصة
 بالـسلوك  وعالقتهـا  الـشباب  لـدى  القانونيـة  الثقافة

 جامعـة  فرع  طالب على تطبيقية دراسة – االجرامي
 - :التالي النحو على وذلك" بدمنهور االسكندرية

ــشرفا       ابراهيم بدر ناجي. د  رئيساومــ
  دمنهور بآداب المساعد اعاالجتم علم استاذ  

ــتاذ   عضوا       القصاص محمد مهدى. د ــم اس  عل
  المنصورة بآداب المساعد االجتماع

ــتاذ   مشرفاًمشاركاً     السيد شحاته السيد/ د  اس
  دمنهور بآداب المساعد االجتماع علم
 .٩/٤/٢٠٠٨ التسجيل تاريخ بان علما

  

  
  
  
  
  
  
  
  

  -  : القرار
 مجلس وافق

 الكلية

 ٨/٨/٢٠١٢ فـي  بجلسته االجتماع قسم مجلس موافقة - ١٧ 
 الـدكتوراه  لرسـالة  والمناقشة الحكم لجنة تشكيل على

ــة ــة الخاص ــى / بالطالب ــصود نه ــالي عبدالمق   غ
 بالفـضائيات  الحواريـة  البـرامج  دور " وموضوعها

 مـن  عينـه  لدى  االنسان حقوق ثقافة نشر في العربية
 - :التالي النحو على وذلك " المصري الشباب

 االذاعـة  استاذ   مشرفاً    الحديدى سعيد منى. د.أ
  القاهرة جامعة االداب كلية والتليفزيون

ــد   عضواً    مكاوي عماد حسن/ د.أ ــة عمي  كلي
  القاهرة جامعة االعالم

 استاذ           عضواً    اسماعيل محمود قدري/ د.أ
  بدمنهور التجارة كلية وعميد السياسية العلوم

  
  
  
  

  -  : القرار     
 مجلـس  وافق    

   الكلية



ــتاذ   مشرفاًمشاركاً     بيومي أحمد مجدى/ د  اس
  -  : القرار بآداب المساعد االجتماع علم

  دمنهور  الكلية مجلس وافق
 .٩/٤/٢٠٠٨ التسجيل تاريخ بان علما

  
 

 


