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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

مر للبرامج التعلیمیة و القدرات العلمیة و البحثیة ألساتذتھا الجودة التعلیمیة و البحثیة ، و مواكبة التطورات العلمیة و الفكریة و التكنولوجیة ، و ذلك بالتطویر المست
، و تلبیة احتیاجات المجتمع   و طالبھا ، و استخدام وسائل تعلیمیة حدیثة ،و متابعة الخریجین، و إتاحة الفرصة لھا لمتابعة الجدید من العلوم و المعارف و الخبرات

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

مستوى  بأساتذتھا وخریجیھا إلى وتصل مكانة مرموقة بین نظائرھا
المنافسة محلیأ و اقلیمًیا من خالل برامج دراسیة متمیزة فى 
مرحلتى اللیسانس والدراسات العلیا تسھم فى الرقى و التنمیة 

 .  المستدامة للمجتمع

  2017/2018لعام الجامعيل  تاسعال محضر مجلس الكلیة 
  15/4/2018 الموافقحداألالمنعقد یوم 

**********  
حنان خمیس / األستاذ الدكتور ةبرئاسة السید صباحًا ةحادیة عشراجتمع مجلس الكلیة في تمام الساعة ال       

 -:عمید الكلیة  بحضور كل من  االشافعى 
بتسییر أعمال وكیل الكلیة لشئون التعلیم والطالب ورئیس مجلس قسم  المكلف    یسىأحمد عبدالعزیز ع/ د.أ .1

  التاریخ
 قائم بعمل وكیل الكلیة لشئون خدمة المجتمع وتنمیة البیئة      وفدى السید أبوالنضر. د .2
 مجلس قسم الجغرافیاقائم بعمل رئیس     عبدالعظیم أحمد عبدالعظیم/ د.أ .3
 رئیس مجلس قسم اللغةاالنجلیزیةئم بعمل قا      ایمان حلمى الملیجى/ د.أ .4
 قائم بعمل رئیس مجلس قسم اآلثاروالدراسات الیونانیة والرومانیة    عبیر عبدالمحسن قاسم/ د.أ .5
 األستاذ بقسم الجغرافیا      ماجد محمد شعلھ/ د.أ .6
  األستاذ المتفرغ بقسم الفلسفة      میالد زكى غالي/ د.أ .7
 بقسم اللغة العربیة  لمتفرغا األستاذ    عبدالواحد حسن الشیخ. د.أ .8
 القائم بعمل رئیس مجلس قسم الفلسفة      عصام كمال المصري. د .9

 القائم بعمل رئیس مجلس قسم اللغة العربیة      ایمان فؤاد بركات. د .10
 األستاذ المساعد بقسم اآلثار والدراسات الیونانیة والرومانیة      سماح محمد الصاوي. د .11
 سم الفلسفة المدرس بق        دعاء طھ البیار. د .12
 المدیر التنفیذي لوحدة ضمان الجودة بالكلیة      عصام لطفى  وھبان. د .13
 مدیر وحدة الخدمات االلكترونیة       أحمد عطیة حمیدة. د .14
 قائم بعمل أمین الكلیة    نفین محمد رحومة/ السیدة .15
 ادارى       ھانى محمد كتات/ السید .16

  :عن الحضور تواعتذر
 األستاذ بقسم اللغة االنجلیزیة     میراندا محمد خمیس الزوكة   /د.أ -

  
  
  
  

  عمید الكلیة حنان خمیس الشافعى /  د.أ ةالسید تافتتح
  "بسم اهللا الرحمن الرحیم " 

 اع رحب ة االجتم ي بدای ید تف افعى  / د.أ ةالس یس الش ان خم ة حن د الكلی یوعمی ادة رئ ع الس س  بجمی س المجل
 .  الحاضرین
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 ة    / سید األستاذ الدكتورقدم المجلس خالص الشكر  والتقدیر للو داعم للكلی ھ ال عبید صالح رئیس الجامعة لموقف
 .ومؤتمرھا و ذلك تفعیًال لدور الجامعة في التنمیة الثقافیة والعلمیة والمجتمعیة 

     دكتور تاذ ال یدة األس ة للس الص التھنئ س بخ دم المجل ا تق رار    / كم دور الق بة ص افعى بمناس یس الش ان خم حن
ین       الجمھوري بتعیین سیادت الث سنوات متمنی دة ث ة اآلداب لم دًا لكلی ى      لھا عمی دم والرق ن التق د م سیادتھا مزی

 .لخدمة الكلیة والجامعة والعملیة التعلیمیة 
       دكتور تاذ ال ید األس ة للس س التھنئ دم المجل ة         / كما ق د القیام بة عی یحین بمناس وة المس الى و األخ میالد زكى غ

 .المجید 
     یدة األستاذ س الس دكتور وشكر المجل افعى   / ال ان الش ؤتمر   (حن یس الم دكتور   ) رئ تاذ ال ید األس راھیم  / و الس اب

ؤتمر   )مقرر المؤتمر (  ةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمرجون رة  " والسادة القائمین على تنظیم أعمال م البحی
اح وكذا السادة المشاركین من الساد" عبر العصور  رؤیة تنمویة و مستقبلیة  ین ثة أعضاء ھیئة التدریس والب

والسادة رؤساء الجلسات و السادة رعاة المؤتمر للمساھمة الفاعلة لنجاح المؤتمر والجھد المشكور والصورة 
 .المشرفھ التى ظھر بھا المؤتمر 

  في موضوعات المجلس على النحو التالي  اسیادتھ تثم شرع: 
 

 -: التصدیق و موضوعات اإلحاطة: أوال 
  
 ضوعات التى ًطرحت في مجلس الجامعة، المو .1
 .التصدیق على محضر مجلس الكلیة السابق .2

 

 :موضوعات وحدة ضمان الجودة :   ثانیا
  
 .التصدیق على قرارات مجلس الوحدة السابقة: أوًلا   

  .وافق أعضاء المجلس : القرار     
 - : القرار  

  .أحیط مجلس الكلیة علمًا

  موضوعات اإلحاطة: ثانیًا 
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  :موضوعات اإلحاطة - 2
مقابلة رئیس قسم اللغة العربیة ومناقشة متطلبات الجودة، وماھیة توافر أدلة الجودة بالقسم، وكذلك استكمال  –أ     

  .    النواقص المشار إلیھا في التقریر السابق لمنسق القسم
  .القسممقابلة رئیس قسم اللغة اإلنجلیزیة واستكمال نواقص متطلبات الجودة من  –ب    
  . منسق الجودة لقسم الفلسفة ومناقشة تقریر الجودة السابق عن القسم/ مقابلة السیدة – ت    
  .منسق الجودة لقسم االجتماع ومناقشة تأخر تسلیم متطلبات الجودة/ مقابلة السیدة –ث    

  .ملفات المعاییر أحیط المجلس علًما، مع دعوة السادة رؤساء المعاییر لدفع وتیرة العمل في - 1: القرار
 - : القرار  

  .أحیط مجلس الكلیة علمًا
  
 .بخصوص تقاریر السادة الزمالء عن سیر ملفات معاییر الجودة: ثالثًا  

التدریس والتعلم ، ومعیار البرامج ( مروة شحاتة تقریرھا عن المعاییر التي تشرف علیھا وھي . قدمت د - أ
حیث قام رؤساء المعاییر بعقد اجتماعت مع فرق العمل ) معاونة األكادیمیة، ومعیار ھیئة التدریس والھیئة ال

 . الخاصة بھم واالتفاق على آلیات العمل في المرحلة المقبلة
المشاركة المجتمعیة، التقویم المؤسسي، ( إسالم فوزي تقریرھا عن المعاییر التي تشرف علیھا وھي . قدمت د  - ب

ت مع فرق العمل الخاصة بھم واالتفاق على آلیات اعقد اجتماعحیث قام رؤساء المعاییر ب) الطالب والخریجون
  . العمل في المرحلة المقبلة

إسالم فوزي، مع دعوة السادة رؤساء المعاییر لدفع . مروة شحاتة ود.أحیط المجلس علًما، مع شكر د -1: القرار 
  .وتیرة العمل في ملفات المعاییر

 - : القرار  
 .أحیط مجلس الكلیة علمًا

 
  .بخصوص القیام باعمال االستبیان: عًا راب

  .أوراق الطباعةتعدیل الشكل العام لالستبیان مع الحفاظ على مضمونھ؛ لتوفیر  -1:   القرار
  .توزیع أعمال االستبیان على السادة أعضاء مجلس اإلدارة ضماًنا للسریة وتوفیًرأ للوقت - 2            
  .مباشرة) عید الربیع ( ازة إجراء االستبیان بعد إج - 3            
  .نرجو من السادة رؤساء األقسام التعاون مع فرق االستبیانات ، ولھم جزیل الشكر -4           

  :وقد جاء التوزیع كالتالي

 القسم المسؤول القسم المسؤول
 لغات شرقیة+ لغة عربیة   شحاتھ ةمرو. د التاریخ   القاضى كارم.د
 آثار یوناني+ لغة إنجلیزیة شتیھأحمد  .د الجغرافیا حمدى حسام.أ
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 - : القرار  
  .دارة على الجھد المبذول في تقلیص  االستھالك الورقى أحیط مجلس الكلیة علمًا مع تقدیم الشكر لمجلس اإل

  
 ...).نموذج فحص الكتب، تقاریر المقرر، الكتب الدراسیة(  بخصوص متطلبات الجودة من األقسام: ثالثًا  

  .أحیط المجلس علًما، مع توجیھ الشكر لألقسام التي استكملت متطلباتھا حسب الجدول المرفق: القرار 
  تقریر لجنة فحص الكتاب  الكتب الدراسیة  توصیف المقررات  تقاریر المقررات  األقسام العلمیة

 √ √ √  لةغیر مكتم  اللغة العربیة 

      لیس بالشكل المطلوب  √  اللغات الشرقیة

  √  √  √  √  اللغة اإلنجلیزیة 

  √  √  √  √  التاریخ 
  )تقریر شامل ( √  √  √  √  الجغرافیا
 √ )إعالم  -( √  √    االجتماع

  √    √  √  الفلسفة      
  √  √  √  √  اآلثار الیونانیة 

          السیاسة 
          )ج .ل( اآلثار 

 - : القرار  
  .جلس الكلیة علمًا مع تقدیم الشكر لقسم الجغرافیا واالجتماع أحیط م

  بخصوص تقریر الدعم الطالبي: خامًسا 
  . أحیط المجلس علًمأ:   القرار

 - : القرار  
  .أحیط مجلس الكلیة علمًا 

  . بخصوص تقاریر الوحدات الخاصة : سادًسا 
دمة البیئة والمجتمع، ونھیب بسیادتھ الحرص على ذلك لم یصل الوحدة تقریر السید وكیل الكلیة لشؤون خ:   القرار

  . لضمان مناقشة التقاریر ضمن موضوعات مجلس إدارة الوحدة
 - : القرار  

  .أحیط مجلس الكلیة علمًا
  

 آثار+ السیاسة + الفلسفة  بھنسى منار.أ االجتماع فوزى إسالم. د
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  :لكلیة رؤیة ا
تتطلع الكلیة إلى أن تكون مؤسسة تعلیمیة وبحثیة معتمدة تحتل 

مستوى  بأساتذتھا وخریجیھا إلى وتصل مكانة مرموقة بین نظائرھا
المنافسة محلیأ و اقلیمًیا من خالل برامج دراسیة متمیزة فى 
مرحلتى اللیسانس والدراسات العلیا تسھم فى الرقى و التنمیة 

 .  المستدامة للمجتمع

  بخصوص امتحانات الشفوي: ساًبعا 
وااللتزام بتواجد  ال المكاتب انعقاد لجنة  االمتحان في القاعات الدراسیة( االلتزام بضوابط االمتحان الشفوي :   القرار

  ) .كل لجنة أثناء اإلمتحان الشفھى
 - : القرار  

  .أحیط مجلس الكلیة علمًا 
  . بخصوص امتحانات نھایة العام: ثامًنا 

  . یؤكد المجلس على طلبھ السابق باعتماد آلیات االمتحان المعتمدة في الفصل الدراسي األول:   القرار
 - : القرار  

  .كلیة علمًا أحیط مجلس ال
  

واحد جھاز كمبیوتر حدیث لتسھیل العمل بعد تكھین واحد من الجھازین  1بخصوص تجدید الطلب لتوفیر عدد : تاسًعا 
  . الذین تستخدمھما الوحدة، وكذلك عدد طابعة واحدة حدیثة

  . ایؤكد المجلس على موافقتھ السابقة وتكرار الطلب بتوفیر األجھزة التي نحتاج إلیھ:   القرار
 - : القرار  

 .أحیط مجلس الكلیة علمًا ووافق 
 
  

 : ITات تكنولوجیا المعلوموحدة  موضوعات :   ثالثًا
  
 

 :على النحو التالى   2018عن شھر مارس المنعقد محضر اجتماع وحدة تكنولوجیا المعلومات 
وان     -1 ة تحت عن ور ، ر   " فیما یتعلق بالمؤتمر العلمى األول للكلی ر العص رة عب ة و مستقبلیة    البحی ة تنموی " ؤی

ؤتمر وخاصة وحدة      اح الم طالب الدكتور أحمد عطیة ببذل جھد مضاعف من أعضاء الفریق للمساعدة في انج
البوابة االلكترونیة للكلیة التى تمثل الجھة الرسمیة العالن ما یتم داخل المؤتمر من جلسات علمیة ومشروعات 

ى     بحثیة ، ومناقشات ، ولقاءات على ھامش الم ة عل ون المتابع ھ و أن تك ؤتمر وغیرھا من األنشطة الخاصة ب
د أ     یوممدار الساعة من الجلسة االفتتاحیة  یس وق ة مساء الخم رلس سامى   . األربعاء وحتى الجلسة الختامی كی

ى        ذل أقص اعة وب دار الس ى  م ؤتمر عل مسئول  البوابة االلكترونیة بأنھ على استعداد تام للمتابعة اإلعالمیة للم
 .ھد ممكن على موقع الكلیة في خالل یومى المؤتمر ج

 - : القرار  
  .كیرلس سامى . مع تقدیم الشكر أ أحیط مجلس الكلیة علمًا



    

                                                                                                                                               
        Damanhur universityجامعة دمنھور                                                                                                                         
          Faculty of Art                                                                                                       كلیة اآلداب                         

                                                         
  

=========================================================  

  :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

مر للبرامج التعلیمیة و القدرات العلمیة و البحثیة ألساتذتھا الجودة التعلیمیة و البحثیة ، و مواكبة التطورات العلمیة و الفكریة و التكنولوجیة ، و ذلك بالتطویر المست
، و تلبیة احتیاجات المجتمع   و طالبھا ، و استخدام وسائل تعلیمیة حدیثة ،و متابعة الخریجین، و إتاحة الفرصة لھا لمتابعة الجدید من العلوم و المعارف و الخبرات

یة الم   يالمساھمة ف  ،و اء الشخص ذات         حل مشكالتھ ، و بن ویم ال اون و التق راءات تتسم باالستقاللیة و التع واطنین من خالل إج اء و الم یم االنتم ة ق ي صریة و تنمی
 .والمستمر 

  ==========================================================================  
      0453367942فاكس  + ت    -0453367941: ت          ~ 6 ~                          البحیرة  –دمنھور  –األبعادیة –مجمع الكلیات                    

Smartgate@damanhour.edu.egmail:-E                                  www.Damanhour.edu.egwebsite: 
                                                

 

  :لكلیة رؤیة ا
تتطلع الكلیة إلى أن تكون مؤسسة تعلیمیة وبحثیة معتمدة تحتل 
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دة   -2 ق بوح ا یتعل اد أ   (MIS)فیم ئول   . أف ن مس ور حس ن أن اء      (MIS)حس ًا بانش وم حالی دة تق أن الوح
 . الرصد الیدوى ) شیتات (یز الكنتروالت اآللیة المتحاات الفصل الدراسى الثانى وتجھ

 - : القرار  
 ,أحیط مجلس الكلیة علمًا

  
ة     . / بخصوص االستفسار المقدم من أ -3 ة بالكلی ام االداری ل األقس ماجدة شعبان عن ما تم بشأن تحویل العمل داخ

ة   / تورالى النظام اآللى أفاد الدك س الكلی ر     أحمد عطیة بأن مجل ھر فبرای ن ش ى الم     2018ع ق عل د واف ذكرة ق
أن                 اد ب ا اف ى كم ام اآلل ى النظ ة ال ام االداری ل األقس ل داخ ل العم ھ بتحوی ب فی ى طال دد والت المقدمة في ھذا الص

امج    ة برن ركة المنتج ع الش لت م د تواص ة ق وم       (MIS)الجامع ھ لیق دة علی ات جدی ال متطلب ة وادخ لتحدیث
ع    باستیعاب البیانات المطلوب ادخالھا علیھ وقدتم ذلك بالفعل ون یق م ة بالتنس حن اآلن بصدد عمل خطة تدریبی

(MIS)   بالجامعة لتدریب السادة االداریین على البرنامج كل فیما یخصھ . 
 - : القرار  

 أحیط مجلس الكلیة علمًا
  
ن        -4 د ع ا یزی وم م ى الی ة حت ون  سجل الموقع الرسمي للكلی ین   وتسعمائة ملی ف  و أربع غ عدد      أل ا بل ارة ، كم زی

 .قراءة  للموضوعات المنشورة على الموقع ألف مائةملیون والكلیة ما یزید عن القراءات لموقع 

 - : القرار  
  ,أحیط مجلس الكلیة علمًا

  

 :موضوعات شئون ھیئة التدریس :   ًارابع
  
أحمدعبدالعظیم المفوض بأعمال رئیس مجلس قسم الجغرافیا بموافقة  عبدالعظیم/د.السید أ كتاب .1

ایمان / على تعیین الدكتورة 5/4/2018لمنعقدة یوم الخمیس الموافق المجلس بجلستھ الطارئة ا
) جغرافیا بشریة ( محمد فتحى عبدالاله المدرس المساعد بقسم الجغرافیا بوظیفة مدرس تخصص 

لحصولھا على الدكتوراه والمذكورة مشھود لھا بالسمعة الطیبھ والسیرة الحسنــة و بذات القسم 
 .تعیینھا   ممیزة في أداء عملھا منذ

 - : القرار  
  .وافق مجلس الكلیة  
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 :موضوعات شئون الطالب :    ًاخامس
  
 . 10/4/2018محضر لجنة شئون التعلیم والطالب بجلستھا التى عقدت في  .1

 .التصدیق على موضوعات اللجنة السابقة: أوًال
 .تم التصدیق .1

 - : القرار  
  .وافق مجلس الكلیة  

 
  :القیاس والتقویم -MIS -الجودة : موضوعات وحدات: ثانیًا

 .ُیرفع التقریر لمجلس الكلیة: فیما یتعلق بوحدة الجودة .2
 - : القرار  

  .وافق مجلس الكلیة  
  
 :أحمد عطیة الُمدیر التنفیذي للوحدة إلى ما یلي/ أشار السید الدكتور:  MISفیما یتعلق بوحدة  .3

  .2017/2018نھایة العام الدراسي  یتم حالًیا تجھیز الكنتروالت اآللیة المتحانات. 3.1 
 - : القرار  

  .أحیط مجلس الكلیة علمًا
  
  
  :رشا رجب ما یلي/ استعرضت االسیدة الدكتوره: فیما یتعلق بوحدة القیاس والتقویم.  4  

/  2/  26تم استعراض الئحة مركز القیاس والتقویم والتي تم اعتمادھا في مجلس الجامعة بجلستھ المنعقدة في : أوًال 
م ، وقد رأى أعضاء مجلس إدارة الوحدة ضرورة االلتزام والتنفیذ  لبنود الالئحة المعتمدة من قبل مجلس 2018

  .الجامعة وذلك لمصلحة العملیة التعلیمیة 
  .ُأحیطت اللجنة علًما ووافقت: القرار

 - : القرار  
  .وافق مجلس الكلیة  

  
ن للقیام بعملیة التصحیح االلكتروني نظرًا لعدم وجود موظفین بھا سوى حاجة الوحدة الملحة لعدد من الموظفی: ثانًیا 

موظفة واحدة ، والمسجلة حالیًا للساعات المعتمدة لمرحلة الدكتوراة وبالتالي لن تستطیع بمفردھا القیام بأعباء 
: قة على انتداب كًال من التصحیح ، حیث ستتزامن امتحانات الدراسات العلیا مع امتحانات اللیسانس، لذلك یرجى المواف

أمیرة محمد السروي، وحنان صالح زاید من مدرسي المواد بقسم اللغة العربیة فترة االختبارات والتصحیح للفصل 
  .الدراسي الثاني، نظرًا لما لدیھم من خبرة كبیرة في مجال التصحیح
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  .وافقت اللجنة: القرار
 - : القرار  

  .وافق مجلس الكلیة  
  

اح مجلس إدارة الوحدة تحویل الورقة االمتحانیة من ورقتین إلى ورقة واحدة توفیرًا للجھد المبذول وورق اقتر: ثالًثا 
الطباعة، على أن یتم فصل الجزء المخصص والذي سیكون في أسفل الورقة والذي سیحتوي على بیانات الطالب 

  .والرقم السري
  .وافقت اللجنة: القرار

 - : القرار  
  .وتظل الورقة كما ھيرفض مجلس الكلیة 

  
 .ماجد محمد شعلة بشأن تشكیل كنترول لوحدة القیاس والتقویم/ اقتراح السید األستاذ الدكتور: رابعًا 

  .وافق المجلس على المقترح وتفویض إدارة الكلیة بتشكیلھ: القرار     
 - : القرار  

 .الشأن تفوض ادارة الكلیة بتشكیلھ وافق مجلس الكلیة  فى ضوء القرارات المنظمھ لصرف المكافآت في ھذا
  

ُمقرر اللجنة بناًء على التقاریر  -أحمد عبد العزیز/ تقریر الدعم الطالبي المرفوع من السید األستاذ الدكتور*   
  :المرفوعة من األقسام العلمیة، وذلك على النحو اآلتي

  :یس بالفرق األربعة بما یلىأفاد بعض السادة المرشدین األكادیمیین من السادة أعضاء ھیئة التدر
،  مع 2017/2018تحفیز الطالب على المذاكرة استعداًدا لالختبارات الشفھیة الخاصة بالفصل الدراسى األول   - 1

  وضع جداول بھدف معرفة مواعیدھا
م 2017/2018التواصل مع طالب بعض الفرق لوضع تصور لترتیب مواد امتحانات الفصل الدراسي الثاني   - 2

 . اءى لھمحسب ما یتر
بالنسبة للكتاب الجامعي ورغبة بعض الطالب في الحصول علي نسخ مجانیة وبناء علیھ تم االتصال بشكل   - 3

شخصي مع بعض الزمالء الذین أبدوا استعدادًا وترحیبًا بتخصیص عدد من النسخ المجانیة للطلبة غیر 
التواصل مع الطلبة  م ، عالوة علىالقادرین، وتسھیل الحصول على مراجع وكتب لالستعانة بھا في أبحاثھ

بشكل دائم ومستمر لشرح األمور العلمیة وذلك بمكاتب السادة أعضاء ھیئة التدریس بعد المحاضرات ، یضاف 
لذلك مقترح بإعداد قوائم للطالب المتفوقین والمتعثرین علمیًا ، وذلك لرفع كفاءة الفئة األولى ودعم الثانیة 

لك المطالبة بدعم مكتبة الكلیة بمراجع جدیدة خاصة فى أقسام اللغات الشرقیة وكذ. للحاق بركب المتفوقین
واآلثار والسیاسة ، مع المطالبة بزیادة ساعات العمل بالمكتبة حتى یتمكن الطالب من اتمام أبحاثھم المكلفین 

 .بھا من قبل السادة أعضاء ھیئة التدریس 
تأخر الكتاب الجامعى بأنھ تم توزیعھ قبل االختبارات كما كانت ھناك شكوى من طالب بعض الفرق بسبب   - 4

الشفھیة بوقت قصیر، وعلیھ قام بعض المرشدین األكادیمیین بالتواصل مع السادة أعضاء ھیئة التدریس لحل 
 .تلك المشكلة

كما طالب طالب قسم اللغات الشرقیة بضرورة وجود معمل صوت بالكلیة حتى یتمكنوا من االستفادة القصوى   - 5
 .السادة أعضاء ھیئة التدریس بالقسم والسادة المنتدبین من
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  :لكلیة رؤیة ا
تتطلع الكلیة إلى أن تكون مؤسسة تعلیمیة وبحثیة معتمدة تحتل 

مستوى  بأساتذتھا وخریجیھا إلى وتصل مكانة مرموقة بین نظائرھا
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التدخل فى الكثیر من المشكالت التي تحدث بین الطالب والعمل على حلھا بطریقة أبویة وتربویة ، مع السماح   - 6
لبعض أولیاء أمور بعض الطلبة ذوى الظروف الخاصة بالتواصل مع بعض السادة المرشدین األكادیمیین 

عالوة على حل بعض المشكالت التى تواجھ بعض الطالب .أبنائھم وحل المشكالت التى تواجھھم لإلطمئنان على
 .ذات الطابع االجتماعى

وب             - 7 باحة ورك زف والس رحیة والع ل األنشطة المس الب مث ل الط اعالت من قب متابعة ما یستجد من أنشطة وتف
ة    دف الثقاف عرى، بھ اء الش راءة ، واإللق دم، والق رة الق ل، وك ب أو   الخی ص الطال ى تخص ر إل ة دون النظ العام

انتماؤه ألى قسم، والتعرف على الطالب الذین یتمتعون بمواھب علمیة مثل التفوق الدراسى ، وفنیة  من تمثیل 
ى             الب ف ى تواجھ الط ى المشكالت الت التعرف عل ك ب ل ذل ة ك م وتنمی وتألیف قصص وروایات  والعمل على دع

ض االمكان   عف بع ى            سبیل ذلك مثل ض الوة عل ًا ع ھا أحیان ل بعض وت وتعط رات ص ة من مكب ة بالكلی ات المادی ی
تكدس الطالب بمدرجات وقاعات الكلیة، یضاف إلى ھذا شكوى بعض الطالب من كثرة األعباء التدریسیة خاصة 

 .الفرقتین األولى والثانیة
  .ُأحیطت اللجنة علًما: القرار

 - : القرار  
  .أحیط مجلس الكلیة علمًا

  
  : التقاریر المرفوعة من األقسام: ارابًع
وع .4 ة  : الموض ة الُمعاون دریس والھیئ ة الت اء ھیئ ادة أعض ة أداء الس اریر متابع ام : تق اریر أقس لت تق ة : وص اللغ

 .اإلنجلیزیة،  واللغات الشرقیة، والجغرافیا، التاریخ، االجتماع،اآلثار والدراسات الیونانیة والرومانیة
  .وتھیب اللجنة بباقي األقسام العلمیة األخرى إرسال تقاریرھا. اأحیطت اللجنة علًم: القرار

 - : القرار  
  .أحیط مجلس الكلیة علمًا

  
  :الموضوعات الُمتعلقة باالمتحانات الشفھیة: خامًسا

  .2017/2018االطمئنان على سیر عمل االمتحانات الشفویة للفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي : الموضوع  .5
وم  اطمئ: القرار ة تشكر السادة    24/3/2018نت اللجنة على سیر عمل االمتحانات الشفھیة والتي بدأت ی ، واللجن

  .أعضاء اللجان االمتحانیة بالفرق األربعة بكل قسم، وقد وصلت لجان وجلسات االمتحانات الشفھیة لكل األقسام
 - : القرار  

  .أحیط مجلس الكلیة علمًا
  

  :متحانات التحریریةالموضوعات الُمتعلقة باال: سادًسا
ل الدراسي        : الموضوع .6 روالت الفص ا تشكیل كنت ي ذاتھ التأكید على أن تشكیل كنتروالت الفصل الدراسي األول ھ

 .2017/2018الثاني للعام الجامعي 
ل            : القرار رول الفص و ذات تشكیل كنت اني ھ ل الدراسي الث رول الفص ولما لم تصل ردود من األقسام فتشكیل كنت

دكتور      اقسأول عدا بعض التعدیالت بالدراسي األ ید ال افة الس ع إض اع، م ا، واالجتم / م اللغة اإلنجلیزیة، والجغرافی
  . قسم اللغات الشرقیة –أحمد سعید عثمان عضوًا بكنترول الفرقة األولى 

 - : القرار  
  .أحیط مجلس الكلیة علمًا
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  :لكلیة رؤیة ا
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المنافسة محلیأ و اقلیمًیا من خالل برامج دراسیة متمیزة فى 
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وقد 2018/ 2017ي الثاني للعام الجامعي تشكیل لجان وضع وتصحیح أسئلة امتحانات الفصل الدراس: الموضوع .7

 .وصلت جمیع تشكیالت األقسام بالكلیة
  .أحیطت اللجنة علًما: القرار

 - : القرار  
  .أحیط مجلس الكلیة علمًا

  
  :إسناد الُمقررات الدراسیة والفعالیات الُمتعلقة بھا: سابًعا

دكتورة  " االنتساب " كتاب قسم الجغرافیا بشأن اسناد القسم تدریس ُمقرر : الموضوع  .8 یدة ال / للفرقة الرابعة للس
دكتور         -مرفت عبد اللطیف غالب  ذار السید األستاذ ال ى اعت اًء عل ك بن م، وذل د   / األستاذ المساعد بالقس د عب محم

 .القادر عبد الحمید عن تدریس الُمقرر ذاتھ
  .وافقت اللجنة :القرار

 - : القرار  
  .وافق مجلس الكلیة 

  
دكتورة  : بقسم الفلسفة بالفرقة األولى" االنتساب " دة تدریس ما: الموضوع .9 یدة ال دریس    / ُیسند للس ا رجب ت رش

 ).الئحة قدیمة –الئحة حدیثة ( المادة 
  .وافقت اللجنة: القرار

 - : القرار  
  .وافق مجلس الكلیة 

  
ادة    : الموضوع .10 دریس م ناد ت ة      " إس ة والرومانی ر الیونانی ار مص اریخ وآث اریخ   –" ت م الت ة    -بقس ة الثانی  -الفرق

 .عبیر قاسم/ الئحة قدیمة، للسیدة األستاذة الدكتورة -شعبة اآلثار المصریة
  .وافقت اللجنة: القرار

 - : القرار  
  .وافق مجلس الكلیة 

  
اع   " إسناد تدریس مادة : الموضوع .11 م االجتم ى عل اع    –" مدخل إل م االجتم ى    –بقس ة األول ة،    –الفرق ة قدیم الئح

 .لسید شحاتھا/ للسید الدكتور
  .وافقت اللجنة: القرار

 - : القرار  
 .وافق مجلس الكلیة 

  
ة، للسید    –الفرقة األولى  –بقسم الفلسفة  –" أنثروبولوجیا فلسفیة" إسناد تدریس مادة : الموضوع .12 الئحة قدیم

 .عصام المصري/ الدكتور
  .وافقت اللجنة: القرار
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مرحلتى اللیسانس والدراسات العلیا تسھم فى الرقى و التنمیة 

 .  المستدامة للمجتمع

 - : القرار  
 .وافق مجلس الكلیة 

  
ة، للسیدة    –الفرقة الثانیة  –بقسم الفلسفة  –" نظریة علم االجتماع" د تدریس مادة إسنا: الموضوع .13 الئحة قدیم

 .إسالم فوزي/ الدكتورة
  .وافقت اللجنة: القرار

 - : القرار  
 .وافق مجلس الكلیة 

  
  :خطابات واردة من األقسام العلمیة: ثامًنا
شعبة  –بالفرقة الرابعة  –محمد سمیر شمة / لُمقدم للطالبكتاب قسم اللغة اإلنجلیزیة بشأن االلتماس ا: الموضوع .14

 .أدب، وُمعرض للفصل إلستنفاذ مرات الرسوب
ھ    -بأن الطالب ُمقید انتظام ھبعد الرجوع لقسم شؤون الطالب الفرقة الرابعة أفاد كتاب: القرار یس ل من الخارج ول

فھًیا با  فیھا  ختبار شفھي في المواد الُمقرر لھا واد        اختبارًا ش اكتور للم ل ف تم عم ھ ی ل الدراسي األول، وعلی لفص
ل            واد الشفھي بالفص ى م ري عل ذا یس ا، وھ ار شفھي فیھ راء اختب والتي احتسبت لھ على أساس أنھ من حقھ إج

ان الملیجي  / وقد أفادت السیدة األستاذة الدكتورة. ، وعلى ما یماثلھ من حاالت2017/2018الدراسي الثاني   -إیم
  .ئیس قسم اللغة اإلنجلیزیة، أنھ تم التصحیح بالفعل من مائة درجة لھ في الفصل الدراسي األولالقائم بعمل ر

 - : القرار  
  .أحیط مجلس الكلیة علمًا

  
ق  : الموضوع .15 ن      2/4/2018كتاب مجلس قسم الجغرافیا بجلستھ الُمنعقدة یوم األحد المواف دم م ب الُمق أن الطل بش

ة    عبد الرحمن محمد محمد خلی/ الطالب اء كلم وص إلغ ب  " ل الطحان بخص دًا      " غائ ان ُمقی ذي ك ھادتھ وال ي ش ف
اني   ع (  2017بالفرقة الثالثة العام الماضي بقسم الجغرافیا الشعبة العامة الفصل الدراسي الث ى    )ربی ده عل ا بع وم

 .اعتبار أن الطالب كان یدرس بجامعة مارك التشیكیة وإثبات منحة الطالب بھا
  .للدراسة ُیرد للقسم: القرار

 - : القرار  
 .وافق مجلس الكلیة على  راى اللجنة 

  
  :التعلیم المفتوح: تاسًعا
ق         : الموضوع .16 وم األحد المواف دة ی تھ الُمنعق ا بجلس رول     2/4/2018كتاب مجلس قسم الجغرافی بشأن تشكیل كنت

اني     ل الدراسي الث ى ترش    2017/2018امتحانات التعلیم المفتوح للفص ة القسم عل دكتور  ، وموافق تاذ ال / یح األس
دكتور  یم        / یاسر السید لرئاسة كنترول الفرقة الثالثة، والسید ال ة تعل ة الرابع رول الفرق د السمني لرئاسة كنت محم

 .مفتوح بالقسم
  .وافقت اللجنة: القرار

 - : القرار  
  .وافق مجلس الكلیة 
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مستوى  بأساتذتھا وخریجیھا إلى وتصل مكانة مرموقة بین نظائرھا
المنافسة محلیأ و اقلیمًیا من خالل برامج دراسیة متمیزة فى 
مرحلتى اللیسانس والدراسات العلیا تسھم فى الرقى و التنمیة 

 .  المستدامة للمجتمع

وع .17 ق  : الموض د المواف وم األح دة ی تھ الُمنعق اریخ بجلس م الت س قس اب مجل رول  2/4/2018 كت كیل كنت أن تش بش
اني      ل الدراسي الث وح للفص ة       2017/2018امتحانات التعلیم المفت رول الفرق ون كنت ى أن یك ة القسم عل ، وموافق

 .أحمد خمیس الفقي.د: محمد المقدم، وكنترول الفرقة الرابعة.د: الثالثة وتخلفات الفرقتین األولى والثانیة
  .وافقت اللجنة: القرار

 -  :القرار  
 .وافق مجلس الكلیة 

  
ق   : الموضوع .18 د المواف ات      2/4/2018كتاب قسم االجتماع بجلستھ الُمنعقدة یوم األح رول امتحان أن تشكیل كنت بش

اني    ي الث ل الدراس وح للفص یم المفت ـ، وموافق2017/2018التعل ـة القســـــــــــ م ــــــــــــــــــــ
ـعل ـأن یك ىــــــــــــــــــــــــــــــــــــ رول الفرقـــــــــــــــــــــــ ـون كنت ـة الثالثــــــــــــــــــــــــــــــ ید ـــــــــــ ة للس

دكتور  دكتورة   / ال یدة ال د، والس ي أحم دي عل د بلب / حم حر أحم ـس ع، ـــــــــــــــــــــــــــ
ـوكنت ـــــــــرول الفرقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـة الرابعــــــــــــــــــــــــ ید : ةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ للس

 .حارس أحمد ھالل/ أشرف فتحي البھي، والسید الدكتور/ الدكتور
  .وافقت اللجنة: القرار

 - : القرار  
 .وافق مجلس الكلیة 

  
ع   2/4/2018لموافق كتاب مجلس قسم الجغرافیا بجلستھ الُمنعقدة یوم األحد ا: الموضوع .19 بشأن تشكیل لجان وض

 .2017/2018األسئلة وتصحیحھا لتعلیم المفتوح للفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 
  .ُأحیطت اللجنة علًما :القرار

 - : القرار  
  .أحیط مجلس الكلیة علمًا

  
  :ما یستجد من أعمال: عاشرًا

اریخ     كتاب مجلس قسم اآلثار والدراسات الیونانیة: الموضوع .20 دة بت تھ المنعق أن   3/4/2018والرومانیة بجلس بش
 مدخل إلى علم اآلثار  -1: إدراج مادتي

  آثار بحر إیجة -2              
ة               رار مجلس الكلی ق ق ك لتطبی ة وذل ة القدیم ات األوروبی عبة الدراس ة ش ة الثانی ة بالفرق ات الخاص ضمن مواد االمتحان

  .ب ھذه الشعبة بالمادتین السابقتین كمواد مقاصةم بتكلیف طال20/9/2017السابق بتاریخ 
  .وافقت اللجنة: القرار 

 - : القرار  
  .وافق مجلس الكلیة 

  
  

 .الخطاب المرفوع من الطالب المكفوفین بالكلیة، بإجراء امتحانات إلیكترونیة لھم في كل المواد: الموضوع .21
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مر للبرامج التعلیمیة و القدرات العلمیة و البحثیة ألساتذتھا الجودة التعلیمیة و البحثیة ، و مواكبة التطورات العلمیة و الفكریة و التكنولوجیة ، و ذلك بالتطویر المست
، و تلبیة احتیاجات المجتمع   و طالبھا ، و استخدام وسائل تعلیمیة حدیثة ،و متابعة الخریجین، و إتاحة الفرصة لھا لمتابعة الجدید من العلوم و المعارف و الخبرات

یة الم   يالمساھمة ف  ،و اء الشخص ذات         حل مشكالتھ ، و بن ویم ال اون و التق راءات تتسم باالستقاللیة و التع واطنین من خالل إج اء و الم یم االنتم ة ق ي صریة و تنمی
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  :لكلیة رؤیة ا
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مرحلتى اللیسانس والدراسات العلیا تسھم فى الرقى و التنمیة 

 .  المستدامة للمجتمع

إلیكترونیة أو مقالیة، والتأكید على امتحانھم ببھو  ارتأت اللجنة معاملتھم حسب طبیعة المواد سواء كانت: القرار
  .الدور األرضي وعدم نقل لجانھم إلى أیة أماكن أخرى بالكلیة

 - : القرار  
  .ووافق أحیط مجلس الكلیة علمًا

  
 .22/4/2018توقف الدراسة یوم األحد الموافق : الموضوع .22

  .وافقت اللجنة: القرار   
 - : القرار  

  .وافق مجلس الكلیة 
  

التأكید على قسم شؤون الطالب إفادة الكنتروالت باللجان الخاصة، والتأكید على ضرورة إرسال     : الموضوع .23
 .التخلفات للكنتروالت

  .وافقت اللجنة: القرار
 - : القرار  

  .وافق مجلس الكلیة 
  

 :اعذار طالب الكلیة على النحو التالى  .24
  الفترة   بب العذرس  مادة  القسم/ الفرقة   الطالبة/اسم الطالب   م
الرابعة قسم   أالء مجدى نصر محمد   .1

اجتماع باق 
  انتظام

عذر أول         ---- 
 اجتماعى( 

(  

ثانى الفصل الدراسى ال
2016/2017  

امنیة محمد عبدالعزیز    .2
  الدیب

الثالثھ قسم 
  العربیة اللغة

عذر أول         ---- 
  )اجتماعى( 

الفصل الدراسى األول 
2017/2018  

 - : القرار  
  وافق مجلس الكلیة

  
  
  

 :الدراسات العلیاموضوعات :   ًاسادس
  

  :موضوعات قسم اللغة العربیة و آدابھا : أوًال 
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ى       : الموضوع  - 1 تھا ف ا بجلس رقیة وآدابھ ات الش ا واللغ ى   2018/  4/  4موافقة مجلس قسم اللغة العربیة وآدابھ عل
دین لت   / تعدیل عنوان رسالة الماجستیر للطاب  ور ال ر ن بح  یاس ن        : ص ریم ع رآن الك دیث الق ة فى ح ال الكالمی األفع

 رانیا جمال عطیة / محمد محمود أبوعلى ، د/ بإشراف د) سورة التوبة نموذجا (دراسة تداولیة  –الصحابة 
 - : القرار  

  وافق مجلس الكلیة
 

ى       : الموضوع  - 2 تھا ف ا بجلس رقیة وآدابھ ات الش ا واللغ ة وآدابھ د   2018/  4/  4 موافقة مجلس قسم اللغة العربی عق
ب  أھیلى للطال ان ت دا  / امتح الن تمھی اروق رس ام ف جل ھش وان   المس ھ بعن دم من ث المق ى البح دكتواره ف ة ال لدرج

 ".دراسة تطبیقیة فى قصة موسى علیھ السالم  –الصورة الفنیة والتشكیل الجمالى فى القصة القرآنیة "
 - : القرار  

  وافق مجلس الكلیة
 

ى       موافقة م: الموضوع  - 3 تھا ف ا بجلس رقیة وآدابھ ات الش ا واللغ ى   2018/  4/  4جلس قسم اللغة العربیة وآدابھ عل
عر    " نھال السید عبد الونیس خضر لدرجة الماجستیر فى موضوع / تسجیل الطالبة  ومى فى ش مالمح الوجدان الق

 .بھلول أحمد سالم / إیمان فؤاد بركات ،د/ بإشراف د" أحمد مطر 
 - : القرار  

  مجلس الكلیةوافق 
 

ى       : الموضوع  - 4 تھا ف ا بجلس رقیة وآدابھ ات الش ا واللغ ى   2018/  4/  4موافقة مجلس قسم اللغة العربیة وآدابھ عل
القضایا البالغیة بین مصنفات تراث : " سمیر عبد الحلیم الدسوقى لدرجة الماجستیر فى موضوع /تسجیل الطالب 

 .إیمان فؤاد بركات / عید بلبع ود/ د.أ: بإشراف" سة بالغیة مقارنة درا –إعجاز القرآن الكریم والمصنفات الحدیثة 
 - : القرار  

 وافق مجلس الكلیة
  

ى       : الموضوع  - 5 تھا ف ا بجلس رقیة وآدابھ ات الش ا واللغ ى   2018/  4/  4موافقة مجلس قسم اللغة العربیة وآدابھ عل
الغایات البالغیة للطلب فى : " فى موضوع حمادة جاد فھمى إبراھیم الشھاوى لدرجة الماجستیر / تسجیل الطالب 
 إیمان فؤاد بركات / عید بلبع ود/ د.أ: بإشراف " فى ضوء نظریة أفعال الكالم  –سورة یوسف 

 - : القرار  
  وافق مجلس الكلیة

 
ى       : الموضوع  - 6 تھا ف ا بجلس رقیة وآدابھ ات الش ا واللغ ى   2018/  4/  4موافقة مجلس قسم اللغة العربیة وآدابھ عل

  2018/  4/  26تحدید بدایة امتحانات الدراسات العلیا لطلبة الماجستیر والدكتواره بدایة من تاریخ 
 - : القرار  
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مرحلتى اللیسانس والدراسات العلیا تسھم فى الرقى و التنمیة 

 .  المستدامة للمجتمع

  وافق مجلس الكلیة
  

 :لیزیة موضوعات قسم اللغة االنج: ثانیا  
ق   : الموضوع  .1 اء المواف تح الدراسات     2018/  4/  3موافقة مجلس قسم اللغة االنجلیزیة وأدابھا یوم الثالث ى ف عل

ررات   2018للطالب الذین تم التحاقھم فى خریف  2018العلیا ساعات معتمدة صیف  / س د3الشعر  : وذلك فى مق
د   وان ، والنق اجى راش بیر  / س د4ن ى ،وشكس ان الملیج ى  / دإیم ان الملیج لیم   .إیم ا بتس س علم یط المجل م أح ،ك

  . 2018توصیفات المقررات ماجستیر ودكتواره أدب انجلیزى ساعات معتمدة ربیع 
 - : القرار  

  وافق مجلس الكلیة
  
 :موضوعات قسم الجغرافیة : ثالثا

على تشكیل لجنة الحكم  2018/ 4/ 2موافقة مجلس قسم الجغرافیة بجلستھ المنعقدة یوم األحد الموافق :الموضوع  .1
ة   ة           / والمناقشة للطالب ة التربی ة بكلی وم االجتماعی د بقسم العل وح المعی د ن راھیم محم ور    –یاسمین إب ة دمنھ جامع

ى         : "المسجلة لدرجة الماجستیر فى موضوع  ول ف اتف المحم ة من الھ ات الدولی جغرافیة االتصال بشبكة المعلوم
 :وتتكون اللجنة على النحو التالى " لمعلومات الجغرافیة مدن محافظة البحیرة بإستخدام نظم ا

  ومناقشًا سعید أحمد عبده عرفة  أستاذ الجغرافیة االقتصادیة بكلیة البنات جامعة عین شمس رئیسًا/ د.أ
  جامعة دمنھور  مشرفًا –محمد عبد القادر عبد الحمید أستاذ الجفرافیا االقتصادیة بكلیة اآلداب / د.أ
د ا / د ة التربی محم اعد بكلی ریة المس ة البش تاذ الجغرافی ى أس ود موس اورى محم ور  –ة لمغ ة دمنھ رفًا  –جامع مش

 مشاركًا
   جامعة دمنھور  مناقشًا –مرفت عبد اللطیف غالب  ـ أستاذ الجغرافیة االقتصادیة المساعد بكلیة اآلداب / د

 - : القرار  
 وافق مجلس الكلیة

  
ق   موافقة مجلس قسم الجغرافیة بجل .2 ع األسئلة       2018/ 4/ 2ستھ المنعقدة یوم األحد المواف ى تشكیل لجان وض عل

 . مرفق التشكیل كامل) الربیع (وتصحیحھا المتحانات الدراسات العلیا فصل 
 - : القرار  

  ,أحیط مجلس الكلیة علمًا
 

ق       :الموضوع  .3 اء المواف وم الثالث دة ی تھ المنعق ة بجلس ل    2018/  3/  20موافقة مجلس قسم الجغرافی ى أن یحم عل
ب   الم   / الطال د الس د عب عبة      / عوض محم دا الش د ج دیر جی ة بتق ى اآلداب والتربی انس ف ر لیس ة األزھ ریج جامع خ

 )مرفق المواد التكمیلیة وملف الطالب (البشریة بمواد تكمیلى 
 - : القرار  

 وافق مجلس الكلیة
 

  :موضوعات قسم االجتماع :رابعا 
وع   .1 ة مجلس قس   : الموض ق     موافق د المواف وم األح ده ی تھ المنعق اع بجلس ھ    2018/ 4/ 1م االجتم جیل خط ى تس عل

شیماء محمد عبد الرؤف بھجت  / إلستكمال متطلبات درجة الماجستیر بنظام الساعات المعتمده المقدمة من الطالبة 
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  :لكلیة رؤیة ا
تتطلع الكلیة إلى أن تكون مؤسسة تعلیمیة وبحثیة معتمدة تحتل 

مستوى  بأساتذتھا وخریجیھا إلى وتصل مكانة مرموقة بین نظائرھا
المنافسة محلیأ و اقلیمًیا من خالل برامج دراسیة متمیزة فى 
مرحلتى اللیسانس والدراسات العلیا تسھم فى الرقى و التنمیة 

 .  المستدامة للمجتمع

وان  ـن الوا    : بعن ـاب بیـ ـد الشبــ ـة لتجنیــــ ـات اإلرھابیـــــ ـات التنظیمــــ ـة  آلیــــ ـع والمكافحـــ ـة " قـــ دراســــ
  ) "  2018 – 2011( تحلیلیــــة للمجتمــــــع المصـــــرى فى الفتــــرة 

  : وذلك تحت إشراف كل من 
  محمود عبد الحمید حمدى / السید الدكتور 01

  جامعة دمنھور  –أستاذ علم االجتماع المساعد كلیة األداب 
  اتھ خالد السید شح/ السید الدكتور 02

  جامعة دمنھور  –مدرس علم االجتماع كلیة األداب 
 - : القرار  

  وافق مجلس الكلیة
  
وع  .2 ق  :الموض د المواف وم األح ده ی تھ المنعق اع بجلس م االجتم س قس ة مجل ھ  2018/ 4/ 1موافق جیل خط ى تس عل

أحمد جعفــر  بعنوان  محمد حسن/ إلستكمال متطلبات درجة الماجستیر بنظام الساعات المعتمده المقدمة من الطالب
دراســـــة تقیمیـــــة بمدینــــة " فاعلیة مراكز الشباب فى شغل أوقــــات الفــــــراغ لـــدى الشبـــاب المصــرى : "

 "  دمنھــــــور بمحافظـــة البحیــــرة 
  : وذلك تحت إشراف كل من 

  ناجى بدر إبراھیم  / السید الدكتور 01
  جامعة دمنھور  –المساعد كلیة األداب أستاذ علم االجتماع 

  رھام فایز رضوان / السیدة الدكتور 02
  جامعة دمنھور  –مدرس علم االجتماع كلیة األداب 

 - : القرار  
 وافق مجلس الكلیة

  
ق         : الموضوع  .3 د المواف وم األح ده ی اع بجلستھ المنعق س قسم االجتم جیل خطھ      2018/ 4/ 1موافقة مجل ى تس عل

وان     / بات درجة الماجستیر بنظام الساعات المعتمده المقدمة من الطالبة إلستكمال متطل ـد  بعن ادل حمــ :" ساره ع
ـف  ـة     " االنعكــــاســــــات االجتمـــــاعیـــــة على األطفــــال ضحـــایا الخطـــ ى مؤسســـــ ـة عل ـة تطبیقیـــ دراســــ

  "  لرعایــــــة العـائــدیـــن من الخطـــــف 
  : لك تحت إشراف كل من وذ
  ناجى بدر إبراھیم  / السید الدكتور 01

  جامعة دمنھور  –أستاذ علم االجتماع المساعد كلیة األداب 
  خالد السید شحاتھ  / السید الدكتور 02

  جامعة دمنھور  –مدرس علم االجتماع كلیة األداب 
 - : القرار  

  وافق مجلس الكلیة
  

وع   .4 م اال   :الموض ة  مجلس قس ق     موافق د المواف وم األح ده ی تھ المنعق اع بجلس ھ    2018/ 4/ 1جتم جیل خط ى تس عل
ة         ن الطالب ده المقدمة م اعات المعتم ام الس تیر بنظ ـد    / إلستكمال متطلبات درجة الماجس ـود محمــــ ـام محمــ ریھـــ
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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

مر للبرامج التعلیمیة و القدرات العلمیة و البحثیة ألساتذتھا الجودة التعلیمیة و البحثیة ، و مواكبة التطورات العلمیة و الفكریة و التكنولوجیة ، و ذلك بالتطویر المست
، و تلبیة احتیاجات المجتمع   و طالبھا ، و استخدام وسائل تعلیمیة حدیثة ،و متابعة الخریجین، و إتاحة الفرصة لھا لمتابعة الجدید من العلوم و المعارف و الخبرات
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  :لكلیة رؤیة ا
تتطلع الكلیة إلى أن تكون مؤسسة تعلیمیة وبحثیة معتمدة تحتل 

مستوى  بأساتذتھا وخریجیھا إلى وتصل مكانة مرموقة بین نظائرھا
المنافسة محلیأ و اقلیمًیا من خالل برامج دراسیة متمیزة فى 
مرحلتى اللیسانس والدراسات العلیا تسھم فى الرقى و التنمیة 

 .  المستدامة للمجتمع

وان   ـن  بعن ـد شاھیــ ـة  : السعیـــ ى مكافحــــ ـة ف ـزة الــــرقــــــابیــــ ـع دور األجھــــ ى المجتمــ ـاد اإلدارى ف الفسـ
  "  دراســـــة تطبیقیــــــة على ھیئــــة الــــرقــــابـــة اإلداریـــــة فى محافظــــــة البحیــــــرة " المصـــــرى

  : وذلك تحت إشراف كل من 
  ناجى بدر إبراھیم  / السید الدكتور 01

  دمنھور  جامعة –أستاذ علم االجتماع المساعد كلیة األداب 
  خالد السید شحاتھ  / السید الدكتور 02

  جامعة دمنھور  –مدرس علم االجتماع كلیة األداب 
 - : القرار  

  وافق مجلس الكلیة
  
على  2018/ 4/ 1موافقة مجلس قسم االجتماع بجلستھ اإلعتیادیھ المنعقده یوم األحد الموافق الموافق : الموضوع  .5

ى   م عل ة والحك ھ للمناقش كیل لجن ة  تش ن الطالب ة م تیر المقدم الة الماجس د ،  / رس الم أحم د الس كرى عب ماء ش أس
ـف     :  "المسجلة لنیل درجة الماجستیر بنظام الساعات المعتمده فى موضوع  ى الری ـوائى ف ـرانى العش النمـــو العم

ـة     ـة المحلیـــــ ى التنمیـــ ـاتھ عل ـرى وانعكــــاســـ ـ " المص ـة میـــــدانیـــــ ـة  دراســــ ـة المحمــودیــــ ة بمـــدینــ
  " محافظـــــة البحیـــــرة 

  :   وتتكون لجنة المناقشة على النحو التالى 
  ھانى خمیس عبده / السید األستاذ الدكتور 01

                                 جامعة اإلسكندریة                                       مناقشًا ورئیسًا        –أستاذ علم االجتماع  كلیة األداب 
  عبد الحمیـد یونـس زیــد / السید الدكتور 02

  أستاذ علم االجتماع المساعد قسم العلوم االجتماعیة كلیة الخدمة االجتماعیة جامعة الفیوم          مناقشًا 
  ناجى بدر إبراھیم  / السید الدكتور 03

  جامعة دمنھور                                        مشرفــــًا  –أستاذ علم االجتماع المساعد كلیة األداب 
  محمود عبد الحمید حمدى / السید الدكتور 04

  جامعة دمنھور                                        مشرفــــًا   –أستاذ علم االجتماع المساعد كلیة األداب 
 - : القرار  

 وافق مجلس الكلیة
  
كیل   2018/ 4/ 1فقة مجلس قسم االجتماع بجلستھ اإلعتیادیھ المنعقده یوم األحد الموافق موا: الموضوع  .6 على تش

ل  / لجنھ للمناقشة والحكم على رسالة الماجستیر المقدمة من الطالبة  منال زكى محفوظ على محفوظ ، المسجلة لنی
وع      ى موض ده ف اعات المعتم ام الس تیر بنظ ة الماجس ـات الھجــ: "درج ى    حركـــ ـر ف ى مصـــ ـزوح إل ـرة والنـ ــ

  "  دراســـــة ألوضــــاع الالجئیــــن الســـوریین بمــدینـــة اإلسكندریــــــة "  2015إلى  2010الفتـــــرة مــن 
  :   وتتكون لجنة المناقشة على النحو التالى 

  فتحى أبو عیانھ  / السید األستاذ الدكتور 01
جامعة اإلسكندریة                                       مناقشًا ورئیسًا                                         –كلیة األداب  ة جغرافیا البشریأستاذ علم ال

  ناجى بدر إبراھیم  / السید الدكتور 03
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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

مر للبرامج التعلیمیة و القدرات العلمیة و البحثیة ألساتذتھا الجودة التعلیمیة و البحثیة ، و مواكبة التطورات العلمیة و الفكریة و التكنولوجیة ، و ذلك بالتطویر المست
، و تلبیة احتیاجات المجتمع   و طالبھا ، و استخدام وسائل تعلیمیة حدیثة ،و متابعة الخریجین، و إتاحة الفرصة لھا لمتابعة الجدید من العلوم و المعارف و الخبرات

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

مستوى  بأساتذتھا وخریجیھا إلى وتصل مكانة مرموقة بین نظائرھا
المنافسة محلیأ و اقلیمًیا من خالل برامج دراسیة متمیزة فى 
مرحلتى اللیسانس والدراسات العلیا تسھم فى الرقى و التنمیة 

 .  المستدامة للمجتمع

  مشرفــــًا             جامعة دمنھور                                      –أستاذ علم االجتماع المساعد كلیة األداب 
  محمود عبد الحمید حمدى / السید الدكتور 04

       مشرفــــًا           جامعة دمنھور                                     –أستاذ علم االجتماع المساعد كلیة األداب 
 مجدى احمد بیومى. د .4

   مشاركًا مشرفــــًا                                      جامعة دمنھور        –أستاذ علم االجتماع المساعد كلیة األداب 
   

 - : القرار  
 وافق مجلس الكلیة

  
ق      : الموضوع  - 7 وم األحد المواف ده ی ھ المنعق نح    2018/ 4/ 1موافقة مجلس قسم االجتماع بجلستھ اإلعتیادی ى م عل

ى   ھالھ مرسى أحمد عارف ، والمسجلة لنیل درجة ا/ درجة الماجستیر للطالبة اع ف لماجستیر فى األداب قسم االجتم
وع  ـاب  : موض ـدى شبــــ ـة لــ ـة االجتمـــاعیــــ ـة المسئــولیــــــ ـاعى وتنمیــــ ـل االجتمـــــ ـات التواصــــ شبك

  " دراســــــة میدانیـــــة لعینــــــة مـــن طـــــالب جامعــــة دمنھــــور " الجامعــــــة 
   .وقد تم إجراء التصویبات  التى طرحتھا لجنة المناقشة   2018/ 2/ 12ة تمت بتاریخ علمًا بأن المناقش

 - : القرار  
  وافق مجلس الكلیة

  
على تسجیل  2018/ 4/ 1موافقة مجلس قسم االجتماع بجلستھ اإلعتیادیھ المنعقده یوم األحد الموافق : الموضوع  - 8

وان  / ات المعتمدة المقدمة من الطالبة خطة استكمال متطلبات درجة الدكتواره بنظام الساع : منى أحمد منصور بعن
رة من    "دور المؤسسة العسكریة فى االستقرار السیاسى فى مصر " ى الفت تحت   2018 – 2011دراسة تحلیلیة ف

  : إشراف 
 جامعة دمنھور  –محمود عبد الحمید حمدى  أستاذ علم االجتماع المساعد كلیة اآلداب / د

  جامعة دمنھور   –حاتھ مدررس علم االجتماع  كلیة اآلداب خالد السید ش/د 
 - : القرار  

  وافق مجلس الكلیة
  

  موضوعات قسم التاریخ  : خامسا 
ى    : الموضوع  .1 اریخ ف ب     2018/ 4/ 2موافقة مجلس قسم التاریخ  فى جلستھ بت جیل الطال ى تس ى   / عل ر عیس یاس

دیم ن    اریخ الق رع الت وع       السید زغلول لدرجة الدكتواره ف ى موض دة ف اعات المعتم ام الس ث    "ظ یس الثال د رمس معب
/ وفدى السید أبوالنضر أستاذ التاریخ القدیم المساعد بالقسم ، د/ تحت إشراف  د" بالشوبك دراسة آثریة حضاریة 

 أیمن محمد أحمد  مدرس اآلثار المصریة القدیمة  
 - : القرار  

  وافق مجلس الكلیة
  

إیھاب على أنور / على الخطة المقدمة من الطالب   2/4/2018التاریخ بجلستھ فى موافقة مجلس قسم : الموضوع  .2
وع   ى     : " عبد الجواد لتسجیل درجة الماجستیر بنظام الساعات المعتمدة فى موض ى عل راع الفارسى البیزینط الص
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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

مر للبرامج التعلیمیة و القدرات العلمیة و البحثیة ألساتذتھا الجودة التعلیمیة و البحثیة ، و مواكبة التطورات العلمیة و الفكریة و التكنولوجیة ، و ذلك بالتطویر المست
، و تلبیة احتیاجات المجتمع   و طالبھا ، و استخدام وسائل تعلیمیة حدیثة ،و متابعة الخریجین، و إتاحة الفرصة لھا لمتابعة الجدید من العلوم و المعارف و الخبرات

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

مستوى  بأساتذتھا وخریجیھا إلى وتصل مكانة مرموقة بین نظائرھا
المنافسة محلیأ و اقلیمًیا من خالل برامج دراسیة متمیزة فى 
مرحلتى اللیسانس والدراسات العلیا تسھم فى الرقى و التنمیة 

 .  المستدامة للمجتمع

طى بالقسم     / د.أ: تحت إشراف "  641 -611" "الشام ومصر  ور الوس اریخ العص تاذ لت ر  / ود على السید أس یاس
  .مصطفى عبد الوھاب أستاذ تاریخ العصور الوسطى المساعد بكلیة اآلداب جامعة كفر الشیخ 

 - : القرار  
  وافق مجلس الكلیة

 
عاطف محمد أبو / على الخطة المقدمة من الطالب   2/4/2018موافقة مجلس قسم التاریخ بجلستھ فى : الموضوع  .3

مستحدثات فنون :" خ االسالمى فى نظام الساعات المعتمدة فى موضوع سیف لتسجیل درجة الماجستیر فرع التاری
ـ   658 – 603الحرب والقتال عند المغول  راف   "  1260/  1206 -ھ راھیم  / أد: تحت إش ى   إب د عل ة  محم مرجون

  .مدرس التاریخ االسالمى بالقسم  شادى  محمد  تیسر/ ودأستاذ التاریخ االسالمى بالقســــــــم  
 -  :القرار  

  وافق مجلس الكلیة
 

وع  .4 ى    : الموض تھ ف اریخ بجلس م الت س قس ة مجل الة     2/4/2018موافق ة لرس م والمناقش ة الحك كیل لجن ى تش عل
ة     ن الطالب دكتواره المقدمة م ى          / ال دة ف اعات المعتم ام الس دیم بنظ اریخ الق رع الت ة ف د عطی د محم د الحمی انم عب ھ

ر  : موضوع  رات         المستحدثات الدینیة والفنیة فى مص ة األس ى نھای رین وحت ة والعش رة الحادی ذ األس ة من " القدیم
  :وذلك على النحو التالى 

ة اآلداب        / د.أ ى كلی رق األدن ر والش ارة مص اریخ وحض تاذ الت ین    أس لیم أم د س كندریة    –أحم ة االس                    جامع
  قشًاومنا ًارئیس

د / د.أ اریخ الق تاذ الت د  أس د مجاھ نعم محم د الم ة اآلداب عب ور        –یم كلی ة دمنھ                                                                جامع
 مشرفًا

التربیة جامعة دمنھور                      كلیة  –بیومى مھران  أستاذ تاریخ وحضارة مصر والشرق األدنى القدیم محمد أمل / د.أ
                                                                       مشرفًا

     وفدى السید أبو النضر  أستاذ تاریخ وحضارة مصر والشرق األدنى القدیم المساعد  كلیة اآلداب  جامعة دمنھور/ د .م.أ
                                                                   مناقشًا

 - : القرار  
  لكلیةوافق مجلس ا

 
 2018/  3/  2یؤكد على قراره السابق بتاریخ  2018/  4/  2موافقة مجلس قسم التاریخ بجلستھ فى : الموضوع   .5

ام الساع         ر بنظ اریخ الحدیث والمعاص رع الت تیر ف ـ والخاص بالموافقة على تسجیل خطة الماجس ات ــــــــــــــــــــــ
وع  رباب محمد عبدالبارى عبده / قدمـــــــــــــــھ مــــــــــــــــــــن الطالبةالم دة ــــــــــــــــــــــــــــــالمعتم فى موض

انى  " ـ   1213 – 923الحیاة االقتصادیة فى حى طولون فى العصر العثم راف أ   1798 – 1517/ ھ / د.م ،تحت إش
/  15على التسجیل بتاریخ  فایزة محمد حسن ملوك علما على موافقة مجلس الكلیة/ صالح أحمد ھریدى والدكتورة 

3  /2017  
 - : القرار  

  وافق مجلس الكلیة
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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

مر للبرامج التعلیمیة و القدرات العلمیة و البحثیة ألساتذتھا الجودة التعلیمیة و البحثیة ، و مواكبة التطورات العلمیة و الفكریة و التكنولوجیة ، و ذلك بالتطویر المست
، و تلبیة احتیاجات المجتمع   و طالبھا ، و استخدام وسائل تعلیمیة حدیثة ،و متابعة الخریجین، و إتاحة الفرصة لھا لمتابعة الجدید من العلوم و المعارف و الخبرات
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  :لكلیة رؤیة ا
تتطلع الكلیة إلى أن تكون مؤسسة تعلیمیة وبحثیة معتمدة تحتل 

مستوى  بأساتذتھا وخریجیھا إلى وتصل مكانة مرموقة بین نظائرھا
المنافسة محلیأ و اقلیمًیا من خالل برامج دراسیة متمیزة فى 
مرحلتى اللیسانس والدراسات العلیا تسھم فى الرقى و التنمیة 

 .  المستدامة للمجتمع

 :موضوعات قسم اآلثار والدراسات الیونانیة والرومانیة : سادسا 
اریخ  : الموضوع  .1 ى   2018/ 3/4موافقة مجلس قسم اآلثار والدراسات الیونانیة والرومانیة بجلستھ المنعقدة بت عل

راھ / منح الطالبة  ة           دعاء ماھر اب ات الیونانی ار والدراس ى اآلداب من قسم اآلث تیر ف د الوھاب درجة الماجس یم عب
 .لجنة الحكم والمناقشة  طرحتھا والرومانیة بعد أتمت الطالبة التصویبات والمالحظات التى 

 - : القرار  
  وافق مجلس الكلیة

  
ة    2018/ 3/4ة بتاریخ موافقة مجلس قسم اآلثار والدراسات الیونانیة والرومانیة بجلستھ المنعقد .2 على تشكیل لجن

ى   :"ھدى سمیر محمد عبد العظیم فى الرسالة المقدمة منھا بعنوان / الحكم والمناقشة للطالبة  زات ف تصویر المعج
ى     " الفن البیزنطى حتى القرن السابع المیالدى ك عل دة وذل لنیل درجة الماجستیر فى اآلداب بنظام الساعات المعتم

 :النحو التالى 
  ومشرفًا رئیسًا              حنان خمیس الشافعى                                     / د.أ

  .جامعة دمنھور  –أستاذ اآلثار والدراسات الیونانیة والرومانیة وعمید كلیة اآلداب 
  مشرفًا                           عبیر عبد المحسن قاسم                                          / د.أ
 .جامعة دمنھور  –أستاذ اآلثار والدراسات الیونانیة والرومانیة  
   مناقشًا            سماح محمد الصاوى                                              / د
  .جامعة دمنھور  –أستاذ اآلثار والدراسات الیونانیة والرومانیة  المساعد  
  مناقشًا                                      نشوى سلیمان                             / د
  .كلیة السیاحة والفنادق  بجامعة مدینة السادات –أستاذ اآلثار والدراسات الیونانیة والرومانیة  المساعد  

 - : القرار  
  وافق مجلس الكلیة

  
اری : الموضوع  .3 ى   2018/ 3/4خ موافقة مجلس قسم اآلثار والدراسات الیونانیة والرومانیة بجلستھ المنعقدة بت عل

ة   نح الطالب ة         / م ات الیونانی ار والدراس م اآلث ن قس ى اآلداب م تیر ف ة الماجس رجس  درج ز ج امى عزی ریم س م
 لجنة الحكم والمناقشة طرحتھا والرومانیة بعد أن أتمت الطالبة التصویبات والمالحظات التى 

 - : القرار  
  وافق مجلس الكلیة

  
اریخ  موافقة مجلس قسم اآلث: الموضوع  .4 ى   2018/ 3/4ار والدراسات الیونانیة والرومانیة بجلستھ المنعقدة بت عل

 )مرفق جدول االمتحانات ( 2018تحدید موعد امتحانات طالب الماجستیر الخاصة بفصل الربیع 
 - : القرار  

  وافق مجلس الكلیة
  

اریخ  موافقة مجلس قسم اآلثار والدراسات الیونانیة والرومانیة بجلستھ ا: الموضوع  .5 ى   2018/ 3/4لمنعقدة بت عل
د          )  2018الربیع (تأجیل الفصل الدراسى  ى المواعی ررة ف وم المق ا الرس دم سدادھم جمیع را لع دكتواره نظ لطلبة ال

 .المحددة بالكلیة 
 - : القرار  

  وافق مجلس الكلیة
 
  موضوعات قسم الفلسفة : سابعا
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  :لكلیة رؤیة ا
تتطلع الكلیة إلى أن تكون مؤسسة تعلیمیة وبحثیة معتمدة تحتل 

مستوى  بأساتذتھا وخریجیھا إلى وتصل مكانة مرموقة بین نظائرھا
المنافسة محلیأ و اقلیمًیا من خالل برامج دراسیة متمیزة فى 
مرحلتى اللیسانس والدراسات العلیا تسھم فى الرقى و التنمیة 

 .  المستدامة للمجتمع

على الخطة المقدمة  2018/  4/  4یوم األربعاء الموافق موافقة مجلس قسم الفلسفة بجلستھ المنعقدة : الموضوع  .1
وع    / من الطالبة  ى موض ر ف ر االسالمى         : " سالى سلیمان خض ى الفك ة ف یم األخالقی ة الق ان ومنظوم وق االنس حق

راف         " دة   بإش اعات المعتم ام الس ى اآلداب بنظ دكتواره ف ى ال ول عل ات الحص تكمال متطلب د   / د  :الس و زی ال أب من
 .عصام كمال المصرى / د  الشھابى

 - : القرار  
  وافق مجلس الكلیة

  
على الخطة المقدمة  2018/  4/  4موافقة مجلس قسم الفلسفة بجلستھ المنعقدة یوم األربعاء الموافق : الموضوع  .2

وعھا  / من الطالب وفیة        : " عبد القادر حسن عبد القادر وموض د الص نفس اإلنسانیة عن وه ومجاھدة ال ر الخل  –أث
ة   " راسة تحلیلیة د ون لجن الستكمال متطلبات الماجستیر بنظام الساعات المعتمدة تخصص الفلسفة االسالمیة وتتك

راف م ـاالش راوى ،د   / د.أ: ن ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ادر البح د الق ادر عب د الق ام / عب عص
 المصرى 

 - : القرار  
  جلس الكلیةوافق م
 

على الخطة المقدمة  2018/  4/  4موافقة مجلس قسم الفلسفة بجلستھ المنعقدة یوم األربعاء الموافق : الموضوع  .3
ب ن الطال وعھا  / م رقاوى وموض ماعیل الش طفى إس د   :" مص ى حام ین أب ة ب ولھا العقدی المیة وأص الق اإلس األخ

تكمال متطلبات الحصول على درجة الدكتواره فى اآلداب بنظام الس" الغزالى وابن قیم الجوزیة دراسة مقارنة نقدیة 
 عصام كمال المصرى / السید محمد عبد الرحمن ،د/ د.الساعات المعتمدة تخصص الفلسفة االسالمیة بإشراف أ

 - : القرار  
 وافق مجلس الكلیة

  
على الخطة المقدمة  2018/  4 / 4موافقة مجلس قسم الفلسفة بجلستھ المنعقدة یوم األربعاء الموافق : الموضوع  .4

ـم ة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ وعھا    / ن الطالب د وموض د محم ید أحم ا الس ر   :" دین ین الفك عادة ب وم الس مفھ
ة       ة نقدی ة دراسة مقارن ى       " االسالمى والفكر الغربى دراسة مقارن تیر ف ى الماجس ول عل ات الحص الستكمال متطلب

ام ا راف أ اآلداب بنظ المیة بإش فة االس ص الفلس دة تخص اعات المعتم راوى ود/ د.لس ادر البح د الق ادر عب د الق / عب
 . عصام المصرى 

 - : القرار  
  وافق مجلس الكلیة

 
  

 :العالقات الثقافیة والخارجیة موضوعات :  سابعًا
 
  

 0د0ن القاء  اأم  بش3/4/2018بتاریخ  كتاب مجلس قسم االثار والدراسات الیونانیة والرومانیة بجلستھ المنعقدة /أوًال 
  15/3/2018عبیر قاسم محاضرة عن كیفیة االستعداد لسوق العمل بكلیة العلوم جامعة االسكندریة في 

  أحیطت اللجنة علما: القرار 
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مر للبرامج التعلیمیة و القدرات العلمیة و البحثیة ألساتذتھا الجودة التعلیمیة و البحثیة ، و مواكبة التطورات العلمیة و الفكریة و التكنولوجیة ، و ذلك بالتطویر المست
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  :لكلیة رؤیة ا
تتطلع الكلیة إلى أن تكون مؤسسة تعلیمیة وبحثیة معتمدة تحتل 

مستوى  بأساتذتھا وخریجیھا إلى وتصل مكانة مرموقة بین نظائرھا
المنافسة محلیأ و اقلیمًیا من خالل برامج دراسیة متمیزة فى 
مرحلتى اللیسانس والدراسات العلیا تسھم فى الرقى و التنمیة 

 .  المستدامة للمجتمع

 - : القرار  
  .أحیط مجلس الكلیة علمًا

  
ن التقریر أم  بش3/4/2018ھ المنعقدة بتاریخ كتاب مجلس قسم االثار والدراسات الیونانیة والرومانیة بجلست /ثانیَا 

عمیدة  -حنان الشافعى  0د0بالكلیة برعایة ا 11/3/2018عبیر قاسم عن ندوة تحدیات الوطن بتاریخ  0د0المقدم من ا
  الكلیة

  أحیطت اللجنة علما: القرار 
 - : القرار  

  .أحیط مجلس الكلیة علمًا
  

ن لتقریر أم  بش3/4/2018الیونانیة والرومانیة بجلستھ المنعقدة بتاریخ كتاب مجلس قسم االثار والدراسات  /ثالثًا
عبیر قاسم عن تقدیم درع الفسیفساء عبارة عن لوجو مكتبة مصر العامة بدمنھور وذلك مع الطالب  0د0المقدم من ا

   15/3/2018الذین نفذوه من القسم وذلك في 
  أحیطت اللجنة علما: القرار 
 - : القرار  

  .س الكلیة علمًاأحیط مجل
  
  

لتقریر ان أم  بش3/4/2018كتاب مجلس قسم االثار والدراسات الیونانیة والرومانیة بجلستھ المنعقدة بتاریخ  /رابعًا
عن اشتراكھما في ورشة عمل في جامعة ساوث  عبیر قاسم  0د.حنان خمیس الشافعى والسیدة أ/ د.السیدة أالمقدم من 

  عن . 2018ارس م 23-22ھامبتون في الفترة من 
  أحیطت اللجنة علما: القرار 
 - : القرار  

  .أحیط مجلس الكلیة علمًا
  

ن بحصول أم  بش3/4/2018كتاب مجلس قسم االثار والدراسات الیونانیة والرومانیة بجلستھ المنعقدة بتاریخ  /خامسًا
  بدمنھور بالمكتبة العامة 1/3/2018في " فن صناعة القائد " نھي عبدالرحمن علي دورة  0د

  أحیطت اللجنة علما: القرار 
 - : القرار  

  .أحیط مجلس الكلیة علمًا
  

صابر صادق دورة /ن اجتیاز الدكتورأم  بش2/4/2018كتاب مجلس قسم التاریخ بجلستھ المنعقدة بتاریخ  /ًاسادس
cours of the standerd   
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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

مر للبرامج التعلیمیة و القدرات العلمیة و البحثیة ألساتذتھا الجودة التعلیمیة و البحثیة ، و مواكبة التطورات العلمیة و الفكریة و التكنولوجیة ، و ذلك بالتطویر المست
، و تلبیة احتیاجات المجتمع   و طالبھا ، و استخدام وسائل تعلیمیة حدیثة ،و متابعة الخریجین، و إتاحة الفرصة لھا لمتابعة الجدید من العلوم و المعارف و الخبرات

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

مستوى  بأساتذتھا وخریجیھا إلى وتصل مكانة مرموقة بین نظائرھا
المنافسة محلیأ و اقلیمًیا من خالل برامج دراسیة متمیزة فى 
مرحلتى اللیسانس والدراسات العلیا تسھم فى الرقى و التنمیة 

 .  المستدامة للمجتمع

  أحیطت اللجنة علما: القرار 
 - : القرار  

  .أحیط مجلس الكلیة علمًا
  

ابراھیم مرجونة علي  0د0ن  حصول اأم  بش2/4/2018كتاب مجلس قسم التاریخ بجلستھ المنعقدة بتاریخ  /ًا بعسا
  isoدورة 

  أحیطت اللجنة علما: القرار 
 - : القرار  

  .أحیط مجلس الكلیة علمًا
  

صابر صادق علي شھادة  0ن  حصول دأم  بش2/4/2018كتاب مجلس قسم التاریخ بجلستھ المنعقدة بتاریخ  /ًا ثامن
تقدیر من جامعة المنصورة عن المشاركة الفعالة في المؤتمر الثانى للمبادرات الطالبیة بالجامعات المصریة في الفترة 

  2018مارس  13- 11
  أحیطت اللجنة علما: القرار 
 - : القرار  

  .أحیط مجلس الكلیة علمًا
  

صابر صادق علي شھادة  0ن  حصول دأم  بش2/4/2018تاریخ كتاب مجلس قسم التاریخ بجلستھ المنعقدة ب /ًاتاسع
- 22تقدیر من جامعة المنیا عن المشاركة الفعالة في مؤتمر اسبوع شباب الجامعات االول لمتحدي االعاقة في الفترة 

  2018فبرایر   26
  أحیطت اللجنة علما: القرار 
 - : القرار  

  .أحیط مجلس الكلیة علمًا
  

عصام المصري علي شھادة  0ن حصول دأم  بش4/4/2018الفلسفة بجلستھ المنعقدة بتاریخ  كتاب مجلس قسم /اعاشر
مفاھیم " تقدیر من االدارة العامة لمركز تنمیة الموارد البشریة بمدیریة التنظیم واالدارة بدمنھور بشان القاء ندوة 

  "اساسیة عن السلوك االنسانى 
  أحیطت اللجنة علما: القرار 
 - : القرار  

  .حیط مجلس الكلیة علمًاأ
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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

مر للبرامج التعلیمیة و القدرات العلمیة و البحثیة ألساتذتھا الجودة التعلیمیة و البحثیة ، و مواكبة التطورات العلمیة و الفكریة و التكنولوجیة ، و ذلك بالتطویر المست
، و تلبیة احتیاجات المجتمع   و طالبھا ، و استخدام وسائل تعلیمیة حدیثة ،و متابعة الخریجین، و إتاحة الفرصة لھا لمتابعة الجدید من العلوم و المعارف و الخبرات
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  :لكلیة رؤیة ا
تتطلع الكلیة إلى أن تكون مؤسسة تعلیمیة وبحثیة معتمدة تحتل 

مستوى  بأساتذتھا وخریجیھا إلى وتصل مكانة مرموقة بین نظائرھا
المنافسة محلیأ و اقلیمًیا من خالل برامج دراسیة متمیزة فى 
مرحلتى اللیسانس والدراسات العلیا تسھم فى الرقى و التنمیة 

 .  المستدامة للمجتمع

  
عصام المصري علي  0ن حصول دأم  بش4/4/2018كتاب مجلس قسم الفلسفة بجلستھ المنعقدة بتاریخ  /عشر  حادى

التفكیر االبتكاري في " فادة من االدارة العامة لمركز تنمیة الموارد البشریة بدمنھور بشان القاء ندوة بعنوان إ
  "ت عالجھا بمؤسسات الدولة تشخیص وحل مشكالت العمل ومقترحا

  أحیطت اللجنة علما: القرار 
 - : القرار  

  .أحیط مجلس الكلیة علمًا
  
عصام المصري علي  0ن حصول دأم  بش4/4/2018كتاب مجلس قسم الفلسفة بجلستھ المنعقدة بتاریخ  /عشر نىثا
االتصال الفعال بالجمھور " ندوة بعنوان فادة من االدارة العامة لمركز تنمیة الموارد البشریة بدمنھور بشان القاء إ

  "والعالقات التبادلیة بالمؤسسة 
  أحیطت اللجنة علما: القرار 
 - : القرار  

  .أحیط مجلس الكلیة علمًا
  

عصام المصري علي  0ن حصول دأم  بش4/4/2018كتاب مجلس قسم الفلسفة بجلستھ المنعقدة بتاریخ  /عشر ثالث
القدرة والرغبة كمحددات " ز تنمیة الموارد البشریة بدمنھور بشان القاء ندوة بعنوان افادة من االدارة العامة لمرك

  "لمستویات اداء العاملین 
  أحیطت اللجنة علما: القرار 
 - : القرار  

  .أحیط مجلس الكلیة علمًا
  

صري علي عصام الم 0ن حصول دأم  بش4/4/2018كتاب مجلس قسم الفلسفة بجلستھ المنعقدة بتاریخ  /عشر رابع
  "بناء وادارة فریق العمل " افادة من االدارة العامة لمركز تنمیة الموارد البشریة بدمنھور بشان القاء ندوة بعنوان 

  أحیطت اللجنة علما: القرار 
 - : القرار  

  .أحیط مجلس الكلیة علمًا
  

الموروث في االداب الشرقیة محمد الفقي في مؤتمر  0ن مشاركة دأكتاب مجلس قسم اللغة العربیة بش /عشر  خامس
  2018فبرایر  18- 17والذي عقد في جامعة القاھرة في الفترة من ) 3(

  أحیطت اللجنة علما: القرار 
 - : القرار  
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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

مر للبرامج التعلیمیة و القدرات العلمیة و البحثیة ألساتذتھا الجودة التعلیمیة و البحثیة ، و مواكبة التطورات العلمیة و الفكریة و التكنولوجیة ، و ذلك بالتطویر المست
، و تلبیة احتیاجات المجتمع   و طالبھا ، و استخدام وسائل تعلیمیة حدیثة ،و متابعة الخریجین، و إتاحة الفرصة لھا لمتابعة الجدید من العلوم و المعارف و الخبرات

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

مستوى  بأساتذتھا وخریجیھا إلى وتصل مكانة مرموقة بین نظائرھا
المنافسة محلیأ و اقلیمًیا من خالل برامج دراسیة متمیزة فى 
مرحلتى اللیسانس والدراسات العلیا تسھم فى الرقى و التنمیة 

 .  المستدامة للمجتمع

  .أحیط مجلس الكلیة علمًا
  

داب الشرقیة محمد الفقي في مؤتمر الموروث في اآل 0ن مشاركة دأكتاب مجلس قسم اللغة العربیة بش /عشر  دسسا
  2018فبرایر  18- 17والذي عقد في جامعة القاھرة في الفترة من ) 3(

  أحیطت اللجنة علما: القرار 
 - : القرار  

  .أحیط مجلس الكلیة علمًا
  

 :  خدمة المجتمع وتنمیة البیئة موضوعات :   ًاثامن
  
 .االستعداد المتحانات الفصل الدراسى الثانى  .1

دكتور        ناقش المجلس االستعداد المتح :قرار اللجنة  تاذ ال ع األس انى وسیتم التنسیق م ى الث انات الفصل الدراس
  .وكیل  الكلیة لشئون التعلیم والطالب للمرور على القاعات وتفقد مدى صالحیتھا لسیر االمتحانات وتجھیزھا 

 - : القرار  
  ,أحیط مجلس الكلیة علمًا

  
دمنھو    .2 ین الصحة ب ع دار       فى اطار تعاون الكلیة مع الجمعیة النسائیة لتحس ة م تراك الكلی ة المجتمع واش ى خدم ر ف

  .اإلیواء بالجمعیة فى االحتفال بیوم الیتم 
  .وافقت اللجنة وتفویض وكیل الكلیة إلعداد للزیارة  :قرار اللجنة 

 - : القرار  
  ,أحیط مجلس الكلیة علمًا

  
  ر على العاملین بالجامعة مقترح اللجنة بإنشاء منفذ لمنتجات  القوات المسلحة بالكلیة لتخفیف عبء األسعا .3

  .وافقت اللجنة على المقترح ویتم مخاطبة الجامعة فى ھذا الصدد :قرار اللجنة 
 - : القرار  

 ,أحیط مجلس الكلیة علمًا
 

 .  بعد الظھر الثانیة الساعةھذا وقد انتھى االجتماع 
  

  عمید الكلیة                                                                                                
  
  

  حنان الشافعى/ د.أ                                                                                                 


