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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

و ذلك بالتطویر المستمر للبرامج التعلیمیة و القدرات العلمیة و البحثیة ألساتذتھا  الجودة التعلیمیة و البحثیة ، و مواكبة التطورات العلمیة و الفكریة و التكنولوجیة ،
، 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

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

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

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

  2013/2014للعام الجامعي حادى عشرمحضر مجلس الكلیة  ال
  9/6/2014الموافقثنین المنعقد یوم  األ

**********  
دكتور         ید األستاذ ال د   / اجتمع مجلس الكلیة في تمام الساعة الحادیة عشرة  صباحا   بمكتب ورئاسة  الس ماجد محم

 -:شعلھ   عمید الكلیة و بحضور كل من 
 وكیل الكلیة لشئون التعلیم والطالب      على أحمد السید/ د.أ 
 ة البیئةوكیل الكلیة لشئون خدمة المجتمع وتنمی      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 
 قسم اللغة العربیةباألستاذ المتفرغ     عبدالواحد حسن الشیخ/ د.أ 
 االستاذ المتفرغ بقسم الجغرافیا      محمد مجدى تراب/ د.أ 
 دمات                      عالء الدین حسین عزت شلبي. 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 
 مجلس قسم اللغة االنجلیزیةالقائم بعمل رئیس     میراندا محمد خمیس الزوكھ. د      
 القائم بعمل رئیس مجلس قسم مجلس اآلثار       عبیر عبد المحسن قاسم. د 
 االستاذ المساعد بقسم التاریخ    أحمد محمد اسماعیل الجمال. د 
 المدرس بقسم اللغة العربیة      ھدى عیسى مرسى. د 
 بالكلیةالمدیر التنفیذي لوحدة ضمان الجودة       محمد محمود أبوعلى. د 
  أمین الكلیة    ابراھیم سعد الشرقاوي/ السید 
 إداري                   نیفین محمد رحومة/ السیدة 

  :واعتذر عن عدم الحضور 
 رئیس قسم الفلسفة      میالد زكى غالي/ د.أ 

  
  

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

 رین       / د.في بدایة االجتماع رحب  السید أ ادة الحاض ع الس یس المجلس بجمی ة ورئ ماجد محمد شعلھ عمید الكلی
 . للجمیعمن التوفیق والتقدم مزیًدا  متمنیًا

  ثم شرع سیادتھ في موضوعات المجلس على النحو التالي: 
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 -:موضوعات اإلحاطة : أوال 
  
 .تم التصدیق على محضر مجلس الكلیة السابق  .1

  

 :موضوعات وحدة ضمان الجودة :   ثانیا
  
ن  3/6/2014بمحضر اجتماع وحدة ضمان الجودة  بجلستھ في ما جاء من موضوعات  على لس الكلیة مج وافق - م

  .نة المراجعةجكیل لشتشكیل لجان ومعاییر و آلیة ت
 .2014/2015اعتماد الخطة التطویریة للكلیة  -
 

 : IT وحدة خدمات تكنولوجیا المعلومات موضوعات :   ثالثًا
  
مع تسجیل  2014 مایوعن شھر  IT وحدة خدمات تكنولوجیا المعلومات بتقریرجاء بما  علما مجلس الكلیة  أحیط - 

ي رصد التراكمى   / مالحظات الدكتور ؤدى    عالء عزت شلبي بتقصیر قسمى اللغة العربیة واللغة االنجلیزیة ف ا ی مم
ًا            الى تأخ ة منع ام العلمی ع األقس ن جمی ة م ة بالكلی ة الرقیم ل المكتب ب سیادتھ تفعی ر اعالن النتیجة باالضافة الى طل

 .اللغائھا من المجلس االعلى للجامعات لعدم استخدامھا  لالستفادة خاصة وانھ یتم دفع رسوم اشتراك لھذه الخدمة
ى  عمید الكلیة   ماجد محمد شعلھ / د.أكد السید أتعقیبًا على ذلك  -  بضرورة االلتزام بتسلیم المواد مصصحة بحد أقص

ي تسلیم             16/6/2014یوم األربعاء الموافق  اخر ف ة السابق بالنسبة لمن یت س الكلی رار مجل ق ق ًا لتطبی وذلك منع
حرم العضو المتأخر في التصحیح من بأن یقوم رئیس القسم باسناد تصحیح المادة لعضو آخر و ی المواد المصصحھ
 .مكافأة التصحیح
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 :موضوعات شئون ھیئة التدریس :   رابعًا
  
دالجلیل    / رئیس مجلس قسم التاریخ  بشأن  موافقة القسم على تعیین السید الدكتور/ د.كتاب السیدة أ .1 ى عب ارم عل ك

 .القاضي  في درجة مدرس تخصص التاریخ القدیم
 

 - : القرار  
  

  .مجلس الكلیة وافق 
 

حمدى على  المدیر التنفیذي لوحدة نظم تقویم الطالب واالمتحانات  بشأن تشكیل  فریق العمل / الدكتوركتاب السید  .2
 :على النحو التالي  2013/2014بوحدة نظم تقویم الطالب واالمتحانات للعام الجامعي 

 المدیر التنفیذي للوحدة    حمدى على أحمد. د -
 نائب مدیر الوحدة  عبدالمقصود أبوجنینھبدور . د -
 عضوًا    حنان صالح زاید. أ -
 عضوًا    أمیرة محمد السروي. أ -
 عضوًا    شیماء أحمد صالح. أ -

 
 - : القرار  

  
 .وافق مجلس الكلیة 

 
  

  

 :موضوعات شئون الطالب :   ًا خامس
 

  
أعضاء اللجنة بالعرضین الخاصین بالكارت الذكي لمعرفة الطالب نتیجتھ ، و علیھ  محمد السمنى/ الدكتورأفاد  .1

 .بالسعى لتجھیز تفاصیل العرضین الختیار أحدھما في مجلس الكلیة القادم   ITطالبت اللجنة وحدة 
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 - : القرار  

  
 .لھذه المھمھ   ابراھیم الشرقاوي/ عزت شلبي والسید  عالء/ تفویض مجلس الكلیة للسید الدكتور

  
للجنة یتضمن المدیر التنفیذي لوحدة نظم تقویم الطالب واالمتحانات  حمدي علي / السید الدكتور  التقریر المقدم  .2

، و أفاد بأن نسبة ) امتحان  14( بواقع  2013/2014بیان بالمواد التي صححت إلكترونیًا للفصل الدراسي الثاني 
حاط سیادتھ اللجنة بامتحان ال تنطبق علیھ مواصفات االمتحان االلیكتروني األخطاء قد تراجعت عن ذي قبل، وأ

بالفرقة الرابعة قسم اللغة اإلنجلیزیة، و لذا فقد ُأدرج ضمن المقررات العادیة التي تصحح من قبل اللجنة 
 .المتخصصة 

الطالب  و انتھى النقاش إلى  ناقشت اللجنة نموذجًا إلیكترونیًا یحمل سؤاًال رآه البعض یتضمن استخفافًا بعقلیة
 .التوصیة بعمل مراجعة ذاتیة داخل األقسام العلمیة لمنع مثل ھذا النموذج من األسئلة 

  
 - : القرار  

  
 . أحیط مجلس الكلیة علما 

  
 ناقشت اللجنة المعوقات التي تحیط بإجراءات التعدیالت المطلوبة من قبل الجامعة على الالئحة الجدیدة ، و شكوتى .3

زمیلین في قسم الفلسفة في ھذا الشأن ، و بعامة أقرت اللجنة ما تقره األقسام العلمیة من تعدیالت و ما یتمم 
المطلوب من خالل أعضاء لجنة اللوائح كوسطاء مع األقسام ، كذلك أقر األعضاء األخذ بمبدأ إقرار ما وصلت إلیھ 

المؤتمر العلمي و اعتماده من مجلس الكلیة و اعتماده في األغلبیة من رأى في قسم الفلسفة ، و تم إقراره خالل 
 .لجنة اللوائح بالجامعة 

 
 
 

 - : القرار  
  

 االعتماد النھائي لالئجةى وافق مجلس الكلیة على أن یتم عقد مجلس قسم طارئ لمن یرغب من األقسام العلمیة للنظر ف
على أحمد السید  وكیل الكلیة لشئون التعلیم والطالب ورئیس لجنة اللوائح / د.القسم الجدید مع تسجیل اعتراض أ

بالكلیة  حیث سبق وأن أرسل سیادتھ خطابًا لجمیع األقسام العلمیة لتعدیل لوائح طبقًا للتعلیمات الواردة من ادارة 
وعلیھ ستعقد لجنة اللوائح القرار الردود التى  3/6/2014عد اقصاه الجامعة والمبلغھ لجمیع األقسام من قبل  في مو

  .15/6/2014وصلت یوم األحد الموافق 
  
تؤكد اللجنة على ضرورة عرض الكنتروالت نتائجھا على السادة اإلداریین في قسم شؤون الطالب لمراجعة تطبیق  .4

 .قواعد الرفع  وال ترفع لالعتماد قبل ھذا اإلجراء 
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  :رؤیة الكلیة 
تتطلع الكلیة إلى أن تكون مؤسسة تعلیمیة وبحثیة معتمدة تحتل 

مستوى  بأساتذتھا وخریجیھا إلى وتصل مكانة مرموقة بین نظائرھا
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مرحلتى اللیسانس والدراسات العلیا تسھم فى الرقى و التنمیة 
 .  المستدامة للمجتمع

 
 - : القرار  

  
  .وافق مجلس الكلیة 

  
اطلعت اللجنة على الخطاب الوارد من قسم التاریخ و اآلثار المصریة و اإلسالمیة بشأن مقترح تكوین مجلس علمي  .5

عبیر قاسم مدیرة الوحدة للدراسة / یعین إدارة وحدة التمبس بالكلیة و انتھى الرأى إلى ترك األمر للسیدة الدكتورة 
 .و الرد 

 
 - : القرار  

  
  .رفض مجلس الكلیة ھذا المقترح

 
ناقش األعضاء الخطاب الوارد من الجامعة بشأن المقترح المقدم من لجنة التنسیق بشأن نظام التوزیع الجغرافي  .6

الجدید للقبول بالجامعات الحكومیة المصریة إلى السادة رؤساء الجامعات للدراسة  ، و تقرر تشكیل لجنة خماسیة 
 : إلى الجامعة تتكون من  لوضع تقریر یرفع مباشرة

 رئیسًا   على أحمد السید       .د.أ -
 عضوًا   السید شحاتھ السید      .د -
 عضوًا   عبیر قاسم             .د -
 عضوًا  حمدي علي             .د -
 عضوًا                  محمد أبوعلي        .د -

 
 - : القرار  

  
  .وافق مجلس الكلیة 

 
نظرت اللجنة في مقترح مجلس قسم اآلثار المتضمن تعدیالت لمسمى المواد التي تعقد فیھا االمتحانات الشفھیة ، و  .7

تقرر رفع األمر إلى مجلس   MISحرصا على استقرار المقررات التي تعقد فیھا ھذا النوع من االمتحانات في نظام 
عادة النظر في اختیاراتھا بشكل نھائي و إما رفض المقترح الكلیة إما لفتح المجال أمام جمیع األقسام العلمیة إل

 .المقدم 
 

 - : القرار  
  

  .رفض مجلس الكلیة ھذا المقترح ویتم االلتزام بالنظام المتبع
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  :رؤیة الكلیة 
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ناقشت اللجنة بعض التقاریر المرفوعة تقییما ألداء السادة أعضاء ھیئة التدریس بھا واجتمع الرأى على أن عملیة  .8
لشھرى مایو و یونیو تترك للسادة رؤساء عموم الكنتروالت لألعضاء داخل كنتروالتھم ، و علیھ تنتظر تقییم األداء 

 .إدارة الكلیة من السادة رؤساء عموم الكنتروالت تقاریر إجمالیة لتقییم أداء أعضائھا 
 

 - : القرار  
  

 .وافق مجلس الكلیة 
  
  

 :موضوعات العالقات الثقافیة :   ًاسادس
 

 
محمد عوض السمنى المدرس / بمشاركة الدكتور 2/6/2014مجلس قسم الجغرافیا بجلستھ المنعقدة في كتاب  .1

بالقسم في المؤتمر الدولى الذي نظمھ معھد البحوث والدراسات االفریقیة بجامعة القاھرة والذي عقد في 
ام الزراعى لألرض بمنطقة مرسى مطروح تذبذب األمطار واالستخد" وان ــــــــــــــــــــــــــــببحث بعن 18/5/2014
 ." دراسة في جغرافیة المناخ الطبیعى  –

 .احیط أعضاء اللجنة علما: القرار
 
  

 - : القرار  
  

 . أحیط مجلس الكلیة علما 
  
عبدالعظیم أحمد / د.باحاطتھ علما بترشیح السید أ 2/6/2014كتاب مجلس قسم الجغرافیا بجلستھ المنعقدة في  .2

( نصف السنویة العلمیة المحكمة  بدولة الكویت " أوقاف " األستاذ بالقسم لتحكیم بحوث بدوریة  –عبدالعظیم 
 . حیث أن سیادتھ ضمن محكمة الدوریة

 .مع تمنیاتھا بمزید من التوفیق احیط أعضاء اللجنة علما: القرار
  

 - : القرار  
  

 . أحیط مجلس الكلیة علما 
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  :رؤیة الكلیة 
تتطلع الكلیة إلى أن تكون مؤسسة تعلیمیة وبحثیة معتمدة تحتل 
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عبدالعظیم أحمد / د.بالموافقة على  ترشیح السید أ 2/6/2014كتاب مجلس قسم الجغرافیا بجلستھ المنعقدة في  .3
 2014/2015األستاذ بالقسم لجائزة الشیخ زاید للكتاب بدولة اإلمارات العربیة في دورتھا التاسعة  –عبدالعظیم 

 "دولة المدنیة في االسالم ال" بكتاب بعنوان " التنمیة وبناء الدولة " وذلك في فرع 

 .وافقت اللجنة: القرار
  

 - : القرار  
  

 .مجلس الكلیة وافق 
  
محمد / د.بالموافقة على الطلب المقدم من السید أ 2/6/2014كتاب مجلس قسم الجغرافیا بجلستھ المنعقدة في  .4

كمال / المشترك  للطالب  لمتابعة بعثة االشراف" جامعة فلوریدا " مجدى تراب  للسفر الى الوالیات المتحدة 
حیث أنھ  3/10/2014وحتى  23/9/2014المدرس المساعد بجامعة المنیا في الفترة من  –سروجي درویش 

 Pro. Scott E smilhالمشرف على رسالة الدكتوراه باالشراك مـــــــــــــــــــع 

 .وافقت اللجنة :القرار
  

 - : القرار  
  

 .مجلس الكلیة وافق 
  
نادیة ابراھیم / بشأن الموافقة على حضور السیدة الدكتورة واآلثار المصریة واالسالمیة مجلس قسم التاریخ كتاب  .5

  6  -1النویھى فعالیات المؤتمر الدولة للدراسات النوبیة  والذي سیعقد في نیو شاتل بسویسرا في الفترة من 
دراسة في مشكالت  –االمبراطوریة البیزنظیة والبلمیین العالقات بین " مع مشاركتھا ببحث بعنوان  2014سبتمبر 

 .و ذلك على نفقة الجامعة " ة وبیالحدود الن

 .وافقت اللجنة :القرار
  

 - : القرار  
  

 .مجلس الكلیة وافق 
  
ى ـــــــــــــة فــــــــــــــــــــة والرومانیــــــــــــات الیونانیــــــــــــار و الدراســـــــــــم اآلثــــــــــس قســـــــمجل كتاب .6

  ATEQشیرویت فضل عن البحث المشتركة بھ في مؤتمر  /بالتقریر المقدم من الدكتورةبشأن احاطتھ  1/6/2014
 .2014ابریل   12  -10ن م والذي عقد بتونس في الفترة 
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  :رؤیة الكلیة 
تتطلع الكلیة إلى أن تكون مؤسسة تعلیمیة وبحثیة معتمدة تحتل 

مستوى  بأساتذتھا وخریجیھا إلى وتصل مكانة مرموقة بین نظائرھا
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 .احیط أعضاء اللجنة علما: القرار 

  
 - : القرار  

  
 . أحیط مجلس الكلیة علما 

  
بالموافقة على   1/6/2014لتاریخ واآلثار المصریة والسالمیة بجلستھ المنعقدة في  م اــــــــــس قســـــــمجل كتاب .7

المدرس المساعد بالقسم  لحضور ورشة العمل الدولیة التى ستقام  -أحمد محمد عبدالقوى شعیر   / حضور السید 
 .15/6/2014وذلك یوم     DAADالعلمى بالھیئة األلمانیة للتبادل 

 .وافقت اللجنة: القرار 
  

 - : القرار  
  

  .مجلس الكلیة وافق 
  
ى ـــــــــــــة فــــــــــــــــــــة والرومانیــــــــــــات الیونانیــــــــــــار و الدراســـــــــــم اآلثــــــــــس قســـــــمجل كتاب .8

/ یدة الدكتورةبالموافقـــــــــــة علـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى سفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر الس 9/6/2014
التى یتم " حوار الحضارات " سماح الصاوي األستاذ المساعد بالقسم الى بیروت لحضور ورشة عمل  بعنوان 

دون أن تتحمل الجامعة أیة  2014یونیو  18 -15رعایة الیونسكو بیروت في الفترة من عقده بجامعة سنجور تحت 
 .نفقات

 .احیط أعضاء اللجنة علما: القرار 
  

 - : القرار  
  

 . أحیط مجلس الكلیة علما 
 
 
  

 :موضوعات الدراسات العلیا :  ًاسابع
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  :رؤیة الكلیة 
تتطلع الكلیة إلى أن تكون مؤسسة تعلیمیة وبحثیة معتمدة تحتل 

مستوى  بأساتذتھا وخریجیھا إلى وتصل مكانة مرموقة بین نظائرھا
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مرحلتى اللیسانس والدراسات العلیا تسھم فى الرقى و التنمیة 
 .  المستدامة للمجتمع

  
إبراھیم دربك  المسجلة لدرجة الماجستیر فى اآلداب من قسم أمینة إبراھیم / تشكیل لجنة الحكم والمناقشة  للطالبة  .1

مدینة كركوك منذ الفتح األسالمى حتى (م  فى موضوع 1/6/2014التاریخ بناء على موافقة مجلس القسم بتاریخ  
  :على النحو التالى وذلك )  م 1258 – 642) ( ھـ 656 - ھـ 21( ى ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالغزو المغول

عفیفي محمود إبراھیم           رئیسا ومناقشا            أستاذ التاریخ والحضارة اإلسالمیة بكلیة االداب . د.أ -
  جامعة بنھا 

على أحمد السید   مشرفا     أستاذ تاریخ العصور الوسطى ووكیل الكلیة لشئون التعلیم والطالب بكلیة . د. أ -
  دمنھورجامعة  –اآلداب 

أستاذ التاریخ والحضارة اإلسالمیة المساعد بكلیة االداب            مناقشاأحمد محمد إسماعیل الجمال    . د -
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 جامعة دمنھور

 
 - : القرار  

  
 .مجلس الكلیة وافق

    
بثینة إبراھیم مرسى إبراھیم  المسجلة لدرجة الدكتوراة فى اآلداب  بناء على موافقة / مد فترة تسجیل بحث الطالبة  .2

م وذلك لالنتھاء 10/8/2014حتى   11/8/2013م لمدة عام أول  اعتبارا من 1/6/2014 مجلس قسم التاریخ  فى
 .من طبع الرسالة العلمیة  بناء على موافقة لجنة االشراف على الطالبة 

 
 - : القرار  

  
  . مجلس الكلیة  وافق
  

م على فتح الدراسات العلیا بنظام الساعات المعتمدة لفصل 1/6/2014 تأكید قسم التاریخ بجلستھ المنعقدة فى .3
علما بوجود موافقة مسبقة  ) الحدیث  –اإلسالمى  –الوسیط  –القدیم ( م  لألفرع األربعة 2015- 2014الخریف 

م وقد وافق مجلس الكلیة على  ذلك فى 2013أغسطس  3بفتح تخصص التاریخ الوسیط فى مجلس قسم 
 .م 2013أغسطس /14
 

 - : القرار  
  

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

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

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

عالء رجب محمد النحاس المسجل لدرجة / على إعادة قید الطالب  4/5/2014وافق مجلس قسم التاریخ فى  .4
 .م  3/5/2014الماجستیر فى اآلداب  اعتبارا من 

 
 - : القرار  

  
  مجلس الكلیة  وافق

  
عالء رجب محمد النحاس المسجل لدرجة الماجستیر فى اآلداب بناء على / تشكیل لجنة الحكم والمناقشة  للطالب  .5

دور أسرة مونفرات فى الصراع الصلیبى اإلسالمى ( م  فى موضوع 4/5/2014موافقة مجلس قسم التاریخ بتاریخ  
  :وذلك على النحو التالى )  فى منطقة الشرق األدنى اإلسالمى 

أستاذ تاریخ العصور الوسطى بكلیة الدراسات اإلنسانیة   رة       رئیسا ومناقشا        عفاف سید صب. د.أ -
  .جامعة األزھر 

محمد مؤنس عوض       مناقشا                  أستاذ تاریخ العصور الوسطى بجامعة عین شمس وجامعة  . د. أ -
  .الشارقة 

أستاذ تاریخ العصور الوسطى ووكیل الكلیة لشئون التعلیم والطالب بكلیة     على أحمد السید       مشرًفا. أ د -
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 - : القرار  

  
 مجلس الكلیة وافق

    
اآلداب من  عبده العزیزى إبراھیم العزیزى  المسجل لدرجة الماجستیر فى/ تشكیل لجنة الحكم والمناقشة  للطالب  .6

بناء على موافقة مجلس القسم بتاریخ  ) تخصص اللغة (قسم اللغة العربیة وآدابھا واللغات الشرقیة وآدابھا 
  :وذلك على النحو التالى )  معالم التداولیة في كتاب النظرات للمنفلوطي(م  فى موضوع 2/6/2014
لعلوم اللغویة بكلیة اآلداب جامعة طنطا، ووكیل أستاذ ا  ت        رئیسا ومناقشا    محمود سلیمان یاقو. د.أ -

  الكلیة سابًقا
أستاذ العلوم اللغویة، ورئیس قسم اللغة  ووكیل الكلیة لشئون البیئة  ن        مشرفا     مجدي محمد حسی. د. أ -

  جامعة دمنھور –خدمة المجتمع، بكلیة اآلداب و
أستاذ العلوم اللغویة المساعد، بكلیة اآلداب                   مشرًفا          صبحي إبراھیم الفقي              . د -

  جامعة طنطا
 محمد عبدالحمید محمد خلیفة      مناقًشا                  أستاذ األدب المساعد، بكلیة التربیة جامعة دمنھور. د -
 

 - : القرار  
  

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

مستوى  بأساتذتھا وخریجیھا إلى وتصل مكانة مرموقة بین نظائرھا
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مرحلتى اللیسانس والدراسات العلیا تسھم فى الرقى و التنمیة 
 .  المستدامة للمجتمع

  
طارق قاسم عباس قاسم  المسجل لدرجة الدكتوراة  فى اآلداب بناء على / تشكیل لجنة الحكم والمناقشة  للطالب  .7

 –النظریات المعاصرة فى اإللزام السیاسى " م  فى موضوع 2014/ 1/6موافقة مجلس قسم الفلسفة  بتاریخ  
  :وذلك على النحو التالى "  دراسة نقدیة فى فلسفة السیاسة  

  .صالح الدین بسیونى رسالن    رئیسا ومناقشا            أستاذ فلسفة السیاسة المتفرغ بآداب القاھرة . د.أ -
مشرفا                    أستاذ فلسفة السیاسة بكلیة اآلداب جامعة           فضل اهللا محمد إسماعیل       . د. أ -

  .دمنھور 
أستاذ فلسفة السیاسة وعمید كلیة اآلداب                       مناقشا      سھیر عبد السالم حنفى             . أ د -

  .جامعة حلوان 
مشرفا            أستاذ الفلسفة الیونانیة وفلسفة العصور              میالد زكى غالى                    . د .أ -

 الوسطى األوروبیة ورئیس قسم الفلسفة بكلیة اآلداب جامعة دمنھور
 

 - : القرار  
  

  مجلس الكلیة  وافق
  
: " أسماء إدریس محمد عبد الحمید من قسم االجتماع  فى موضوع / منح درجة الماجستیر فى اآلداب للطالبة  .8

دراسة تطبیقیة على طالب جامعة اإلسكندریة فرع  - الغزو الثقافى وإنعكاساتھ على شخصیة الشباب المصرى
م بعد ان اتمت الطالبة التصوبیات 2/6/2014ممتاز بناء على موافقة مجلس القسم فى : بتقدیر "  دمنھور

 .م 28/4/2014والمالحظات التى ابدتھا لجنة المناقشة والحكم  علما بأن تاریخ المناقشة 
 

 - : القرار  
  

 مجلس الكلیة وافق
    

م  على تأجیل تقدیم طالب الدراسات العلیا   12/5/2014اإلحاطة باإلشارة بموافقة مجلس الكلیة بجلستھ المنعقدة فى  .9
 . للماجستیر والدكتوراة جمیع الدورات عند تشكیل لجنة الحكم والمناقشة واإلكتفاء یتقدیمھا عند منح الدرجة 

  
 - : القرار  

  
  . مجلس الكلیة  وافق
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 .  المستدامة للمجتمع

المسجلھ لدرجة الدكتوراه في االداب بناء على موافقة  عبیر على فرغلى ھاللى / مد فترة تسجیل بحث الطالبة  .10
وذلك بناء على   8/4/2015حنى  9/4/2014لمدة عام أول اعتبارًا من  2/6/2014مجلس قسم الجغرافیة في 

 .  على الطالبھ موافقة لجنة االشراف
  

 - : القرار  
  

  مجلس الكلیة  وافق
  

 . 2014اعتماد نتیجة الماجستیر قسمى الجغرافیا واآلثار فصل ربیع  .11
 

 - : القرار  
  

  مجلس الكلیة  وافق
  

 :تشكیل لحنة لتطویر الئحة الداراسات العلیا بالكلیة من كل من  .12
 رئیسًا      وكیل الكلیة للدراسات العلیا والبحوث/ د.أ -
 .رؤساء األقسام العلمیة المعنیة ولكل رئیس قسم علمى حریة تفویض زمیل لھ في الحضور بدًال منھ -
 

 - : القرار  
  

   مجلس الكلیة  وافق
  
  
  

 :موضوعات خدمة المجتمع :   ًاثامن
  
  - :على النحو التالى  وضع خطة العمل الخاصة بالمشاركة المجتمعیة - 1

  وضع جدول زمنى لعدد من الندوات -
  . االحتیاجات الحقیقة للمجتمع المحیطتحدید  -
  .مشاركة االطراف المجتمعیة في مجالس المؤسسات -
 .االتصاالت والعالقات مع األطراف المستفیدة -



    

                                                                                                                                               
        Damanhur universityجامعة دمنھور                                                                                                                         
          Faculty of Artكلیة 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

و ذلك بالتطویر المستمر للبرامج التعلیمیة و القدرات العلمیة و البحثیة ألساتذتھا  الجودة التعلیمیة و البحثیة ، و مواكبة التطورات العلمیة و الفكریة و التكنولوجیة ،
، 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

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

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

      0453367942فاكس   +ت  -0453367941: ت                                    البحیرة  –دمنھور  –بعادیةاأل –مجمع الكلیات                    
eg..eduamanhourd@Smartgatemail:-E                                  eg..eduwww.Damanhourwebsite: 

                                                
 

13 

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

مستوى  بأساتذتھا وخریجیھا إلى وتصل مكانة مرموقة بین نظائرھا
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مرحلتى اللیسانس والدراسات العلیا تسھم فى الرقى و التنمیة 
 .  المستدامة للمجتمع

 .االستعانة بالمؤسسات المجتمعیة -
 .الممارسات الفعلیة التى من ھدفھا حمایة البیئة المجتمعیة -
 المحیط مشاركة الطالب في العدید من الفعالیات مع المجتمع -
 ,توكالت  مع المجتمع المحیطمشاركة اعضاء ھیئة التدریس من خالل الندوات والبر -
 دراسة متطلبات سوق العمل -
 .اعادة تأھیل طالب الدبلومات الفنیة -
 .مشروع محو األمیة وتعلیم الكبار بالتعاون مع ھیئة محو األمیة و تعلیم الكبار بمحافظة البحیرة -
 .من األبحاث عن المحافظة مشاركة الطالب في عمل عدد -
 .مشاركة أعضاء ھیئة التدریس بأبحاث عن البیئة المحیطة -
 تدریب الطالب في مؤسسات الدولة التى تتناسب مع تخصصاتھم -
  

 - : القرار  
  

  .وافق مجلس الكلیة 
  
   .تصور مقترح عن  محو األمیة بمحافظة البحیرة - 2

وعدم تسلیم شھادة التخرج لمن لم یلتزم بذلك مع  لىیكلف كل طالب بمحو أمیة اثنین مقابل مبلغ ما  :قرار  اللجنة 
 .تعمیم األمر للطالب  بدءًا من العام الدراسي القادم 

  
 - : القرار  

  
 .رئیس الجامعة للتفضل بالنظر/ د.یرفع ھذا المقترح للسید أ

 
  
  
 .لوحدتى الحاسب اآللى واالنتساب الموجھ اعادة صیاغة الالئحة المالیة واالداریة  - 3

 . أحیط مجلس الكلیة علمًا :قرار اللجنة  
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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

و ذلك بالتطویر المستمر للبرامج التعلیمیة و القدرات العلمیة و البحثیة ألساتذتھا  الجودة التعلیمیة و البحثیة ، و مواكبة التطورات العلمیة و الفكریة و التكنولوجیة ،
، 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

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

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

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

  
 - : القرار  

  
 .وافق مجلس الكلیة

  

 .لواحدة ظھرًااھذا وقد انتھى االجتماع الساعة 
  

  رئیس المجلس وعمید الكلیة                                                    أمین المجلس              
  
  ماجد محمد شعلھ/ د.أ                                            جدي محمد حسینم/ د.أ


