
 
  
  
  
  

   ٢٠١٢/٢٠١٣للعام الجامعي محضر مجلس الكلية الرابع
         ١٢/١١/٢٠١٢المنعقد يوم  االثنين الموافق  

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

  -:حمد شعله   عميد الكلية و بحضور كل من ماجد م
 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
 م التاريخرئيس  مجلس قس      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
   بعمل رئيس قسم اللغة اإلنجليزيةالقائم    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
 تنفيذي لوحدة ضمان الجودة بالكليةالمدير ال    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 الجغرافيا      محمد مجدى تراب/ د.أ .١

 
  

  
  
  

  
            

  
  جامعة دمنهور
 كلية اآلداب



  
  

  لس  االجتماعماجد محمد شعله عميد الكلية ورئيس المج/  د.افتتح السيد أ
  "بسم اهللا الرحمن الرحيم " 

عميد الكلية ورئيس المجلس بجميـع الـسادة        / د.في بداية االجتماع رحب السيد أ      -
الحاضرين متفائال بإنجاز العمل المعهود لتطوير الكلية و رفع شأنها نتيجة التعاون            

  .البناء الذي وجده من أعضاء المجلس
  

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

عميـد  / د.تم التصديق على محضر مجلس الكلية السابق  مع احاطـة أ            -
الكلية أعضاء المجلس علما بأنه تم تدشين ادارات جديدة بالكليـة مـن            

 MISاالداريين لحسن سير و تسيير العمل مثل شئون الخريجين ووحدة           
 تمهيـداً لعمـل   MISعيل العمل  مع وحـدة     طالباً من األقسام العلمية تف    

النتائج آليا مع تأكيد سيادته على ضرورة االلتزام بـأن يكـون موعـد             
انعقاد مجلس القسم في السبت االول من كل شهر واللجان المنبثقة من            
مجلس الكلية  الثالثاء األول من كل شهر وتسلم الخطابات التنفيذية حتى 

موعد عقد مجلس الكلية و لن يقبل أى        نهاية يوم الخميس السابق على      
موضــوعات للعــرض علــى المجلــس تحــت أى ظــرف بعــد هــذا 
الموعــــــــــــــــــــد و تؤجل للشهر التـالي و       
يحتفظ القسم بمحضر المجلس والخطابات التنفيذية فقط هي التى ترسل          

  .للمسئول
ـ             - سابقة كما أكد سيادته على االلتزام بما أقره مجلس الكلية بجلـسته ال

بإنذار عضو هيئة التدريس المتغيب أو غير الملتزم بأيام حضوره انذار           
أول ثم إنذار ثاني خالل أسبوع وتحديد نسبة الخصم من بدل الجـودة و      

 .بدل الجامعة عن طريق رئيس القسم المختص
عميد الكلية المجهود المميز الذي يبذله العـاملين       / د.كما أوضح السيد أ    -

لية للحفاظ على االستاذ والطالب مقدماً الشكر والتقدير        بوحدة األمن بالك  
 .باسم المجلس لجميع العاملين بوحدة األمن بالكلية



عميد الكلية على ضرورة قيام سـكرتارية األقـسام         / د.كما أكد السيد أ    -
بتسجيل أى خطاب موجه للعميد بوحدة ضمان الجودة بالكلية أوال قبـل            

للمتابعـة  " ء على متطلبـات الجـودة       عميد الكلية بنا  / د.العرض على أ  
 ".    والتوثيق 

 

  - :موضوعات هيئة التدريس: ثانياًً 
 

  
نائب رئيس الجامعة لـشئون التعلـيم       / كتاب السيد االستاذ الدكتور    .١

 بشأن ضرورة التزام الكلية بقـرار       ٦/١١/٢٠١٢والطالب بتاريخ   
 ١٠/٩/٢٠١٢مجلس شئون التعليم والطالب بالجامعة بجلسته فـي         

رئـيس الجامعـة فـي     / والمعتمد مـن الـسيد االسـتاذ الـدكتور        
 على أن يتم تدريس مادة حقـوق االنـسان بكليـات            ١٢/٩/٢٠١٢

الجامعة من خالل أعضاء هيئة التدريس بقسم العلوم السياسية بكلية          
  .التجارة جامعة دمنهور

 

  -: القرار  
أحيط مجلس الكلية 
علما ويتم مخاطبة 
قسم العلوم السياسية 
بكلية تجارة دمنهور 
لتدريس مادة حقوق 

االنسان لطالب 
  .الكلية
 

 بالموافقة على   ٥/١١/٢٠١٢كتاب مجلس قسم الجغرافيا بجلسته في        .٢
ايمان محمد عبـدالاله  المعيـدة بالقـسم         / الطلب المقدم من السيدة     

  .لتعيينها في وظيفة مدرس مساعد لحصولها على درجة الماجستير
 

  -: القرار  
وافق 

لس مج
  .الكلية

 

  :موضوعات شئون الطالب :  ثالثاً
 

اقتراح عقد االمتحانات الشفوية في األسبوع األخير من شهر  .١
نوفمبر  وعلى كل قسم علمى وضع الجداول االمتحانية المنظمة لها 
مع األخذ في االعتبار استمرار الدراسة أثنائها بالطريقة المناسبة 

يوم السبت الموافق التى يراها القسم و ذلك بداية من 
٢٤/١١/٢٠١٢.  

 

  -: القرار  
وافق مجلس الكلية 
أن يكون موعد 

االمتحانات الشفوية 
اعتبار من يوم 

السبت 
 مع ١/١٢/٢٠١٢

استمرار الدراسة 
مع الموافقة على 

توزيعات المقررات 
العلمية التى ورد 



من األقسام التى 
يجرى فيها 

  .االمتحانات الشفوية
 

  . موضوع التعليم المفتوح والبدء في االستعداد لهامناقشة ما يتعلق ب .٢
 

  -: القرار  
ــس   ــية مجل توص
ــتعداد   ــة باس الكلي
األقسام العلمية لبدء   
التعليم المفتوح مـع    
ــه الــشكر   توجي
والتقدير للذين قاموا   
بإعداد الئحة التعليم   
المفتوح والمقررات  
الدراسية و قد أفـاد     
ــدكتور ــسيد ال / ال

حسام رحومة مدير   
لجودة بالكلية   وحدة ا 

بأن الموافقة علـى    
ــيم   بــرامج التعل
المفتوح بالكلية من   
قبل لجنة القطـاع     
جاءت على خمـسة    
ــست   ــرامج ولي ب
ــضمنه  ــة مت أربع
برنامج قسم الفلسفة   
ــوب  ــان المطل وك
التعديل وقد وافـق    
على التعـديل مـن     

  .قبل اللجنة
 

ـ          .٣ سام أكدت اللجنة على أهمية تفعيل دور المرشدين االكاديميين باألق
مـشرفاً  ( العلمية والبد من قسم اللغة العربية تقديم  قائمة بأسمائهم           

وفي اطار ذلك يتم عقد ورشـة       ) مشرف لكل فرقة دراسية     + عاماً  
عمل على مستوى الكلية يشارك فيها جميع أعضاء هيئة التـدريس           
والمعاونين بالكلية و يكون حضورها ملزماً لهم و يسند تنظيم عقـد            

  . لى وحدة ضمان الجودة يوم االربعاء القادمهذه الورشة ا
 

  -: القرار  
شدد المجلس علـى    
ضرورة تفعيل دور   
المرشد االكـاديمي   
ولو ربـع سـاعة     
يوميــا لتوجيــه  
الطالب واالستماع  



لهم مع عقد ورشـة    
يــوم االربعــاء  
ــق  الموافـــــ

 عن  ١٤/١١/٢٠١٢
طريق وحدة ضمان   
الجودة و يـشارك    
فيها جميع الـسادة    
اعــضاء هيئــة  

لتدريس ومعاونيهم  ا
بالتنسيق مع الـسيد    

ــد / د.أ ــى أحم عل
السيد وكيل الكليـة    
ــيم   ــشئون التعل ل

  .والطالب
  
 

  
ناقشت اللجنة مقترح وكيل الكلية بضرورة وضع شـروط لقبـول            .٤

الطالب المستجدين في األقسام العلميـة ووافـق األعـضاء علـى            
  .دراسته وتقديم المقترحات الخاصه بذلك

 

  -: القرار  
مجلس الكلية وافق 

على أن يقوم مجلس 
كل قسم بوضع 
قواعد وشروط 

القبول بقسمه للعام 
الجامعي القادم 

٢٠١٣/٢٠١٤ 
وتعرض على لجنة 

شئون التعليم 
والطالب ولن يرغم 

أى طالب على 
دخول أى قسم اال 
بناء على الشروط 
التى وضعها القسم 
علما بأنه تم غلق 
باب التحويل بين 



االقسام األربعاء 
 ماضىال

مجدى محمد حسين وكيل الكلية / اقتراح السيد االستاذ الدكتور .٥
لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئـــــــــــة و المكلف 
من مجلس الكلية بتشكيل لجنة لتنمية موارد الكلية بتعديل رسوم 
طوابع الخدمات التعليمية على الطالب لدعم صندوق الخدمة 

  :تاليالتعليمية لتصبح على النحو ال
 جنيه١٠      كارنية دخول الطالب للكلية .١

 جنيه١٠      كارنية أرقام جلوس كل ترم
  جنيه٣٠        التحويل بين األقسام .٢
  جنيه٥٠      استمارة رغبات الفرقة األولى .٣
  جنيه٥٠      استمارة رغبات دخول الشعبة .٤
 جنيه١٠٠  التحويل من االنتساب الموجه الى االنتظام .٥
  جنيه٥٠          إفادة تخرج .٦
  جنيه٢٠        ة دخول المكتبةكارني .٧
  جنيه١٠٠       التحويل من و إلى الكلية .٨

  جنيه٥٠    طلب االلتحاق للدراسات العليا بالكلية.١٠
 

  -: القرار  
وافق مجلس الكلية    

.  
  
 

  
 على ترشيح ٥/١١/٢٠١٢كتاب مجلس قسم الجغرافيا بجلسته في  .٦

د عالء الدين حسين عزت شلبي  االستاذ المساع/ السيد الدكتور
بالقسم  منسقاً للشركات الراغبة في تقديم دورات أو منح مجانية 
لتدريب طالب  القسم شعبة المساحة والخرائط في مجال برامج 

  .الحاسب اآللى المرتبطة باالعمال المساحية والخرائطية
 

  -: القرار  
وافق مجلس الكلية 

.  
 

  :موضوعات العالقات الثقافية :   رابعاً
 
عبير عبدالمحسن قاسم  بشأن  مـشاركتها        / لدكتورة  كتاب السيدة ا   .١

 المرحلة الخامسة  والذي وافقت عليـه ادارة  –في مشروع  التمبس    
 جديـدة للجامعـة     –مشروعات التمبس والذي سوف يكون اضافة       

بصفة عامة و الكلية بصفة خاصة لقبول المشروع الذي هو عبـارة          
مجـال اآلثـار     عن اقامة نظام بطريقة العلـوم االفتراضـية فـي           

للمحافظة على التراث االنسانى في مجال اآلثار بـصفة عامـة و            
  .سوف يستفيد منه طالب القسم

 

  -: القرار  
وافق مجلس الكلية 
مع تقديم الشكر 
/ والتقدير للدكتورة

عبير قاسم حيث أن 
هذا المشروع 
اضافة للكلية 

  .وللجامعة
 

  -: القرار  باحاطة المجلس   ٣/١١/٢٠١٢كتاب مجلس قسم التاريخ بجلسته في        .٢



صالح أحمد هريـدى  حـول       / علما بتقرير السيد االستاذ الدكتور    
حضوره المؤتمر العلمى الخامس عشر للدراسات العثمانية بمؤسسة        
ــذي     ــى  والـــ ــث العلمـــ ــى للبحـــ التميمـــ
عقــــــــــــــــــــــــــــــــد 
بمدينـــــــــــــــة زغــــــــــــوان  
ـــي  ـــس فــــــــــــ بتونــــــــــــ

  .٢٠١٢ اكتوبر ٢١-١٨ــــرة مـــــــن الفتــــ
 

احيط مجلس 
الكليةعلماً مع تقديم 

  .الشكر لسيادته 
 

 باحاطة المجلس   ٣/١١/٢٠١٢كتاب مجلس قسم التاريخ بجلستة في        .٣
محمد رفعت االمام   حـول     / علما بالتقرير المقدم من السيد الدكتور     

 وقد قدم   ٢٠١٢سبتمبر   ٢٤-١٧زيارته لدولة أرمينيا في الفترة من       
االتفاق على توقيـع    ( المجلس الشكر لسيادته على ما بذله من جهد         

وكـذلك  ) بروتوكوالت تعاون بين أرمينيا و قسم التاريخ بالكليـة          
اتفاقية تعاون بين معهد التاريخ التابع الكاديمية العلـوم بأرمينيـا و            

  .قسم التاريخ بالكلية
 

  -: القرار  
احيط مجلس 

لماً مع تقديم الكليةع
 .الشكر لسيادته 

 باحاطة المجلس   ٣/١١/٢٠١٢كتاب مجلس قسم التاريخ بجلستة في        .٤
فايزة صقر أستاذ التاريخ القـديم للمنتـدى       /د.علما بحضور السيدة أ   

الدولى للنقوش والخطوط والكتابات في العالم عبر العصور بمكتبـة      
  .٢٠١٢ اكتوبر ١٨-١٦االسكندرية في الفترة من 

 

  -: ار  القر
احيط مجلس 

الكليةعلماً مع تقديم 
  .الشكر لسيادتها 

 
كتاب مجلس قسم اآلثار والدراسات اليونانية والرومانية بجلستة في          .٥

حنـان  /  بالموافقة على اقتـراح الـسيدة الـدكتورة          ٤/١١/٢٠١٢
الشافعى االستاذ المساعد بإجراء حفائر أثرية بموقع آثار كوم الفرج          

مع االستعانة  )  المعهد الدينى بمدينة دمنهور      أرض الشونة بجوار  ( 
  فايز أنور عبدالمطلب  المدرس بقسم التاريخ بالكلية/ بالسيد الدكتور

 

  -: القرار  
وافق مجلس الكلية 

.  
 

كتاب مجلس قسم اآلثار والدراسات اليونانية والرومانية بجلستة في  .٦
عاء  بالموافقة على تحديد مؤتمر للقسم يوم االرب٤/١١/٢٠١٢

 في مجال الحضارة واآلثار يحاضر فيه ٢٧/٣/٢٠١٣الموافق 
عزت زكى حامد قادوس االستاذ بكلية آداب اسكندرية / د.السيد أ

 .وجاري اعداد برنامج المؤتمر

  -: القرار  
 وافق مجلس الكلية

 بـشأن موافقـة   ٣/١١/٢٠١٢كتاب مجلس قسم التاريخ بجلستة في   .٧
محمد أحمد سالم المدرس المـساعد    ايمن  / االقسم على ترشيح السيد     

بالقسم لعقد ندوات ومحاضرات توعية لطالب مدرسة أحمد زويـل          
الثانوية عن تاريخ مصر القديم والحديث والمعاضر تحقيقاً لتفاعـل          

  .الجامعة مع المجتمع المدني 
 

  -: القرار  
وافق مجلس الكلية 

  مع تقديم الشكر
فايزة / د. للسيدة أ

صقر لتشجيعها 
در الشابة للكوا



  .بالقسم 
 

 بالموافقة على   ٥/١١/٢٠١٢كتاب مجلس قسم الجغرافيا بجلستة في        .٨
محمد مجدى تراب االسـتاذ الجغرافيـا     / د.الطلب المقدم من السيد أ    

الطبيعية  المتفرغ بالقسم بشأن مشاركته بمشروع بحثـى لدراسـة           
ائي ادارة مصادر المياه في اقليم البحر المتوسط مثال من النظام الم          

الفرنسية بالمشاركة مـع   GEOMARلالسكندرية  ممول من هيئة 
 ومركز بحوث االثـار   CEREGEمركز ابحاث البيئة األوربي  

  ECOLAB ومركز أبحـاث   CEALEXالفرنسي باالسكندرية 
  .الفرنسى

 

  -: القرار  
وافق مجلس الكلية 

.  
 

على  بالموافقة   ٥/١١/٢٠١٢كتاب مجلس قسم الجغرافيا بجلستة في        .٩
محمد مجدى تراب  استاذ الجغرافيـا الطبيعيـة         / د.مشاركة السيد أ  

المتفرغ  في مؤتمر التغيرات الجغرافية العالمية المعاصـرة الـذي           
تنظمه جامعة طيبه بالمملكة العربية الـسعودية فـي الفتـرة مـن             

  .٣/٤/٢٠١٣ حتى ١/٤/٢٠١٣
 

  -: القرار  
وافق مجلس الكلية 

.  
 

 بالموافقة  ٥/١١/٢٠١٢فيا بجلستة في    كتاب مجلس قسم الجغرا    .١٠
عبدالعظيم أحمد عبـدالعظيم  االسـتاذ       / على مشاركة السيد الدكتور   

المساعد بالقسم في مؤتمر التغيرات الجغرافية العالميـة المعاصـرة       
الذي تنظمه جامعة طيبه بالمملكة العربية السعودية في الفتـرة مـن           

  .٣/٤/٢٠١٣ حتى ١/٤/٢٠١٣
 

  -: القرار  
 مجلس الكلية وافق

.  
 

   :موضوعات لجنة خدمة المجتمع وتنمية البيئة:   خامساً 
 

 ٧/١١/٢٠١٢كتاب لجنة خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجلستها فـي           .١
باقتراح اللجنة مخاطبة بعض مؤسســـــــــــــات و      
شركات أجهزة الحاسب اآللى لعمل معارض بالتنسيق مـع الكليـة           

 أجهزة كمبيوتر لدعم معمل الحاسب      على أن يخصص ريعها لشراء    
  .اآللى بالكلية

 

  -: القرار  
وافق مجلس الكلية 

.  
 

 ٧/١١/٢٠١٢كتاب لجنة خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجلستها فـي           .٢
باقتراح اللجنة عقد دورات في برنامج المساحة الزراعية لطـالب           

نيـة  الدبلومات الفنية الزراعية حيث تتوافر بالكليـة االمكانيـات الف         
والبشرية و كذلك عقد دورات في المهارات اللغويـة و الدراسـات            

  .االسالمية
 

  -: القرار  
وافق مجلس الكلية 

.  
 



  :موضوعات الدراسات العليا: سادسا
 

١-            تسجيل رسالة الماجستير الوارد خطتها من قسم التاريخ وذلك بنـاء
مـة مـن     و المقد  ٢/١٠/٢٠١٢بتاريخ  على موافقة مجلس قسم التاريخ      

سارة حافظ عيد حسين سليم بنظام الـساعات المعتمـدة بقـسم           /الطالبة  
تطـور الحركـة الوطنيـة      (التاريخ فرع التاريخ الحديث في موضوع       

صالح هريدى  /تحت إشراف السيد األستاذ الدكتور      )  م ١٨٧٨-١٨١٤
  .  أستاذ التاريخ الحديث و المعاصر بالقسم

 

  -: القرار  
وافق مجلس الكلية    

.  
  
 

٢-        تسجيل رسالة الماجستير الوارد خطتها من قسم التاريخ وذلك بنـاء 
/  و المقدمة من الطالـب     ٢/١٠/٢٠١٢على موافقة قسم التاريخ بتاريخ      

محمود عبد العزيز عطية حجازى بنظام الساعات المعتمدة بقسم التاريخ          
الحركـة الوطنيـة فـي رومانيـا        (فرع التاريخ الحديث في موضوع      

تحت إشراف السيد األستاذ الدكتور  احمد عبد العزيز         )م١٨٧٨-١٨٢١
  . عيسى أستاذ التاريخ الحديث و المعاصر بالقسم المساعد 

 

  -: القرار  
وافق مجلس الكلية 

.  
 

زينب حسن  /تعديل لجنة اإلشراف على رسالة الماجستير  للطالبة         : -٣
م الـساعات   العبد المعيدة بقسم الفلسفة و المسجلة لدرجة الماجستير بنظا        

دراسة تحليلية  :الحكم الجمالي في فلسفة فتجنشتين    "المعتمدة في موضوع    
 ليصبح  ٢/١٠/٢٠١٢وذلك بناء على موافقة مجلس قسم الفلسفة بتاريخ         "

  :اإلشراف على النحو التالي 
د فضل اهللا محمد اسماعيل        أستاذ فلـسفة الـسياسة بكليـة                 . أ -١

  .جامعة دمنهور -اآلداب 
 ميالد ذكى غالى                أستاذ الفلسفة المتفـرغ بكليـة                         د. أ -٢

  . جامعة دمنهور-اآلداب
 دحسام محمد السعيد رحومة         مدرس المنطق وفلسفة العلـوم                -٣

  . جامعة دمنهور-بكلية اآلداب
  .د فضل اهللا إسماعيل في إعارة للمملكة العربية السعودية .لسفر أ* 
 

  -: القرار  
 الكلية وافق مجلس

.  
 

هبـة محمـد    / تعديل لجنة اإلشراف على رسالة الدكتوراه للطالبة        : -
فـى  ٢٠٠٩/  ٢٣/٨ابراهيم مساهل المسجلة لدرجة الدكتوراه بتـاريخ        

دراسة لنظريات  :  "موقف الليبرالية الجديدة من مفهوم العدالة       " موضوع
فريدريك فون هايــــــــــــــــــــــــــك   

  -: القرار  
وافق مجلس الكلية 

.  
 



وذلك بناء على موافقة مجلس قسم الفلسفة بتـاريخ         "  و روبرت نوزيك  
د ميالد ذكى غالى األستاذ بالقسم إلـى لجنـة          . بإضافة أ  ٢/١٠/٢٠١٢

  :اإلشراف ليصبح اإلشراف على النحو التالي 
د فضل اهللا محمد إسماعيل  أستاذ فلسفة الـسياسة بكليـة اآلداب             . أ -١

  .جامعة دمنهور 
أستاذ الفلسفة المتفـرغ بكليـة اآلداب   د ميالد ذكى غالى                   . أ -٢

  .جامعة دمنهور
اشرف حسن منصور      أستاذ مساعد بقـسم الفلـسفة كليـة                .  د -٣

  .اآلداب جامعة اإلسكندرية
  د فضل اهللا إسماعيل في إعارة للمملكة العربية السعودية.لسفر أ* 
 
ميلـود محمـد   / للطالب ة الدكتوراه تعديل لجنة اإلشراف على رسال     -٥

بتاريـــــــــــــــخ   الواعر المسجل لدرجة الـدكتوراه    
أبى حامد الغزالي و    نظريات اإلمامة بين    "  فى موضوع     ٢٠١٠/ ١٣/١

وذلك بناء على موافقة مجلس قـسم       "  دراسة تحليلية مقارنة  :ابن خلدون 
د ميالد ذكـى غـالى األسـتاذ    .م بإضافة أ٢/١٠/٢٠١٢الفلسفة بتاريخ   

  :بالقسم إلى لجنة اإلشراف ليصبح اإلشراف على النحو التالي 
ـ            . أ -١ ة اآلداب  د فضل اهللا محمد إسماعيل    أستاذ فلسفة السياسة بكلي

  .جامعة دمنهور 
د ميالد ذكى غالى            أستاذ الفلسفة المتفرغ بكليـة اآلداب            . أ -٢

  .جامعة دمنهور
  د فضل اهللا إسماعيل في إعارة للمملكة العربية السعودية.لسفر أ* 
 

  -: القرار  
وافق مجلس الكلية 

.  
 

  
ق قاسـم  طـار /للطالب تعديل لجنة اإلشراف على رسالة الدكتوراه : -٦

فـى موضـوع   ٢٠١٠/  ٤/٢بتـاريخ   عباس المسجل لدرجة الدكتوراه 
" دراسة نقدية في فلسفة السياسة      :النظريات المعاصرة لإللزام السياسي     "

  ٢/١٠/٢٠١٢وذلك بناءا على  موافقة مجلس قـسم الفلـسفة بتـاريخ             
د ميالد ذكى غالى األستاذ بالقسم إلى لجنة اإلشراف ليـصبح           .بإضافة أ 

  :ف على النحو التالي اإلشرا
د فضل اهللا محمد إسماعيل    أستاذ فلسفة الـسياسة بكليـة اآلداب               . أ ١

  .جامعة دمنهور 
د ميالد ذكى غالى            أستاذ الفلسفة المتفرغ بكليـة اآلداب            . أ -٢

  -: القرار  
وافق مجلس الكلية 

.  
 



  .جامعة دمنهور
 -عصام كمال المصرى       المدرس بقسم الفلسفة بكلية اآلداب             .  د -٣

  .رجامعة دمنهو
  د فضل اهللا إسماعيل في إعارة للمملكة العربية السعودية.لسفر أ* 
 
فيصل غـازى   /للطالب  تعديل لجنة اإلشراف على رسالة الدكتوراه      -٧

 فـي   ١٣/٧/٢٠٠٩الـدكتوراه بتـاريخ      مناحى العتيبى المسجل لدرجة   
وذلك بناءا  "عربي المعاصر   إشكالية الدولة الحديثة في الفكر ال     "موضوع  

د ميالد  .م بإضافة أ  ٢/١٠/٢٠١٢على موافقة مجلس قسم الفلسفة بتاريخ       
ذكى غالى األستاذ بالقسم إلى لجنة اإلشراف ليصبح اإلشـراف علـى            

  :النحو التالي 
د فضل اهللا محمد إسماعيل    أستاذ فلسفة السياسة بكليـة اآلداب              . أ -١

  .جامعة دمنهور 
كى غالى            أستاذ الفلسفة المتفرغ بكليـة اآلداب          د ميالد ذ  . أ -٢

  .جامعة دمنهور
د محمد  .د فضل اهللا محمد إسماعيل معارا للخارج واعترض أ        .لسفر أ * 

  .عبد القادرعبد الحميد
 

  -: القرار  
وافق مجلس الكلية 

.  
 

مـروة  /  موافقة مجلس قسم الفلسفة بشأن الطلب المقدم من الطالبة           - ٨
الل الجندى الحاصلة على بكالوريوس التربية جامعة دمنهـور         مجدى ج 

 بتقدير جيد جدا للتسجيل ببرنامج الماجـستير بقـسم          ٢٠١١دور مايو   
الفلسفة بنظام الساعات المعتمده على أن تؤدى الطالبـة عامـا دراسـيا       

  كامال باجتياز ستة مقررات دراسية 
 

  -: القرار  
وافق مجلس الكلية 

.  
  
 

جنة في موافقة قسم الفلسفة بشأن الطلب المقدم من الطالبة           نظرت الل  -٩
نهاد محمد ربيع الحاصلة على ليسانس آداب قسم فلسفة بكليـة اآلداب            / 

 بتقـدير مقبـول للتـسجيل لدرجـة      ٢٠١٠جامعة دمنهور دور مـايو      
الماجستير من قسم الفلسفة بنظام الساعات المعتمدة وعلـى الطالبـة أن            

  .مال باجتياز ثمانية مقررات دراسية تؤدى عاما دراسيا كا
 

  -: القرار  
يعاد الموضوع 
للقسم لرفض 

  .المجلس
 

  
محمد الصديق  /  موافقة قسم الفلسفة بشأن الطلب المقدم من الطالب        -١٠

الحاصل على ليسانس اآلداب و العلوم      )ليبي الجنسية (عبد السالم مجاور    

  -: القرار  
وافق مجلس الكلية    
من حيث المبدأ على    



 ٢٠٠٧-٢٠٠٦معي جامعة عمر المختار بتقدير جيد خالل العـام الجـا      
للتسجيل  لبرنامج الماجستير بقسم الفلسفة بنظام الساعات المعتمده على          

  .أن يؤدى الطالب عاما دراسيا كامال باجتياز احد عشر مقررا دراسيا
وافقت اللجنة من حيث المبدأ على قبول الطالب بقسم الفلسفة بناء علـى             

الطالب اسـتيفاء    وعلى   ٢/١٠/٢٠١٢موافقة مجلس قسم الفلسفة بتاريخ      
األوراق لدى قسم الدراسات العليا ويكتفى بدراسـة ثمانيـة مقـررات            

  .يحددها القسم
 

ــب  ــوم الطال أن يق
باســتكمال األوراق 

  .واستيفائها أوالً
 

 بالموافقة  ٢/١٠/٢٠١٢ قرار مجلس قسم الفلسفة بتاريخ       -١١
حـسام  / دم من لجنة اإلشراف على الطالـب        على الطلب المق  

إبراهيم مصلوبى الحاصل على ليسانس اآلداب قـسم الفلـسفة          
بكلية اآلداب جامعة دمنهور و  المـسجل لدرجـة الماجـستير        

  بمد فترة التسجيل لمدة عام تبدأ مـن          ١٠/١٠/٢٠٠٥بتاريخ  
بناء على موافقـة مجلـس     .٨/١٠/٢٠١٢ حتى   ٩/١٠/٢٠١١

   .٢/١٠/٢٠١٢ريخ قسم الفلسفة بتا
 

 

-  
وافق مجلس الكلية 

.  
 

  
 تعديل لجنة اإلشراف على رسالة الماجستير المقدمة مـن     -١٢

حسام ابراهيم مصلوبى بقسم الفلسفة فـي موضـوع         /الطالب  
إشكالية اإلصالح السياسي في الوطن العربـي بـين الفكـر           "

وذلك بناء على موافقـة مجلـس       " االسالمى و الفكر الليبرالي     
ليصبح اإلشراف على النحو   .٢/١٠/٢٠١٢ الفلسفة بتاريخ    قسم

  : من -:اآلتي 
األسـتاذ بكليـة التجـارة      :     د محمد نصر مهنا               . أ -١

  .جامعة أسيوط 
األسـتاذ المـساعد بقـسم    :      السيد شعبان حسن       .  د -٢

  .الفلسفة بكلية اآلداب جامعة اإلسكندرية 
مدرس المنطق و فلسفة     : حسام محمد السعيد ر حومة      .  د -٣

  .العلوم بكلية اآلداب جامعة دمنهور 
  :إلى 

األستاذ بكلية التجارة جامعة    :      د محمد نصر مهنا                -١
  )المتوفى ( أسيوط 

األسـتاذ المـساعد بقـسم      :    السيد شعبان حسن            . د. ٢
  الفلسفة بكلية االداب جامعة االسكندرية

االستاذ المساعد المتفـرغ    :  يم  ابراهيم مصطفى ابراه  .  د -٣ 
  .بقسم الفلسفة بكلية االداب جامعة االسكندرية

حسام محمد السعيد رحومة عـن     : مع اعتذر السيد الدكتور    * 
  اإلشراف                                        

 

  -: القرار  
وافق مجلس الكلية 

.  
 



 
لـدين عبـد   الشيماء صالح ا /  الخطة المقدمة من الطالبة      -١٣

الحفيظ للتسجيل لدرجة الماجستير وذلك بنـاء علـى موافقـة           
 بنظـام الـساعات     ٤/١١/٢٠١٢مجلس قسم الفلسفة بتـاريخ      

أثر الحداثـة علـى الفكـر الـسياسى         " المعتمدة  فى موضوع   
)  عرضـا و نقـدا    (محمد عابد الجابرى نموذجـا      –المعاصر  

  :وذلك تحت اشراف كل من "
اهيم       اسـتاذ متفـرغ بقـسم             ابراهيم مصطفى ابر  .  د -١

  الفلسفة بكلية االداب جامعة دمنهور
عصام كمال المصرى            مدرس بقسم الفلـسفة                  .  د -٢

  .بكلية االداب جامعة دمنهور
وافقت اللجنة على أن تستوفى أوراقها لـدى إدارة الدراسـات           

  .العليا
 

 

  -: القرار  
وافق مجلس الكلية 

.  
 

علـى  ٤/١١/٢٠١٢م الفلسفة بتـاريخ      موافقة مجلس قس   -١٤
أسماء سيد أحمـد غـالى لدرجـة        / الطلب المقدم من الطالبة     
السيادة في ظـل الثـورات العربيـة        "الماجستير في موضوع    

وذلك "المعاصرة و التحوالت الراهنة دراسة في فلسفة السياسة         
  :تحت إشراف كل من 

فـرغ  أستاذ مساعد مت    إبراهيم مصطفى إبراهيم       .  د-١
   .بقسم الفلسفة بكلية اآلداب جامعة دمنهور

  
عصام كمال المصري            مدرس  بقسم الفلسفة                  .  د -٢

  بكلية اآلداب جامعة 
  .دمنهور

وافقت اللجنة على أن تستوفى أوراقها لـدى إدارة الدراسـات           
  .العليا

 

 

  -: القرار  
وافق مجلس الكلية 

.  
 

  علـى   ٤/١١/٢٠١٢ريخ   موافقة مجلس قسم الفلسفة  بتا      -١٥
آيات عـادل زكريـا   /منح درجة الماجستير في اآلداب للطالبة   

مفهوم العدالة بين افالطون و رولز      "محمد عن رسالتها بعنوان     
 

  -: القرار  
وافق مجلس الكلية 

.  



  :تحت إشراف " وانعكاساته في الفكر السياسي 
فضل اهللا محمد إسماعيل   أسـتاذ فلـسفة          /  األستاذ الدكتور   

نهور وذلك بعد أن أتمت الطالبة      السياسة بكلية اآلداب جامعة دم    
علما بأن تاريخ   .التصويبات التي أبدتها لجنة الحكم و المناقشة        

  ٢٣/٩/٢٠١٢المناقشة 
 

 

 على مـنح    ٣/١١/٢٠١٢ موافقة مجلس قسم االجتماع بتاريخ       -١٦
 نهى عبد المقصود فكرى غـالى المـسجلة     / درجة الدكتورة للطالبة    

" : لدرجة الدكتوراه من قسم االجتماع شعبة اإلعالم و موضـوعها           
دور البرامج الحوارية بالفضائيات العربية في نـشر ثقافـة حقـوق     

وذلك "اإلنسان لدى عينة من الشباب المصري دراسة تحليلية ميدانية          
بعد أن أتمت الطالبة التصويبات والمالحظات التى أبدتها لجنة الحكم          

  ٢٥/٩/٢٠١٢ما بأن تاريخ المناقشة والمناقشة عل
 

  -: القرار  
وافق مجلس الكلية 

.  
 

 علـى مـنح     ٣/١١/٢٠١٢ موافقة مجلس قسم االجتماع  بتاريخ        -
إسالم فوزي انس في اآلداب مـن قـسم         / درجة الماجستير للطالبة    

الثقافة القانونية لـدى الـشباب و عالقتهـا         "االجتماع وموضوعها   
ة تطبيقية على طالب جامعـة اإلسـكندرية        بالسلوك االجرامى دراس  

وذلك بعد أن أتمت الطالبة التصويبات والمالحظـات       . فرع دمنهور   
التى أبدتها لجنة الحكم والمناقـشة علمـاً بـأن تـاريخ المناقـشة              

٢٩/٩/٢٠١٢  
 

  -: القرار  
وافق مجلس الكلية 

.  
 

 على مد فتـرة     ٣/١١/٢٠١٢ موافقة مجلس قسم االجتماع بتاريخ       -
ــ ــن الت ــاراً م ــام أول إعتب ــدة ع ــى ٨/١٠/٢٠١٢سجيل لم  حت

عزة حلمي الجرجاوى المدرس المـساعد      /   للطالبة    ٧/١٠/٢٠١٣
بالقسم والمسجلة لنيل درجة الدكتوراه علماً بـأن تـاريخ التـسجيل            

   بناء على موافقة لجنة اإلشراف٨/١٠/٢٠٠٧
 

  -: القرار  
وافق مجلس الكلية 

.  
 

 على مد فترة    ٣/١١/٢٠١٢ماع بتاريخ    موافقة مجلس  قسم االجت     -
 حتــى ١٣/١١/٢٠١٢التــسجيل لمــدة عــام أول إعتبــاراً مــن 

هبة كامل إبراهيم عبد اهللا الرصد والمقيدة       /  للطالبة   ١٢/١١/٢٠١٣

  -: القرار  
لية وافق مجلس الك

.  



علما بـأن   . لدرجة الماجستير وذلك بناءعلى موافقة لجنة اإلشراف        
  ١٢/١١/٢٠٠٧تاريخ التسجيل 

 

 

 علـى الطلـب     ٤/١١/٢٠١٢ موافقة مجلس  قسم الفلسفة بتاريخ        -
عزة عادل بلتاجى  المعيدة بالقسم و الذي تلتمس         / المقدم من الطالبة    

بكلية ) تمهيدي ماجستير   ( فيه الموافقة على استكمال دراستها العليا       
اآلداب بطنطا و ذلك العتذار قسم الفلسفة بالكلية عن فتح الدراسـة            

   . ٢٠١٢ فصل الخريف للعام فى
وافقت اللجنة على إعطائها فرصـة  إضـافية لدراسـة  برنـامج              

 مـع   ٢٠١٣الدراسات العليا بنظام الساعات المعتمدة فصل الربيـع         
  .االعتماد على االستاذة بالقسم 

 

  -: القرار  
وافق مجلس الكلية 

على التسجيل 
بجامعة طنطاعلى 
أال تتحمل الكلية أو 

 الجامعة أية
  .مصروفات

 

  
 و  ٢٠١٢-١٠-٢١ موافقة مجلس قسم الفلسفة الطارئ بتاريخ        -٢١

 ٢٠١٢الذي قرر فيه االعتذار عن فتح الدراسة عن فصل الخريف           
 .  

 

  -: القرار  
وافق مجلس الكلية 

.  
  

 

رشا خمـيس محمـد رضـا       /  اعتماد نتيجة المعادلة للطالبة      -٢٢
 ٢٠١٢سفة دور مـايو     الحاصلة على بكالوريوس التربية  بقسم الفل      

 ،  ٢/١٠/٢٠١٢وذالك بناء على موافقة مجلس قسم الفلسفة بتـاريخ          
  و مرفق طيه صورة من نتيجة المعادلة 

 

  -: القرار  
وافق مجلس الكلية 

.  
 

 نظرت اللجنة في  قـرار مجلـس قـسم التـاريخ بتـاريخ                -٢٣
جمعة مـدحت الـسيد     /  فى الطلب المقدم من الطالب       ٣/١١/٢٠١٢

اطى الذي اجتاز دراسة المقررات الواجب دراستها ببرنـامج     عبد الع 
  .الدكتوراة تاريخ وسيط بآداب إسكندرية بنجاح 

 حيث رفـض    ٣/١١/٢٠١٢ نظرت اللجنة في قرار قسم التاريخ        -
طلبه الخاص لتسجيل رسالة الدكتوراة مع أستاذ تخـصص تـاريخ           

  -: القرار  
يتم مخاطبة السيد 

نائب رئيس / د.أ
الجامعة للدراسات 

قادة في العليا لال
مدى امكانية فتح 



ت واستند القسم في رفضه إلى عدم وجود برنـامج الـساعا          ,وسيط  
المعتمدة تخصص تاريخ وسيط بالقسم ، اسـتجابة لقـرار مجلـسي            

  الكلية السابقين برد الموضوع للقسم للمناقشة و 
بعد الرجوع إلى مذكرة األستاذ الوحيد فـي  التخـصص تبـين أن              
البرنامج المشار إليه موجود في الالئحة وأن كل مـا يحتـاج إليـه              

لما كان ذلك متـوفرا     الطالب أستاذ يشرف على رسالته للدكتوراه و      
في القسم فاللجنة توافق باإلجماع على تسجيل الطالـب فـي قـسم             

حتى لـو لـم    .التاريخ لدرجة الدكتوراة فى تخصص التاريخ الوسيط      
  .تفتح الدراسة فى التخصص حاليا لعدم حاجة الطالب لها 

 

شعبة التاريخ 
الوسيط لطالب 
لتسجيل البحث 

التكميلى علماً بأنه 
أدى الكورسات 

األولى في جامعة 
غير جامعة دمنهور 
و يؤجل الموضوع 

  .لحين رد الجامعة
 

 على ترشـيح    ٣/١١/٢٠١٢ موافقة مجلس قسم التاريخ  بتاريخ        ٢٤
دكتوراه فـي التـاريخ   كل من الطالب محمد مهدى المسجل لدرجة ال      

آمال محمد نجيب خطـاب المـسجلة لدرجـة         / االسالمى و الطالبة  
الماجستير في التاريخ الحديث لبرنامج المنح الواردة مـن الجمعيـة           
المصرية للدراسات التاريخية وافقت اللجنة من حيث المبدأ علـى أن     

  .يستوفى  القسم اوراقهما 
 

  -: القرار  
وافق مجلس الكلية 

.  
 

   تعديل  موضوع بحث الدكتوارة-٢٥
إيمان عبد التواب خالوى المدرس المساعد بقسم التـاريخ         /  للطالبة  

 ٢/١٠/٢٠١٢وذلك بناء على موافقة مجلس قسم التـاريخ بتـاريخ           
- ١١٥٤دور مبعوثى الباباوية  فى انجلترا       "على تعديل العنوان من   

-١١٥٤دور مبعوثى الباباويـة فـى انجلتـرا         " م  ليصبح    ١٢٧٢
  م علما بأن هذا التعديل ال يمس جوهر الموضوع ١٢١٦

 

  -: القرار  
وافق مجلس الكلية 

.  
 

م ٧/١١/٢٠١٢ موافقة مجلس قسم االجتماع الطارئ بتـاريخ         -٢٦
خالـد  / علي تعديل لجنة االشراف على رسالة الدكتوراة للطالـب           

الصحافة الخليجيـة ودورهـا فـى      " مبارك شافى آل شافى بعنوان      
  :من" قات الدولية العال

استاذ االعالم جامعة   : محى الدين عبد الحليم     :  االستاذ الدكتور    -١
  االزهر 

  طه عبد العاطى نجم  أستاذ الصحافة بجامعة االسكندرية: د. أ-٢

  -: القرار  
يعاد الموضوع لقسم 
االجتماع في ضوء 

عتذار المسبب اال
/  من السيد الدكتور 

طه عبدالعاطى نجم  
استاذ الصحافة 



  مجدى احمد بيومى أستاذ علم االجتماع المساعد بالكلية.  د-٣ 
  :إلى 

  جامعة االزهر استاذ االعالم : د محى الدين عبد الحليم .أ-١
د إبراهيم دسوقى بنـدارى  اسـتاذ االعـالم و تكنولوجيـا             . أ -٢

  المعلومات باالكاديمية العربية    
  مجدى احمد بيومى أستاذ علم االجتماع المساعد بالكلية.  د-٣ 

  .المسبب. د طه عبد العاطى نجم .وذلك العتذار أ
 

بشعبة االعالم قسم 
االجتماع بآداب 

االسكندرية 
ويعرض على لجنة 
الدراسات العليا ثم 

  .مجلس الكلية
 

م ٧/١١/٢٠١٢موافقة مجلس قسم االجتماع الطارئ بتـاريخ        – ٢٧
سـميه  / لطالبـة   علي تعديل لجنة االشراف على رسالة الدكتوراة ل       

  :فوزى انيس ليصبح االشراف من 
  د محى الدين عبد الحليم . أ-١
  د طه عبد العاطى نجم     .أ-٢
  :مجدى احمد بيومى             الى:  د-٣
  د محى الدين عبد الحليم . أ-١
  ابراهيم دسوقى بندارى : د .وأ-٢
  مجدى احمد بيومى :  ود -٣

 .مسببدطه عبد العاطى نجم ال.العتذار أ

  -: القرار  
يعاد الموضوع لقسم   
االجتماع في ضوء   
االعتذار المـسبب   
/  من السيد الدكتور    

طه عبدالعاطى نجم    
ــصحافة  ــتاذ ال اس
بشعبة االعالم قسم   
ــآداب  ــاع ب االجتم
ــكندرية  االســـ
ويعرض على لجنة   
الدراسات العليا ثـم    

  .مجلس الكلية
 

م ٧/١١/٢٠١٢ موافقة مجلس قسم االجتماع الطارئ بتـاريخ         -٢٨
دعـاء  / علي تعديل لجنة االشراف على رسالة الدكتوراة للطالبـة          

  : فتحى كمال عزم ليصبح اإلشراف من
  د محى الدين عبد الحليم     .أ-١
  د طه عبد العاطى نجم   .أ-٢
   د مجدى احمد بيومى -٣ 

  :الى 
  د محى الدين عبد الحليم.أ-١

  -: القرار  
يعاد الموضوع لقسم 
االجتماع في ضوء 
االعتذار المسبب 
/  من السيد الدكتور 

طه عبدالعاطى نجم  
استاذ الصحافة 

بشعبة االعالم قسم 



 االعـالم و تكنولوجيـا      د ابراهيم دسوقى البندارى      استاذ         .أ-٢
 المعلومات باالكاديمية العربية

  . مجدى احمد بيومى . د -٣
  .دطه عبد العاطى نجم المسبب.العتذار أ

 

آداب االجتماع ب
االسكندرية 

ويعرض على لجنة 
الدراسات العليا ثم 

  .مجلس الكلية
 

م علي مـد فتـرة      ٦/١١/٢٠١٢ موافقة مجلس قسم الجغرافيا فى       -
هناء شلبى محمد لدرجة الماجستير  لمـدة        / تسجيل استثنائية للطالبة    
  بنـاء    ١٥/٦/٢٠١٣ حتـى    ١٦/١٢/٢٠١٢ستة اشهر اعتبارا من     

   على اقتراح لجنة االشراف
وافقت اللجنة على مد فترة استثنائية شريطة تقديم القسم تشكيل لجنة           

  .الحكم والمناقشة ونسخة مفككة من الرسالة 
 

  -: القرار  
وافق مجلس الكلية 
على المد لحين 

االنتهاء من الرسالة 
وتشكيل لجنة الحكم 
والمناقشة و نسخه 
 مفككه من الرسالة

 علي مد فترة    ٤/١١/٢٠١٢يخ   موافقة مجلس قسم الفلسفة بتار     -٣٠
وفاء انور محمد الصاوى لمدة ستة اشهر       / تسجيل استثنائية للطالبة    

م حيث انها فى سبيلها     ٧/٥/٢٠١٣  حتى    ٨/١١/٢٠١٢اعتبارا من   
للمناقشة وكتابة الرسالة بناء على اقتراح السيد الدكتور السيد شعبان          

لمـشرف علـى    الفلسفة بكلية اآلداب جامعة اإلسكندرية وا     . حسن أ 
الرسالة وافقت اللجنة على مد فترة استثنائية شريطة تقـديم القـسم            

  .تشكيل لجنة الحكم والمناقشة ونسخة مفككة من الرسالة 
 

  -: القرار  
وافق مجلس الكلية  
على المد مع تشكيل 

لجنة الحكم 
والمناقشة ونسخه 
  .مفككه من الرسالة

 

 على الطلـب    ٤/١١/٢٠١٢ موافقة مجلس قسم الفلسفة بتاريخ       -٣١
ابتسام مصطفى الخمـاري المـدرس المـساعد        / المقدم من السيدة    

بالقسم على وقف قيدها بالدراسات العليا لمدة عام وذلك في الفتـرة            
  . وذلك لرعاية الطفل٣١/١٠/٢٠١٣ وحتى ١/١١/٢٠١٢من 

 

  -: القرار  
وافق مجلس الكلية  

.  
 

  
  :موضوعات وحدة الحاسب اآللى:سابعا

 
مجـدى محمـد حـسين       / اء على طلب السيد االستاذ الدكتور     بن .١

المدير التنفيذي لوحدة الحاسب اآللى بالكلية والذي يلـتمس فيـه        
  -: القرار  

كلية وافق مجلس ال



موافقة المجلس على االتصال ببعض الجهات والهيئات الحكومية        
بمحافظة البحيرة  لتنظيم دورات تدريبيـة بالوحـدة للعـاملين           

  .والخريجين
 

.  
 

 
 


