
 

  

  محضر مجلس الكلية 

   ٢٠١٢/٢٠١٣للعام الجامعي الجلسة الثانية 

  ٩/٢٠١٢/ ١٠المنعقد يوم  االثنين الموافق 

**********  

فـضل اهللا  /  السيد األستاذ الدكتورورئاسة صباحا   بمكتب لحادية عشرة     اجتمع مجلس الكلية في تمام الساعة ا  
  -:مد إسماعيل  عميد الكلية و بحضور كل من مح

 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
 سم التاريخرئيس  مجلس ق      فايزة محمود صقر/ د.أ .٤
 رئيس مجلس قسم اللغة العربية      عبدالواحد حسن الشيخ/ د.أ .٥
 االستاذ المتفرغ بقسم التاريخ      صالح أحمد هريدي/ د.أ .٦
 االستاذ المتفرغ بقسم الفلسفة      ميالد زكى غالي/ د.أ .٧
 القائم بعمل رئيس قسم االجتماع      السيد شحاته السيد. د .٨
  اذ المساعد بقسم الجغرافيااالست    عبدالعظيم أحمد عبدالعظيم. د .٩

 المدرس بقسم التاريخ      عادل اسماعيل هالل. د .١٠
 أمين الكلية    إبراهيم سعد الشرقاوي/ السيد  .١١
 داريإ             نفين محمد رحومة/ السيدة  .١٢

 -:و اعتذر عن عدم الحضور  كل من 

  محمد مجدى تراب/ د.أ .١
 ميراندا محمد خميس الزوكة. د .٢
 عبير عبدالمحسن قاسم. د .٣
 حسام محمد السعيد رحومة. د .٤

  

  فضل اهللا محمد إسماعيل عميد الكلية ورئيس المجلس  االجتماع/  د.افتتح السيد أ
  "بسم اهللا الرحمن الرحيم " 

  

          

  

  جامعة دمنهور

 كلية اآلداب



  

عميد الكلية ورئيس المجلس بجميع     / د.في بداية االجتماع رحب السيد أ      -
ـ         ام السادة الحاضرين مهنئاً بالعام الدراسي الجديد ومتمنياً أن يكـون ع

  .سعيد على الجميع
 

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

 

 القرار

تم التصديق على محضر مجلس الكليـة الـسابق           .١
من موضوعات الدراسـات    ) ١٠(ماعدا البند رقم    

: " العليا والذي عدل ليصبح على النحـو التـالي          
 الوسيط  بقـسم التـاريخ   ارجاء فتح شعبة التاريخ 

بنظام الساعات المعتمدة لعـدم تـوافر الكـوادر          
البشرية من أعضاء هيئة التدريس بالقسم و تقبـل         
شعبة التاريخ االسالمي الطالب القدامى فقـط وال        

  ".تقبل أى طالب جدد
 

 

  -:موضوعات هيئة التدريس : ثانيا 
 

مانية بجلـسته   كتاب مجلس قسم االثار والدراسات اليونانية والرو       .١
 بالموافقة على  تعيين اوائـل الخـريجين  طبقـا        ١/٩/٢٠١٢في  

للخطة الرباعية لتعيين المعيدين من أوائل خريجي الكلية دور مايو          
 بتقدير عام جيدجداً على االقل في الدرجة الجامعية األولى          ٢٠١٢

  .وجيد في مادة التخصص او ما يقوم مقامها 
 

  -: القرار  
ــق  وافـ
مجلـــس 

  .يةالكل
 

كتاب مجلس قـسم التـاريخ واآلثـار المـصرية بجلـسته فـي               .٢
 بشأن تشكيل مركز الدرسـات التاريخيـة العربيـة          ١/٩/٢٠١٢

  :والتركية بكلية االداب جامعة دمنهور على  النحو التالي
       عميد الكلية/ األستاذ الدكتور -

 بصفته    

وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث/ األستاذ الدكتور -

  -: القرار  
يرجأ 
النظر 
في 

تشكيل 
المرك



 فتهبص      

رئيس قسم التاريخ واالثار المصرية / األستاذ الدكتور -
 بصفته      

    المستشار القانوني للجامعة/ األستاذ الدكتور -
 بصفته    

    المستشار المالي للجامعة/ األستاذ الدكتور -
 بصفته    

 :متخصصون وهم  -

/  د–محمد رفعت االمام /   د–صالح أحمد هريدي / د.أ
 أحمد عبدالعزيز عيسى

  .عبدالمنعم محمد مجاهد/  د–اسماعيل الجمال أحمد / د
 

ز 
لحين 
وضع 
الئحة 
مالية 
و 

ادارية 
للمرك
ز 

واعتم
ادها 
من 

مجلس 
الجامع
ة و 
يفو

ض 
/ د.أ

صالح 
هريد
ي  
االستا
ذ 

المتفر
غ 

بقسم 
التاري
خ 
لالت

صال 
بالجان
ب 
الترك



  .ي
 

  
 
شأن توصـية اللجنـة المركزيـة    رئيس الجامعة ب/ د.كتاب السيد أ   .٣

لتنمية الموارد الذاتية بجامعة  دمنهـور بجلـستها المنعقـدة يـوم             
 بتشكيل لجنة تنمية الموارد الذاتية علـى ان تجتمـع           ٢/٨/٢٠١٢

اللجنة مرة واحدة شهريا وموافاة ادارة الجامعة بمقترحاتها حتـى          
يتسنى عرضها على اللجنة المركزية بالجامعـة فـي اجتماعهـا           

 .شهريال
 

  -: القرار  
يحال 

الموضوع 
/ د.للسيد أ

مجدى 
محمد 
( حسين 
وكيل 
الكلية 
لشئون 
خدمة 

المجتمع 
وتنمية 

  )البيئة
 

كتاب مجلس قسم التاريخ واالثار المصرية واالسالمية بجلسته في          .٤
أحمد سعيد عثمـان  .  بشأن الطلب المقدم من كل من د   ١/٩/٢٠١٢

 معيـدين بـشعبة االثـار       منى عثمان مرعي  لتعيين    / والدكتورة  
 ورأى أغلبية المجلـس     ٢٠١٢/٢٠١٣االسالمية من خريجي دفعة     

في النظر في احتياجات اآلثار االسالمية فـي الخطـة الخمـسية            
  .القادمة

 

  -: القرار  
االلتزا

م 
بالخط

ة 
الرباع

ــة  يـ
لتعيين 
معيدي

ن 
والمع

ــدة  تم
ــن  م
مجلس 
الجامع

ة 



والتى 
تنتهي 

ــي  ف
العــام 
الجامع

ي 
٢٠١

٢/
٢٠١

٣.  
 

السيد شحاته القائم بعمل رئيس قـسم       / تسجيل طلب السيد الدكتور    .٥
االجتماع االلتزام بكتاب ادارة الكادر الخاص بادارة الجامعة بـأن          
تقوم االقسام العلمية بالكلية بموافاة ادارة الكلية ببيانـات المعيـدين          
والمدرسين المساعدين الذين مر على تاريخ تعيينهم خمس سنوات         

  . من انجاز درجاتهم العلمية  ولم ينتهوا
 

 

  :موضوعات شئون الطالب :   ثالثا
 

ماجاء من بعض موضوعات بمحضر لجنة شئون الطالب بجلستها         
  : على النحو التالي ٥/٩/٢٠١٢في 

تم الوقوف على تقرير لجنة التظلمات و اعتماده وتفويض الـسيد            .١
تجد مـن  وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب النظر فيمـا يـس      /د.أ

  .حاالت حرجة قد تظهر
 

  -: القرار  
وافق 
مجلس 

الكلية على 
تفويض 

على / د.أ
أحمد 
السيد 
لرفع 

الحاالت 
الحرجة 
بحد 

أقصى 
درجة 

أودرجتين 
على 
  .األكثر



 

 ٢٠١٢ناقشت اللجنة االستعداد المتحانات الدور الثـاني سـبتمبر           .٢
نة  و أقرت اللج   ٢٢/٩/٢٠١٢والتى سوف تبدأ يوم السبت الموافق       

 الواردة مـن األقـسام و       ٢٠١٢تشكيالت كنتروالت دور سبتمبر     
  .كذلك تشكيالت اللجان االمتحانية

 

     -: القرار  
وافق 
مجلس 

  .الكلية
 

  .أحيط  مجلس الكلية علما
ويتم فـتح   ) طالب  ) ٣٠٠(وضع سقف للقبول بأى قسم في حدود         .٣

ود باب التحويل بين األقسام العلمية للطالب المستجدين فـي حـد          
و لمدة اسبوعين من بدء الدراسة عن طريق الـسيد األسـتاذ        % ٥

  .وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب/الدكتور 
 

  -: القرار  
ــق  وافـ
مجلـــس 
ــة   الكليـ
على ذلك  
مــا عــدا 
قسم اللغة  
االنجليزية 
ــون  يكـ
ــداد  أعـ
ــالب  الط
المقبولين 

   فيه بنـاء
على طلب  
ــسيدة  الـ
/ الدكتورة  

ميرانــدا 
ــد  محمـ
خمـــيس 

ة الزوكــ
القـــائم 
ــل  بعمـ
رئيس قسم  
اللغــــة 
االنجليزية 

ــالى   باجم
ــدد  عــ

)١٣٥ (
طبقــــا 
لالعلــى 
درجة في  
مادة اللغة  



االنجليزية 
على النحو  

  :التالي
 ١٠٠عدد  

ــب  طالـ
ــام    انتظـ

- ٢٥ 
ــب  طالـ
ــساب  انت

 -موجه    
 طالب  ١٠

  .محولين
مــــع 
ــويض  تف

على / د.أ
أحمـــد 
ــسيد  الـ
لمتابعــة  
ــداد  أعـ
المقبولين 

ــع  بجميـ
ــسام  باالق

  .ةالعلمي
 

ــة     .٤ ــسام العلمي ــل لألق ــاب التحوي ــتح ب ــة ف ــررت اللجن ق
ـــن  ـــالب الباقيـــــــــــ للطــــــــــ
لإلعــــــــــادة و ذلك بموافقــــــــــــة     

عميـد  / السيــــــد االستـــــــــــاذ الدكتور    
  .الكلية

 

  : القرار  
و -

ا
ف
ق
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ك
ل
ي
ة
.  

 

مجـدى  / ذ الـدكتور نظرت اللجنة في الرد الوارد من السيد األستا        .٥
حسين بشأن آلية التعامل مع الطالب المتعثـرين فـي الدراسـية             
ورأت ضرورة االستعانة بمرشدين أكـاديميين باألقـسام العلميـة          
بواقع مرشد لكل فرقة دراسية داخل قسمة يتولى عرض الحـاالت      
المتعثرة بين الطالب على وكيل الكلية لشئون التعلـيم والطـالب           

  .اسب للتعامل مع حالتهالقرار ما هو من
ومكتب السيد الوكيل يهيب باالقسام العلمية تحديد المشرف العـام          

 .عن كل قسم وكذلك المشرف االكاديمي لكل فرقة دراسية 
واللجنة توصى بتسليم كل قسم صورة من المعايير الخاصة بـذلك           

  .والواردة من وحدة الجودة بالكلية وبرجاء االلتزام بما فيها
 

  : القرار  
وافق  -

مجلس 
      .الكلية

عبدالواحد الشيخ الخـاص بالتنبيـه      / د.تقترح اللجنة اعتماد رأى أ     .٦
نحو توزيع المحاضرات على أيام األسبوع التى يحضر فيها كـل           
قسم من أقسام الكلية وال تتركز المحاضرات فـي يـوم واحـد أو     

  .يومين حين وضع الجداول الدراسية
 
  
 

  -: القرار  
ــق  وافـ
مجلـــس 

لكلية على  ا
ــضور  ح
ــسادة  الـ
ــضاء  اع
هيئــــة 
ــدريس  الت
أربعة أيام  
فــــي 
ــبوع  األس
ثالثة أيام  
ــداول  للج
الدراســية 
ــع  والراب
للــساعات 

  .المكتبية
  
 



  :موضوعات العالقات الثقافية :   رابعا
 

كتــــاب لجنة العالقـات الثقافيـة بجلـستها المنعقـدة فـي             .١
خطابـات   بشأن التوصية الى مجلس الكلية بتوجيـه         ٩/٩/٢٠١٢

شكر للسادة اعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم الذين شـاركوا فـي           
اللقاءات العلمية والبحثية أو مؤتمرات أو ندوات خارجيـة باسـم           

  .الكلية
 

  -: القرار  
وافق 
مجلس 

  .الكلية
 

كتــــاب لجنة العالقـات الثقافيـة بجلـستها المنعقـدة فـي             .٢
لتاريخ واالثار   بشأن الموافقة على كتاب مجلس قسم ا       ٩/٩/٢٠١٢

ــستــه    ـــة بجلـ ــصرية واالسالميـــــــــ المـ
ـــي   ـــدة فـــــــــ  ١/٩/٢٠١٢المنعقـــــــ

بالموافقـــــــــــــــة علـــــــــــــى 
سفـــــــــــــــــــــــــــــــر 

محمـد رفعـت    / السيـــــــــــــــــد الدكتور 
االمام  أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر المـساعد بالقـسم الـى            

ـ     الى  ١٦ـــــــــــــــن  أرمينيا خالل الفترة مـ
 اللقاء سلـسلة محاضـرات عـن العالقـات          ٢٠١٢ سبتمبر   ٢٣

المصرية األرمينية  ، علما بأن السفارة األرمينية ستتحمل نفقـات           
السفر واالقامةوعلى تفويض سيادته باعتباره ممثالً عن الكلية لعقد         
بروتوكول بأى مستوي في المجاالت العلمية والبحثية مع أرمينيـا          

  .ي أثناء الزيارةف
 

  -: القرار  
وافق 
مجلس 

  .الكلية
 

كتــــاب لجنة العالقـات الثقافيـة بجلـستها المنعقـدة فـي             .٣
  :  بشأن الموافقة على الطلبات  المقدمة من كل من٩/٩/٢٠١٢
 ميراندا محمد خميس الزوكه/ السيدة الدكتورة -
 أسماء عبدالسالم/ السيدة الدكتورة  -
  المليجيايمان/ السيدة الدكتورة  -

 لحضورهم المنتدى الدولى الحادي عشر لألدب المقارن الـذي يعقـد           
 جامعة القاهرة فـي الفتـرة مـن    –بقسم اللغة االنجليزية بكلية اآلداب   

 وذلك على نفقاتهم الخاصـة دون أن تتحمـل        ٢٠١٢ نوفمبر   ١٥-١٣
 .الجامعة أية نفقات

 

  -: القرار  
 وافق مجلس الكلية

 ٩/٩/٢٠١٢قات الثقافية بجلستها المنعقدة فـي  كتــــاب لجنة العال  
 ٣/٩/٢٠١٢بشأن موافقة مجلس قسم الجغرافيا بجلسته المنعقـدة فـي         

محمد مجدى تراب  االسـتاذ المتفـرغ بالقـسم          / د.على طلب السيد أ   
لهيئة التبـادل العلمـي األلمانيـة بالقـاهرة         ( بالتقدم بمشروع بحثي    

DAAD (     لى ان يتقدم سيادته بـأوراق     ووافقت اللجنة من خيث المبدأ ع

  -: القرار  
وافق 
مجلس 

  .الكلية
 



محمد مجـدى تـراب     / د.المشروع الدارة الكلية  ويرجي من السيد أ       
 DAADعمل ندوة تعريفية لمنح الهيئة لتبادل العلمي االلماني بالقاهرة          

  وذلك للمنفعه العامة
 

 خـالل  وافقت اللجنة على تفعيل حركة النشاط الثقافي بالكلية مـن      .٤
االستفادة من الطاقات البشرية المتميزة الموجودة بالكلية من خالل         
عقدة ندوة ثقافية تعقد كل شهر يتم االعالن عنها في شكل جـدول             
ينظمــه مستـــشار اللجنــة الثقافيـــة باتحــاد طـــالب    
الكليــــــــــــــة و ذلـــــــــــــك  
بنـــــــــــاء علــــــــى اقتـــــراح الــسيد 

  .ان المدرس بقسم اللغة االنجليزيةناجي رشو/الدكتور
 

  -: القرار  
وافق 
مجلس 
  .الكلية

 

  -:موضوعات لجنة المكتبة : خامسا 
 

 ربط مكتبة الكلية الكترونيا     ٩/٩/٢٠١٢نظرت اللجنة بجلستها في      .١
بمكتبات الجامعات المصرية المختلفة وادخال جميع عناوين الكتب        

  .والدوريات والرسائل الورقية
 

  - :القرار  
أحيط 
مجلس 
الكلية 

  .علماً
 

 بفتح مكتبة الكليـة حتـى       ٩/٩/٢٠١٢اقتراح اللجنة بجلستها في      .٢
 الساعة الخامسة مساء  

 

  -: القرار  
تفتح 

المكتبة 
حتى 

الساعة 
الثالثة 
عصرا 

  .يومياً
 

  :موضوعات لجنة خدمة المجتمع وتنمية البيئة :   سادسا
 

يل الكلية لشئون مجدى محمد حسين وك/ د.اقتراح  السيد أ .١
خدمة المجتمع وتنمية البيئة بعمل مجموعات تقوية 

  .للطالب المتعثرين

  -: القرار  
يتم 

التنسيق 



  
 

/ د.بين أ
على أحمد 

السيد 
وكيل 
الكلية 
لشئون 
التعليم 

والطالب 
والسيد 

/ د.أ
مجدى 
محمد 
حسين 
والسادة 
رؤساء 
  االقسام 

 
 

 لشئون خدمة مجدى محمد حسين وكيل الكلية/ د.اقتراح أ .٢
المجتمع وتنمية البيئة بأن يكون امتحان مواد التخلف لجميع  

  .طالب الفرق الدراسية في شهر سبتمبر من كل عام
 

  -: القرار  
هذا يتطلب تعديل 
 الئحة الكلية أوال

اقتراح  مجلس قسمى التاريخ والجغرافيا بـشأن المـشروع           .٣
 العالجـي   المقدم من ادارة الجامعة النشاء مشروع التكافـل       

  .العضاء هيئة التدريس والعاملين
 

  -: القرار  
تقويض 

/ د.السيد أ
مجدى 
محمد 
حسين 
وكيل 
الكلية 
لشئون 



خدمة 
المجتمع 
وتنمية 
البيئة 

باالتصال 
باالقسام 
العلمية 
لوضع 

مقترحاتهم  
بشأن هذا 
  .المشروع

 

  
  :موضوعات الدراسات العلیا:سابعا

 
وليد توفيق الدمرداش الشناوي    / تشكيل لجنة الحكم والمناقشة للطالب       .١

على المسجل لدرجة الماجستير في االداب من قسم اللغة العربية بناء           
حـذف  (  فـي موضـوع      ١/٩/٢٠١٢موافقة مجلس القسم بتاريخ       

وذلك على النحـو    ) الجملة في القرآن الكريم ، دراسة نحوية داللية         
  :التالي 

أســتاذ العلــوم      رئيساً ومناقشاً     د أحمد العمروسيمحم/ د.أ
 اللغوية وعميد كلية اآلداب جامعة كفر الشيخ

أســتاذ العلــوم     مناقشا  ممدوح عبد الرحمن الرمالى/ د.أ
  اللغوية بكلية دار العلوم جامعة المنيا

أســتاذ العلــوم     مشرفا    مجدى محمد حسين/ د.أ
  هوراللغوية ووكيل كلية آداب جامعة دمن

  ٨/١٠/٢٠٠٨علما بان تاريخ تسجيل الطالب 
  

 

  -: القرار  
 وافق مجلس الكلية

ايناس محمـد أحمـد الـسيد       / تشكيل لجنة الحكم والمناقشة للطالبة       .٢
علـى  المسجلة لدرجة الدكتوراه في اآلداب من قسم الفلـسفة  بنـاء             

نظريـة  (  فـي موضـوع   ٤/٩/٢٠١٢موافقة مجلس القسم بتاريخ      
 الثالـث عـشر     – العربي في القرن الـسابع الهجـري         معرفة العلم 
وذلك على النحو   )  خليفة بن أبي المحاسن الحلبي نموذجاً        –الميالدي  

  -: ر  القرا
وافق مجلـس   

  الكلية  
  

 



  :التالي 
ــسفة     مشرفاً ومناقشاً   ماهر عبد القادر محمد/ د.أ أســتاذ فل

 العلم بكلية اآلداب جامعة اإلسكندرية
ــسف    فضل اهللا محمد اسماعيل   مشرفا/ د.أ ة أســتاذ فل

  السياسة وعميد كلية اآلداب جامعة دمنهور
    مناقشا              أسـتاذ الفلـسفة         أحمد عبد الحليم عطية/ د.أ

  بجامعة القاهرة
أستاذ المنطق وفلـسفة      سهام محمود النويهي       مناقشاً / د.أ

  العلوم كلية البنات جامعة عين شمس
  ٨/١٠/٢٠٠٨علما بان تاريخ تسجيل الطالب 

 
خالد سـليمان صـالح     / تشكيل لجنة الحكم والمناقشة للطالب      إعادة     .٣

علـى  الزغيبي المسجل لدرجة الدكتوراه في اآلداب من الفلسفة بناء          
تطور قيمة  (  في موضوع    ٤/٩/٢٠١٢موافقة مجلس القسم بتاريخ       

  :تالي وذلك على النحو ال) العدالة في الفكر العربي الحديث 
أستاذ الفلسفة اإلسالمية     رئيساً ومناقشاً   عبد الفتاح أحمد فؤاد/ د.أ

 كلية التربية جامعة اإلسكندرية
أستاذ الفلسفة اإلسالمية       مناقشا  عباس حسن سليمان/ د.أ

  بكلية اآلداب جامعة اإلسكندرية
      أســتاذ الفلــسفة الحديثــة   مشرفا  إبراهيم مصطفى إبراهيم. د

  المساعد كلية آداب جامعة دمنهوروالمعاصرة 
  ٨/١٠/٢٠٠٨علما بان تاريخ تسجيل الطالب 

 
 

  -: القرار  
وافق مجلـس   

  الكلية  
 

 على تسجيل الطـالب     ٣/٩/٢٠١٢موافقة مجلس قسم الجغرافيا في       .٤
اآلتية أسماؤهم لدرجة الماجستير نظام الـساعات المعتمـدة فـصل           

  : وهم ٢٠١٢الخريف 
( ماء على السيد ، هدى رجب بخاطره        أحمد فرحات ابوزيد ، شي     -

 )شعبة الجغرافيا الطبيعية 
عبد المولى شعبان عبد المولى ، حسام الـدين حمـدي رزق  ،               -

محمد سيد روحه ، الهام مجدي عبد السالم ، نادية جابر صبحي            
  )شعبة الجغرافيا البشرية (  أحمد إبراهيم أحمد صالح –

 

  -: القرار  
وافق مجلـس   

  الكلية 
 

 لملفات الطـالب الحاصـلين     ٣/٩/٢٠١٢بعاد قسم الجغرافية في     است .٥
على تقدير مقبول من القبول للتقدم للماجستير و ذلك لكثرة األعبـاء            
التدريسية للسادة أعـضاء هيئـة التـدريس لمرحلتـي الليـسانس             

  -: القرار  
وافق مجلس 

الكلية على استبعاد 



   .٢٠١٢/٢٠١٣والدراسات العليا هذا العام 
 

ب من القبول الطال
  .للتقدم للماجستير

  
 

 على قبول الطـالب المتقـدمين       ١/٩/٢٠١٢موافقة قسم التاريخ في      .٦
 ٢٠١٢للدراسات العليا نظام الساعات المعتمـدة فـصل الخريـف           

 ).القديم والحديث واإلسالمي(للتخصصات الثالث  

  -: القرار  
وافق مجلس 
الكلية  على قبول 

الطالب 
( تخصصات 
 تاريخ قديم و
) تاريخ حديث 

وعدم قبول طالب 
تخصص تاريخ 
اسالمي لخريجي 

٢٠١١/٢٠١٢.  
 

 على قبول الطالب المتقـدمين      ٤/٩/٢٠١٢موافقة قسم االجتماع في      .٧
 .٢٠١٢للدراسات العليا نظام الساعات المعتمدة فصل الخريف 

  -: القرار  
وافق مجلـس   

  الكلية  
 

عبد الحليم المسجلة   حنان سيد محمود    / مد فترة تسجيل بحث الطالبة       .٨
لدرجة الدكتوراه بناء على موافقـة مجلـس قـسم الجغرافيـا فـي              

ــارا مــن ٣/٩/٢٠١٢  حتــى ١٢/١١/٢٠١٢ لمــدة عــامين اعتب
  . بناء على موافقة المشرف١١/١١/٢٠١٤
 

  -: القرار  
وافق مجلـس   

  الكلية  
 

صباح سالمة أحمد حـسن المـسجلة       / مد فترة تسجيل بحث الطالبة       .٩
تير بناء على موافقـة مجلـس قـسم التـاريخ فـي             لدرجة الماجس 

 ٨/٧/٢٠١٣ حتـى    ٩/٧/٢٠١٢ لمدة عام اعتبارا مـن       ١/٩/٢٠١٢
  .بناء على موافقة لجنة اإلشراف على الطالبة

 

  -: القرار  
وافق مجلـس   

  الكلية  
  

 

سامي مصطفى محمد عياد المـسجل لدرجـة   / إيقاف قيد الطالب  .١٠
 لمدة  ١/٩/٢٠١٢لتاريخ في   الماجستير بناء على موافقة مجلس قسم ا      

 بناء على موافقـة     ٩/٧/٢٠١٣ حتى   ١٠/٧/٢٠١٢عام اعتبارا من    

  -: القرار  
وافق مجلـس   

  الكلية  
 



  .لجنة اإلشراف على الطالب
 

منا محمد عصام حسن    / تعدل لجنة اإلشراف على رسالة الطالبة        .١١
 المسجل لدرجة الدكتوراه بناء على موافقة قسم  الجغرافيـا    –العسال  

شيرويت مصطفى فضل  المدرس     .  وذلك بإضافة د   ٣/٩/٢٠١٢غي  
  :بقسم اآلثار الى لجنة اإلشراف الحالية هي 

 محمد مجدي تراب أستاذ الجيومورفولوجيا بالكلية/ د.أ
كريستوف مورهانج أستاذ الجيواركيولوجي بجامعة بـروفينيس       / د.أ

 .بفرنسا

  -: القرار  
وافق مجلس 

 الكلية  

ايمن أحمـد مـصطفى     / اه في اآلداب للطالب     منح درجة دكتور   .١٢
التعليم العالي فـي مـصر       (زيتون من قسم االجتماع في موضوع         

)  دراسة حالـة الجامعـات الخاصـة    –التحديات والبدائل المستقبلية   
بتقدير مرتبة الشرف األولى بناء على موافقة مجلـس القـسم فـي             

ت التي أبـدتها   بعد أن أتم الطالب التصويبات والمالحظا   ٤/٩/٢٠١٢
  .١٨/٨/٢٠١٢لجنة المناقشة والحكم علما بأن تاريخ المناقشة 

 

  -: القرار  
وافق مجلـس   

  الكلية  
  

 

صابر محمد صـادق    / منح درجة الماجستير في اآلداب للطالب        .١٣
ــي    ــاريخ فـــ ــسم التـــ ــن قـــ ــالم مـــ ســـ

موضـــــــــــــــــــــــــــــــ
قديمـة  التقمص البشري في مصر ال    ( ـــــــــــــوع  

بتقـدير  )  دراسة تحليلية لغويـة      -حتى نهاية عصر الدولة الحديثة        
 بعـد أن أتـم   ١/٩/٢٠١٢ممتاز بناء على موافقة مجلس القسم فـي   

الطالب التصويبات والمالحظات التي أبدتها لجنة المناقـشة والحكـم          
  .١٩/٧/٢٠١٢علما بان تاريخ المناقشة 

 

  -: القرار  
وافق مجلـس   

  الكلية  
  

 

سلفانا جورج عطا اهللا    / ح درجة الماجستير في اآلداب للطالبة       من .١٤
دور البابا الكبير فـي تطـوير    ( عاذر من قسم التاريخ في موضوع       

) الكنيسة الرومانية وعالقاتها بالخارجية في القرن الخامس الميالدي         
 بعـد أن    ١/٩/٢٠١٢بتقدير ممتاز بناء على موافقة مجلس القسم في         

صويبات والمالحظات التي أبـدتها لجنـة المناقـشة         أتمت الطالبة الت  
  .١٨/٧/٢٠١٢والحكم علما بان تاريخ المناقشة 

  

  -: القرار  
وافق مجلس 

 الكلية  

  -: القرار  بخصوص المذكرة الواردة من قسم االجتماع والمقدمة من السيد           .١٥



خالد شافي  / طه نجم بخصوص الطالب     . مجدي بيومي و د   / الدكتور
وكيل الكلية للدراسـات    / د.ع إلي السيد أ   والذي انتهى يرفع الموضو   

العليا قررت اللجنة إعادة الموضوع الى مجلس قسم االجتماع التخاذ          
  .القرار المناسب بخصوص اإلشراف على الطالب

 

يعاد الموضوع  
لمجلــس قــسم  
االجتماع التخـاذ   
القرار المناسـب   
ــصوص  بخـــ
ــى  االشــراف عل

  .  الطالب
 

والء ابوالحـسن   / لحكم والمناقشة  للطالبـة      إعادة تشكيل لجنة ا    .١٦
سعيد عبد الغنى  المسجلة لدرجة الماجستير فـي اآلداب مـن قـسم              
التاريخ واآلثار المصرية واإلسالمية تاريخ حديث بناء على موافقـة           

الدبلوماسية األمريكية  " في موضوع   ١/٩/٢٠١٢مجلس القسم بتاريخ    
وذلـك علـى    ) " ١٩٧٩ – ١٩٦٧( في الصراع العربي االسرائيلى     

  :النحو التالي 
أستاذ التاريخ الحـديث      رئيساً ومناقشاً  عاصم أحمد الدسوقى/ د.أ

 والمعاصر بكلية آداب جامعة حلوان
أستاذ التاريخ الحـديث         عضوا  فاروق عثمان أباظة/ د.أ

  والمعاصر بكلية آداب اإلسكندرية
يث أستاذ التاريخ الحـد        مشرفا  صالح أحمد هر يدي/ د.أ

  والمعاصر بكلية اآلداب جامعة دمنهور
محمد محمود الـسروجي لظـروف      / د.وذلك نظرا العتذار السيد أ    

  .صحية
 

  -: القرار  
وافق مجلـس   

  الكلية  
 

محمد عبد العظيم محمد    / تشكيل لجنة الحكم والمناقشة للطالب       .١٧
دراز  المسجل لدرجة الماجستير في اآلداب مـن قـسم التـاريخ             

ية واإلسالمية بناء على موافقة مجلس القسم بتاريخ        واآلثار المصر 
 فــــــــــــــــــــــــــي ١/٩/٢٠١٢

الحـشرات  " موضـــــــــــــــــــــوع  
و ذلـك علـى     " في الفن المصري القديم حتى بداية الدول الحديثة         

  :النحــــــــــــــو التــــــــــــــالي 
أستاذ التاريخ القـديم      مشرفا ورئيسا  فايزة محمود صقر/ د.أ

  ورئيس قسم التاريخ بآداب دمنهور
أستاذ التاريخ القـديم        عضوا  عادل السيد عبد العزيز/ د.أ

  -: القرار  
وافق مجلـس   

  الكلية  
  

 

 



 بكلية اآلداب جامعة الفيوم
أستاذ التاريخ القـديم        عضوا  عبد المنعم محمد مجاهد/ د

  المساعد بكلية اآلداب جامعة دمنهور
   .١٣/٩/٢٠٠٣علما بان تاريخ التسجيل 

 
  

ون الحد األدنى للقبـول بالـشعبة بقـسم         توصى اللجنة بان يك    .١٨
 طالب حال التقـدم ألول مـرة    ٣الدراسات العليا ال يقل عن عدد       

وبالنسبة للطالب الذين يسرى عيهم هذا الحظر يتم االتصال بهـم           
  .لتغير الرغبة

 

  -: القرار  
وافق مجلـس   

  الكلية  على ذلك 
 

 

اسات اليونانيـة  اعتمدت اللجنة النتائج الواردة من قسم اآلثار والدر    .١٩
 فضال عما تم    ٢٠١٢والرومانية لمرحلة الماجستير فصل الربيع        

اعتماده في الجلسة السابقة من نتـائج قـسم الجغرافيـا لمرحلـة             
/  و يرفع للسيد األسـتاذ الـدكتور       ٢٠١٢الماجستير فصل الربيع    

  .وكيل الكلية للدراسات العليا باقي النتائج 
 

  -: القرار  
وافق مجلـس   

    على ذلكالكلية
 

 

تطالب اللجنة السادة رؤساء األقسام العلمية الذين لـم يوافـوا            .٢٠
وكيل الكلية للدراسات العليا بالكلية بأسـماء       / السيد األستاذ الدكتور  

المرشدين األكاديميين مع ضرورة استيفاء هذا األمر فـي أقـرب           
فرصه ممكنة وإقرار ما وصل منها من أقسام الجغرافيا والتـاريخ          

  .ار اليونانية والرومانيةواآلث
 

  -: القرار  
وافق مجلـس   

  .الكلية على ذلك
 

 

أقرت اللجنة المقررات الدراسية الواردة من األقـسام العلميـة        .٢١
والمقرر تدريسها في برنامجي الماجـستير والـدكتوراه وتعتـذر          
اللجنة عن عدم قبول أعداد جدد من الطالب الراغبين في االلتحاق           

برنامجي الماجستير والدكتوراه قسم الفلسفة بنـاء       بالدراسات العليا   
إبراهيم مصطفى ممثل القـسم     / على ملحوظة قدمها السيد الدكتور    

للجنة الدراسات العليا مفادها عدم عرض الموضوع على مجلـس          
فـضل اهللا   / قسم الفلسفة فضال عن اعتزام السيد األستاذ الـدكتور        

  .محمد إسماعيل عميد الكلية  للسفر للخارج
 

  -: القرار  
وافق مجلـس   

  . الكلية على ذلك
 

  -: القرار  جمعـه مـدحت   / نظرت اللجنة في الطلب المقدم  من الطالب       .٢٢



السيد عبدالعاطي برغبته في االلتحاق بالدراسـات العليـا درجـة           
الدكتوراه تخصص تاريخ وسيط مقدما إفادة بحصوله و اجتيـازه          

 الكليـة   جميع المقررات المطلوبة لتسجيل الرسالة  ، وعلية تقـدم         
خطابا موجها إلى السيد األستاذ الدكتور عميد كلية اآلداب جامعـة           

 .اإلسكندرية بطلب الموافقة على نقل لتسجيل بكليتنا

يعــاد الموضــوع 
ــاريخ   ــسم الت لق
ــى   ــرض عل للع
ــسم   ــس الق مجل
ــة  ــسته القادم بجل
الســتيفاء االوراق 
مع تسجيل تحفـظ    

محمد / د.كل من أ  
عبـــــدالقادر 

يد والسيدة  عبدالحم
فايزة محمود  / د.أ

صقر علـى قيـام     
علــى / د.الــسيد أ

أحمد السيد وكيـل    
ــشئون   ــة ل الكلي
التعليم والطـالب   
عرض ما يتـرأى    
له من موضوعات    
دون االعتــــداد 
بقرارات مجـالس   
االقسام باالضـافة   
الـــى تـــسجيل  

على / د.توضيح أ 
السيد القائم بعمـل    
وكيــل الكليــة  
للدراسات العليا و   

ــأ  ــوث ب ن البح
الطالب قد تقدم اليه    
ــسجيل  بطلــب للت
لدرجة الـدكتوراه   
تخصص تـاريخ   

مـشفوعاً  ( وسيط  
بالمـــــستندات 



ــى  ــصوله عل بح
الماجستير بنظـام   
الساعات المعتمدة   

كما ) المعمول بها   
ــي  ــع ف هــو متب
ــابقة   ــاالت س ح
بالكلية تـم ادراج    
الموضوع ضـمن   
موضوعات لجنـة   
الدراسات العليـا   
المنعقــدة فــي  

ا  علم ٦/٩/٢٠١٢
بان القسم لم يرسل    
ــات   ــة خطاب اي
بخــصوص هــذا 
الموضوع للـسيد   

القائم بعمـل   / د.أ
وكيــل الكليــة  
للدراسات العليـا   
والبحوث ومقـرر   

  .اللجنة
 

  

 


