
  

  
                  كلیة اآلداب

   ٢٠١٢/٢٠١٣محضر مجلس الكلیة الخامس  للعام الجامعي
  ١٢/٢٠١٢/ ١٠المنعقد یوم  االثنین الموافق

**********  
السید األستاذ الدكتور/ ماجد محمد  ورئاسة  صباحا   بمكتبلحادیة عشرة  اجتمع مجلس الكلیة في تمام الساعة ا     

 -شعله   عمید الكلیة و بحضور كل من :

 وكیل الكلیة لشئون التعلیم والطالب      أ.د/ على أحمد السید .١
 وكیل الكلیة لشئون خدمة المجتمع وتنمیة البیئة      أ.د/ مجدي محمد حسین .٢
 رئیس مجلس قسم الجغرافیا    أ.د/ محمد عبد القادر عبد الحمید .٣
 رئیس  مجلس قسم التاریخ      ایزة محمود صقرأ.د/ ف .٤
 رئیس مجلس قسم اللغة العربیة      أ.د/ عبدالواحد حسن الشیخ .٥
 االستاذ المتفرغ بقسم التاریخ      أ.د/ صالح أحمد هریدي .٦
 االستاذ المتفرغ بقسم الجغرافیا      أ.د/ محمد مجدى تراب .٧
 لسفةاالستاذ المتفرغ بقسم الف                أ.د/ میالد زكى غالي .٨
  القائم بعمل رئیس قسم االجتماع      د. السید شحاته السید .٩

 القائم بعمل رئیس قسم اللغة اإلنجلیزیة            د. میراندا محمد خمیس الزوكه .١٠
 القائم بعمل رئیس قسم اآلثار والدراسات الیونانیة والرومانیة    د. عبیر عبد المحسن قاسم .١١
 االستاذ المساعد بقسم الجغرافیا               د. عبدالعظیم أحمد عبدالعظیم .١٢
 المدرس بقسم التاریخ                د. عادل اسماعیل هالل .١٣
 أمین الكلیة                            السید / إبراهیم سعد الشرقاوي .١٤
 داريإ                                السیدة / نفین محمد رحومة .١٥

  

  ورئیس المجلس  االجتماع افتتح السید أ.د/  ماجد محمد شعله عمید الكلیة
  " بسم اهللا الرحمن الرحیم "

فــي بدایــة االجتمــاع رحــب الســید أ.د/ عمیــد الكلیــة ورئــیس المجلــس بجمیــع الســادة الحاضــرین و أفــاد  -
.  سیادته بأنه یسعد بهذا المجلس ألنه مجلس تعاون لتسییر أمور الكلیة والتى ال تسیر اال بنا جمیعًا

ــیم ثــم تقــدم ســیادته بعــد ذلــك ب - الشــكر والتقــدیر للســید أ.د/ علــى أحمــد الســید وكیــل الكلیــة لشــئون التعل
والطالب لما بذله سیادته خالل الفترة السابقة من مجهود متمیز وغیر عـادى فـي تحمـل مسـئولیة العمـل 
اإلداري في ظل عدم وجود وكیل للكلیـة للدراسـات العلیـا والبحـوث والتـى تحمـل سـیادته مسـئولیاتها لفتـرة 

 ة كانت ملیئة باالیجابیات والمجهودات المتمیزة لخدمة العملیة البحثیة والتعلیمیة.طویل
كما تقدم سیادته بالشكر والتقـدیر باسـم المجلـس للسـید الـدكتور/ محمـدمحمود ابـوعلى المـدیر التنفیـذي  -

تقـدم  لدوریة االنسانیات خالل فترة عمله بالدوریـة علـى مـا بذلـه مـن جهـد متمیـز لتطـویر الدوریـة حیـث
 سیادته باالعتذار عن العمل بالدوریة و تم قبول االعتذار.

كما تقدم سیادته بالشكر والتقدیر للسید / ابراهیم الشرقاوي أمین الكلیـة علـى مـا یبذلـه مـن جهـد متمیـز  -
في عمله على مدار سنواته الوظیفیة خاصة و أن الكلیة كانت في فترة من الفترات ال یوجد بها أى وكیل 

 وكان هو الذي یتحمل مسئولیة الكلیة. للكلیة
كما تقدم سیادته بالشكر والتقدیر للسیدة / نیفین رحومة المشرف على قسم الشئون االداریة بالكلیة لما  -

 تبذله من جهد متمیز في عملها.



ــد لتعیــین ســیادته  وكــیًال للكلیــة  - كمــا هنــأ ســیادته الســید االســتاذ الــدكتور/ محمــد عبــدالقادر عبدالحمی
 راسات العلیا والبحوث متمنیًا لسیادته التوفیق.للد

كما هنأ سیادته السید الدكتور/ عالء الدین حسـین عـزت شـلبي  لتعیـین سـیادته قـائم بعمـل رئـیس قسـم  -
  الجغرافیا متمنیًا لسیادته التوفیق.

 

 ثم شرع سیادته في موضوعات المجلس على النحو التالي : -
  

  
  -أوال : موضوعات اإلحاطة :

 التصدیق على محضر مجلس الكلیة السابق .تم  .١
احاطــة المجلــس علمــًا بأنــه فــي حالــة عــدم وضــع مجــالس األقســام العلمیــة بالكلیــة شــروط محــددة لقبــول الطــالب  -

قبـل مجلــس الكلیـة القــادم یكـون مــن حـق الطالــب كتابـة ثــالث  ٢٠١٣/٢٠١٤المسـتجدین بالقســم للعـام الجــامعي 
في تعدیل الرغبة خالل اسبوع من تـاریخ إعـالن الكشـوف النهائیـة لتوزیـع الطـالب رغبـــات و تنفذ رغبته وله الحق 

على األقسام العلمیة على أن یحول الى قسم من االقسام التى سبق و أن كتبها باستمارة الرغبات ولـیس أى رغبـة 
 أخرى.

جهــاز كمبیــوتر وجــارى ) ٢١أحــیط المجلــس علمـًا بأنــه تــم تطـویر وحــدة الحاســب اآللـى بالكلیــة وتــم اصـالح ( كمـا -
 اصالح أجهزة أخرى لخدمة الطالب.

 كما أحیط مجلس الكلیة علمًا بالقرار الوزاري الوارد من المجلس األعلى للجامعات بشأن قواعد صرف بدل الجامعة. -
من قانون  تنظیم الجامعات الخاصة بحاالت الغش أو  ١٢٥كما أحیط المجلس علمًا بضرورة تطبیق وتفعیل المادة  -

 شروع فیه للتقلیل من حاالت الغش.ال
كما أحیط مجلس الكلیة علمًا بـأن الطـالب المسـجلین للدراسـات العلیـا ملـزمین بالحصـول علـى دورتـین علـى االقـل  -

 بمركز تنمیة قدرات أعضاء هیئة التدریس بالجامعة بعد الترم األول.
بالكلیة تحت رئاسة الدكتور/ عالء الدین حسـین عـزت شـلبي تبـذل   MISكما أحیط مجلس الكلیة علما بأن وحدة  -

جهــد متمیــز وغیــر عــادي لتحویــل العمــل بالكلیــة مــن یــدوى إلــى آلــي  ســواء فــي أعمــال النتــائح و شــئون الطــالب 
وشئون هیئة التدریس والشئون المالیة وخاصة مرتبات السادة أعضاء هیئة التدریس ومعـاونیهم  والشئون االداریة

  عاملین خاصة وأنه ظهرت بعض االختالفات عند التطبیق بین الیدوى و اآللى في المرتبات.وال
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

 

:   الشھر   القرار  موضوعات هیئة التدریسأوًال

  
  
  
  
  
  
  
  

  دیسمبر
  
  

مجلــس قســم التــاریخ بجلســته المنعقــدة فــي  كتــاب  .١
بالموافقة على الطلـب المقـدم مـن  ١/١٢/٢٠١٢

الــــدكتور/ ابــــراهیم محمــــد علــــى مرجونــــة مــــدرس  
التـــاریخ االســـالمي) للتعیـــین فـــي وظیفـــة أســــتاذ (

مســـاعد بالقســـم بعـــد ورود تقریـــر اللجنـــة الدائمـــة 
للترقیـــات ( أســـاتذة و أســـاتذة مســـاعدون تـــاریخ ) 

 درجة أستاذ مساعد.بترقیته الى 
  

  
  

  وافق مجلس الكلیة.

كتـــاب مجلـــس قســـم االجتمـــاع بجلســـته المنعقـــدة  .٢
بالموافقــة علــى طلــب تشــكیل  ١/١٢/٢٠١٢فــي 

لجنـــة علمیـــة لفحـــص رســـالة الـــدكتوراه للســــیدة / 
نهــا عبدالمقصــود غــالى المــدرس المســاعد بقســم 
االجتماع بالكلیـة بعـد منحهـا درجـة الـدكتوراه فـي 

االجتمــــاع ( شــــعبة االعــــالم )  اآلداب مــــن قســــم
  ٢١/١١/٢٠١٢وموافقــــة مجلــــس الجامعــــة فــــي 
  لعمل تقریر صالحیتها للتعیین.

 وافـــق مجلـــس الكلیـــة علـــى
تشـــــكیل اللجنـــــة مـــــن كـــــل 

   :من
      أ.د/ سلوى إمام على. ١

أستاذ االذاعة والتلیفزیون جامعة القاهرة 
قســـــــــــــم االذاعـــــــــــــة  –كلیـــــــــــــة االعـــــــــــــالم 

  .والتلیفزیون
عبــــــدالعزیز محمـــــــد أ.د/ بركــــــات .٢

أســــتاذ االذاعــــة والتلیفزیــــون  عبــــداهللا
قســم  –جامعــة القــاهرة كلیــة االعــالم 

  .االذاعة والتلیفزیون
أســـتاذ العالقـــات   أ.د/ على عجوة.٣

العامة واالعالن جامعة القـاهرة كلیـة 
  قسم العالقات العامة.–اإلعالم 

  
كتـــاب مجلـــس قســـم االجتمـــاع بجلســـته المنعقـــدة  .٣

بالموافقـة علـى الطلـب المقـدم  ١/١٢/٢٠١٢في 
مــن الســیدة / اســالم فــوزي أنــس قطــب  المعیــدة 
بالقسم لتعیینهـا بوظیفـة مـدرس مسـاعد " اجتمـاع 
قـــــانوني " بـــــذات القســـــم لحصـــــولها علـــــى درجـــــة 

  .٢١/١١/٢٠١٢الماجستیر في اآلداب بتاریخ 
  

  
  
  

  وافق مجلس الكلیة.
  
  

كتـــاب الســـید أ.د/ نائـــب رئـــیس الجامعـــة لشـــئون  .٤
الدراســات العلیــا والبحــوث ردًا علــى كتــاب الســید  
رئــیس مجلــس قســم اللغــة العربیــة و آدابهــا بشــأن 

  
االلتــــزام بقــــرار مجلــــس 
الكلیـــة الســــابق بإرجــــاء 
الموضـــوع لحـــین النقـــل 



طلـــب تعیـــین مــــدرس لغـــة عبریــــة بالقســـم والــــذي 
ـــــــــــــس الجامعـــــــــــــة فـــــــــــــي  انتهـــــــــــــى بموافقـــــــــــــة مجل

علـــــــى توصـــــــیة لجنـــــــة وضـــــــع   ٣١/١٠/٢٠١٢
عضــــاء ضـــوابط قواعـــد االعــــالن عـــن وظـــائف أ

هیئــــــــــة التــــــــــدریس ومعــــــــــاونیهم بجلســــــــــتها فــــــــــي 
بإعــــــــــــادة الموضـــــــــــــوع للكلیـــــــــــــة  ٢٣/١٠/٢٠١٢

  .للعرض على مجلس الكلیة لمزید من الدراسة

  للمبنى الجدید.

كتـــــاب الســــــید الــــــدكتور/ حســــــام محمــــــد الســــــعید  .٥
ضـــمان الجـــودة  رحومـــة المـــدیر التنفیـــذي لوحـــدة 

ـــــــة بتـــــــاریخ  باعتـــــــذاره عـــــــن  ١/١٢/٢٠١٢بالكلی
االســتمرار كمــدیر تنفیــذي لوحــدة ضــمان الجــودة 

  لظروفه الخاصه.

  
اعتبـارًا مـن  عتـذاراإل قبـول

ـــــــــــــــــــــــاریخ  ١/١٢/٢٠١٢ ت
ـــــدیم  تقـــــدیم الطلـــــب مـــــع تق
ـــــدیر لســـــیادته  الشـــــكر والتق

علـــى  ولفریـــق العمـــل معـــه
مــا بــذلوه مــن جهــد متمیــز 

بالوحــدة خـالل فتــرة عملهـم 
باالضـــافة الـــى مجهـــودات 
وحــدة الجــودة المتمیــز فــي 
الئحــة التعلــیم المفتــوح ، و 
تكلیــــــف الســــــید الــــــدكتور/ 
ســامح العشــماوي المــدرس 
بقســـم اللغـــة العربیـــة مـــدیرًا 
تنفیــــــــذیًا لوحــــــــدة ضــــــــمان 

  الجودة .
  

كتاب مجلس قسم اآلثار الدراسات الیونانیة  .٦
 ٢/١٢/٢٠١٢والرومانیة بجلسته المنعقدة في 

بالموافقة  على تشكیل مشروع حفائر أثریة 
بموقع آثار كوم الفرج ( الجزء المعروف بأرض 
الشونة بجوار المعهد الدیني ) على النحو 

 التالي :
عمید الكلیة المشرف (أ.د/ ماجد محمد شعله

نائب (د. حنان خمیس الشافعي)، العام للحفائر
د. سماح محمد )، المشرف العام للحفائر

د. فایز أنور )، رئیس البعثة(الصاوي
د. عبیر )، نائب رئیس البعثة( عبدالمطلب

د. شیرویت )، عضواً (عبدالمحسن قاسم
أ. أمیرة محمد رأفت )، عضواً (مصطفى فضل

  ).عضواً (الصفتى
  

  
  

  وافق مجلس الكلیة.
  
  

  



  موضوعات شئون الطالب :ثانیًا : 
  

طلــب الســید الــدكتور/ الســید شــحاته ضــرورة  .١
أال تعقد االمتحانات الشفویه بمكاتـب مراعاة 

السادة أعضاء هیئة التـدریس و ذلـك ضـبطًا 
  .للعمل

  

  
  

وافــــق مجلــــس الكلیــــة مــــع 
ـــــــــــــــك  ـــــــــــــــمراعـــــــــــــــاة ذل ي ف
  االختبارات القادمة.

  

اعتمــاد نتیجــة دور ســبتمبر  للعــام الجــامعي  - ٢
٢٠١١/٢٠١٢. 

  

اعتماد  علىوافق مجلس الكلیة 
  .٢٠١١/٢٠١٢نتیجة دور سبتمبر 

الســید األســتاذ الــدكتور/ وكیــل تفــویض   - ٣
الكلیـــة لشـــئون التعلـــیم والطـــالب بتحدیـــد 
میعــاد امتحانــات الفصــل الدراســي األول 

وذلـــــــك ٢٠١٢/٢٠١٣للعـــــــام الجـــــــامعي 
 باالتفاق مع كلیة التجارة

  

  
تــم تحدیــد موعــد امتحانــات 
الفصـــــــــل الدراســـــــــى األول 

اعتبــــــــــــــــارًا  ٢٠١٢/٢٠١٣
مــــن یــــوم الســــبت الموافــــق 

بمعــــــــــــدل  ٢٩/١٢/٢٠١٢
  مادتین في األسبوع.

  
نظـــــرت اللجنـــــة فـــــي مقترحـــــات األقســـــام  - ٤  

الخاصـــــة بتحدیــــــد مقـــــررین بحــــــد أدنــــــى 
الخضــــــاعها لالمتحانــــــات االلیكترونیــــــة 

ررات المقترحــة مـن قبــل وتـم اعتمــاد المقـ
  .أقسام خمسة

  
  .وافق مجلس الكلیة

اقـــــرار أیـــــام طباعـــــة أســـــئلة االمتحانـــــات  - ٥  
ـــــارا مـــــن  بالنســـــبة لألقســـــام العلیمـــــة اعتب

علـــــــى النحـــــــو  ٢٢/١٢/٢٠١٢الســـــــبت 
 التالى:

 ( السبت + األربعاء)     قسم اللغة العربیة -
 ( األحد  + األربعاء)  قسم اللغة االنحلیزیة  -
 ( السبت + الثالثاء)      قسم التاریخ -
       ( األحد  + الخمیس)        قسم الجغرافیا -
 ( األحد  + الثالثاء)          قسم الفلسفة -
 ( األثنین + األربعاء)        قسم االجتماع -
  ( األحد  + الخمیس)   قسم اآلثار الیونانیة -

  
  
  
  
  وافق مجلس الكلیة.  
  
  

تشــــكیل لجنــــة المالحظــــین  للفصــــل تــــم  - ٦  
الدراســــــــــــــــي االول للعــــــــــــــــام الجــــــــــــــــامعي 

 على النحو التالي : ٢٠١٢/٢٠١٣

  

  .وافق مجلس الكلیة



 رئیساً     أ.د/ على أحمد السید -
 عضواً     أ. صابر محمد صادق -
 عضواً     شلبيأ. أشرف اسماعیل  -
 عضواً     أ. أحمد محمد مبروك -
 عضواً     أ. محمد عبداللطیف زقزوق -
 عضواً     أ. نیفین محمد رحومة -
 عضواً      أ. منى سعد بخاتى  -
  عضواً     أ. عاقل یونس عمیش -

اقتــراح اللجنـــة أال تعلـــن نتیجـــة أى فرقـــة  - ٧  
دراســیة  بــأى قســم مــن األقســام العلمیــة 

مــــن شــــئون الطــــالب  اال بعــــد مراجعتهــــا
وذلـــــك بالتنســـــیق مـــــع الســـــید األســـــتاذ / 
المشــــــــرف العــــــــام علــــــــى قســــــــم شـــــــــئون 

  الطالب.

  

  .وافق مجلس الكلیة
  

موافقـــة اللجنـــة علـــى التشـــكیالت الـــواردة  - ٨  
مـــن األقســــام العلمیـــة الخاصــــة باللجــــان 
ـــــات  االمتحانیـــــة لوضـــــع أســـــئلة االمتحان

  وتصحیحها. 

  

  .وافق مجلس الكلیة

التشـــكیالت الخاصـــة نظــرت اللجنـــة فــي  - ٩  
ــــالكنتروالت الــــواردة الیهــــا و لــــم توافــــق  ب
باألغلبیــة علــى مبــدأ تحریــك الكنتــروالت 
بشــكل تصــاعدى مــع إعــادة الكــرة حیــث 
أن مقــــــرر اللجنــــــة رأى أن لــــــیس هنــــــاك 
مبـــــــرر كـــــــافى لـــــــذلك كمـــــــا أن الـــــــرفض 
سیســـبب كثیـــرًا مـــن العنـــاء فـــي األقســـام 
العلمیـة العــادة تشـكیل كنتروالتهــا و فــي 

ـــــــة الســـــــید هـــــــذا ا لصـــــــدد فوضـــــــت اللجن
األســـــتاذ الــــــدكتور/وكیل الكلیـــــة لشــــــئون 
التعلیم والطالب الجراء التعـدیالت التـى 
یراهـــا ضـــروریة النجـــاز العمـــل بالشـــكل 

  األمثل .

  
  
  
  
  
  
  

وافق مجلس الكلیة مع اقرار 
  ما تم تشكیله.

نظــرت اللجنــة فــي موافقــات األقســام  -١٠  
ـــــــة  العلمیـــــــة بشـــــــأن تشـــــــكیل لجـــــــان كتاب
المقررات ومراجعتها ضمن نظام التعلـیم 
المفتـــــوح ووضـــــعت مالحظاتهـــــا برجــــــاء 
اســتیفاء هـــذه المالحظــات خـــالل أســـبوع 
من تـاریخ مجلـس الكلیـة القـادم و أكـدت 

  
  

یرجع في ذلك للسید أ.د/ 
مجدى محمد حسین  وكیل 

الكلیة لشئون خدمة المجتمع 



اللجنــة علــى ضــرورة التفاعــل ســریعًا مــع 
ــــیم مــــا طلــــب وكیــــل الكلیــــة لشــــئون ا لتعل

والطـــــالب مـــــن وضـــــع اقـــــرار المقـــــررات 
الكترونیًا ومراجعتهـا خـالل أربعـة شـهور 

  من اآلن.

وتنمیة البیئة حیث أن سیادته 
  المسئول عن التعلیم المفتوح.

    
:   :دراسات العلیاالموضوعات ثالثًا

  
كتــــاب أمانــــة مجلــــس الجامعــــة بشــــأن موافقــــة   -١-  

دة فـــــــــــــــي قـــــــــــــــمجلـــــــــــــــس الجامعـــــــــــــــة بجلســـــــــــــــته المنع
علـــــــى توصـــــــیة لجنـــــــة الصـــــــعوبات  ٢١/١١/٢٠١٢

والمعوقــــات التــــى تواجــــه طــــالب الدراســــات العلیــــا و 
تظلمــات الســادة أعضــاء هیئــة التــدریس بجلســتها فــي 

بـــــأن یـــــتم احالـــــة الـــــتظلم المقـــــدم مـــــن  ٧/١١/٢٠١٢
محمــــد والمقیــــده بكلیــــة  الطالبــــة / مــــى الســــید الســــید

اآلداب لنیـــل درجــــة الــــدكتوراه فـــي اآلثــــار االســــالمیة 
 تحت اشراف كال من :

أسـتاذ التـاریخ الحـدیث  أ.د/ صالح أحمد هریـدي
  .والمعاصر المتفرغ

أســتاذ العمــارة االســالمیة  أ.د/ عبدالســتار عثمــان
  .آداب سوهاج –
للســـید أ.د/ عمیـــد الكلیـــة بالتنســـیق مـــع قســـم  -

یكــون مــن بــین كیل لجنــة ثالثیــة التــاریخ لتشــ
أعضــائها المشــرف الــداخلى للرســالة العــداد 
تقریر بشأن الباحثة یوضح مـدى تقـدمها فـي 

  الرسالة و صالحیتها للتقدم للمناقشة.

  
  

یحــال الموضــوع للقســم 
بســـــرعة تشـــــكیل لجنـــــة 
یكــــــــــــــــون مــــــــــــــــنهم أ.د/ 

  صالح أحمد هریدى.
  

ـــــس  -٢   ـــــوارد مـــــن أمـــــین عـــــام المجل الخطـــــاب ال
للجامعـــات بجلســـته المنعقـــدة بتـــاریخ األعلـــى 

ـــــــة علـــــــى ١١/٢٠١٢/ ١٠ م، بشـــــــأن الموافق
ین یقبـــــــــــول الطــــــــــــالب الوافــــــــــــدین والمصــــــــــــر 

الحاصـــــلین علـــــى تقـــــدیر مقبـــــول للدراســـــات 
العلیــا فــي الكلیــات الجامعیــة المختلفــة بشــرط 
دراســــة بعــــض المــــواد التــــي یقترحهــــا القســــم 

  .العلمي 

  
  أحیط مجلس الكلیة علماً 

  موافقــــة مجلــــس قســــم الجغرافیــــاعلى تشــــكیل  - ٣  



م ٥/١١/٢٠١٢لجنة الحكـم و المناقشـة فـى 
للطالبــة / هنــاء شــلبي محمــد المقیــدة لدرجــة 
الماجســتیر فــي موضــوع" التنمیــة المســتدیمة 
ـــــر الصـــــحراوي لمحـــــافظتي البحیـــــرة و  للظهی
المنوفیة باستخدام نظم المعلومات الجغرافیـة 

 "وذلك على النحو التالى :
السید األستاذ الدكتور / عبد المعطى شاهین عبـد المعطـى    -١

  كلیة اآلداب جامعة طنطا    رئیسا  –أستاذ الجغرافیا  المتفرغ
الســید الــدكتور / عــالء الــدین حســین عــزت شــلبي  أســتاذ  -٢

كلیـــة اآلداب جامعـــة دمنهـــور  –الجغرافیـــا االقتصـــادیة المســـاعد 
  مشرفا 

ـــد العظـــ -٣ ـــدكتور / عب ـــد العظـــیم أســـتاذ الســـید ال یم احمـــد عب
  .مناقشا      جامعة دمنهور -كلیة اآلداب –ساعدالجغرافیاالم

  
  وافق مجلس الكلیة

موافقــــة مجلــــس قســــم اللغــــة العربیــــة بتــــاریخ  - ٤  
م بشأن تشكیل لجنة الحكـم و ١/١٢/٢٠١٢

المناقشــــــة لرســـــــالة الـــــــدكتوراه المقدمـــــــة مـــــــن 
ــــد اهللا بصــــیص  ــــب / عــــادل محمــــد عب الطال

ــــــن جــــــابر االندلســــــى وعنوانهــــــا   –"شــــــعر اب
  دراسة فنیة " وذلك على النحو التالي :

  أستاذ األدب العربي ،أ.د محمد زكریا عنانى 
  واالندلسى بكلیة اآلداب جامعة اإلسكندریة رئیسا

  و مشرفا. 
  أستاذ األدب العربي ،أ.د أنور محمد السنوسى

  مناقشا، و االندلسى بكلیة التربیة جامعة دمنهور 
  أستاذ األدب العربي  ،الرحمن محمد هیكل أ.د عبد

و النقد بكلیة اللغة العربیة بالمنصورة  جامعـة األزهـر 
     مناقشا.  

  
  

  وافق مجلس الكلیة

ـــــى  -٥   موافقـــــة مجلـــــس قســـــم الجغرافیـــــا  عل
/ ١/١٢تشـــكیل لجنـــة الحكـــم و المناقشـــة فـــى

للطالبة/ كوثر صـبحي مرضـى أبـو   ٢٠١٢
الــریش ، المســجلة لدرجــة الماجســتیر بتــاریخ 

م في موضـوع بعنـوان "التقیـیم  ١٢/٤/٢٠١٠
الجیومورفولــــوجى لعملیــــات التجویــــة بــــبعض 
المواقـــع األثریـــة بمحافظـــة اإلســـكندریة وهـــى 

  النحو التالي : على
أ.د أمال إسـماعیل شـاور : أسـتاذ الجغرافیـا الطبیعیـة 

  جامعة القاهرة   رئیسا وعضوا -بكلیة اآلداب 
أ.د ماجـــد محمـــد شـــعلة : أســـتاذ الجغرافیـــا الطبیعیــــة  

  
  
  
  

  وافق مجلس الكلیة



ــــــــة اآلداب  جامعــــــــة دمنهــــــــور وعمیــــــــد الكلیــــــــة         -بكلی
  مشرفا

د. مــــدحت ســــید أحمــــد األنصــــارى : اســــتاذ مســــاعد 
  لتربیة جامعة دمنهور عضوا .بكلیة ا

د. ســـــماح محمـــــد الصـــــاوى : أســـــتاذ مســـــاعد بقســـــم 
ـــــــة اآل ـــــــة بكلی ـــــــة و الرومانی ثـــــــار و الدراســـــــات الیونانی
 داب جامعة دمنهور . مشرفا مشاركا  .اآل

  
 بتاریخموافقة مجلس قسم االجتماع  - ٥  

علـى الطلـب المقــدم مـن الطالبــة  ١١/٢٠١٢/ ٣
/ حســــــــنات جمــــــــال احمــــــــد لاللتحــــــــاق ببرنــــــــامج 
الدراسات العلیا بالقسـم بنظـام السـاعات المعتمـدة 

حیـث ان الطالبـة  ٢٠١٢/٢٠١٣فصل الخریـف 
خریجــة القســم شــعبة االعــالم وذلــك نظــرا لرغبـــة 
مـــن الطالبـــة الســـتكمال دراســـتها العلیـــا بالقســـم ، 

دتین یــتم دراســتهما  خــالل فصــل وتــم تكلیفهــا بمــا
وهما على النحـو التـالى  ٢٠١٢/٢٠١٣الخریف 

                                                                             :
a.  الثالثةسنة النظریة علم االجتماع    
b.  النظریــــة المعاصــــرة لعلــــم االجتمــــاع

  . الرابعةسنة ال

  
  

بدراســة یعـاد للقسـم التخــاذ قـرار 
المــواد الموجــودة بالئحــة مرحلــة 
اللیســــــانس بــــــالفرقتین الثالثــــــة و 
الرابعـــة شـــعبة عامـــة او تكلیفهـــا 
بدراســـــة عـــــدد مقـــــررات یتـــــرواح 

  مقررات. ٨-٦بین 

ــــى الخطــــة  - ٦   موافقــــة مجلــــس قســــم التــــاریخ عل
المقدمة من الطالبة انشراح محمـود معـروف 
ــــــــــدیم للتســــــــــجیل لدرجــــــــــة  ــــــــــرع تــــــــــاریخ ق ، ف

الســـــــاعات المعتمـــــــدة و الماجســـــــتیر بنظـــــــام 
عنوانهــا "أمــراض النســاء فــي مصــر القدیمــة" 
تحــت إشـــراف د. عبـــد المــنعم مجاهـــد أســـتاذ 
التاریخ القـدیم المسـاعد بالقسـم، علـى أن یـتم 
ــــة الطــــب فــــي ذات  إضــــافة أحــــد أســــاتذة كلی

    .التخصص

  
ســـــــتاذ یعـــــــاد للقســـــــم لتحدیـــــــد األ

  .المتخصص من كلیة الطب

ــــــــــاریخ  - ٧   ــــــــــس قســــــــــم الت ــــــــــة مجل ــــــــــاریخ موافق بت
علــى  تشــكیل لجنــة الحكــم و  ١/١٢/٢٠١٢

المناقشـــة للطالـــب أحمـــد ســـعید الســـید حســـن 
للحصــول علــى درجــة الــدكتوراه فــرع التــاریخ 

  الحدیث وذلك على النحو التالي:
أ.د عاصــم أحمـــد الدســوقي (أســـتاذ التـــاریخ  – ١

جامعـــة  –كلیـــة اآلداب  –الحـــدیث و المعاصـــر 

  
  

  وافق مجلس الكلیة.    



.حلوان) رئیســــــــــــــــــــ   ـــًا و مناقشًا
ــــاریخ  – ٢ أ.د فــــاروق عثمــــان أباظــــة (أســــتاذ الت

جامعـــة  –كلیـــة اآلداب  –الحـــدیث و المعاصـــر 
  اإلسكندریة) مناقشا

أ.د صــالح هریــدي (أســتاذ التــاریخ الحــدیث  – ٣
جامعـــة دمنهـــور)  –كلیـــة اآلداب  -و المعاصـــر

  مشرفا.
بتــــــــــاریخ موافقــــــــــة مجلــــــــــس قســــــــــم الفلســــــــــفة  - ٨  

علـى الطلــب المقـدم مــن لجنــة ٢/١٢/٢٠١٢
اإلشـــراف علــــى الطالبـــة/ وفــــاء أنـــور محمــــد 
الصـــــاوي المســـــجلة لدرجـــــة الماجســـــتیر فـــــي 
اآلداب شــعبة الفلســـفة و تاریخهـــا  ومـــد فتـــرة 

-٩اســـتثنائیة لمـــدة ســـتة اشـــهر اعتبـــارا مـــن 
م  وتشـــــــــكیل لجنــــــــــة الحكــــــــــم و ٢٠١٢-١١

  -المناقشة على النحو التالي :
الـــــدكتور: حربـــــي عبـــــاس عطیتـــــو  أســـــتاذ األســـــتاذ -

الفلســـفة بكلیـــة اآلداب جامعـــة اإلســـكندریة مناقشـــا و 
  رئیسا.

الســـــید الـــــدكتور: الســـــید شـــــعبان حســـــن     أســـــتاذ -
الفلســــفة المســــاعد بكلیــــة اآلداب جامعــــة اإلســــكندریة 

  مشرفا.
السید الدكتور: إبراهیم مصطفى إبـراهیم  أسـتاذ الفلسـفة -

اآلداب جامعـــة دمنهـــور مشـــرفا  المســـاعد المتفـــرغ  بكلیـــة
  مشاركا .

ـــدكتور: مســـعد عطیـــة صـــقر أســـتاذ الفلســـفة  الســـید ال
  المساعد بكلیة اآلداب جامعة بنها   مناقشا.

  
  
  
  
  

  وافق مجلس الكلیة.

ــــــــاریخ  - ٩   موافقــــــــة مجلــــــــس قســــــــم االجتمــــــــاع بت
بخصــــــــــــــــــوص الموضــــــــــــــــــوع  ١/١٢/٢٠١٢

الخــــــاص بالطالــــــب / خالــــــد مبــــــارك شــــــافى 
الشــافى ( قطــري الجنســیة ) و المقیــد لدرجــة 

ى اآلداب بشـــأن قبـــول االعتـــذار فـــالـــدكتوراه 
ـــــدم مـــــن األســـــتاذ الـــــدكتور / طـــــه عبـــــد  المق
العاطى نجم عـن اإلشـراف و موافقـة مجلـس 

د الــــدكتور / ــــــــــــــــــــــــــــــــسیالقســـم علـــى اقتـــراح ال
 األستاذ المسـاعد بالقسـم  مجدي احمد بیومي

ـــــى الرســـــالة بترشـــــیح  المشـــــرف المشـــــارك عل
األســـتاذ الـــدكتور / عـــادل عبـــد الغفـــار فـــرج  

  
ــــد  ــــة الســــید أ.د/ عمی تــــم مخاطب
كلیــــــة إعــــــالم القــــــاهرة لترشــــــیح 

عــــــــــالم  أســــــــــتاذ مــــــــــن كلیــــــــــة اإل
د لإلشــــــراف علــــــى الرســــــالة بعــــــ

اإلطـالع علــى التقـاریر المقدمــة  
مــــــن كــــــل مــــــن أ.د/ طــــــه نجــــــم 

كتور/ مجــــدى و الــــد )المعتــــذر(
  .بیومي المشرف المشارك



 -كلیــة اإلعــالم –عــالم ( صــحافة أســتاذ اإل
ة األســتاذ اجامعــة القــاهرة ) مــع ضــرورة موافــ

بــــالتقریر المقــــدم  الـــدكتور المرشــــح لإلشـــراف
مــن األســـتاذ الــدكتور / طـــه نجــم ، و الســـید 
الــــدكتور / مجــــدى احمــــد بیــــومى  المشــــرف 

  المشارك .
ــــــــس قســــــــم االجتمــــــــاع  -١٠   ــــــــة مجل موافق

ـــــة  ١/١٢/٢٠١٢بتـــــاریخ  ـــــى تشـــــكیل لجن عل
االمتحـــــان الشـــــفهي للطالبــــــة / ریهـــــام فــــــایز 
رضــوان المقیــدة لدرجــة الــدكتوراه فــي اآلداب 
فـي موضــوع "التغییـر االجتمــاعي و التشــریع 

ض في المجتمع المصري دراسة تحلیلیـة لـبع
مواد قـانون األحـوال الشخصـیة و ذلـك علـى 

  النحو األتي:
األستاذ الدكتور/ السید عبد العاطي السید أسـتاذ 
.   علم االجتماع بكلیة اآلداب باإلسكندریة  رئیسًا

لحمید حمدي أسـتاذ / محمود عبدا السید الدكتور
علــــم االجتمــــاع المســــاعد بكلیــــة اآلداب جامعــــة 

  دمنهور عضوا
مجدي أحمـد بیـومي  أسـتاذ السید الدكتور / 

علم االجتماع المساعد بكلیة اآلداب جامعـة 
.   دمنهور مشرفًا

  
  
  

وافـــق مجلـــس الكلیـــة مـــن حیـــث 
المبـــــــدأ علـــــــى أن یعـــــــاد للقســـــــم 

  .عادة التشكیلإل

موافقــة مجلــس قســم الفلســفة بتــاریخ  -١١  
علـــى تعـــدیل موضـــوع رســـالة  ٢/١٢/٢٠١٢

ــــــــد العزیــــــــز و  ــــــــدة عب ــــــــب حمی ــــــــة/ زین الطالب
لدرجـــــة الماجســـــتیر بشـــــأن تعـــــدیل المســـــجلة 

موضـــوع البحـــث مـــن "النزعـــة اإلنســـانیة فـــي 
فكر محمد اركون"إلى "إنسـانیة االنسـان بـین 
فریــــدریك نیتشــــه و فردینانــــد شــــیللر"حیث إن 

  هذا التعدیل ال یمس جوهر الموضوع.

ن الموضــوع إیعــاد للقســم حیــث 
ــــــــر فــــــــى موضــــــــوعه و  قــــــــد تغی
عنوانـــه مـــن الفكـــر العربـــى الـــى 

لمـــــانى وبـــــذلك یكـــــون الفكـــــر اال
تسجیال جدیدا مع العلم بانه قـد 
تــم االنتهــاء مــن التســجیل علــى 

  النظام بالالئحة القدیمة .
تحدیـــد موعـــد امتحانـــات مرحلـــة الماجســــتیر و  -١٢  

الـــــدكتوراه نظـــــام الســـــاعات المعتمـــــدة فصـــــل خریـــــف 
م علـى ان ١٢/١/٢٠١٣یوم السبت الموافق  ٢٠١٢

ن یكـون أاالمتحان الساعة العاشرة صباحا على  أیبد
  یوم و یوم .

  
  
  وافق مجلس الكلیة.  
  

ــــس قســــم الفلســــفة بجلســــته المنعقــــدة  -١٣     قــــرار مجل



ـــــاریخ  بشـــــأن موافقـــــة مجلـــــس قســـــم  ٢/١٢/٢٠١٢بت
علـى  ٢/١٠/٢٠١٢الفلسفة بجلسـته المنعقـدة بتـاریخ 

قبــــول الطالبــــة / نهــــاد محمــــد ربیــــع الحاصــــلة علــــى 
لیســانس اآلداب (قســم الفلســفة) جامعــة دمنهــور دور 

بتقـــــــــدیر مقبـــــــــول للتســـــــــجیل لدرجـــــــــة  ٢٠١٢مـــــــــایو 
الماجستیر بنظام الساعات المعتمدة و ذلك بتحمیلهـا 

مانیــة مقــررات دراســیة تكمیلیــة لدراســتها علــى مــدى ث
    .عام دراسي 

  
ــــــة ــــــس الكلی  مــــــع ســــــرعة وافــــــق مجل

بـــالغ بقــــرار مــــن القســــم بالثمانیــــة اإل
  .مقررات

  :   موضوعات العالقات الثقافیةخامسًا   
كتــــاب مجلــــس قســــم الجغرافیــــا بجلســـــته  .١  

م بالموافقــــة ١/١٢/٢٠١٢المنعقــــدة فــــي 
بــین مركــز  علــى مســودة اتفاقیــة التعــاون

البحــــــــــــوث السیســــــــــــیولوجیة و التنمیــــــــــــة 
انیــا و مرفــق طیــه بجامعــة كایروفــا بروم

  .بنود االتفاقیة 

  -القرار  : 
مـن حیـث المبـدأ  وافق مجلـس الكلیـة

مــع التوصــیة بفــتح قنــوات االتصـــال  
و الدراســـــة مـــــع اقســـــام الكلیـــــة ذات 
الصـــــلة و خاصــــــة قســـــم االجتمــــــاع 

  .لمزید من المنفعة 
الســیدة الــدكتورة /عبیــر عبــد المحســن  االحاطــة بحصــول .٢  

 قاسم األستاذ المساعد و القائم بعمل رئیس القسم
  professionalعلى شهادة مدیر تنفیذي محترف  

  أحیط مجلس الكلیة علمًا 
  مع تقدیم التهنئة.

  
نظرت اللجنة فـي كتـاب قسـم اللغـة اإلنجلیزیـة  - .٣  

م بشــــــأن مــــــا تقــــــدمت بــــــه ٣/١٢/٢٠١٢بتــــــاریخ 
فهیمه شافي إبراهیم مـدرس مـادة  كبیـر السیدة / 

لغــــة ألمانیــــة بالقســـــم بشــــأن عــــرض المؤسســـــات 
األلمانیـة التـي ترغــب فـي التعــاون مـع الجامعــات 
المصــــریة فـــــي مجـــــال البحـــــث العلمـــــي و تبـــــادل 
الخبــرات و تقــدیم المــنح للطلبــة و أعضــاء هیئــة 

  التدریس .

تكلیــف الســیدة الــدكتورة 
/ فهیمــة شــافى ابــراهیم 

عـــــــد لنـــــــدوة بتحدیـــــــد مو 
تعریفیــــــــــة للــــــــــراغبین و 
الباحثین فى المجـاالت 
المقدمـــــــــــــــــــــــة  مـــــــــــــــــــــــن 
ـــــــة  المؤسســـــــات االلمانی

  بالكلیة.
 بتاریخ التاریخ قسم مجلس كتاب فى  اللجنة نظرت .٤  

 مركز إنشاء مشروع الئحة باقراره ١/١٢/٢٠١٢
 مرفق و دمنهور بجامعة التركیة و العربیة الدراسات

  . المشروع مقترح مسودة طیه

أ.د/ صـــالح  االمـــر للســـیدرفـــع 
منســـق المشـــروع  أحمـــد هریـــدى

المفوض من قبل مجلس الكلیـة 
لدراســـة امكانیـــة االســـتفادة مـــن 

  المقترح.
  

علما بخطاب التقریر العلمي  احیطت اللجنة .٥  
المقدم من الدكتورة / میرندا محمد خمیس 
الزوكة الخاص بحضور المنتدى الدولي 

داب المقارن الذي عقده قسم الحادي عشر لأل

  
  .أحیط مجلس الكلیة علماً 



جامعة القاهرة في  –اللغة اإلنجلیزیة و آدابها 
. و مرفق  ٢٠١٢نوفمبر  ١٥-١٣الفترة من 

  سیادتها المنتدى . طیه شهادة حضور
نظرت اللجنة فى قرار مجلس قسم التاریخ  .٦  

باشتراك السید األستاذ  ١/١٢/٢٠١٢بتاریخ
هریدي في الندوة الدولیة عن الدكتور صالح 

المثلث الذهبي وامكانات التكامل والتنمیة، 
ببحث تحت عنوان "مصر والسودان في 

النصف األول من القرن التاسع عشر" وذلك 
بمعهد الدراسات األفریقیة بجامعة القاهرة یوم 

  .٢٠١٢دیسمبر  ٦و  ٥األربعاء و الخمیس 

  
  
  

  وافق مجلس الكلیة.  
  

جلــــس قســــم التــــاریخ فــــى قــــرار م  نظــــرت اللجنــــة .٧  
باشـــــتراك الســـــید األســـــتاذ   ١/١٢/٢٠١٢بتـــــاریخ

الدكتور صالح هریدي في ندوة اتحـاد المـؤرخین 
العرب بالقـاهرة، وعنوانهـا التـاریخ الحربـي للـوطن 
العربـــي عبـــر العصـــور، ببحـــث بعنـــوان "التـــاریخ 
العســــكري لمصــــر فــــي عهــــد عبــــاس باشــــا األول 

 ١٣إلـــى  ١٢" فـــي الفتـــرة مـــن ١٨٥٤ – ١٨٤٩
  دیسمبر.

  
  

  وافق مجلس الكلیة.

نظـــرت اللجنـــة  فـــى قـــرار مجلـــس  قســـم التـــاریخ   .٨  
باشــتراك الســیدة الــدكتورة    ١/١٢/٢٠١٢بتــاریخ

فـایزة محمـد حســن ملـوك مــدرس التـاریخ الحــدیث 
و المعاصــر بالقســم ببحــث تحــت عنــوان "موقــف 
اإلدارة العثمانیـــــة فـــــي مصـــــر مـــــن تســـــلط أمـــــراء 

الثــامن عشــر" دراســة مــن خــالل الحــج فــي القــرن 
تركــة قیطــاس بــك الفقــارى وذلــك ضــمن فاعلیــات 
ــــذي ســــینظمه قســــم  ــــدولي الخــــامس ال المــــؤتمر ال
ــــــــة اآلداب و العلــــــــوم  ــــــــاریخ و الحضــــــــارة بكلی الت
اإلنســـــــانیة، جامعـــــــة قنــــــــاة الســـــــویس و عنوانــــــــه 
"العــرب و األتــراك عبــر العصــور" فــي الفتــرة مــن 

  .٢٠١٣مارس  ١٣إلى  ١١

  
  
  
  

  س الكلیة.وافق مجل

قـــــره  قســـــم التـــــاریخ أاطلعـــــت اللجنـــــة  علـــــى مـــــا  .٩  
ــــاریخ بتقریــــر اعــــداد مشــــروع     ١/١٢/٢٠١٢بت

حفــــائر موقــــع تــــل آثــــار األبقعــــین بمركــــز حــــوش 

  
وافــــق مجلــــس الكلیــــة علــــى 

  .المشروع



    .عیسى محافظة البحیرة
احیطــت اللجنــة  علمــا بموافقــة مجلــس قســـم  .١٠  

ـــــاریخ ـــــدوة  ١/١٢/٢٠١٢التـــــاریخ بت ـــــد ن علـــــى عق
لمدة یوم واحد ینظمها القسـم تحـت عنـوان " ثـورة 

ینــــایر، ثوابــــت الماضــــي و آفــــاق المســــتقبل"  ٢٥
علــــى أن یتــــولى الــــدكتور عــــادل هــــالل التنســــیق 
لتلـــك النـــدوة ، مـــن حیـــث عملیـــة التنظـــیم داخـــل 

  الكلیة ، و الدعوات للمشاركین.

  
  
علـى ان مجلس الوافق 

تــوافى الكلیــة بتفاصـــیل 
تنظـیم النـدوة مـن حیـث 

  .عدادلموعد و اإلا
  

النظــــــر فــــــى موافقــــــة مجلــــــس قســــــم التــــــاریخ  .١١  
علـــى عقـــد مـــؤتمر تحــــت   ١/١٢/٢٠١٢بتـــاریخ

عنوان "قضایا السلم و الحرب حول القـدس عبـر 
عــام علـى ذكــرى  ٩٠٠العصـور" بمناســبة مـرور 

ــــى أن  ١١٣موقعــــة  ســــن النبــــرة (الســــنبرة)  م عل
یكــــون الــــدكتور مــــاهر أبــــو الســــعید منســــق عــــام 

  .للمؤتمر

  
  

ـــــــق ـــــــس واف ـــــــى ان  المجل عل
تـــــــــوافى الكلیـــــــــة بتفاصـــــــــیل 
ــــــث  ــــــدوة مــــــن حی تنظــــــیم الن

  .عدادالموعد و اإل

  موضوعات المكتبةسادسًا :   
اإلهــــــداء المقــــــدم مــــــن الســــــید الــــــدكتور/ ابــــــراهیم  .١  

مصطفى ابراهیم  األستاذ المساعد المتفرغ بقسـم 
الفلســـــفة بالكلیـــــة  عبـــــارة عـــــن كتـــــاب " الفلســـــفة 

هیـــــوم " تـــــألیف  د. الحدیثـــــة مـــــن دیكـــــارت الـــــى 
ــــــراهیم مصــــــطفى عــــــدد ثــــــالث نســـــــــــــــــــــــــــــــــخ و  اب

د. توفیــــق الطویــــل  كتــــاب أســــس الفلســــفة تــــألیف
  .عدد نسخه واحدة

  
وافــق مجلــس الكلیــة علــى قبــول 
  اإلهداءات مع تقدیم الشكر.  

ـــــة المكتبـــــات بجلســـــتها المنعقـــــدة فـــــي  .٢   كتـــــاب لجن
مــــــــــن بقبـــــــــول اإلهــــــــــداء المقـــــــــدم  ٨/١١/٢٠١٢

الشاعر الطبیب / ماضى أبـوالعزایم عبـارة عـن " 
عشـر نسـخ مــن دیوانـه الشــعري " وتطلـب الســیدة 
الدكتورة/حیاة محمد ابـراهیم عضـو اللجنـة توجیـه 

  .الشكر لسیادته على االهداء

  
وافــق مجلــس الكلیــة علــى قبــول 

  اإلهداء مع تقدیم الشكر.  

ـــــة المكتبـــــات بجلســـــتها المنعقـــــدة فـــــي  .٣   كتـــــاب لجن
بقبـول عـددین مــن مجلتـى " تبــین  ٨/١١/٢٠١٢

وعمــران " اللتــین تصــدران فــي لبنــان  الــى مكتبــة 
الكلیــة  مــع تعمــیم المنشــور المعلــن عنهمــا علــى 
األقســـام العلمیـــة لمـــن یرغـــب فـــي النشـــر العلمـــى 

  فیها.

  
  وافق مجلس الكلیة.    

ـــــة المكتبـــــات بجلســـــتها المنعقـــــدة فـــــي  .٤     كتـــــاب لجن
  



بشــــــــأن قیــــــــام األقســــــــام العلمیــــــــة  ٨/١١/٢٠١٢
بتحدید الكتب ( ما قل حجمهـا و غـال ثمنهـا مـن 
أمهـــــات الكتـــــب و أنفســـــها والكتـــــب األجنیـــــه ) و 

وائم محــددة یتطلبهــا  كــل قســم قــذلــك مــن خــالل 
 علمـــى وفقــــا لمیزانیــــة محـــددة لشــــراء الكتــــب مــــن

 .معرض القاهرة الدولى هذا العام
  

  
وافــق مجلــس الكلیــة مــع اعتبــار 
ذلك توصیه تعمم على األقسـام 

  العلمیة بالكلیة.  
  

ـــــة المكتبـــــات بجلســـــتها المنعقـــــدة فـــــي  .٥   كتـــــاب لجن
ــــار  ٨/١١/٢٠١٢ ــــه قســــم اآلث بشــــأن مــــا تقــــدم ب

ــــــــب  ــــــــة مــــــــن طل ــــــــة والرومانی والدراســــــــات الیونانی
ة لشــراء الكتــب بالنســبة للقســـم یــلمضــاعفة المیزان

الكتـــــب الخاصـــــة بـــــه فـــــي نظـــــرا لحداثتـــــه و قلـــــة 
 .١٧/٥/٢٠١٢تاریخ المناقشة المكتبة.

    

وافق مجلس الكلیة علـى النظـر 
فــي المقتــرح فــي ضــوء المیزانیــة 
المخصصـــة لشـــراء الكتـــب هـــذا 

  العام.  

  سابعًا : لجنة خدمة المجتمع وتنمیة البیئة :  
    

 
ــــى  .١ الخطــــاب الــــوارد مــــن وزیــــر التعلــــیم العــــالى ال

ــــة لشــــئون الجامعــــة بشــــأن أن یقــــوم  وكــــالء الكلی
خدمــــة المجتمــــع وتنمیــــة البیئــــة بوضــــع خطــــة و 
جـــــدول زمنـــــى لبـــــدء برنـــــامج التوعیـــــة الصــــــحیة 

 والبیئیة.
    

جـاري عمـل و وافق مجلس الكلیة   
للتوعیـة و دعـوة  تالالزم بعمـل نـدوا

المتخصصــین مـــن أطبــاء و تطالـــب 
ــــة بعمــــل وحــــدة طبیــــة مســــتقلة  اللجن
بكلیة اآلداب و سـتطوع د. شـیرویت 
فضـــل بـــأن تكـــون حلقـــة وصـــل مـــع 
بعض الشركات للتعاقـد مـع الجامعـة 
و بعــــــــض المستشــــــــفیات الخاصــــــــة 
باالســــــــــكندریة أســــــــــوة بالجامعــــــــــات 
األخـري و یـتم عمــل لوحـات للتوعیــة 

ــــــة والصــــــحیة ، و كــــــذلك یــــــتم  البیئی
ارشــــاد الطــــالب مــــن خــــالل الموقــــع 

    االلكتروني للكلیة
   

عمـــل یـــوم للنظافـــة بالكلیـــة یشـــارك فیـــه أعضـــاء  .٢
  هیئة التدریس والعاملون والطالب.

  

وافــق مجلـــس الكلیــة علـــى ذلـــك 
ـــــــــة  بالتنســـــــــیق مـــــــــع قســـــــــم رعای

علـى أن یكـون  ،الشباب بالكلیـة
هـــــذا الیـــــوم مـــــع بدایـــــة الفصـــــل 

  .الدراسي الثاني



   
 
 تعیین العشرین األوائل بالكلیة - ٣

    

  
ضــــرورة تحقیـــــق العدالـــــة علـــــى 
األقسام العلمیة بنسـب متسـاویة 
وعــدد محــدد مــن كــل قســم عنــد 
تعیـــــــین العشـــــــرین األوائــــــــل وال 
یشـــترط أن یكـــون تعیـــین هـــؤالء 
الخـــریجین بكلیـــات الجامعـــة اذا 
ــــك المؤسســــات فــــي  ــــم تكــــن تل ل
حاجـــة الـــیهم ، علـــى أن تتـــولى 

ـــــة التنظـــــیم  واالدارة اختیـــــار هیئ
 أماكن تعیینهم.

  
  

  

  

  

  هذا وقد انتهى االجتماع الساعة الثالثة عصرًا .
  

  أمین المجلس                                    رئیس المجلس وعمید الكلیة      
 أ.د/ ماجد محمد شعله                    أ.د/ مجدي محمد حسین

 


