
    

                                                                                                                                               
        Damanhur universityنھور                                                                                                             جامعة دم            
          Faculty of Artكلیة اآلداب                                                                                                                                
                                                         

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

  :رسالة الكلیة 
وم اإلنسانیة        داع في مجال اآلداب والعل ز واإلب اییر         تقدم الكلیة خدمة تعلیمیة وبحثیة متمیزة ترقى إلى مستوى التمی ى مع ا استنادًا إل ًا و إقلیمی فى سوق العمل محلی

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

ویم ال       يالمساھمة ف ،و اون و التق م باالستقاللیة و التع راءات تتس الل إج واطنین من خ اء و الم یم االنتم ة ق ریة و تنمی اء الشخصیة المص ل مشكالتھ ، و بن ي ذاتح
 .والمستمر 
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١ 

  :رؤیة الكلیة 
تتطلع الكلیة إلى أن تكون مؤسسة تعلیمیة وبحثیة معتمدة تحتل 

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

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

  ٢٠١٣/٢٠١٤للعام الجامعي عشر الثانيمحضر مجلس الكلیة 
  ١٤/٧/٢٠١٤الموافقثنین المنعقد یوم  األ

**********  
  
  

دكتور            ب ورئاسة  السید األستاذ ال د   / اجتمع مجلس الكلیة في تمام الساعة الحادیة عشرة  صباحا   بمكت ماجد محم
  -:شعلھ   عمید الكلیة و بحضور كل من 

  
 

 وكیل الكلیة لشئون التعلیم والطالب      على أحمد السید/ د.أ 
 میة البیئةوكیل الكلیة لشئون خدمة المجتمع وتن      مجدي محمد حسین/ د.أ 
 وكیل الكلیة للدراسات العلیا والبحوث    محمد عبد القادر عبد الحمید/ د.أ 
 رئیس  مجلس قسم التاریخ      فایزة محمود صقر/ د.أ 
 االستاذ المتفرغ بقسم التاریخ      صالح أحمد ھریدي/ د.أ 
 االستاذ المتفرغ بقسم الجغرافیا      محمد مجدى تراب/ د.أ 
 دمات                     شلبيعالء الدین حسین عزت . د دة الخ دیر وح ا وم م الجغرافی س قس یس مجل ل رئ ائم بعم الق

 االلیكترونیة 
 القائم بعمل رئیس مجلس قسم االجتماع      السید شحاتھ السید    . د 
 القائم بعمل رئیس مجلس قسم مجلس اآلثار       عبیر عبد المحسن قاسم. د 
 المساعد بقسم التاریخاالستاذ     أحمد محمد اسماعیل الجمال. د 
 المدرس بقسم اللغة العربیة      ھدى عیسى مرسى. د 
 المدیر التنفیذي لوحدة ضمان الجودة بالكلیة      محمد محمود أبوعلى. د 
  أمین الكلیة    ابراھیم سعد الشرقاوي/ السید 
 إداري                   نیفین محمد رحومة/ السیدة 

  :واعتذر عن عدم الحضور 
 رئیس قسم الفلسفة      كى غاليمیالد ز/ د.أ 
 قسم اللغة العربیةباألستاذ المتفرغ     عبدالواحد حسن الشیخ/ د.أ 
 القائم بعمل رئیس مجلس قسم اللغة االنجلیزیة    میراندا محمد خمیس الزوكھ. د      
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٢ 

  :رؤیة الكلیة 
تتطلع الكلیة إلى أن تكون مؤسسة تعلیمیة وبحثیة معتمدة تحتل 

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

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

  
  

  ماجد محمد شعلھ عمید الكلیة ورئیس المجلس  االجتماع/  د.افتتح السید أ
  

  "الرحیم بسم اهللا الرحمن " 
  

 ادة الحاضرین         / د.في بدایة االجتماع رحب  السید أ ع الس یس المجلس بجمی ة ورئ د الكلی ماجد محمد شعلھ عمی
 .أول اجتماع للمجلس في ھذا الشھر الكریم  لول شھر رمضان المبارك حیث أن ھذا مھنئًا الجمیع بح

    ى س الت اء المجل ادة أعض ع الس دیر لجمی كر والتق یادتھ الش دم س م ق ذه  ث ة ھ المجلس بنھای ویتھم ب ى عض تنتھ
ة         آالجلسھ على ما قدموه من اقتراحات و ة والبحثی ة واالداری ة التعلیمی ة العملی اھمت في خدم ات س راء ومناقش

 .لكلیة متمنیًا التقدم والتوفیق للجمیعل
   ة ادة مخاطب یادتھ اع ب س م طل لفُا    إدارة ث ص س ى المخص الء المبن رعة اخ س لس م المجل ة باس ة بالجامع الكلی

ة  ف الكلی رعة  لمتح ًا لس ة حالی ازن الجامع غلھ  مخ ى تش ن  والت ف م ل المتح دیم  نق ى الق د  المبن ى الجدی للمبن
لخدمة مجتمع محافظة البحیرة وخدمة الطالب والباحثین  حیث تكرر ھذا الطلب أكثر باالبعادیة  لسرعة تجھیزه 

 .من مره من ادارة الجامعة دون جدوى
  موضوعات المجلس على النحو التالي ثم شرع سیادتھ في: 
  

  -:موضوعات اإلحاطة : أوال 
  

  
( یعدل الى  من موضوعات الدراسات العلیا ) ٣(ما عدا البند رقم  تم التصدیق على محضر مجلس الكلیة السابق  .١

) القدیم واالسالمي والحدیث (  لشعب ٢٠١٤/٢٠١٥فتح الدراسات العلیا بنظام الساعات المعتمدة لفصل الخریف 
 .) م الموافقة على فتح الدراسات العلیا بشعبة التاریخ الوسیط دوع

 

  :موضوعات وحدة ضمان الجودة :   ثانیا
  

  
ي  ما جاء من موضوعات  على لس الكلیة مج وافق .١ ا   ٩/٧/٢٠١٤بمحضر اجتماع وحدة ضمان الجودة  بجلستھ ف م

 :عدا  اآلتي 
 

ا       –محمد رفعت االمام . الخاص بتعمیم آلیة د: البند سابعًا  ي الكلی الة ماجستیر ف ى رس ردى عل ة   تتقریر ف الخارجی
  :ومحاولة تطبیقھا 
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٣ 

  :رؤیة الكلیة 
تتطلع الكلیة إلى أن تكون مؤسسة تعلیمیة وبحثیة معتمدة تحتل 

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

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

 
  :القرار  

  
  .عدم  موافقة مجلس الكلیة  

  
التى أشرف علیھا محمد رفعت االمام بتقدیم نشخھ من رسائل الماجستیر والدكتوراه . الخاص بمقترح د: البند ثامنًا 

  .والتى ناقشھا لوحدة ضمان الجودة لرفعھا لمكتبة الكلیة 
  

  :القرار 
  
  .تقدم النسخھ مباشرة للجنة المكتبة حیث أنھا المسئولة عن قبول االھداءات ولیس وحدة ضمان الجودة 

  
  

ة      / تكلیف السید الدكتور .٢ ام العلمی ال باألقس ر السنوى     محمد أبوعلى مدیر وحدة ضمان الجودة باالتص العداد التقری
 .عن نشاط الكلیة

 
 

  : IT وحدة خدمات تكنولوجیا المعلومات موضوعات :   ثالثًا
  

  
عالء عزت   / الخاص بالوحدة من السید الدكتور ٢٠١٤بالتقریر الشھري عن شھر یونیو  علما مجلس الكلیة  أحیط -

ى        ى عل ق العمل دة التطبی ة        شلبي مدیر الوحدة موضحُا سیادتھ فائ اء ھیئ ادة أعض اب ضرائب الس امج في حس البرن
ا          ة والصعوبات والمعوق ائج اآللی ال النت ي أعم ت ف ى تم ازات الت ب    التدریس باالضافة الى آخر االنج م التغل ى ت ت الت

دم السید أ         ىعلیھا بجھد خارق وغیر عاد دم ق ا تق ى م اًء عل ة بن ائج اآللی د  / د.و ممیز من فریق العمل على النت عمی
 :اسم المجلس الشكر والتقدیر لفریق عمل النتائج اآللیة الذین بذلوا جھد غیر عادى و ممیز وھم الكلیة ب

 عالء الدین حسین عزت شلبي/ السید الدكتور .١
 محمد عوض السمنى/ السید الدكتور  .٢
 شعبان عبدالمولىعبدالمولى / السید  .٣
 الدین حمدى مازن حسام/ السید  .٤
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٤ 

  :رؤیة الكلیة 
تتطلع الكلیة إلى أن تكون مؤسسة تعلیمیة وبحثیة معتمدة تحتل 

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

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

 
  

  :التدریس موضوعات شئون ھیئة :   رابعًا

  

  
السید شحاتھ السید  القائم  بعمل رئیس  مجلس قسم االجتماع بالكلیة بموافقة مجلس القسم بجلستھ / كتاب الدكتور  .١

ص          / على تعیین المعیدة ٣/٧/٢٠١٤في  اعد تخص ة مدرس مس اري   بوظیف د الزغ د عبدالحمی أسماء إدریس محم
 .٢٥/٦/٢٠١٤ علم االجتماع بذات القسم بعد اعتماد منح الدرجة في

 
  - : القرار  

  
  .وافق مجلس الكلیة 

  
اریخ  قسم   مجلس رئیسفایزة صقر / د.أ ةكتاب السید .٢ ي         الت ة مجلس القسم بجلستھ ف ة بموافق  ٢/٧/٢٠١٤بالكلی

م       على  اعدین بالقسم شعبة اآلثارالمصریة وھ د    : تمدید االجازة الدراسیة بالخارج للمدرسین المس د أحم أیمن محم
د  اده –محم ور   حم ھ عاش ى طلب ن     –منس ارًا م ك اعتب اض  وذل د ری اض محم ط ری ى  ١٠/٩/٢٠١٤عبدالباس حت

 .بجامعة اوفیدوا بأسبانیا ٩/٧/٢٠١٥
 

  - : القرار  
  

  .وافق مجلس الكلیة 
 

ة من مجلس       .٣ ان المنبثق خطابات مجالس األقسام العلمیة بترشیح أسماء السادة أعضاء ھیئة التدریس لعضویة اللج
 .٣١/٧/٢٠١٥حتى  ١/٨/٢٠١٤ستبدأ منالكلیة والتى 

 
  - : القرار  

  
  .وافق مجلس الكلیة 
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٥ 

  :رؤیة الكلیة 
تتطلع الكلیة إلى أن تكون مؤسسة تعلیمیة وبحثیة معتمدة تحتل 

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

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

  
ة    جغرافیا قسم المجلس رئیس القائم بعمل  عالء عزت شلبي / كتاب السید الدكتور .٤ اء ھیئ بالتزام جمیع السادة اعض

ى       . ماعدا  أ   ٢٠١٤ یونیھالتدریس ومعاونیھم في الحضور عن شھر  اعد بالقسم الت دالاله المدرس المس ان عب ایم
 .أجازة وضع حصلت على 

  
  - : القرار  

  
  .علمًا مجلس الكلیة أحیط 

  
  

  :موضوعات شئون الطالب :   ًا خامس
  

  
  

  : ٩/٧/٢٠١٤محضر لجنة شئون الطالب بجلستھا في 
،  نظم تقویم الطالب واالمتحانات و رؤیتھم ومدى ما تم    MISالتقریر المقدم من السادة مسئولى وحدة الجودة  ،  .١

 . .انجازه في واحداتھم 
  

  - : القرار  
  

  أحیط مجلس الكلیة علمًا
  
 .موافقة اللجنة على التقاریر المقدمة من األقسام العلمیة بشأن النتائج لجمیع الكنتروالت  .٢
  

  - : القرار  
  

  . أحیط مجلس الكلیة علما 
  
مدى انجاز األقسام العلمیة لمتطلبات لجنة اللوائح حیث أتمت أعمالھا بنجاح وفي انتظار رد قسم نظرت اللجنة في  .٣

 .االجتماع بما تبقى لھ من عمل النھاء الئحتھ والئحة قسم االعالم 
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  :رسالة الكلیة 
وم اإلنسانیة        داع في مجال اآلداب والعل ز واإلب اییر         تقدم الكلیة خدمة تعلیمیة وبحثیة متمیزة ترقى إلى مستوى التمی ى مع ا استنادًا إل ًا و إقلیمی فى سوق العمل محلی

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

ویم ال       يالمساھمة ف ،و اون و التق م باالستقاللیة و التع راءات تتس الل إج واطنین من خ اء و الم یم االنتم ة ق ریة و تنمی اء الشخصیة المص ل مشكالتھ ، و بن ي ذاتح
 .والمستمر 
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٦ 

  :رؤیة الكلیة 
تتطلع الكلیة إلى أن تكون مؤسسة تعلیمیة وبحثیة معتمدة تحتل 

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

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

  
 

  - : القرار  
  

الئحة القسم والئحة قسم أحیط مجلس الكلیة علمًا مع استمرار المتابعة مع قسم االجتماع لسرعة االنتھاء من اعدا د 
  .االعالم 

  
تم عرض التقاریر المقترحة من لجنة المراجعة و تبین استجابة كاملة من بعض األقسام في حین لم تكتمل عند  .٤

 .أقسام أخرى ، أما قسمى الجغرافیا والتاریخ لم ینجزا  المطلوب في ھذا الشأن 
 

  - : القرار  
  

  .مع قسمى الجغرافیا والتاریخ لسرعة انجاز المطلوب منھماأحیط مجلس الكلیة علمًا مع المتابعة 
  
قرار اللجنة بتشكیل لجنة من بعض السادة أعضاء ھیئة التدریس لفحص تظلمات الطالب في نتائجھم لھذا العام  .٥

 .٢٠١٣/٢٠١٤الجامعي 
 

  - : القرار  
  

رة            ى أن یمھل الطالب فت ات الطالب عل ص تظلم ة فح ة المراجع اء لجن ائج      یوكل العض اریخ اعالن النت اسبوعین من ت
  .لتقدیم طعونھم مشفوعة بالرسوم المقررة

  
 

أطلعت اللجنة على تقاریر أربعة مرفوعة من رؤساء عموم الكنتروالت والتى تؤكد انتظام أعضائھا  في حین أفاد  .٦
بحسن أداء من بھما ، وعلیھ یطلب من قسم التاریخ  رفع تقریره في ھذا  ھ شفاھقسمى الجغرافیا واللغة االنجلیزیة 

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

ویم ال       يالمساھمة ف ،و اون و التق م باالستقاللیة و التع راءات تتس الل إج واطنین من خ اء و الم یم االنتم ة ق ریة و تنمی اء الشخصیة المص ل مشكالتھ ، و بن ي ذاتح
 .والمستمر 
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٧ 

  :رؤیة الكلیة 
تتطلع الكلیة إلى أن تكون مؤسسة تعلیمیة وبحثیة معتمدة تحتل 

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

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

 
  - : القرار  

  
محمد أبوعلى مدیر وحدة ضمان الجودة  / أحیط مجلس الكلیة علما وعلى أن یتم توزیع التقریر المقدم من السید الدكتور

ل   ات الفص ص امتحان ى تخ لبیات الت ض الس من بع ة المتض اني بالكلی ى الث اء  ٢٠١٣/٢٠١٤الدراس ادة رؤس ى الس عل
  .األقسام العلمیة لتعمیمھا على السادة األعضاء بالقسم

 
 .لجمیع األقسام والفرق الدراسیة ٢٠١٣/٢٠١٤وافق مجلس الكلیة على اعتماد نتیجة دور مایو  .٧

 
للجنة الممتحنین للنظر في تعدیل لس الكلیةعلى احالة الطالب الراسب الذي یحتاج الى درجتین  كحد أقصى وافق مج .٨

ة برئاسة أ        ام العلمی اء األقس ادة رؤس ین من الس ى   / د.حالتھ من راسب الى منقول بمادتین  وتشكل لجنة الممتحن عل
 .أحمد السید وكیل الكلیة لشئون التعلیم والطالب و یتم حصر الحاالت عن طریق شئون الطالب 

  
 

  : موضوعات العالقات الثقافیة:   ًاسادس

  

  
  
عمرو أمین / بشأن حضور السید الدكتور  ١/٧/٢٠١٤بجلستھ المنعقدة في للغة االنجلیزیة كتاب مجلس قسم ا .١

الشریف  لورشة العمل التى أقامتھا جامعة كنت  باالشتراك مع منتدى الثقافة الجماھیرة بالمجلس الثقافي 
  :البریطاني  بعنوان 

Geogtaphies of negligence : neighborhood cultures and popular activism 
  . ٢٠١٤یونیو  ٨الى  ٧فى الفترة من 

  .احیط أعضاء اللجنة علما: القرار
  

  - : القرار  
  

  . أحیط مجلس الكلیة علما 
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  :رسالة الكلیة 
وم اإلنسانیة        داع في مجال اآلداب والعل ز واإلب اییر         تقدم الكلیة خدمة تعلیمیة وبحثیة متمیزة ترقى إلى مستوى التمی ى مع ا استنادًا إل ًا و إقلیمی فى سوق العمل محلی

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

ویم ال       يالمساھمة ف ،و اون و التق م باالستقاللیة و التع راءات تتس الل إج واطنین من خ اء و الم یم االنتم ة ق ریة و تنمی اء الشخصیة المص ل مشكالتھ ، و بن ي ذاتح
 .والمستمر 
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٨ 

  :رؤیة الكلیة 
تتطلع الكلیة إلى أن تكون مؤسسة تعلیمیة وبحثیة معتمدة تحتل 

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

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

بالموافقة  ٢/٧/٢٠١٤كتاب مجلس قسم التاریخ  واالثار المصریة واالسالمیة بجلستھ المنعقدة في  .٢
ماروس بیترك لجمع المادة العلمیة / رئیس الجامعة بالموافقة على قبول الطالب / د.على قرار السید أ

وحتى  ١/٩/٢٠١٤اعتبارًا من " ایراسموس میندیز "لمدة عام ممول بالكامل من منحة المیداستار 
 -عادل ھالل  / على أن یوكل تحدید المقررات الدراسیة للطالب بالتنسیق مع الدكتور ٣١/٨/٢٠١٥

  المشرف االكادیمي على الطلب والتخصصین االسالمى والحدیث بما یتالئم مع موضوع رسالة الطالب 
  - : القرار  

  
  .عمید الكلیة / د.وافق مجلس الكلیة  تحت اشراف عام السید أ

  
  
  

  :موضوعات الدراسات العلیا :  ًاسابع
  

  
  
ى اآلداب من قسم         / للطالبة   تشكیل لجنة الحكم والمناقشة .١ دكتوراة ف رحاب فؤاد سعد إسماعیل  المسجلة لدرجة ال

ة المصریة    (م  فى موضوع ٢/٧/٢٠١٤التاریخ بناء على موافقة مجلس القسم بتاریخ   السیاسة التعلیمیة للحكوم
  :وذلك على النحو التالى   )المرحلة الثانویة نموذجا –م ١٩٧٠ – ١٩٥٤

ة   / د.أ ة االداب جامع عاصم أحمد الدسوقي            رئیسا ومشرفا            أستاذ التاریخ الحدیث والمعاصر المتفرغ بكلی
  حلوان 

ة                      مناقشا     فاروق عثمان أباظة           / د. أ ة االداب جامع رغ بكلی أستاذ التاریخ الحدیث والمعاصر المتف
  اإلسكندریة

ة      / د.أ ة االداب جامع رغ بكلی صالح أحمد ھریدي                مشرفا مشاركا         أستاذ التاریخ الحدیث والمعاصر المتف
  دمنھور

ا اهللا       . د عد عط ت أس ا                      میرف ة     مناقش ة االداب جامع اعد بكلی ر المس دیث والمعاص اریخ الح تاذ الت أس
  اإلسكندریة

  
  - : القرار  

  
  

  .وافق مجلس الكلیة 
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وم اإلنسانیة        داع في مجال اآلداب والعل ز واإلب اییر         تقدم الكلیة خدمة تعلیمیة وبحثیة متمیزة ترقى إلى مستوى التمی ى مع ا استنادًا إل ًا و إقلیمی فى سوق العمل محلی

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

ویم ال       يالمساھمة ف ،و اون و التق م باالستقاللیة و التع راءات تتس الل إج واطنین من خ اء و الم یم االنتم ة ق ریة و تنمی اء الشخصیة المص ل مشكالتھ ، و بن ي ذاتح
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٩ 

  :رؤیة الكلیة 
تتطلع الكلیة إلى أن تكون مؤسسة تعلیمیة وبحثیة معتمدة تحتل 

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

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

ى اآلداب من    / تشكیل لجنة الحكم والمناقشة  للطالبة مد و  .٢ دكتوراة ف غادة خمیس شعبان موسى  المسجلة لدرجة ال
س   ة مجل ى موافق اء عل اریخ بن م الت اریخ  قس م بت وع ٢/٧/٢٠١٤القس ى موض ة ( م  ف دة األمریكی ات المتح الوالی

  :وذلك على النحو التالى )  م ١٩٢٣ -١٩١٥والقضیة األرمنیة 
ة     / د.أ ة جامع ة التربی رغ بكلی عاصم محروس عبد المطلب     رئیسا ومشرفا         أستاذ التاریخ الحدیث والمعاصر المتف

  دمنھور 
دنا اهللا مص  / د. أ ا  حم ة عین                       طفى حسن            مناقش ة االداب جامع اریخ الحدیث والمعاصر بكلی أستاذ الت

  شمس
  حمادة محمود إسماعیل                مناقشا               أستاذ التاریخ الحدیث والمعاصر بكلیة االداب جامعة بنھا / د.أ
ر / د ام                     مش ت اإلم د رفع ة    محم ة االداب جامع ر بكلی دیث والمعاص اریخ الح اعد الت تاذ مس اركا   أس فا مش

  دمنھور
  

  - : القرار  
  

  .وافق مجلس الكلیة 
  
دینا محمد سعد عبد الرازق من قسم التاریخ واآلثار المصریة واإلسالمیة فى / منح درجة الماجستیر فى اآلداب للطالبة  .٣

رة   " موضوع  یم البحی ـ   ١٢٩٧ – ١٢١٣مالك العقارات فى إقل دیر  " م  ١٨٧٩ – ١٧٩٨/ ھ ى    : بتق اء عل از بن ممت
ى   م ف س القس ة مجل ة    ٢/٧/٢٠١٤موافق ة المناقش دتھا لجن ى اب ات الت وبیات والمالحظ ة التص ت الطالب د ان اتم م بع

 .م ١٨/٥/٢٠١٤والحكم  علما بأن تاریخ المناقشة
 

  - : القرار  
  

  .وافق مجلس الكلیة 
  
اریخ     .٤ ة مجلس قسم الت ى   موافق ة      ٢/٧/٢٠١٤ف دم من الطالب ب المق ى الطل وفى ،     / م عل د الستار حسن المن نشوى عب

ا    –والمقیدة لمرحلة الماجستیر  ھ تحویلھ بنظام الساعات المعتمدة تخصص التاریخ الحدیث والمعاصر والذى تطلب فی
 .من آداب دمنھور إلى آداب بنھا ، وذلك بناء على موافقة آداب بنھا 
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١٠ 

  :رؤیة الكلیة 
تتطلع الكلیة إلى أن تكون مؤسسة تعلیمیة وبحثیة معتمدة تحتل 

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

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

  - : القرار  
  

  .وافق مجلس الكلیة 
  
ة   .٥ ث الطالب جیل بح رة تس د فت ى  / م اء عل ى اآلداب  بن دكتوراة  ف ة ال جلة  لدرج ى  المس عبان موس یس ش ادة خم غ

م  بناء ٧/١٢/٢٠١٤حتى  ٨/٦/٢٠١٤م  لمدة ستة أشھر اعتبارا من ٢/٧/٢٠١٤موافقة مجلس قسم التاریخ  فى 
 .على موافقة لجنة اإلشراف على الطالبة 

 
  - : القرار  

  
  .وافق مجلس الكلیة 

  
د   .٦ ة    ایقاف قی ة            / الطالب ى موافق اء عل ى اآلداب  بن دكتوراة  ف اوى    المسجلة  لدرجة ال عزة حلمى عوض الجرج

م  بناء على موافقة ٧/٧/٢٠١٥حتى  ٨/٧/٢٠١٤لمدة عام ثان  اعتبارا من  ٣/٧/٢٠١٤مجلس قسم اإلجتماع  فى
 . لجنة اإلشراف على الطالبة 

 
  - : القرار  

  
  .وافق مجلس الكلیة 

  
اعات        ٣/٧/٢٠١٤موافقة مجلس قسم اإلجتماع بتاریخ  .٧ ام الس ا ماجستیر نظ ات العلی ول للدراس اب القب م على فتح ب

ام   ٢٠١٥/ ٢٠١٤المعتمدة فصل الخریف  ا نظ وراة   " م مع تعلیق التدریس بالدراسات العلی لحین  " ماجستیر ودكت
 . صرف المستحقات المالیة المتأخرة ألعضاء ھیئة التدریس 

 
  - :   القرار

  
ة     ام العلمی ع األقس اع       وافق مجلس الكلیة مع تضامن جمی رار مجلس قسم االجتام ات     مع ق ق الدراسة بالدراس ي تعلی ف

دكتور    ب ال یس قسم        / العلیا لحین صرف المستحقات المالیة المتأخرة مع تسجیل طل ائم بعمل رئ السید شحاتھ السید الق
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١١ 

  :رؤیة الكلیة 
تتطلع الكلیة إلى أن تكون مؤسسة تعلیمیة وبحثیة معتمدة تحتل 

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

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

ررات عدم           االجتماع بأنھ في حالة عدم الصرف خالل شھر من  ة مب ھ لمعرف ة والنیاب ة االداری الغ الرقاب تاریخھ سیتم اب
  .الصرف 

  
اریخ   .٨ اع بت م اإلجتم س قس ة مجل ا  ٣/٧/٢٠١٤موافق ات العلی ة الدراس اد نتیج ى اعتم وراة " م عل تیر ودكت " ماجس

 . م ٢٠١٤ – ٢٠١٣لفصل الربیع 
 

  - : القرار  
  

  .وافق مجلس الكلیة 
  

ة      .٩ ى اآلداب للطالب ى موضوع          / منح درجة الماجستیر ف اوى  من قسم الفلسفة  ف د الص ور محم اء أن مشكلة  : "وف
ى  : بتقدیر "   دراسة نقدیة   -الوعى عند دیفید شالمرز  د  ٦/٧/٢٠١٤ممتاز بناء على موافقة قسم الفلسفة ف م  بع

 م ٨/٥/٢٠١٤ناقشة والحكم  علما بأن تاریخ المناقشة ان اتمت الطالبة التصوبیات والمالحظات التى ابدتھا لجنة الم
 

  - : القرار  
  

  .وافق مجلس الكلیة 
  

ة      .١٠ ث الطالب د  المسجلة  لدرجة       / مد فترة تسجیل بح ى حسن العب ب  عل زین
فة      م الفلس ة قس ى موافق اء عل ة  بن فة بالكلی م الفلس دة بقس اعات المعتم ام الس ى اآلداب بنظ تیر ف الماجس

ارا من      ٦/٧/٢٠١٤فى امین اعتب دة ع ى   ٩/٢/٢٠١٣لم ى       ٨/٢/٢٠١٥حت ة اإلشراف عل ة لجن ى موافق اء عل م  بن
  .الطالبة 

  .وافقت اللجنة على مد فترة التسجیل مع إعادة جمیع المقررات الدراسیة التى مر علیھا خمس سنوات : القرار 
  

  - : القرار  
  

  .وافق مجلس الكلیة 
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و ذلك بالتطویر المستمر للبرامج التعلیمیة و القدرات العلمیة و البحثیة ألساتذتھا  الجودة التعلیمیة و البحثیة ، و مواكبة التطورات العلمیة و الفكریة و التكنولوجیة ،
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ویم ال       يالمساھمة ف ،و اون و التق م باالستقاللیة و التع راءات تتس الل إج واطنین من خ اء و الم یم االنتم ة ق ریة و تنمی اء الشخصیة المص ل مشكالتھ ، و بن ي ذاتح
 .والمستمر 

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

      ٠٤٥٣٣٦٧٩٤٢فاكس   +ت  -٠٤٥٣٣٦٧٩٤١: ت                                    البحیرة  –دمنھور  –األبعادیة –مجمع الكلیات                    
eg.edu.amanhourd@Smartgate:mail-E                                  eg.edu.Damanhour.www:website 

                                                
 

١٢ 

  :رؤیة الكلیة 
تتطلع الكلیة إلى أن تكون مؤسسة تعلیمیة وبحثیة معتمدة تحتل 

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

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

ة  .١١ م والمناقش ة الحك كیل لجن ب   تش جل   /للطال الم المس د ع میر محم د س احم
ا       ات الشرقیة وآدابھ ا واللغ ة وآدابھ اء     –لدرجة الماجستیرفى اآلداب من قسم اللغة العربی النقد والبالغة بن تخصص

راث النحوى والبالغى   : (م  فى موضوع ٦/٧/٢٠١٤على موافقة مجلس القسم بتاریخ   ) تطور نظریة النظم فى الت
  :الى وذلك على النحو الت

ة       بلبع     رئیسا ومناقشا       عید على مھدى/ د.أ وم جامع ة االداب بشبین الك د كلی أستاذ النقد االدبى والبالغة وعمی
  المنوفیة 

  أستاذ االدب العربى بكلیة التربیة جامعة دمنھور                    أنور محمد السنوسى     مشرفا/ د. أ
  أستاذ مساعد االدب  العربى بكلیة التربیة جامعة دمنھور   مناقشا       لحمید خلیفة     محمد عبد ا/ .د

  .یعاد للقسم لمراعاة التخصص : القرار 
  

  - : القرار  
  

  .وافق مجلس الكلیة على التشكیل 
  

م   .١٢ س قس ة مجل موافق
د     ٦/٧/٢٠١٤اللغة العربیة بجلستة المنعقدة بتاریخ  ة واالدب والنق ى    م على فتح شعبتى اللغ ا لمرحلت ات العلی للدراس

  ٠ایمان بركات أستاذ مساعد/ محمود فراج أستاذ اللغة، وقرب ترقیة د/ د٠الماجستیر والدكتوراه نظرا لعودة أ
  .م لحین استالم سیادتھ وترقیة سیادتھا ٢٠١٥إرجاء لفصل الربیع : القرار 

  
  - : القرار  

  
  .وافق مجلس الكلیة على قرار اللجنة 

  
عبد / الطالب شطب قید  .١٣

ة        ى موافق اء عل ك بن ا ، وذل ى اآلداب قسم الجغرافی تیر ف جل لدرجة الماجس الم ، المس د الس د عب المة محم الناصر س
 .م ، وبعد إنذار الطالب ٢/٦/٢٠١٤مجلس قسم الجغرافیا فى 

 
  - : القرار  

  
  .وافق مجلس الكلیة 
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و ذلك بالتطویر المستمر للبرامج التعلیمیة و القدرات العلمیة و البحثیة ألساتذتھا  الجودة التعلیمیة و البحثیة ، و مواكبة التطورات العلمیة و الفكریة و التكنولوجیة ،
ع    و طالبھا ، و استخدام وسائل تعلیمیة حدیثة ،و متابعة الخریجین، و إتاحة الفرصة لھا لمتابعة الجدید من العلوم و المعارف و الخبرات ، و تلبیة احتیاجات المجتم

ویم ال       يالمساھمة ف ،و اون و التق م باالستقاللیة و التع راءات تتس الل إج واطنین من خ اء و الم یم االنتم ة ق ریة و تنمی اء الشخصیة المص ل مشكالتھ ، و بن ي ذاتح
 .والمستمر 
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١٣ 

  :رؤیة الكلیة 
تتطلع الكلیة إلى أن تكون مؤسسة تعلیمیة وبحثیة معتمدة تحتل 

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

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

م   .١٤ س قس ة مجل موافق
ى   ا ف اب   ٦/٧/٢٠١٤الجغرافی تح ب ى ف ف                                     م عل ل الخری دكتوراة فص تیر وال الب الماجس ول لط القب

 ) .الجغرافیا الطبیعیة  –الجغرافیا البشریة ( م للشعبتین ٢٠١٤/٢٠١٥للعام الجامعى 
 

  - : القرار  
  

  .وافق مجلس الكلیة 
  

ات   .١٥ الب الدراس شراء ط
جنیھا ، إضافة إلى نسخة من   ٥٠العلیا الجدد نسخة من دلیل الساعات المعتمدة و دلیل الرسائل العلمیة بالكلیة بمبلغ 

 .   جنیھا  ٥٠دوریة اإلنسانیات بمبلغ   
  

  - : القرار  
  

ى   االكتفاء ببیع نسخھ من الدوریة على أن تورد حصیلة البیع لحساب الدوریة  والدل اص    Web Siteیل یوضع عل الخ
  .بالكلیة

  
ات   .١٦ الب الدراس شراء ط

 .جنیھا  ٥٠نسخة من دوریة اإلنسانیات بمبلغ  ) دكتوراة  –ماجستیر ( العلیا عند تسجیلھم لرسائلھم 
    

  - : القرار  
  

  .وافق مجلس الكلیة 
  

ات  .١٧ تخراج خطاب اس
درجتى الماجستیر        الة ل د         لالستدالل عن تسجیل موضوع الرس ك بع ة وذل ا بالكلی ات العلی دكتوراة من قسم الدراس وال

رعة     ا لس ات العلی ة الدراس ة لجن د موافق تخراجھ بع ن اس دال م تص ب م المخ س القس ن مجل ث م وع البح اد موض اعتم
  .اإلنجاز لعرضھ على مجلس الكلیة 

  .بشھر الموافقة على استخراج الخطابات بعد موافقة مجلس القسم وقبل مجلس الكلیة : القرار 
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وم اإلنسانیة        داع في مجال اآلداب والعل ز واإلب اییر         تقدم الكلیة خدمة تعلیمیة وبحثیة متمیزة ترقى إلى مستوى التمی ى مع ا استنادًا إل ًا و إقلیمی فى سوق العمل محلی

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

ویم ال       يالمساھمة ف ،و اون و التق م باالستقاللیة و التع راءات تتس الل إج واطنین من خ اء و الم یم االنتم ة ق ریة و تنمی اء الشخصیة المص ل مشكالتھ ، و بن ي ذاتح
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١٤ 

  :رؤیة الكلیة 
تتطلع الكلیة إلى أن تكون مؤسسة تعلیمیة وبحثیة معتمدة تحتل 

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

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

  - : القرار  
  

  .وافق مجلس الكلیة 
  

م   .١٨ س قس ة مجل موافق
انیات     ١/٧/٢٠١٤اللغة اإلنجلیزیة بجلستھ المنعقدة فى  ا بشعبة اللس ات العلی م على عدم فتح التسجیل لمرحلة الدراس

العلیا  أستاذ مساعد فقط فى التخصص ، أما بالنسبة لشعبة األدب فرفض مجلس القسم فتح الدراسات) ١(لوجود عدد 
ات المصریة                ى عدد من الجامع اعدین ف اتذة المس اتذة واألس ر من األس رفض عدد كبی وادر البشریة ول بھا لنقص الك

 .االنتداب للتدریس بھا 
 

  - : القرار  
  

  .یعاد للقسم العادة النظر في فتح الدراسات العلیا في ضوء قرار لجنة التظلمات بالجامعة
  

م   .١٩ س قس ة مجل موافق
ى   اآلثار  ة ف امعى           ١/٧/٢٠١٤والدراسات الیونانی ام الج ف للع ول لطالب الماجستیر فصل الخری اب القب تح ب ى ف م عل

 .م ٢٠١٤/٢٠١٥
 

  - : القرار  
  

  .وافق مجلس الكلیة 
  
  

  :موضوعات خدمة المجتمع :   ًاثامن

  

  
  



    

                                                                                                                                               
        Damanhur universityنھور                                                                                                             جامعة دم            
          Faculty of Artكلیة اآلداب                                                                                                                                
                                                         

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

  :رسالة الكلیة 
وم اإلنسانیة        داع في مجال اآلداب والعل ز واإلب اییر         تقدم الكلیة خدمة تعلیمیة وبحثیة متمیزة ترقى إلى مستوى التمی ى مع ا استنادًا إل ًا و إقلیمی فى سوق العمل محلی

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

ویم ال       يالمساھمة ف ،و اون و التق م باالستقاللیة و التع راءات تتس الل إج واطنین من خ اء و الم یم االنتم ة ق ریة و تنمی اء الشخصیة المص ل مشكالتھ ، و بن ي ذاتح
 .والمستمر 
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١٥ 

  :رؤیة الكلیة 
تتطلع الكلیة إلى أن تكون مؤسسة تعلیمیة وبحثیة معتمدة تحتل 

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

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

ألف (  ١٠٠٠أمیة وافق مجلس الكلیة على بروتوكول التعاون  مع الھیئة القومیة لتعلیم الكبار لمحو  .١
 ).أمى 

  
 عمید الكلیة  الشكر والتقدیر  العضاء المجلس السابق / د.وفي نھایة االجتماع كرر السید أ. 
  

  .والنصف بعد الظھر  لواحدة اھذا وقد انتھى االجتماع الساعة 
  

  الكلیة وعمید رئیس المجلس                                                        أمین المجلس  
  
  
  ماجد محمد شعلھ/ د.أ                              ینمجدي محمد حس/ د.أ


