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  :رسالة الكلیة 
وم اإلنسانیة    اییر         تقدم الكلیة خدمة تعلیمیة وبحثیة متمیزة ترقى إلى مستوى التمیز واإلبداع في مجال اآلداب والعل ى مع تنادًا إل ا اس ًا و إقلیمی ى سوق العمل محلی ف

یة و البحثیة ألساتذتھا یمیة و البحثیة ، و مواكبة التطورات العلمیة و الفكریة و التكنولوجیة ، و ذلك بالتطویر المستمر للبرامج التعلیمیة و القدرات العلمالجودة التعل
، و تلبیة احتیاجات المجتمع   لمعارف و الخبراتو طالبھا ، و استخدام وسائل تعلیمیة حدیثة ،و متابعة الخریجین، و إتاحة الفرصة لھا لمتابعة الجدید من العلوم و ا

ویم ال            يالمساھمة ف  ،و اون و التق راءات تتسم باالستقاللیة و التع واطنین من خالل إج اء و الم یم االنتم ة ق یة المصریة و تنمی اء الشخص ي ذاتحل مشكالتھ ، و بن
 .والمستمر 
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  :رؤیة الكلیة 
تتطلع الكلیة إلى أن تكون مؤسسة تعلیمیة وبحثیة معتمدة تحتل 

مستوى  بأساتذتھا وخریجیھا إلى وتصل مكانة مرموقة بین نظائرھا
راسیة متمیزة فى المنافسة محلیأ و اقلیمًیا من خالل برامج د

مرحلتى اللیسانس والدراسات العلیا تسھم فى الرقى و التنمیة 
 .  المستدامة للمجتمع

  2015/2016لعام الجامعيا عشر  ثانىلامحضر مجلس الكلیة 
  13/7/2016  الموافقربعاءاألالمنعقد یوم 

**********  
ام  / ستاذ الدكتورالسید األ  برئاسةعشرة   حادیةاجتمع مجلس الكلیة في تمام الساعة ال     د    محمد رفعت االم عمی

 -:بحضور كل من الكلیة 
 لكلیة لشئون التعلیم والطالبوكیل ا      على أحمد السید/د.أ .1
 ورئیس مجلس قسم الجغرافیا وكیل الكلیة للدراسات العلیا والبحوث    محمد عبدالقادر عبدالحمید/ د.أ .2
 وكیل الكلیة لشئون خدمة المجتمع  وتنمیة البیئة     عبد العظیم احمد عبدالعظیم/ د.أ .3
 .رئیس مجلس قسم التاریخ    عبدالمنعم محمد مجاھد/ د.أ .4
 رئیس مجلس قسم اللغةاالنجلیزیة    مان حلمى الملیجىای. د.أ .5
 بقسم الفلسفةالمتفرغ األستاذ       میالد زكى غالي/ د.أ .6
 األستاذ المتفرغ قسم اللغة العربیة    عبدالواحد حسن الشیخ/ د.أ .7
 قسم الجغرافیا ب األستاذ المتفرغ   عالء الدین حسین عزت شلبي     /د.أ .8
 ئم بعمل رئیس مجلس قسم اآلثارالقا      عبیر عبدالمحسن قاسم. د .9

 القائم بعمل رئیس مجلس قسم الفلسفة      عصام كمال المصري. د .10
 القائم بعمل رئیس مجلس اللغة العربیة      محمد محمود أبوعلى. د .11
 مجلس قسم االجتماع المشرف على          حمدى على أحمد على. د .12
 الفلسفةالمدرس بقسم     حسام محمد السعید رحومة. د .13
 المدیر التنفیذي لوحدة ضمان الجودة بالكلیة    م محمد على مرجونھابراھی. د .14
 أمین الكلیة    السید ابراھیم سعد الشرقاوي .15
 المشرف على الشئون االداریة      نیفین محمد رحومة/  ةالسید .16

 .ماجد محمد شعلھ/ د.ودعى لحضور االجتماع السید أ
 : وإعتذر عن عدم الحضور  -
 دة الخدمات االلكترونیة مدیر وح      أحمد عطیة حمیدة. د -

  
  
  

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

 رین   ورئیس المجلس عمید الكلیة  محمد رفعت االمام / د.في بدایة االجتماع رحب السید أ  بجمیع السادة الحاض
ى ستیم         بعید الفطر المبارمھنئًا الجمیع  ات الت ض المالحظ الم باستثناء بع ر وس ى خی ك وانتھاء االمتحانات عل

 . تجنبھا مستقبًال مع تقدیم الشكر والتقدیر لجمیع أعضاء الكنتروالت الذین ساھموا في حسن سیر االمتحانات
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 64(عة للذكرى رئیس الجامعة لھا لتنظیم احتفالیة الجام/ د.ثم أوضح سیادتھ بأن الكلیة شرفت باختیار السید أ (
 .یولیو المجیدة 23لثورة 

             د امعى الجدی ام الج تعداد للع دء االس ة ب ام العلمی ادة رؤساء األقس ع الس  2016/2017ثم طلب سیادتھ من جمی
 .لتكون بدایة طیبھ لحسن سیر العملیة التعلیمیة وانتظام الجداول الدراسیة 

  ثم شرع سیادتھ في موضوعات المجلس على النحو التالي: 
  

 -:موضوعات اإلحاطة : أوال 
  

 بجلستھ السابقة لتصدیق على محضر مجلس الكلیةتم ا . 
 بجلستھ السابقة على النحو التالي  مجلس الجامعة  ت العامة والموضوعات التى طرحت في موضوعاال: 
 
ع الئحة و   / د.أوضح السید أ .1 ین وض ام موحد   عمید الكلیة و رئیس المجلس بأن تم تجمید التعلیم المفتوح لح نظ

 .للتعلیم المفتوح
 .أكد سیادتھ على ضرورة تفعیل وحدة الدعم االعالمى التابعة للجامعة ومقرھا كلیة اآلداب .2
 .كما أوضح سیادتھ بأن مجلس الجامعة اختار سیادتھ عضوًا بلجنة اختیار العمداء الجدد  .3

 

 :موضوعات وحدة ضمان الجودة :   ثانیا
  
ووافق على   4/7/2016مجلس ادارة وحدة ضمان الجودة بجلستھ في  ر اجتماع علمًا بمحض مجلس الكلیةأحیط  .1

 كل ما جاء
  .بھ من موضوعات 

  
  

 : ITات وحدة تكنولوجیا المعلومموضوعات :   ًاثالث
  
دیر    / المقدم من السیدالدكتور  2016  یونیھعن شھر  احیط مجلس الكلیة علمًا بالتقریر الشھري  .1 ة  الم د عطی أحم

 .بھ من موضوعات  ما جاء اقر و  ITلوحدة التنفیذي 
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 :موضوعات شئون ھیئة التدریس :   ًارابع
  
 4  بموافقة مجلس القسم بجلستھ في المشرف على  قسم االجتماع  -   على حمدى على أحمد/ الدكتوركتاب السید  .1

اجتماع (رس تخصص المدرس المساعد بالقسم في وظیفة مدقطب  اسالم فوزى أنس/ على تعیین السیدة 7/2016/
علمًا بأن سیادتھا تتمتع بسمعھ طیبھ محسنھ في أداء عملھا  بناء على تقریر مجلس القسم كلجنة علمیة) قانونى 

 .منذ تعینھا معیدة بالقسم
 - : القرار  

 وافق مجلس الكلیة 
 
بناًء على ما ورد من النظر في اعتماد تشكیل اللجان المنبثقة من مجلس الكلیة وتشكیل مجالس األقسام العلمیة  .2

 .ولمدة عام  1/8/2016مجالس األقسام العلمیة اعتبارًا من 
 - : القرار  

 31/7/2017حتى  1/8/2016وافق مجلس الكلیة على تشكیل اللجان المنبثقة من مجلس الكلیة لمدة عام اعتبارًا من 
ن المجلس لحین تعیین وكالء جدد أو التجدید مع عمید الكلیة مقررًا لجمیع اللجان  المنبثقة م/ د.وعلى أن یكون السید أ

محمد عبدالقادر عبدالحمید  على ما بذاله من جھد / د.على أحمد السید و السید أ/ د.تقدیم الشكر والتقدیر لكل من السید أ
  .ممیز لخدمة الكلیة خالل فترة وكالتھما

عمید / د.ملین فقد قرر مجلس الكلیة تولى السید أونظرًا لخلو قسم االجتماع من األساتذة واألساتذة المساعدین العا
  .1/8/2016الكلیة رئاسة مجلس قسم االجتماع اعتبارًا من 

  

 :موضوعات شئون الطالب :    ًاخامس
  
 :، وحدة القیاس و التقویم    MISبشأن الرؤیة العامة و االنجازات لوحدات الجودة ، وحدة  - 1

 :وحدة الجودة   ) أ(
 :راھیم مرجونة المدیر التنفیذي للوحدة باآلتي إب/ أفاد السید الدكتور  -

 .أنھ بصدد إعداد شروط و معاییر لالمتحانات اإللیكترونیة في الوحدة  - 1
 .ضرورة إدراج االمتحانات اإللیكترونیة ضمن اختصاصات تقییم لجنة المراجعة  - 2
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  : MISوحدة  - 3
المقترحة بالرصد اآللي للنتائج حتى أحمد عطیھ المدیر التنفیذي للوحدة خطوات العمل / عرض السید الدكتور -

 .إعالنھا ، ووافقت علیھا اللجنة و أكدت على ضرورة تعمیمھا فورًا للعمل بھا 
لرصد النتائج التي تصل  MISطمأن الزمیل أعضاء اللجنة بأنھ جاري العمل على قدم و ساق في إنجاز وحدة  -

 .إلیھا على التوالي 
-  

 :م وحدة القیاس و التقوی) ج(         
  
بدور عبد المقصود المدیر التنفیذي للوحدة لتقریر تقدمت بھ یتضمن نسب النجاح / عرضت السیدة الدكتورة  - 

امتحانًا إلیكترونیًا على  42باالمتحانات اإللیكترونیة مكملة بذلك ما كانت قد أوضحتھ في لجنة الممتحنین من إجراء 
  .یة مستوى الكلیة تضمنت عشرة منھا فقط أسئلة مقال

لضمان إخراج امتحان إلیكتروني سلیم قرر األعضاء ضرورة تخصیص جانب من األسئلة لتكون مقالیة باعتبار ذلك  -
أمر ملزم في جمیع األقسام العلمیة بالكلیة ، فضًال عما سبق اتخاذه من قرار ضرورة حصول واضع االمتحان 

ة ، و في حالة عدم االلتزام بھذین الشرطین یعرض واضعھ اإللیكتروني على دورة تخصصیة في االمتحانات اإللیكترونی
  .للمسائلة و حرمانھ من تدریس المقرر ذاتھ فترة یحددھا قسمھ العلمي 

و نظرًا لما تبذلھ وحدة القیاس و التقویم من جھد واضح وزائد ، رأت اللجنة ضرورة توجیھ الشكر للزمیلة رئیسة  -
  .صرف مكافأة لكل أعضاء الوحدة الوحدة و فریق العمل معھا و تطالب ب

 - : القرار  
  . ITأحیط مجلس الكلیة علمًا ووافق على كل ما جاء من موضوعات بوحدة 

  
اطمأنت اللجنة على سیر العمل بكنتروالت الكلیة و تأكدت من إحاطتھا جمیعًا بقرار لجنة الممتحنین بتاریخ  - 3  

  .بغرض التنفیذ  29/6/2016
 - : القرار  

 .لس الكلیة علمًاأحیط مج
  
من  2016-2015وافقت اللجنة على تشكیل لجنة للنظر في تظلمات الطالب من نتائج امتحانات ھذا العام الدراسي - 4  

عمید الكلیة مقررھا ، على أن یتم اإلعالن عن تلقي طلبات .د.السادة رؤساء األقسام العلمیة السبعة و یعین السید أ
  .تیجة مباشرة و لمدة أسبوعین تظلمات الطالب بعد إعالن الن

 - : القرار  
 وافق مجلس الكلیة 
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مستوى  بأساتذتھا وخریجیھا إلى وتصل مكانة مرموقة بین نظائرھا
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مرحلتى اللیسانس والدراسات العلیا تسھم فى الرقى و التنمیة 
 .  المستدامة للمجتمع

" مقرر اللجنة للمشاكل التي یعاني منھا الطالب المكفوفین في استیعاب و تدریس و امتحان مادة .د.عرض السید أ-5 
  :وعلیة أكد األعضاء على اآلتي " الجغرافیا االقتصادیة 

مراعاة نسبة نجاحھم في ضوء امتحانھم في لجنة خاصة یتم  ضرورة رعایة الطالب المكفوفین دراسیًا و - أ
 .و یندرج ھذا على جمیع مواد قسم الجغرافیا " ممالة من كفیف " تمییزھا بتسجیل عبارة 

 - : القرار  
  .على الزام األقسام العلمیة بوضع امتحان خاص للمكفوفین  مراعاة لظروفھم االنسانیة  وافق مجلس الكلیة 

  
رئیس قسم اللغة اإلنجلیزیة الخاص باعتماد  - إیمان الملیجي / لجنة على مقترح السیدة األستاذة الدكتورة وافقت ال - 6

إفادة بتقدیرات األربع سنوات ، باللغة اإلنجلیزیة بإشراف  –شھادة تخرج الطالب  –شھادة إثبات قید الطالب :  اآلتي 
و ) ثالثون جنیھًا على أي من ھذه األوراق ( ع خدمات تعلیمیة من القسم على أن یتم ذلك بمقابل دفع الطالب رسم طاب

  .یتم عرض ھذه النماذج على مجلس الكلیة قبل اعتماد ھذا القرار 
 - : القرار  

 وافق مجلس الكلیة 
  
بحد  2017-2016اعتمدت اللجنة مقترح قسم الجغرافیا بشأن تحدید عدد الطالب المقبولین بالقسم للعام الجامعي  - 7

طالب انتساب  100+ طالب انتظام  400( طالب یتم اختیارھم حسب المجموع األعلى في الثانویة العامة  500ى أقص
  .مع عدم قبول الطالب الباقون لإلعادة من األقسام األخرى بالكلیة ) موجھ 

 - : القرار  
  وافق مجلس الكلیة 

  
بمحو أمیة خمسة على ) اآلداب والتربیة ( لیتى بشأن الزام طالب ك 2016لسنة ) 13(قرار مجلس الجامعة رقم  - 8

  .2016/2017اعتبارًا من العام الجامعى  األقل من أبناء محافظة البحیرة  كشرط للحصول على شھادة التخرج
 - : القرار  

  :تشكیل لجنة من كل من
 ابراھیم محمد مرجونة. د - 1
 محمد محمود أبوعلى. د - 2
 حسام محمد السعید رحومة.د - 3

  .عبدالعظیم أحمد عبدالعظیم لوضع آلیة لتنفیذ ھذا القرار/ د.سید أتحت متابعة ال
  
 

 : الدراسات العلیا والعالقات الثقافیة موضوعات :   ًاسادس
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  :موضوعات الدراسات العلیا : أوال
ى اآلداب       / منح الطالبة   .1 ة الماجستیر ف ف درج اكر یوس ال ش دة   (ریفت كم ام الساعات المعتم ار    ) بنظ من قسم اآلث

م   وذلك بعد 3/7/2016بناًء على موافقة مجلس  القسم  فى  ) اآلثار  ( دراسات الیونانیة والرومانیة تخصص وال
ة             اریخ المناقش أن ت ا ب م والمناقشة علًم ة الحك دتھا لجن ى أب ات الت ویبات والمالحظ ة  التص ت  الطالب / 26/5أن أتم

 . م 2016
 - : القرار  

  .وافق مجلس الكلیة 
  
ى اآلداب       /  منح الطالبة  .2 ة الماجستیر ف اقول  درج ف ع الل یوس دة   (ھند ج ام الساعات المعتم ار    ) بنظ من قسم اآلث

م   وذلك بعد 3/7/2016بناًء على موافقة مجلس  القسم  فى  ) اآلثار  ( والدراسات الیونانیة والرومانیة تخصص 
م وال        ة الحك دتھا لجن ى أب ات الت ویبات والمالحظ ة  التص ت  الطالب ة     أن أتم اریخ المناقش أن ت ا ب / 28/5مناقشة علًم

 . م 2016
 - : القرار  

  .وافق مجلس الكلیة 
  

تیر      .3 الب الماجس ا لط موافقة مجلس قسم اآلثارو الدراسات  الیونانیة والرومانیة على إعتماد نتیجة الدراسات العلی
 م 2015/2016بالقسم عن فصل الربیع للعام الجامعى 

وراه   –ماجستیر ( نتیـجة طالب الدراـسات العلـیا  وافقت اللجنة على  اعتـماد ا و     ) دكت ة والجغرافی ة العربی بأقسام اللغ
  MIS(على أن یتم رفعھا على وحدة  2016فصل ربیع  التاریخ و االثار و الدراسات الیونانیة و الرومانیة االجتماع  و

  . قبل انعقاد مجلس الكلیة) 
 - : القرار  

  .وافق مجلس الكلیة 
  
  
بأقسام اللغة العربیة ، الجغرافیا ،  2017/ 2016افقت اللجنة على فتح باب الدراسات العلیا لتسجیل فصل الخریف و .4

 بتقدیر جید ) شعبة األدب (االجتماع ،التاریخ ،اآلثار ، الفلسفة  اللغة االنجلیزیة 
 - : القرار  

  .وافق مجلس الكلیة 
  
درجة الدكتوراة  فى اآلداب من قسم التاریخ بناًء على موافقة مجلس    ھشام عبد القادر عبده عطیة / منح الطالب   .5

م   وذلك بعد أن أتم  الطالب  التصویبات والمالحظات التى أبدتھا لجنة الحكم والمناقشة علًما 3/7/2016القسم  فى  
 .م 2016/ 26/5بأن تاریخ المناقشة 

 - : القرار  
  .وافق مجلس الكلیة 
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ة مجلس           سار/ منح الطالبة   .6 ى موافق اًء عل اریخ بن ى اآلداب من قسم الت ة حافظ حسین شلیم   درجة الماجستیر  ف

م   وذلك بعد أن أتم  الطالب  التصویبات والمالحظات التى أبدتھا لجنة الحكم والمناقشة علًما 3/7/2016القسم  فى  
 . م 4/6/2016بأن تاریخ المناقشة 

 - : القرار  
  .وافق مجلس الكلیة 

  
مقترح تطبیق الئحة الدراسات العلیا الجدیدة  على  3/7/2016افق مجلس قسم الجغرافیا بجلستھ المنعقدة بتاریخ و .7

ات الیو   ارو الدراس ة و   لكلیة اآلداب جامعة القاھرة وكذلك تأجیل موافقة اقسام اللغة العربیة و اآلث ة و الرومانی نانی
اریخ وا    االجتماع  م الت ض مجلس قس ریة   أو رفضھا وقد رف ار المص ى الئحة       الث اد عل ة االعتم والقسم بصدد دراس

 .جدیدة سیتم االسترشاد فیھا باللوائح األخرى الحاصلة على االعتماد 

 - : القرار  
 .وافق مجلس الكلیة 

  
م 2016م على جدول الدراسات العلیا فصل الصیف 2016/ 3/7موافقة مجلس قسم التاریخ بجلستھ المنعقدة بتاریخ  .8

  .شعبة التاریخ الوسیط 

 - : القرار  

  یعاد للقسم لالفادة بقرار مجلس القسم ولیس استاذ المادة  
نظام (المسجل لدرجة الماجستیر فى اآلداب   0قطب أنور قطب محمد  / والمناقشة  للطالب عادة تشكیل لجنة الحكم إ .9

بناء على موافقة مجلس القسم   ) تاریخ إسالمي(من قسم التاریخ واآلثار المصریة واإلسالمیة شعبة التاریخ ) قدیم
لیحي     : " فى موضوع"م    2016/ 3/7 ن الص ي ب ن عل ـ  477 – 459الملك المكرم أحمد بن محمد ب  – 1066/ ھ

  : لیصبح التشكیل على النحو التالى "  م1091

  .م14/7/2008: علما بأن تاریخ التسجیل

 جامعة بنھا –كلیة اآلداب  –أستاذ التاریخ اإلسالمي وحضارتھ  رئیساومناقشا عفیفي محمود إبراھیم/ د.أ

 جامعة دمنھور –كلیة اآلداب  –أستاذ التاریخ اإلسالمي وحضارتھ المساعد  قًشامنا أحمد إسماعیل الجمال/ د

 جامعة دمنھور –كلیة اآلداب  –أستاذ التاریخ اإلسالمي وحضارتھ المساعد  مشرًفا إبراھیم محمد علي مرجونة/ د
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ى الصعیدى    / تشكیل لجنة الحكم والمناقشة  للطالب  .10 د عل ى اآلداب       0محمد عبد الحمی دكتوراة  ف ة ال المسجل لدرج

ة مجلس     ) حدیث  تاریخ (واإلسالمیة شعبة التاریخ یخ واآلثار المصریة من قسم التار) نظام قدیم( ى موافق اء عل بن
   )م1954 –م 1922(المعتقلون والسجناء السیاسیون فى مصر: " فى موضوع"م   3/7/2016القسم 

  : على النحو التالى  
 رة أستاذ التاریخ بكلیة اآلداب جامعة المنصو  رئیسا ومناقشا على محمد شلبى / د.أ
 أستاذ التاریخ بكلیة التربیة  جامعة دمنھور   مناقًشا  عاصم محروس عبد المطلب/ د.أ
 أستاذ التاریخ بكلیة اآلداب جامعة دمنھور   مشرًفا محمد رفعت اإلمام / د.أ
 أستاذ التاریخ المساعد  بكلیة اآلداب جامعة اإلسكندریة  مشرفا  ناھد إبراھیم دسوقى / د

  .10/3/2009: یخ التسجیلعلما بأن تار
 - : القرار  

  .وافق مجلس الكلیة 
  

ة    / شطب قید الطالبة   .11 رار لجن ى ق صباح سالمة أحمد حسن المسجلة لدرجة الماجستیر بقسم التاریخ وذلك بناء عل
 . اإلشراف واستیفاء توجیة إنذارات ثالث للطالب 

 - : القرار  
 .وافق مجلس الكلیة 

  
توفیق عبد العزیز منصور المسجلة لدرجة الماجستیر بقسم التاریخ وذلك بناء على قرار  إیمان/ شطب قید الطالبة  .12

 . لجنة اإلشراف واستیفاء توجیة إنذارات ثالث للطالب 

 - : القرار  
 .وافق مجلس الكلیة 

  
ك     / شطب قید الطالبة      .13 اریخ وذل ى   حنان عبد الرحمن إمام الحیطى  المسجلة لدرجة الماجستیر بقسم الت اء عل بن

 . قرار لجنة اإلشراف واستیفاء توجیة إنذارات ثالث للطالب 

 - : القرار  
 .وافق مجلس الكلیة 
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 .  المستدامة للمجتمع

اریخ    .14 ة بت ى         3/6/2016موافقة مجلس قسم اللغة العربی ام عل ذا الع ى ھ ر  ف د موعد السیمنار االخی ى تحدی أن  م عل
 . م 28/7/2016یكون یوم الخمیس 

 - : القرار  
  .وافق مجلس الكلیة 

  
ى اآلداب   / منح الطالبة   .15 دة   (أمیرة محمد رأفت الصفتى درجة الماجستیر ف ام الساعات المعتم ار    ) بنظ من قسم اآلث

م   وذلك بعد 3/7/2016بناًء على موافقة مجلس  القسم  فى  ) اآلثار  ( والدراسات الیونانیة والرومانیة تخصص 
دتھ    ى أب ات الت ویبات والمالحظ ة  التص ت  الطالب ة    أن أتم اریخ المناقش أن ت ا ب ة علًم م والمناقش ة الحك ا لجن

 .م19/5/2016

 - : القرار  
  .وافق مجلس الكلیة 

  
  

اریخ    .16 دة بت تھ المنعق ا بجلس م الجغرافی س قس ق مجل اریر 3/7/2016واف اد التق ى اعتم نویة  عل ف س ة النص الدوری
 : لطالب الدراسات العلیا الخاصى بكل من 

ین   / د.عبد العظیم أحمد عبد العظیم و أ/ د.ماجد محمد محمد شعلة ، أ/ د.مید ، أمحمد عبد القادر عبد الح/ د.أ آلء حس ع
  .عزت شلبى 

 - : القرار  
  .وافق مجلس الكلیة 

 
على مد فترة استثنائیة لمدة ستة أشھر أعتبارا من  3/7/2016وافق مجلس قسم الجغرافیا بجلستھ المنعقدة بتاریخ  .17

وان       / طالبـة لل 11/5/2017وحتى  12/11/2016 دكتوراه بعن جلة لدرجة ال یم المس د الحل " حـنان سعید محمد عب
 . 12/11/2007دراسة جغرافیة علما بأن تاریخ التسجیل  1980الحج و العمرة من مصر منذ عام 

 - : القرار  
 .وافق مجلس الكلیة 

  
د  على  3/7/2016وافق مجلس قسم الجغرافیا بجلستھ المنعقدة بتاریخ  .18 ة  الطشطب قی بل     / الب ى ش ى فتح رحاب عل

ة         جیل بحث الطالب اریخ تس أن ت ًا ب المسجلھ لدرجة الماجستیر بعنوان جغرافیة الجریمة في محافظة كفرالشیخ علم
  .وذلك بناًء على طلب المشرف على الطالبھ 11/4/2007
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 - : القرار  
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وبالنسبة   2016فصل خریف ) دكتوراه  –ماجستیر ( بالكلیة فتح الدراسات العلیا بجمیع األقسام العلمیة السبعة  .19

 .فقط مع استكمال الدراسة بشعبة اللغة ) أدب ونقد ( لقسم اللغة العربیة شعبة 
  

علي طلب لجنة اإلشراف علي الطالبة ابتسام  2016/  7/  3موافقة مجلس قسم الفلسفة في جلستھ المنعقدة بتاریخ  .20
منھج التزكیة اإلیمانیة ؛ " لة لدرجة الدكتوراه بقسم الفلسفة في موضوع بعنوان مصطفي السید الخماري المسج

 12/  10، مد فترة التسجیل للطالبة عامان عام سابق اعتباًرا من " دراسة في فكر صوفیة القرن الخامس الھجري 
؛ حتي تتمكن  2016/  12/  9و حتي  2015/  12/  10، وعام حالي اعتباًرا من  2015/  12/  9و حتي  2014/ 

، وقد تم  2007/  12/  10الطالبة من إنھاء الرسالة و مناقشتھا ، علًما بأن تاریخ تسجیل الطالبة للدكتوراه ھو 
 .إیقاف قید الطالبة لمدة عامین خالل فترة التسجیل 

 - : القرار  
/  12/  9و حتي  2014/  12/  10 عام سابق اعتباًرا من: وافق المجلس علي مد فترة تسجیل الطالبة لمدة عامین 

؛ حتي تتمكن الطالبة من إنھاء الرسالة  2016/  12/  9و حتي  2015/  12/  10، وعام حالي اعتباًرا من  2015
 .2007/  12/  10و مناقشتھا ، علًما بأن تاریخ تسجیل الطالبة للدكتوراه ھو 

 
علي اإلعتذار عن اإلشراف المقدم من السید  2016/  7/  3موافقة مجلس قسم الفلسفة في جلستھ المنعقدة بتاریخ  .21

الدكتور عصام كمال المصري عضو لجنة اإلشراف علي الطالبة أسماء أحمد سید أحمد غالي المسجلة لدرجة 
السیادة في ظل الثورات العربیة المعاصرة و التحوالت " في موضوع ) نظام الساعات المعتمدة ( الماجستیر 

، و إضافة الدكتوره رشا محمود رجب إلي اإلشراف ؛ لتصبح لجنة " ؛ دراسة في فلسفة السیاسة  الدولیة الراھنة
 : اإلشراف علي الطالبة علي النحو اآلتي

  األستاذ المتفرغ بقسم الفلسفة بكلیة اآلداب جامعة دمنھور  میالد زكي غالي. د. أ  .1
  جامعة دمنھور المدرس بقسم الفلسفة بكلیة اآلداب  رشا محمود رجب. د  .2

 - : القرار  
وافق المجلس علي قرار مجلس قسم الفلسفة بقبول اعتذار الدكتور عصام كمال المصري علي اإلشراف ، و علي 

 : لتصبح لجنة اإلشراف علي الطالبة علي النحو اآلتي.إضافة الدكتوره رشا محمود رجب للجنة اإلشراف 
  بقسم الفلسفة بكلیة اآلداب جامعة دمنھوراألستاذ المتفرغ   میالد زكي غالي. د. أ  .1
  المدرس بقسم الفلسفة بكلیة اآلداب جامعة دمنھور  رشا محمود رجب. د  .2
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بانقضاء مدة التسجیل والمد  2016/  7/  3إحاطة و موافقة مجلس قسم الفلسفة في جلستھ المنعقدة بتاریخ  .22
في موضوع ) نظام قدیم ( لدرجة الماجستیر بقسم الفلسفة  االستثنائي للطالبة آمال محمد أبو الزین كشك المسجلة

القضیة الوجودیة بین المنطق الصوري القدیم و المنطق الریاضي ؛ دراسة مقارنة بین منطق أرسطو و " بعنوان 
 :تحت إشراف " منطق فریجھ 

 - : القرار  
احیط المجلس و وافق علي قرار القسم بانقضاء مدة التسجیل والمد االستثنائي للطالبة آمال محمد أبو الزین كشك 

القضیة الوجودیة بین المنطق الصوري " في موضوع بعنوان ) قدیم  نظام( المسجلة لدرجة الماجستیر بقسم الفلسفة 
 :تحت إشراف " القدیم و المنطق الریاضي ؛ دراسة مقارنة بین منطق أرسطو و منطق فریجھ 

الخاص بالمواد التكمیلیة للسنة  11/11/2013بعد مناقشة أعضاء المجلس قرار مجلس الكلیة السابق بجلستھ في  .23
 .التمھیدیة

 - : القرار  
واد التكمیلیة للسنة التمھیدیة الخاص بالم 11/11/2013وافق مجلس الكلیة على تعدیل قراره السابق بجلستھ في 

  :للتسجیل للدراسات العلیا بالكلیة لیصبح على النحو التالي 
 .في حالة رسوب الطالب في ثالث مواد یعتبر راسبًا ویصبح باقى لالعادة في جمیع المقررات .1
ل امتحان ھذه في حالة رسوب الطالب في مادة أو مادتین یعید االمتحان في مواد الرسوب فقط ولھ الحق في دخو .2

  .المقررات في دور سبتمبر اذا كانت من ضمن مواد دور سبتمبر 
  

 :العالقات الثقافیة والخارجیة : ثانیا 
  

اب جامعة أستاذ المنطق و مناھج العلوم بقسم الفلسفة بكلیة اآلد  عادل عبدالسمیع عوض. د. أ  .1
  المنصورة

  األستاذ المساعد بقسم الفلسفة بكلیة اآلداب جامعة دمنھور  عصام كمال المصري. د  .2

  أستاذ المنطق و مناھج العلوم بقسم الفلسفة بكلیة اآلداب جامعة المنصورة  عادل عبدالسمیع عوض. د. أ  .1

  األستاذ المساعد بقسم الفلسفة بكلیة اآلداب جامعة دمنھور  لمصريعصام كمال ا. د  .2
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محمد مجدي /  بشان ترشیح السید االستاذ الدكتور 3/7/2016كتاب مجلس قسم الجغرافیة بجلستھ المنعقدة بتاریخ   - 1
البرنامج التنفیذي بین جمھوریة مصر العربیة و سلطنھ عمان في مجال للمشاركة في االستاذ المتفرغ بالقسم  -تراب

  .2016/2018التعلیم العالى لألعوام 
 - : القرار  

  .وافق مجلس الكلیة
  
محمد مجدي / السید االستاذ الدكتور  مشاركة بشان 5/6/2016كتاب مجلس قسم الجغرافیة بجلستھ المنعقدة بتاریخ  -2

رة  " المؤتمر األسیوى للعلوم االجتماعیة " بمؤتمر انعقد في الیانات بعنوان بالقسم االستاذ المتفرغ  –تراب  خالل الفت
  12/6/2016حتى  9/6/2016من 

 - : القرار  
  .أحیط مجلس الكلیة علمًا

  

 : مركز رعایة المكفوفین موضوعات :   ًاسابع
  
مجلس ادارة رعایة المكفوفین  جاء من موضوعات بمحضر ماكل على  علمًا ووافق   مجلس الكلیة  أحیط .1

 . 12/7/2016بجلستھ في 
 

 .ظھر عد الب   الثانیةالساعة ھذا وقد انتھى االجتماع 
  

  عمید الكلیةجلس ویس المرئ                  أمین المجلس              
  
  محمد رفعت االمام/ د.أ                             حسام محمد السعید رحومة .د


