
 
  
  
  

   ٢٠١٢/٢٠١٣للعام الجامعي محضر مجلس الكلية الثالث
  ١٦/١٠/٢٠١٢المنعقد يوم  الثالثاء الموافق   

**********  
/  السيد األستاذ الدكتورورئاسة صباحا   بمكتب لحادية عشرة        اجتمع مجلس الكلية في تمام الساعة ا      

  -:ه   عميد الكلية و بحضور كل من ماجد محمد شعل
 وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب      على أحمد السيد/ د.أ .١
 وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة      مجدي محمد حسين/ د.أ .٢
 رئيس مجلس قسم الجغرافيا    محمد عبد القادر عبد الحميد/ د.أ .٣
 يخرئيس  مجلس قسم التار      فايزة محمود صقر/ د.أ .٤
 رئيس مجلس قسم اللغة العربية     عبدالواحد حسن الشيخ/ د.أ .٥
 رئيس مجلس قسم الفلسفة      ميالد زكى غالي/ د.أ .٦
 االستاذ المتفرغ بقسم الجغرافيا      محمد مجدى تراب/ د.أ .٧
 القائم بعمل رئيس قسم االجتماع      السيد شحاته السيد. د .٨
  م اللغة اإلنجليزيةالقائم بعمل رئيس قس    ميراندا محمد خميس الزوكه. د .٩
القائم بعمل رئيس قسم اآلثار والدراسات اليونانية       عبير عبد المحسن قاسم. د .١٠

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

 -:و اعتذر عن عدم الحضور 
  االستاذ المتفرغ بقسم التاريخ    صالح أحمد هريدي/ السيد االستاذ الدكتور

  
   االجتماعماجد محمد شعله عميد الكلية ورئيس المجلس /  د.افتتح السيد أ

  "بسم اهللا الرحمن الرحيم " 
عميد الكلية ورئيس المجلس بجميع     / د.في بداية االجتماع رحب السيد أ      -

فـضل اهللا  / د.السادة الحاضرين ثم تقدم سيادته بشكر واجـب للـسيد أ          
محمد اسماعيل عميد الكلية االسبق لما بذله فـي فتـرة عمادتـه مـن               

 و خدمة العمليـة التعليميـة       مجهودات غير عادية في رفع شأن الكلية      

  
           

  
  جامعة دمنهور
 كلية اآلداب



واالدارية مع تقديم سيادته التهنئة للجميع  بقرب حلول عيد االضـحى             
  .المبارك

 رئيس مجلس قـسم  الفلـسفة     -ميالد زكى غالى      / د.كما هنئ السيد أ    -
جميع السادة الحاضرين وجميع االخوة المسلمين بقـرب حلـول عيـد            

 .االضحى المبارك
 :المجلس على النحو التالي ثم شرع سيادته في موضوعات  -

 -:موضوعات اإلحاطة : أوال 
  .تم التصديق على محضر مجلس الكلية السابق  .١

 

  -:موضوعات هيئة التدريس : ثانياً
 

كتاب مجلس قسم التاريخ واآلثار  -١
 ٢/١٠/٢٠١٢المصرية  بجلسته في 

صابر / بالموافقة على  تعيين السيد
محمد صادق سالم المعيد بالقسم 

مدرس مساعد بشعبة اآلثار بوظيفة 
المصرية القديمة بالقسم بناء على  
موافقة مجلس الجامعة على منحه 

 والقسم ٣٠/٩/٢٠١٢الماجستير في 
يشهد له بحسن السير والسلوك منذ 

  .تعينه معيداً

  -: القرار  
  .وافق مجلس الكلية

 

كتاب مجلس قسم الجغرافيا بجلـسته       -٢
 على طلب   ٢٣/٩/٢٠١٢الطارئة في   

عالن للتعيين فـي وظيفـة معيـد        اال
من الحاصـلين  ) شعبة عامة   ( بالقسم  

على تقدير تراكمي جيدجدا من العـام       
 من خريجي   ٢٠١٠/٢٠١١الجامعى  

الكلية و ذلك نظرا لعدم حـصول أى        
من الطالب في الشعبة العامة علـى        
ــام    ــداً لع ــي جيدج ــدير تراكم تق

٢٠١١/٢٠١٢.  
 

  -: القرار  
لخطة وافق مجلس الكلية طبقا ل

  .الرباعية لتعيين المعيدين
  
 



كتاب مجلس قسم اللغة العربية و آدابهـا         .١
بتجديد طلب القسم الـسابق بفـتح قـسم         

 - فارسـي  –عبـري   ( اللغات الـشرقية    
والذي تم الموافقة عليه من قبـل       ) تركي  

مجلس القسم والكلية لذا يطالب المجلـس       
بتفعيل  هذا القرار و سرعة تنفيذه  و ذلك         

  .سمبفتح الق
 

  -: القرار  
إرجاء فتح القسم لحين النقل للمبنى 

  .الجديد
  
 

  :موضوعات شئون الطالب :   ثالثا
 

كتاب  مجلس قـسم الجغرافيـا بجلـسته          .١
 برفض طالب   ١٦/٩/٢٠١٢الطارئة في   

شعبة الخرائط والمساحة المحـولين مـن       
الجامعات المصرية إلي قـسم الجغرافيـة     

 الخـرائط   بالكلية نظرا ألن إمكانات شعبة    
والبـشرية  ) أجهـزة   ( والمساحة المادية   

الممثلة في مدرس مادة واحـد ال تـساعد      
على حسن سير العملية التعليمية بالـشعبة       
في ضوء الزيادة في اعداد طالب الشعبة       

  .بالقسم
 

  -: القرار  
 .وافق مجلس الكلية

كتاب مجلس قسم الفلـسفة بجلـسته فـي          .٢
 على اعتماد نتيجة القبـول      ٢/١٠/٢٠١٢

ــامعي    ــام الج ــسياسة للع ــشعبة ال ب
٢٠١٢/٢٠١٣.  

 
 

  -: القرار  
  .وافق مجلس الكلية

  
 

كتاب مجلـس قـسم التـاريخ واآلثـار          .٣
االثار ( المصرية باعتماد القبول بشعبتى     
للعـام  ) المصرية واالثـار االسـالمية      

  .٢٠١٢/٢٠١٣الجامعي 
 

 

  -: القرار  
  .وافق مجلس الكلية

 

  :موضوعات العالقات الثقافية :   رابعا
 

أحيطت اللجنة الثقافيــــــــــة    .١
بجلــــــــــــــــــستها 

  -: القرار  
أحيط  مجلس الكلية الكلية مع تقديم 



المنعقــــــــــــــــــدة 
ـــي  فـــــــــــــــــ

 بالتقريــــــــر  ١٠/١٠/٢٠١٢
المقـــــــــــــــــــدم 
ـــن  مـــــــــــــــــ
الــسيــــــــــــــــدة 

المحــسن قاســم  عبيــر عبد/ الــدكتورة 
 ٢٩لحضورها المؤتمر الذي عقد بجامعة      

مايوس باسطنبول بتركيا ببحـث تحـت       
التزواج بين الحـضارات مـن      " عنوان  

و ذلك في الفترة من     " خالل المقابر اليكية    
  .٢٠١٢ سبتمبر ٧-٥

 

  .التهنئة لسيادتها
  

 

  :جنة المكتبة موضوعات ل:   خامساً
 

محمد عباس  / د.االهداء المقدم من السيد أ     .١
ابراهيم عبارة عن ثالث نسخ من كتـاب        

  .االنثربولوجيا علم اإلنسان 
 

  -: القرار  
وافق المجلس على قبول اإلهداء مـع      

  .تقديم الشكر لسيادته
  
 

صابر صـادق   / اإلهداء المقدم من السيد      .٢
سالم الحاصل على درجة الماجستير مـن       
قسم التاريخ واالثار المصرية عبارة عن      
نسخه إضافية مـن رسـالة الماجـستير        

  .الخاصه به
 

  -: القرار  
وافق مجلس الكلية مع تقديم الشكر 

  لسيادته
 

  :موضوعات الدراسات العليا: سادساً 
 

المذكرة المقدمـة مـن الـسيد االسـتاذ          .١
على أحمد السيد وكيـل الكليـة       / الدكتور

ور الوسـطى بـشأن     واستاذ تاريخ العص  
جمعه مدحت السيد   / تسجيل بحث الطالب    

( عبدالعاطى لدرجة الدكتوره قسم التاريخ      
بنظام الساعات المعتمـدة    ) تاربخ وسيط   

  -: القرار  
يعاد الموضوع لقسم التاريخ للدراسة 

  .وابداء الرأى
 



بعد اجتيازة للمقررات المطلوبة للتـسجيل      
  .بآداب االسكندرية

 
الكليـة بنـسخه اسـطوانه      امداد مكتبـة     .٢

)   دكتوراه –ماجستير  ( للرسائل الممنوحة   
وكذلك اسطوانة لخطة البحـث الخاصـة        
بالتسجيل لكل طالب في مرحلة الماجستير      
والدكتوراه و كذلك مراسلة كل من حصل       
على الماجستير والدكتوراه بارسال نسخه     
اسطوانة لمكتبة الكلية و ذلك بنـاء علـى       

نا مـن وزارة التعلـيم      الخطاب الوارد الي  
العالى وحدة ادارة مـشروعات تطـوير       

  .التعليم العالى
 
 

  -: القرار  
حـسام  / التنسيق مع السيد الـدكتور    

رحومة  مدير وحدة ضمان الجـودة       
  .بالكلية بخصوص هذا الشأن

 

/ منح درجة الماجستير في اآلداب للطالبة        .٣
ايمان محمد فتحي عبـدالاله  مـن قـسم          

ير ممتاز بناء على موافقـة  الجغرافيا  بتقد 
 ١/١٠/٢٠١٢مجلس قسم الجغرافيا فـي      

ــصويبات   ــة الت ــت الطالب ــد أن اتم بع
والمالحظام التى ابدتها لجنـة المناقـشة       
والحكــم علمــا بــأن تــاريخ المناقــشة 

٣٠/٨/٢٠١٢.  
 

  -: القرار  
  .وافق مجلس الكلية

 

/ منح درجة الدكتوراه  في اآلداب للطالب       .٤
د بتقـدير مرتبـة   سامح السعيد علـى داو  

الشرف االولى بناء على موافقة مجلـس       
 بعد  ١٣/١٠/٢٠١٢قسم اللغة العربية في     

أن الطالب التصويبات والمالحظات التى     
ابدتها لجنة المناقشة والحكم علمـا بـأن        

  .٢٦/٨/٢٠١٢تاريخ المناقشة 
 

  -: القرار  
  .وافق مجلس الكلية

  
 

صـامويل  / الطلب المقدم مـن الطالـب        .٥
كى  السلوفاكي الجنسية لدراسـة      جافرنس

  -: القرار  
  .وافق مجلس الكلية



أربعة مقررات بقسم التاريخ ومقرر واحد      
من قسم االثـار والدراسـات اليونانيـة        
والرومانية علما بأن الطالب موفد علـى       

لمدة ستة أشـهر    ) الميديا ستار   ( برنامج  
قابله للتجديد وتحت االشراف االكـاديمي      

  .عادل اسماعيل محمد هالل/ للدكتور 
 

  
 

بناء على طلب مجلس قسم الفلسفة وافـق         .٦
مجلس الكلية على فتح الدراسات العليا في       
شعبة الفلسفة وتاريخها وقبـول تـسجيل       
الطالب في أربع مقررات  فصل خريف       

٢٠١٢.  
 

  -: القرار  
  .وافق مجلس الكلية

 

 
 


