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

لقدرات العلمیة و البحثیة ألساتذتھا الجودة التعلیمیة و البحثیة ، و مواكبة التطورات العلمیة و الفكریة و التكنولوجیة ، و ذلك بالتطویر المستمر للبرامج التعلیمیة و ا
، و تلبیة احتیاجات المجتمع   یمیة حدیثة ،و متابعة الخریجین، و إتاحة الفرصة لھا لمتابعة الجدید من العلوم و المعارف و الخبراتو طالبھا ، و استخدام وسائل تعل

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

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

 .  المستدامة للمجتمع

  ٢٠١٨/٢٠١٩لعام الجامعيل  ثانىال محضر مجلس الكلیة 
  ٢٤/٩/٢٠١٨ الموافقثنین األالمنعقد یوم 

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

 -عمید الكلیة  بحضور كل من : االشافعى 
 وكیل الكلیة لشئون التعلیم والطالب     ز عیسىأ.د/ أحمد عبدالعزی .١
 قائم بعمل وكیل الكلیة لشئون خدمة المجتمع وتنمیة البیئة     د. وفدى السید أبوالنضر .٢
 رئیس مجلس قسم الفلسفة    أ.د/ فصل اهللا محمد اسماعیل .٣
 مجلس قسم الجغرافیارئیس     أ.د/ عبدالعظیم أحمد عبدالعظیم .٤
 االنجلیزیة یس مجلس قسم اللغةرئ     یمان حلمى الملیجىأ.د/ ا .٥
 رئیس مجلس قسم اآلثاروالدراسات الیونانیة والرومانیة    أ.د/ عبیر عبدالمحسن قاسم .٦
 رئیس مجلس قسم التاریخ    أ.د/ ابراھیم محمد على مرجونة .٧
 القائم بعمل رئیس مجلس قسم اللغة العربیة      د. ایمان فؤاد بركات .٨
 الجغرافیااألستاذ بقسم       یاسر أحمد السیدأ.د/  .٩

 األستاذ المتفرغ بقسم التاریخ      أ.د/ صالح أحمد ھریدى .١٠
 بقسم اللغة العربیة  المتفرغ األستاذ    /محمود فراج عبدالحافظأ.د .١١
  األستاذ المتفرغ بقسم الفلسفة      أ.د/ میالد زكى غالي .١٢
 التاریخاألستاذ المساعد بقسم       أحمد سعید عثماند.  .١٣
  للغة االنجلیزیةس بقسم االمدر    أسماء عبدالسالم الشیخد.  .١٤
 المدیر التنفیذي لوحدة ضمان الجودة بالكلیة      تیسیر محمد شادىد.  .١٥
 مدیر وحدة الخدمات االلكترونیة       د. أحمد عطیة حمیدة .١٦
  قائم بعمل أمین الكلیة    نیفین محمد رحومة/ ةالسید .١٧

 التقویم بالكلیة ودعیت الى الحضور السیدة الدكتورة/ رشا محمود رجب  مدیر وحدة القیاس و
 عن الحضور : ت واعتذر

 األستاذ بقسم اللغة االنجلیزیة   میراندا محمد خمیس الزوكة     /أ.د -
  
  

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

 لمجلس  بجمیع السادة س ارئیوعمید الكلیة حنان خمیس الشافعى  أ.د/  ةالسید تفي بدایة االجتماع رحب
 .  الحاضرین

   ٢٠١٨/٢٠١٩التھنئة بمناسبة بدایة العام الدراسى الجدید ثم قدمت. 
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  رؤیة الكلیة :
تتطلع الكلیة إلى أن تكون مؤسسة تعلیمیة وبحثیة معتمدة تحتل 

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

 .  المستدامة للمجتمع

  قام المجلس بتكریم فریق رعایة الشباب وطالب االتحاد بلجانھ المختلفة والطالب المشاركین في تجمیل الكلیة و
 جامعة.اظھارھا بمظھر مشرف اثنى علیھ السید األستاذ الدكتور/ رئیس ال

 . كما قدم المجلس الشكر للسادة المراجعین الخاریجین عن الدورات التى تم عقدھا بوحدة ضمان الجودة 
 القامة معرض للكتاب رح المقدم من السید الدكتور/ محمد أبوعلى  األستاذ المساعد بقسم اللغة العربیة تالمق

 .بالكلیة
 عدة ندوات على ھامش المعرض  یحاضر فیھا السادة  كما تقدمت  السیدة أ.د/ عبیر قاسم باقتراح باقامة

 أعضاء ھیئة التدریس بالكلیة و محاضرین من الخارج.
  قدمت السیدة أ.د/ ایمان الملیجى و السیدة أ.د/ عبیر قاسم و مجلس الكلیة  الشكر للسیدة الدكتورة/ تیسیر

 میة .شادى المدیر التنفیذي لوحدة ضمان الجودة  للتعاون مع األقسام العل
  قدمت السیدة أ.د/ حنان الشافعى  عمید الكلیة كل الشكر للسید أ.د/ وزیر التعلیم العالى والسید أ.د/ رئیس

جامعة دمنھور  المرحلة الجامعیة األولى (  –تعدیل الالئحة الداخلیة لكلیة اآلداب الجامعة على اعتماد 
( اآلثار ثار والدراسات الیونانیة والرومانیة بشعبتیھ قسم اآلاللیسانس ) والحاق الخطة الدراسیة واالمتحانیة ل

الیونانیة والرومانیة و الدراسات األوربیة القدیمة ) لالئحة الداخلیة للكلیة مما یترتب علیھ حسن سیر العمل في 
 الكلیة تمھیدًا لالعتماد .

  تمام ذلك .ھد في سبیل اجكما قدم المجلس الشكر للسید أ.د/ حنان الشافعى  لما بذلتھ من 
 في موضوعات المجلس على النحو التالي : اسیادتھ تثم شرع 

 

  -: التصدیق و أوال : موضوعات اإلحاطة
  
 الموضوعات التى ًطرحت في مجلس الجامعة،  .١
 التصدیق على محضر مجلس الكلیة السابق. .٢

 تم التصدیق. -
  

  ثانیا:   موضوعات وحدة ضمان الجودة :
  

  
  

  . التصدیق على الجلسة السابقة .١
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 القرار : تم التصدیق .
 عرض إنجازات الوحدة : -٢

  كمبیوتر ) . –صیانة أجھزة الوحدة (تكییف  -
معیار طبقا لإلصدار الجدید الصادر من  ١٤معیار بدال من  ١٢إعادة ترتیب المعاییر (معاییر الجودة)  لیصبحوا  -

 .٢٠١٥الھیئة القومیة لضمان الجودة 
’ منسقى الجودة فى األقسام العلمیة  –رؤساء المعاییر  –األقسام رؤساء  –عمل جروب ألعضاء المجلس  -

 لسھولة التواصل وسرعة إنجاز العمل .
 تم عمل حصر بالنواقص الخاصة باألقسام فیما یخص التوصیفات والتقاریر . -
 إعادة ترتیب الوحدة بما یتفق مع معاییر الجودة المعمول بھا . -
 دوالیب . –تم توفیر داتاشو  -
ثالث ورش عمل بعنوان (الھویة واإلنتماء ) و( الشباب ودوره فى حمایة البیئة ) و ( مھارات فن  تم عقد  -

التعامل وحسن اإلستقبال )  بناءًا على تعلیمات معالى السید الرئیس / عبد الفتاح السیسي وعمل ملف خاص 
صویر فاعلیات ورش العمل . بورش العمل یحتوى على سیرة ذاتیة للمحاضر ، توقیعات الحضور ،حضور طلبة وت

 ( وبذلك تعد كلیة اآلداب أول كلیة لھا السبق فى ذلك)
 تم عمل حصر بالبانرات المطلوبة وتم عملھا بالفعل . -
 تم تفعیل صفحة الجودة على موقع الكلیة وتم نشر كل ما یخص الجودة علیھ . -
 یزات الكلیة .تم حصر المراجعین الخارجیین واإلعالن عنھم عن طریق بانر كإحدى مم -
 تم عقد ورشة عمل بعنوان مھارات فن التعامل وحسن اإلستقبال حاضرت فیھا أ.د / عبیر قاسم  -
 تم تفعیل الخطة التدریبیة المعدة من قبل الجودة. -
 تم تفعیل آلیة لصق اإلعالنات داخل الكلیة طبقا لمتطلبات الجودة (المقترحة من المدیر التنفیذى) -
 سنویة . تم تحدیث خطة تدریبیة -
 تم عمل خرائط ارشادیة لجمیع أقسام الكلیة لسھولھ الوصول. -
 تم عمل خرائط ارشادیة لمحافظة البحیرة إلثبات الھویة اإلقلیمیة طبقا لتوصیات الرئیس السیسى . -
 وجمیع الوحدات بالكلیة وإعتمادھا بالمجالس المختصة .’ عمل رؤیة ورسالھ لجمیع البرامج الجدیدة  -
 رة مشاركة لتقییم المشاركین فى ورش العمل .تصمیم استما -
 التقدم بمشروع األیزو وإعداد فریق لألیزو. -
 تم تفعیل أسرة أصدقاء الجودة من طلبة األقسام العلمیة  -
 دعوة مركز الجودة لعقد اجتماعھم الشھرى بكلیة اآلداب . -
طالب ) المشاركین والمتفاعلین بالجودة تقدیم الشكر لكل من ( أعضاء ھیئة التدریس ، المعیدین ، االداریین ، ال -
. 

القرار: أحیط المجلس علما ویتم تقدیم الشكر للمدیر التنفیذى للجودة د/ تیسیر شادى ومجلس اإلدارة لما بذلوه 
من جھد واضح خالل الفترة السابقة كما یتقدم المجلس بالشكر لألستاذ / أحمد على سعد  إدارى الوحدة لما بذلھ 

  شطة وأعمال الجودة .من جھد فى أن
 - القرار  : 

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

مستوى  بأساتذتھا وخریجیھا إلى وتصل امكانة مرموقة بین نظائرھ
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  تقریر ورش العمل خالل شھر أغسطس . -٣
الورشة األولى : بعنوان "الھویة واإلنتماء " والتى حاضر فیھا أ .د/ إبراھیم مرجونة أستاذ التاریخ والحضارة  -

فیھا عن أھمیة تمسك الفرد بھویتھ  م والتى تحدث ٢٨/٨/٢٠١٨اإلسالمیة ورئیس قسم التاریخ وذلك یوم 
وانتمائھ لوطنھ وكیفیة الحفاظ علیھا من أى تدخل خطر داخلي او خارجى مع التأكید علي قیمة الوطن من خالل 

  بعض النماذج التاریخیة التي مرت بھا مصر، كما أكد علي دور الشباب في الحفاظ علي الوطن .
الحفاظ علیھا " والتى حاضر فیھا الدكتور / وائل محمد رضا مدیر عام الورشة الثانیة : بعنوان "البیئة وكیفیة  -

م والتى تناولت أھمیة البیئة بالنسبة للفرد وكذلك دورالشباب ٣٠/٨/٢٠١٨اإلعالم البیئي بوزارة البیئة وذلك یوم 
الحضور وقامت  فى حمایة البیئة مع إعطاء بعض المقترحات للحفاظ علیھا ،كما تقدم سیادتھ ببعض الھدایا لجمیع

  وحدة ضمان الجودة بتقدیم شھادة تقدیر لسیادتھ.
فیھا أ.د/عبیر عبد المحسن  تالورشة الثالثة : بعنوان "مھارات فن التعامل وحسن اإلستقبال " والتى حاضر -

 م والتى تحدثت فیھا عن مھارات فن١/٩/٢٠١٨قاسم رئیس قسم اآلثار والدراسات الیونانیة والرومانیة وذلك یوم 
  التعامل وحسن االستقبال مبینة كیفیة التعامل مع األخرین وكیفیة تطبیق ذلك فى حیاتنا الیومیة. 

  القرار:  
  أحیط المجلس علما مع تقدیم الشكر للسادة المحاضرین والسادة الحضور . 

  
  مقترح صالون ثقافى للجودة یتم دعوة كل  َمن لھ عالقة بالجودة . -٤

  القرار:    
دراسى على أن یكلف المدیر التنفیذى بإعداد  فصلالون ثقافى للجودة بواقع مرة كل لس على أن ینعقد صوافق المج 

  خطة للصالون الثقافى فى الجودة .
  
  تقدیم الشكر لكل من : -٥
  أ.د/ إبراھیم مرجونة و أ.د / عبیر قاسم و أ.د / وائل رضا لما بذولھ من جھد فى ورش العمل السالفة الذكر.  
  ذا تقدیم الشكر للھیئة المعاونة بقسم الجغرافیا.وك  
  القرار: أحیط المجلس علما وقدم الشكر واإلمتنان لھم  .  

  - القرار  : 
  . أحیط مجلس الكلیة علمًا 

  
  اعتماد تشكیل فریق األیزو بالكلیة.  -٦
  القرار: وافق المجلس على أن یكون التشكیل على النحو اآلتى :  

المدیر التنفیذي للجودة       د/ تیسیر شادي       
 ا.د/ ابراھیم مرجونة    المدیر التنفیذي لوحدة منح شھادات الجودة بالجامعة

 د/ ایمن محمد سالم      المدیر التنفیذي لوحدة ادارة االزمات
 ا/ حسن عید الاله                          ( مراجع داخلي )

( مراجع داخلي )      رھان خضر                       یا/ م  
 ا/ ھبة نادر                                       ( اداري)
 ا/ كمال فرج                                      (إدارى)
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  رسالة الكلیة :
وم اإلنسانیة   تقدم الكلیة خدمة تعلیمیة وبحثیة متمیزة ترقى إلى مستوى التمیز واإلبداع في مجال اآلداب وا اییر         لعل ى مع تنادًا إل ا اس ًا و إقلیمی ى سوق العمل محلی ف

لقدرات العلمیة و البحثیة ألساتذتھا الجودة التعلیمیة و البحثیة ، و مواكبة التطورات العلمیة و الفكریة و التكنولوجیة ، و ذلك بالتطویر المستمر للبرامج التعلیمیة و ا
، و تلبیة احتیاجات المجتمع   یمیة حدیثة ،و متابعة الخریجین، و إتاحة الفرصة لھا لمتابعة الجدید من العلوم و المعارف و الخبراتو طالبھا ، و استخدام وسائل تعل

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

  ==========================================================================  
      ٠٤٥٣٣٦٧٩٤٢ت + فاكس     -٠٤٥٣٣٦٧٩٤١ت:           ~ ٥ ~                          البحیرة  –دمنھور  –األبعادیة –مجمع الكلیات                    

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

 

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

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

 .  المستدامة للمجتمع

 أ/ أحمد على سعد                                 (إدارى) 
 ا/ محمد عامر                              أمین مساعد الجامعة.

ا/ محمد عبد المنعم عبید مستشار رئیس الجامعة ومدیر التخطیط بالمركز الوطني لالعتماد   ومستشار فني العتماد 
 األیزو بالكلیة 
 - القرار  : 

  وافق مجلس الكلیة
  
  اعتماد تشكیل فریق وحدة األزمات بكلیة اآلداب . -٧

  : القرار : وافق المجلس على ان یكون التشكیل على النحو اآلتى
 األستاذ الدكتور عمید الكلیة                        (بصفتھ)   رئیس مجلس اإلدارة

 الدكتور/ وفدى أبو النضر                      وكیل الكلیة لشئون خدمة المجتمع والبیئة      
                      الدكتور / تیسیر محمد شادى                    المدیر التنفیذي لوحدة ضمان الجودة      

 الدكتور/ أیمن محمد أحمد                              مدیر تنفیذى 
ًاالدكتور/ حمادة منسي طلبة                                عضو  
ًاالدكتور/ أحمد خمیس شتیة                               عضو  

عضًوا       الدكتور/ صابر محمد صادق                                  
االدكتورة/ زینب حمیدة عبد العزیز                         عضًو  

ااألستاذة/  ھند خالد                                       عضًو  
نیفین رحومة                               أمین الكلیة  (أو من ینوب عنھ) األستاذة/    

مسئول األمن الداخلي بالكلیة                                األستاذ/ تامر خزیمي       
إداریة أعمال األستاذ/عاطف قندیل                                    

سعید ھویدي                                   طبیب بشري (دعم خارجي)الدكتور/                     
طبیب بشري (دعم خارجي)                   أشرف مطارید                الدكتور/  
محمد برانیة                                      صیدلي (دعم خارجي) الدكتور/  

  األستاذة/  سداد عطا                          مدیر معھد السالمة والصحة المھنیة بالبحیرة (دعم خارجي)
رئیس الوقایة والتدریب بإدارة الحمایة المدنیة (دعم خارجي)            األستاذ /محمد سلومة                       
باإلضافة إلي عدد من الطلبة والطالبات بالكلیة متغیرین حسب الضرورة والحاجة.         

 - القرار  : 
  وافق مجلس الكلیة

 
  اعتماد فریق وحدة الخریجین بالكلیة . -٨

  تشكیل على النحو اآلتى :القرار :  وافق المجلس على ان یكون ال
  د /شیرویت فضل                                 مدیر تنفیذى 

  د/ منار بھنسي                                          عضوًا
  أ/ لبنى فوزى                                            عضوًا

  عضوًا      أ/ أمیرة الصفتى                                   
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  رؤیة الكلیة :
تتطلع الكلیة إلى أن تكون مؤسسة تعلیمیة وبحثیة معتمدة تحتل 

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

 .  المستدامة للمجتمع

  أ/ خلود حمدى                                           عضوا 
  أ/ ولید الوكیل                                         ( إدارى )

  أ/ أحمد على سعد                                      ( إدارى )
 - القرار  : 

  وافق مجلس الكلیة
  
  رؤیة والرسالة والشعار الخاص بالكلیة :اعتماد تحدیث وتطویر ال -٩

  القرار: وافق المجلس وتم االعتماد.
المجلس یتقدم بالشكر لقسم التاریخ لما قدمھ لوحدة ضمان الجودة من متطلبات الجودة باإلضافة إلى  تقدیم  -

البحیرة ( ھویةال صورة من مشروع تأصیل  - خطة الصالون الثقافى  -خطة السیمنار - خطة اإلبداع واإلبتكار
 إنموذجا)

 - القرار  : 
  أحیط مجلس الكلیة علمًا.

  
  تفعیل القرارات السابقة للجودة . -١٠

  القرار: وافق المجلس على تفعیل عدد من قرارات الجودة ومنھا :
 -مدرس –درجة ( مدرس مساعد  أو  الترقى الىوذلك عند التقدم  حدیثة اشتراط الحصول على إفادة ضرورة  -١

دورات ، وورش عشر تفید بالمشاركة في أعمال و أنشطة الجودة و ذلك بحد أدنى  )أستاذ  – أستاذ مساعد
فادة الجودة لعضو ھیئة التدریس للتقدم إعمل التى تعقدھا وحدة ضمان الجودة في الكلیة و یعتبر ھذا جزء من 

  للترقیة أو التعیین .
 .معاییر الجودة االستعانھ بخبراء الجودة فى استیفاء  -٢
 - قرار  : ال

  وافق مجلس الكلیة
  

  ما یستجد من أعمال :
یشترط عند تشكیل الكنتروالت بداخل كل قسم بأن توكل رئاسة الكنترول الى األستاذ ثم األستاذ المساعد وفي  -١

حالة خلو القسم من اساتذة یكون رئیس الكنترول أقدم مدرس ویفضل أن یكون رؤساء الكنترول من الكلیة وغیر 
 منتدبین.

  رانیا نظمى رئیسًا لمعیار التخطیط اإلستراتیجى .. دتیار  اخ -٢
 اختیار د. میرفت غالب لرئاسة معیار أعضاء ھیئة التدریس والھیئة المعاونة . -٣

 القرار: وافق المجلس ورحب بذلك .
ة بشأن مقترح د/ تیسیر شادى المدیر التنفیذى لوحدة ضمان الجودة بالكلیة بتسلم المقررات الدراسیة الخاص -٤

ویتم   pdf ألعضاء ھیئة التدریس للمراجعة من قبل لجنة المراجعة باألقسام والجودة بطریقة إلكترونیة سوفت 
تسلیمھا للجودة بالشكل نفسھ مواكبة للتطور التكنولوجى وتیسیرا على عضو ھیئة التدریس ومنعا لتكدس 

  المقررات الورقیة فى وحدة ضمان الجودة.
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  رؤیة الكلیة :
تتطلع الكلیة إلى أن تكون مؤسسة تعلیمیة وبحثیة معتمدة تحتل 

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

 .  المستدامة للمجتمع

ى المقترح المقدم من السیدة الدكتورة / تیسیر شادى بأن یقوم عضو ھیئة التدریس القرار : وافق المجلس عل -٥
مع إقراره بأن ھذا الكتاب سیقوم بتدریسھ بعد فحصھ من لجنة المراجعة   pdfبتسلیم كتابھ بطریقة إلكترونیة  

 والجودة .
  باألقسام اإلداریة : ٩٠٠١/٢٠١٥بخصوص تشكیل فریق منسقي األیزو  -٦

افق المجلس على التشكیل المقدم من المدیر التنفیذي الذي یمثل جمیع األقسام اإلداریة بالكلیة وھم القرار : و
 كاآلتي : 

 منسق الجودة  القسم اإلداري  م
. أ. عبدة صابر المحص ١ مكتب عمید الكلیة ١  

. أ. ھبة نادر الجندي٢  
 أ.عواطف محمود القلیني .١ مكتب أمین الكلیة ٢
یةالشوؤن اإلدار ٣ . أ. مدیحة القاضي  ١   

. أ. ماجدة شعبان ٢  
 أ.عمر عبد المعطي الفتیاني .١ األرشیف ٤
٥ 

 الحسابات
. أ. میرفت عبد الال  ١  
. أ. دینا حسن عبد المنعم٢  
. أ. شھیرةعبدالمنعم عطا٣  

 أ. إبراھیم عبد الفتاح الرومي .١ الخزینة ٦
 أ. عمرو محمد حفظي .١ رعایة الشباب ٧
( الفرقة األولى )شوؤن الطالب   ٨  أ.عمرو ابراھیم عبد الصادق .١ 
 أ. محمد مرعي خلیل .١ شوؤن الطالب  ( الفرقة الثانیة ) ٩

 أ. سامح محمد مبارك .١ شوؤن الطالب  ( الفرقة الثالثة ) ١٠
 أ. طارق أبو قمر  .١ شوؤن الطالب  ( الفرقة الرابعة ) ١١
 أ. ولید محمد الوكیل  .١ شوؤن الخریجین ١٢
العلیا الدراسات ١٣ . د. سامح كمال عبد المنعم  ١   

. أ. كریم عبد السالم القسطاوي٢  
 أ. میرھان لطفي خضر .١ سكرتاریة الوكالء ١٤
. أ. عاطف حسین قندیل  ١ األقسام العلمیة ( قسم اللغة العربیة )  ١٥  
 أ. أحمد صابر المحص  .١ األقسام العلمیة ( قسم اللغة اإلنجلیزیة ) ١٦
میة ( قسم الجغرافیا )األقسام العل ١٧  د. ھبة عزاز الطویل  .١ 
 أ. كمال فرج صالح  .١ األقسام العلمیة ( قسم الفلسفة ) ١٨
 أ. شروق أحمد توفیق .١ األقسام العلمیة ( قسم االجتماع ) ١٩
 أ. أحمد السید شیحة .١ األقسام العلمیة ( قسم اآلثار الیونانیة ) ٢٠
ة )الوحدات الخاصة  ( البوابة االلكترونی ٢١  ریأ. كیرلس سامي بد .١ 
 أ. شیماء أحمد صالح  .١ الوحدات الخاصة ( وحدة التقویم ) ٢٢
 أ. أحمد عبد العاطي  .١ الوحدات الخاصة ( وحدة الحاسب اآللي ) ٢٣
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، و تلبیة احتیاجات المجتمع   یمیة حدیثة ،و متابعة الخریجین، و إتاحة الفرصة لھا لمتابعة الجدید من العلوم و المعارف و الخبراتو طالبھا ، و استخدام وسائل تعل

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

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

 .  المستدامة للمجتمع

٢٤  ( MIS الوحدات الخاصة ( وحدة    أ. حسن عبد الال .١ 
 أ. أحمد على إسماعیل  .١ الوحدات الخاصة ( وحدة ضمان الجودة ) ٢٥
مكتبة ال ٢٦  أ. ھاني حسن أبو النجا  .١ 
 أ. رمضان السید الجویلي .١ المشتریات والمخازن  ٢٧
 أ. محمود عمر الشریف  .١ الشوؤن الفنیة  ٢٨

 - القرار  : 
  وافق مجلس الكلیة

  
  

  : ITات تكنولوجیا المعلوموحدة  ثالثًا:   موضوعات 
  

  
  

 على النحو التالى :  ٢٠١٨ /١٧/٩یوم  المنعقد محضر اجتماع وحدة تكنولوجیا المعلومات 
حالیًا باالنتھاء من التعدیالت الخاصة بتظلمات الطالب من نتائج االمتحانات ، كما یتم التعدیالت  MISتقوم وحدة  .١

الخاصة بلجان االستئناف على عقوبات الغش ، و ھذا استعدادًا العداد الكنتروالت الخاصة بالرصد اآللى لدور 
اشد الدكتور/ أحمد عطیة ادارة الكلیة التدخل لدى لجان االستئناف على عقوبات الغش سبتمبر و في ھذا الصدد ین

والشغب بالجامعة لسرعة االنتھاء من جمیع اللجان في أقرب وقت ممكن حیث بدأت امتحانات دور سبتمبر ولم 
االنتھاء من النتائج  تصل الكلیة  جمیع نتائح الطالب المستئنفین على عقوبات الغش والشغب مما یسبب خلًآل  في

الدراسیة في موعدھا وتصعید الطالب من الفرق الدراسیة األدنى الى الفرق األعلى و كذلك استخراج بیانات الحالة 
 أو نقل القید و غیرھا .

 - القرار  : 
  . أحیط مجلس الكلیة علمًا

  
طالب من طالب المستجدین  و  ٣٤٨٧فیما یتعلق بالتقدیم االلكترونى للطالب أفاد أ. كیرلس سامى أنھ قد تتقدم  .٢

 طالب من المحولین والمفصولین . ٤٥٠أكثر من 
 - القرار  : 

  . أحیط مجلس الكلیة علمًا
  

ة                 .٣ ة النھائی د ورود القائم ة بع ة بالكلی ام العلمی ن األقس ل قسم م ى بك ة األول ة بالقرق ص األعداد المقبول ا یخ فیم
 للطالب الجدد .

طالب فقط و یلغى كل قرار یخالف ھذا  ٥٠٠حد األقصى لقبول االعداد بكل قسم ھو بالنسبة للطالب الجدد یكون ال -
 القرار.

بالنسبة للطالب الباقین لالعادة الراغبین في التحویل من قسم الى آخر داخل الكلیة یكون التوزیع على حسب  -
 رغبة الطالب.

كلیة یتم توزیعھم بالتساوى على اقسام بالنسبة للطالب المفصولین من كلیات أخرى الراغبین في االلتحاق بال -
 الكلیة وفق ترتیب رغباتھم .

 على النحو التالى :  طالب  ٣٥٠بالنسبة قسم اللغة االنجلیزیة فیما یخص األعداد یقبل القسم  -
اللغة االنجلیزیة مادة ألعلى درجة في  دى ) طالب انتساب عا ٢٥على درجة انتظام و انتساب موجھ + أل ٣٢٥(
.  

 - :   القرار
  أحیط مجلس الكلیة علمًا .
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، و تلبیة احتیاجات المجتمع   یمیة حدیثة ،و متابعة الخریجین، و إتاحة الفرصة لھا لمتابعة الجدید من العلوم و المعارف و الخبراتو طالبھا ، و استخدام وسائل تعل

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

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

 .  المستدامة للمجتمع

قام الدكتور/ أحمد عطیة باعالم فریق العمل بالوحدة بان السید الدكتور/ أحمد الخمارى مدیرادارة المشروعات  .٤
للوقوف على سیر العمل بوحدات  الجدید بالجامعة قد طلب منھ مرافقتھ في زیارات رسمیة لكلیات الجامعة

 حتاجھ ھذه الوحدات من دعم لتؤدى وظیفتھا المنوطة بھا و جاء ھذا االختیار علىتكنولوجیا المعلومات بھا و ما ت
على مستوى الجامعة فیما یخص تكنولوجیا  وحدة أن وحدة تكنولوجیا المعلومات بكلیة اآلداب ھى أفضل  اعتبار

 المعلومات . 
 - القرار  : 

  ، أحیط مجلس الكلیة علمًا
  
ن  سجل الموقع الرسمي للكلیة حتى الی .٥ ونین  وم ما یزید ع ة  و ملی ف  ثالثمائ راءات       أل غ عدد الق ا بل ارة ، كم زی

 .قراءة  للموضوعات المنشورة على الموقع ألفوثالثون  ومائتى ملیون لموقع الكلیة ما یزید عن 
 - القرار  : 

  أحیط مجلس الكلیة علمًا،
  
  

  : موضوعات وحدة القیاس والتقویم
  
 اص بالكلیة لكلیة العلوم و استعداد الكلیة للعمل بالجھاز الجدید.الخنقل جھاز التصحیح االلكترونى  .١
 -القرار  :   

  أحیط مجلس الكلیة علمًا.
 

عقد ورش عمل تنظمھا وحدة القیاس والتقویم بالكلیة لتدریب أعضاء ھیئة التدریس على شكل الورقة االمتحانیة  .٢
 .الجدیدالجدیدة والتى سیتم العمل بھا فور استالم الكلیة للجھاز 

 -القرار  :   
  وافق مجلس الكلیة .

 
وضع خطة عمل للوحدة تشمل عقد ورش عمل ومحاضرات لتدریب أعضاء ھیئة التدریس على كیفیة وضع األسئلة  .٣

ومراعاة مخرجات التعلیم من فھم و تذكر .. الخ عند وضع األسئلة وذلك باالستعانة بأساتذة من كلیة التربیة 
س والتقویم و ستكون بعنوان ( ربط  أسئلة االمتحان بنواتج التعلم ) و سیتم التنسیق متخصصین في مجال القیا

 معھم وتحدید موعد تلك المحاضرات واإلعالن عنھا مسبقًا لكافة أعضاء ھیئة التدریس بالكلیة.
 -القرار  :   

  وافق مجلس الكلیة .
 

 ة أعباء الوحدة أثناء فترة االختبارات.والتقویم كنترول منفصل و ذلك لكثر سضرورة اعتبار وحدة القیا .٤
 -القرار  :   

  وافق مجلس الكلیة .
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، و تلبیة احتیاجات المجتمع   یمیة حدیثة ،و متابعة الخریجین، و إتاحة الفرصة لھا لمتابعة الجدید من العلوم و المعارف و الخبراتو طالبھا ، و استخدام وسائل تعل

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

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

 .  المستدامة للمجتمع

  
  

  ًا:   موضوعات شئون ھیئة التدریس :رابع
  
كتاب السیدة أ.د/ حنان الشافعى  عمید الكلیة  رئیس مجلس قسم االجتماع بموافقة المجلس بجلستھ في   .١

بذات   (شعبة اعالم )  مساعد  بالقسم في وظیفة مدرس ساره جمعھ حراز  المعیدة/ نسةعلى تعیین األ ٣/٩/٢٠١٨
في أداء  ةمحسنوالسیرة الحسنة ،  طیبھالسمعھ الب مشھود لھا  اعلمًا بأن سیادتھالقسم لحصولھا على الماجستیر  

 .بالقسم ةمعیدا ینھیمنذ تع اعملھ
 -القرار  :   

  وافق مجلس الكلیة .
 

بشأن تسكین أعضاء ھیئة التدریس  ٢٩/٨/٢٠١٨لجامعة بتاریخمحضر قسم اآلثار بشأن صدور قرار مجلس ا .٢
 . ٩/٩/٢٠١٨بذات القسم المنعقد بتاریخ 

 -القرار  :   
  أحیط مجلس الكلیة علمًا.

  
بشأن تسكین أعضاء  ٢٩/٨/٢٠١٨محضر قسم اللغات الشرقیة و آدابھا بشأن صدور قرار مجلس الجامعة بتاریخ .٣

 . ٩/٢٠١٨تاریخ      /ھیئة التدریس بذات القسم المنعقد ب
 -القرار  :   

  أحیط مجلس الكلیة علمًا.
  

  
  :   موضوعات شئون الطالب : ًاخامس

  
  

  أوًال: التصدیق على موضوعات اللجنة السابقة.   
 .التصدیق على الجلسة السابقة: وقد تم التصدیق علیھا 

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

  المدیر التنفیذي للوحدة باآلتي: -ما یتعلق بوحدة الجودة: أفادت السیدة الدكتورة/ تیسیر شاديفی .١
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  رؤیة الكلیة :
تتطلع الكلیة إلى أن تكون مؤسسة تعلیمیة وبحثیة معتمدة تحتل 

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

 .  المستدامة للمجتمع

 . التأكید على األقسام العلمیة التي لم تستكمل متطلباتھا وھي:٢٫١
  * تقریر الُمقررات الدراسیة للفصل الدراسي المنقضي.

  .٢٠١٨/٢٠١٩* توصیف مقررات الفصل الدراسي األول
  .٢٠١٨/٢٠١٩مراجعة الكتاب الجامعي والكتب الدراسیة للفصل الدراسي األول * تقاریر 

  * استمارات العبء التدریسي. 
ائج     ٢٫٢ ق النت ي تحقی ودة ف . التأكید على ضرورة االستعداد والتدریب لالمتحانات اإللیكترونیة بما یتفق مع معاییر الج

  المستھدفة.
ھ م    ٢٫٣ اریخ لتعاون وقر           . تقدیم الشكر لقسم الت مھم الم طة بقس ع األنش ن جمی خة م دیم نس ودة وتق ع وحدة ضمان الج

ى   –خطة الصالون الثقافي  -ومنھا: خطة اإلبداع واالبتكار مقترح مشروع تأصیل الھویة البحیرة أنموذًجا، باإلضافة إل
والعبء التدریسي   استكمال التوصیفات والعبء التدریسي ومراجعة الكتاب الجامعي، كما قدم قسم الفلسفة التوصیفات

  .٢٠١٨/٢٠١٩وتقریر مراجعة الكتاب الجامعي، وذلك للفصل الدراسي األول 
  القرار: أحیطت اللجنة علًما.

 -القرار  :   
  أحیط مجلس الكلیة علمًا.

  
  المدیر التنفیذي للوحدة باآلتي: –: أفاد السید الدكتور/ أحمد عطیة MISفیما یتعلق بوحدة  .٢

 عدیل نتیجة التظلمات على نظام الرصد اآللي.. تم اإلنتھاء من ت٢٫١
  ٢٠١٧/٢٠١٨٫. جاري تجھیز كنتروالت دور سبتمبر للعام الجامعي ٢٫٢
. المطالبة بسرعة إنجاز لجنة اإلستئناف على عقوبات الغش بالجامعة لعملھا في أقرب وقت ممكن للتعرف على ٢٫٣

  اصة مع اقتراب العام الدراسي.العقوبات النھائیة للطالب أو برائتھم لتعدیل نتائجھم خ
 -القرار  :   

  أحیط مجلس الكلیة علمًا.
  
  فیما یتعلق بوحدة القیاس والتقویم:  .٣

ة   ٣٫١ و ھیئ ور عض د حض ي إال بع ان إلیكترون ع امتح دم وض أن ع ابق بش ا الس ل قراراھ ى تفعی ة عل د اللجن . تؤك
 التدریس الدورات التدریبیة التي تؤھلھ لذلك.

  رشة عمل آللیات وضع االمتحان اإللیكتروني بالتنسیق مع وحدة ضمان الجودة.. ضرورة عقد و٣٫٢
 -القرار  :   

  أحیط مجلس الكلیة علمًا.
  
  ونتیجة التظلمات:٢٠١٧/٢٠١٨فیما یتعلق بمحضر اجتماع لجنة التظلمات للعام الجامعي  .٤

 القرار: اعتمدت اللجنة المحضر والنتیجة.



    

                                                                                                                                               
        Damanhur university                                                                                                         جامعة دمنھور                
          Faculty of Art              كلیة اآلداب                                                                                                                  

                                                         
  

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

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

لقدرات العلمیة و البحثیة ألساتذتھا الجودة التعلیمیة و البحثیة ، و مواكبة التطورات العلمیة و الفكریة و التكنولوجیة ، و ذلك بالتطویر المستمر للبرامج التعلیمیة و ا
، و تلبیة احتیاجات المجتمع   یمیة حدیثة ،و متابعة الخریجین، و إتاحة الفرصة لھا لمتابعة الجدید من العلوم و المعارف و الخبراتو طالبھا ، و استخدام وسائل تعل

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

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

 .  المستدامة للمجتمع

 -القرار  :   
  علمًا. أحیط مجلس الكلیة

  
  ثالًثا: الُمقررات الدراسیة والفعالیات الُمتعلقة بھا:   
ع           .٥ ر النھضة " بواق طى وعص ور الوس ي العص ي ف ن األوروب اریخ الف قاط     ٣إسقاط مادة " ت ذلك إس ساعات، وك

ده            دكتور/ عب دول السید ال ن ج ان إسقاًطا م ى عثم دكتورة/ من یدة ال ساعة واحدة من مادة " كتابات أثریة " للس
  باظة.أ

 القرار: وافقت اللجنة.
 -القرار  :   

  وافق مجلس الكلیة.
  

ریف    .٦ رو الش ررات د.عم ع مق د داود، وتوزی رري د.محم ع مق أن توزی ة بش ة اإلنجلیزی م اللغ وع:كتاب قس الموض
  .٢٠١٨سبتمبر  ١ود.محمد اسماعیل، حسب قرار مجلس القسم المنعقد 

 القرار: وافقت اللجنة.      
 -القرار  :   
  افق مجلس الكلیة.و
  
بشأن إسناد تدریس مقرر  ٣/٩/٢٠١٨الموضوع:كتاب مجلس قسم الجغرافیا بجلستھ المنعقدة یوم االثنین بتاریخ  .٧

د     –" جغرافیة مصر التاریخیة  دكتور/ عب تاذ ال الئحة حدیثة " بالفرقة األولى بالفصل الدراسي الثاني للسید األس
  العظیم أحمد عبد العظیم.    

 قرار: وافقت اللجنة.ال      
 -القرار  :   

  وافق مجلس الكلیة.
  
امعي         .٨ ام الج ل الدراسي للع رات الفص اد جداول محاض ة،    ٢٠١٨/٢٠١٩الموضوع: اعتم ة اإلنجلیزی ألقسام: اللغ

الیونانیة والرومانیة، واآلثار، وتھیب اللجنة بباقي األقسام والدراسات  والتاریخ، والجغرافیا، والفلسفة، واآلثار 
  رسال جداولھا.إ
 ُأحیطت اللجنة علًما. القرار:      

 -القرار  :   
  أحیط مجلس الكلیة علمًا.

  
  رابًعا: الموضوعات المُتعلقة باالمتحانات التحریریة:
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  رسالة الكلیة :
وم اإلنسانیة   تقدم الكلیة خدمة تعلیمیة وبحثیة متمیزة ترقى إلى مستوى التمیز واإلبداع في مجال اآلداب وا اییر         لعل ى مع تنادًا إل ا اس ًا و إقلیمی ى سوق العمل محلی ف

لقدرات العلمیة و البحثیة ألساتذتھا الجودة التعلیمیة و البحثیة ، و مواكبة التطورات العلمیة و الفكریة و التكنولوجیة ، و ذلك بالتطویر المستمر للبرامج التعلیمیة و ا
، و تلبیة احتیاجات المجتمع   یمیة حدیثة ،و متابعة الخریجین، و إتاحة الفرصة لھا لمتابعة الجدید من العلوم و المعارف و الخبراتو طالبھا ، و استخدام وسائل تعل

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

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

 .  المستدامة للمجتمع

  الخاص بقسمي الجغرافیا واالجتماع. ٢٠١٨الموضوع: تشكیل كنترول دور سبتمبر  .٩
 القرار: ُأحیطت اللجنة علًما.

 -القرار  :   
  ط مجلس الكلیة علمًا.أحی

  
ا   ٢٠١٨الموضوع: تشكیل وضع وتصحیح أسئلة امتحانات دور سبتمبر للعام الجامعي  .١٠ الخاص بأقسام: الجغرافی

  واالجتماع، والتاریخ.
 القرار: ُأحیطت اللجنة علًما، وتھیب بباقي األقسام إرسال تشكیالتھا.

 -القرار  :   
  أحیط مجلس الكلیة علمًا.

  
  ت واردة من األقسام العلمیة:خامًسا: خطابا

اریخ    .١١ وم بت دة ی تھ الُمنعق ا بجلس م الجغرافی س قس اب مجل وع: كت ات  ٣/٩/٢٠١٨الموض ان درج اد بی أن اعتم بش
ة    ٢٠١٧/٢٠١٨الطالب / عبد الرحمن محمد محمد خلیل الطحان المقید بالفرقة الثالثة للعام الجامعي   شعبة عام

  الذي كان یدرس بجامعة مارك التشیكیة.
 الفرقة الثالثة. –لقرار: وافقت اللجنة مع رفع البیان لقسم شؤون الطالب ا

 -القرار  :   
  وافق مجلس الكلیة.

  
اریخ     .١٢ وم بت دة ی ب /      ٣/٩/٢٠١٨الموضوع: كتاب مجلس قسم الجغرافیا بجلستھ الُمنعق م الطال ل تظل رد ع بشأن ال

  قسم الجغرافیا. –محمود عبدالعزیز أحمد ھندي بالفرقة الثانیة 
 القرار: وافقت اللجنة على التعدیل.

 -القرار  :   
  وافق مجلس الكلیة.

  
بشأن الموافقة على مقترح  ٢/٩/٢٠١٨الموضوع: كتاب مجلس قسم التاریخ بجلستھ الُمنعقدة یوم األحد الموافق  .١٣

  أ.د/ إبراھیم مرجونة لمشروع یحمل عنوان: تأصیل الھویة " البحیرة أنموذًجا".
 لجنة.القرار: وافقت ال

 -القرار  :   
  وافق مجلس الكلیة.
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  رسالة الكلیة :
وم اإلنسانیة   تقدم الكلیة خدمة تعلیمیة وبحثیة متمیزة ترقى إلى مستوى التمیز واإلبداع في مجال اآلداب وا اییر         لعل ى مع تنادًا إل ا اس ًا و إقلیمی ى سوق العمل محلی ف

لقدرات العلمیة و البحثیة ألساتذتھا الجودة التعلیمیة و البحثیة ، و مواكبة التطورات العلمیة و الفكریة و التكنولوجیة ، و ذلك بالتطویر المستمر للبرامج التعلیمیة و ا
، و تلبیة احتیاجات المجتمع   یمیة حدیثة ،و متابعة الخریجین، و إتاحة الفرصة لھا لمتابعة الجدید من العلوم و المعارف و الخبراتو طالبھا ، و استخدام وسائل تعل

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

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

 .  المستدامة للمجتمع

بشأن الموافقة على خطة   ٢/٩/٢٠١٨الموضوع: كتاب مجلس قسم التاریخ بجلستھ الُمنعقدة یوم األحد الموافق  .١٤
  االبداع واالبتكار والمقدمة من د/ تیسیر محمد شادي.

 القرار: وافقت اللجنة.
 -القرار  :   

  وافق مجلس الكلیة.
  

بشأن الموافقة على الخطة ٢/٩/٢٠١٨جلس قسم التاریخ بجلستھ الُمنعقدة یوم األحد الموافق الموضوع: كتاب م .١٥
ور            زام بحض ذلك االلت ا وك ا ورد بھ زام بم ع االلت ى الجمی د عل ة وأك التدریسیة وفق متطلبات إدارة الكلیة والجامع

جلس یشكر كل من قدم وھم: ( أ.د/ األیام المحددة سلًفا من قبل عضو ھیئة التدریس وجمیع األنشطة الواردة والم
 -د/ فایز أنور –د/ فایزة ملوك  -أ.د/ إبراھیم مرجونة -أ.د/ عبد المنعم مجاھد -أ.د/ أحمد عبد العزیز –على السید 

ویھي ة الن راج  -د/ نادی ت ف ادي  –د/ مرف یر ش الوي  –د/ تیس ان خ الم  –د/ إیم ن س ي)  –د/ أیم ارم القاض د/ ك
  خططھم وتم تسلیمھا. واستكمل باقي األعضاء

 القرار: ُأحیطت اللجنة علًما.
 -القرار  :   

  أحیط مجلس الكلیة علمًا. 
  

ة   ٢/٩/٢٠١٨الموضوع: كتاب مجلس قسم التاریخ بجلستھ الُمنعقدة یوم األحد الموافق  .١٦ ة مراجع بشأن تقریر لجن
  وفًقا لمعاییر جودة الكتاب الجامعي.الكتاب الجامعي بالقسم وقائمة بأسماء من سلم ومن لم یسلم ومدى اإلستیفاء 

 القرار: ُأحیطت اللجنة علًما.
 -القرار  :   

  أحیط مجلس الكلیة علمًا. 
  

ین    .١٧ وم االثن دة ی تھ الُمنعق ة بجلس ة والرومانی ات الیونانی ار والدراس م اآلث س قس اب مجل وع: كت / ٣/٩الموض
/ عبیر عبد المحسن قاسم إلستقبال الفرقة األولى بشأن اعتماد الخطة المقدمة من السیدة األستاذة الدكتورة٢٠١٨

  . ٢٠١٨/٢٠١٩للعام الجامعي 
 القرار: وافقت اللجنة.

 -القرار  :   
  وافق مجلس الكلیة .

  
ین    .١٨ وم االثن دة ی تھ الُمنعق ة بجلس ة والرومانی ات الیونانی ار والدراس م اآلث س قس اب مجل وع: كت / ٣/٩الموض

ل   مقدم من أعضاء ھیئة التدریسبشأن اعتماد العبء التدریسي ال٢٠١٨ ة    والمجلس یشكر ك اء ھیئ ادة أعض الس
  ، وكذلك سیتم إضافة بعض األعمال التي ستوكل إلیھم.التدریس بالقسم 
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  رسالة الكلیة :
وم اإلنسانیة   تقدم الكلیة خدمة تعلیمیة وبحثیة متمیزة ترقى إلى مستوى التمیز واإلبداع في مجال اآلداب وا اییر         لعل ى مع تنادًا إل ا اس ًا و إقلیمی ى سوق العمل محلی ف

لقدرات العلمیة و البحثیة ألساتذتھا الجودة التعلیمیة و البحثیة ، و مواكبة التطورات العلمیة و الفكریة و التكنولوجیة ، و ذلك بالتطویر المستمر للبرامج التعلیمیة و ا
، و تلبیة احتیاجات المجتمع   یمیة حدیثة ،و متابعة الخریجین، و إتاحة الفرصة لھا لمتابعة الجدید من العلوم و المعارف و الخبراتو طالبھا ، و استخدام وسائل تعل

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

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

 .  المستدامة للمجتمع

 القرار: ُأحیطت اللجنة علًما.
 -القرار  :   

  أحیط مجلس الكلیة علمًا. 
  

ة ب   .١٩ ة والرومانی ات الیونانی ار والدراس م اآلث س قس اب مجل وع: كت ین الموض وم االثن دة ی تھ الُمنعق / ٢/٩جلس
  بشأن اعتماد الرؤیة والرسالة والشعار الخاص بالقسم.٢٠١٨

 القرار: وافقت اللجنة.
 -القرار  :   

  وافق مجلس الكلیة.
  

  الموضوع: أنشطة قسم الفلسفة: .٢٠
 األھداف االستراتیجیة للقسم. )١(
 .٢٠١٨/٢٠١٩خطة النشاط للقسم للفصل الدراسي األول  )٢(
 والتمیز لخریجي القسم. لوحة الشرف )٣(

 القرار: ُأحیطت اللجنة علًما.
 -القرار  :   

  أحیط مجلس الكلیة علمًا. 
  

م الفلسفة        .٢١ یة لقس ب الدراس ع الكت امعي وأن جمی الموضوع: كتاب قسم الفلسفة بشأن النظر في معاییر الكتاب الج
ة المختصة       بعد اال ٢٠١٨/٢٠١٩للفرق األربعة للفصل الدراسي األول للعام الجامعي  ل اللجن ا من قب الع علیھ ط

  بقسم الفلسفة مطابقة لمعاییر الكتاب الجامعي.

 القرار: ُأحیطت اللجنة علًما واعتمدت التقریر.
 -القرار  :   

  أحیط مجلس الكلیة علمًا. 
  

نتساب بشأن تدریس مادة اال٢٠١٨/ ٢/٩الموضوع: كتاب مجلس قسم اللغة العربیة بجلستھ الُمنعقدة یوم االثنین  .٢٢
  في الفصل الدراسي األول نظرًا لكثرة المواد في الفصل الدراسي الثاني.

ل الدراسي              ھما بالفص تم تدریس ة " ی ة العربی ان واللغ وق اإلنس رري " حق ك ألن ُمق ة، وذل القرار: رفضت اللجن
 األول.

 -القرار  :   
  الكلیة. سرفض مجل
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  رسالة الكلیة :
وم اإلنسانیة   تقدم الكلیة خدمة تعلیمیة وبحثیة متمیزة ترقى إلى مستوى التمیز واإلبداع في مجال اآلداب وا اییر         لعل ى مع تنادًا إل ا اس ًا و إقلیمی ى سوق العمل محلی ف

لقدرات العلمیة و البحثیة ألساتذتھا الجودة التعلیمیة و البحثیة ، و مواكبة التطورات العلمیة و الفكریة و التكنولوجیة ، و ذلك بالتطویر المستمر للبرامج التعلیمیة و ا
، و تلبیة احتیاجات المجتمع   یمیة حدیثة ،و متابعة الخریجین، و إتاحة الفرصة لھا لمتابعة الجدید من العلوم و المعارف و الخبراتو طالبھا ، و استخدام وسائل تعل

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

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

 .  المستدامة للمجتمع

  سادًسا: التعلیم المفتوح:
ق     الموضوع: كتاب مجلس قسم .٢٣ وم األحد المواف اد     ٢/٩/٢٠١٨التاریخ بجلستھ الُمنعقدة ی ة واعتم بشأن الموافق

  تشكیل فریق وضع الئحة التعلیم المدمج للدراسات التاریخیة على النحو اآلتي: 
  أ.د.عبد المنعم مجاھد .١
 د.أحمد الجمال .٢
 د.فایزة ملوك  .٣
 د.فایز أنور .٤

 القرار: وافقت اللجنة.        
 -القرار  :   

  ق مجلس الكلیة.واف
  

بشأن الموافقة على تشكیل ٣/٩/٢٠١٨الموضوع: كتاب مجلس قسم الجغرافیا بجلستھ الُمنعقدة یوم بتاریخ  .٢٤
وقد رشح القسم أ.م.د/ محمد  ٢٠١٧/٢٠١٨كنترول الفرقة الرابعة للتعلیم المفتوح لدور سبتمبر للعام الجامعي 

  عوض السمني األستاذ المساعد بالقسم.
 ت اللجنة.القرار: وافق

 -القرار  :   
  وافق مجلس الكلیة.

  
  

بشأن الموافقة على تشكیل لجان ٣/٩/٢٠١٨الموضوع: كتاب مجلس قسم الجغرافیا بجلستھ الُمنعقدة یوم بتاریخ  .٢٥
  .٢٠١٧/٢٠١٨وضع وتصحیح للتعلیم المفتوح لدور سبتمبر للعام الجامعي 

 القرار: ُأحیطت اللجنة علًما.
 -القرار  :   

  لس الكلیة.وافق مج
  

  سابًعا: ما یستجد من أعمال:
الموضوع: االلتماسات المقدمة من الطالب اآلتي أسماؤھم لاللتحاق بقسم اللغة اإلنجلیزیة للعام الجامعي  .٢٦

٢٠١٨/٢٠١٩:  
 عبد الرحمن محمد محمود أبواللیل.)١(
 أسماء إبراھیم حسن القماح.)٢(
 مصطفى مجدى عرام.)٣(
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لقدرات العلمیة و البحثیة ألساتذتھا الجودة التعلیمیة و البحثیة ، و مواكبة التطورات العلمیة و الفكریة و التكنولوجیة ، و ذلك بالتطویر المستمر للبرامج التعلیمیة و ا
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  رؤیة الكلیة :
تتطلع الكلیة إلى أن تكون مؤسسة تعلیمیة وبحثیة معتمدة تحتل 

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

 .  المستدامة للمجتمع

القسم بعد ورود رد السیدة األستاذة الدكتورة/ إیمان الملیجي، أما حالة الطالبة/ القرار: وافقت اللجنة على قبولھم  ب
 سجى عبد المجید عبد الجواد، فترفع لمجلس الكلیة حسب ما أفادت بھ السیدة األستاذة الدكتورة/ إیمان الملیجي.

 -القرار  :   
  وافق مجلس الكلیة.

  
) طالبًا من الناجحین في ١٣٤ة  بقسم الجغرافیا بالكلیة عدد (تقدم لاللتحاق بشعبة الخراط والمساحالموضوع:  .٢٧

وقد تم مراجعة شروط االلتحاق بالشعبة بمعرفة اللجنة المشكلة من  ٢٠١٨/٢٠١٩القرقة الثانیة للعام الجامعى 
 السادة اآلتیة أسماؤھم :

 رئیسًا    أ.د/ عبدالعظیم أحمدعبدالعظیم -
 عضوًا      أ.د/ یاسر أحمد السید -
 عضوًا      زاز عبدالغنىأ. ھبھ ع -

) طالبًا، وقد أرسل أ.د/ عبدالعظیم أحمد عبدالعظیم رئیس قسم الجغرافیا یفید الطالب / ٧٧وتم قبول عدد (
  ) طالبًا.٧٨مصطفى عبدالصمد عبدالمھیمن جنیدى  بقبولھ بشعبة الساحة والخرائط لیصبح العدد (

 -القرار  :   
  وافق مجلس الكلیة.

  
 على النحو التالى : اعذار طالب الكلیة .٢٨

 الفترة  سبب العذر مادة الفرقة / القسم اسم الطالب /الطالبة م
جھاد محمد محمد   .١

 عبدالحمید
األولى قسم 
 اللغة العربیة 

عذر  -
 اجتماعى

العام الجامعى 
٢٠١٧/٢٠١٨ 

األولى قسم  أحمد محمد محمد عبداهللا  .٢
اللغة 

 االنجلیزیة

عذر  -
       مرضى

العام الجامعى 
٢٠١٧/٢٠١٨ 

األولى قسم  محمد حمدى زكى على  .٣
  اجتماع

عذر  
 اجتماعى

العام الجامعى 
٢٠١٧/٢٠١٨ 

األولى قسم  عبدالرحمن خالد سالم  .٤
 االجتماع

عذر  --- -- - 
 اجتماعى

العام الجامعى 
٢٠١٧/٢٠١٨  

 
نھى حمدى على   .٥

  عبدالمحسن زیتون
األولى قسم 

  االجتماع
عذر   -

  اجتماعى
العام الجامعى 

٢٠١٧/٢٠١٨  
ریم أحمد رزق شعیب   .٦

 على ابونعیمھ
األولى قسم 

  االجتماع
عذر  -

 اجتماعى
العام الجامعى 

٢٠١٧/٢٠١٨ 
محمود مصطفى عثمان   .٧

 محمود
األولى قسم 

 اآلثار
عذر  -

 اجتماعى
العام الجامعى 

٢٠١٧/٢٠١٨ 
األولى قسم  اآلء عادل محمد عاشور  .٨

  اجتماع
عذر  

 مرضى
الفصل الدراسى الثانى 

٢٠١٧/٢٠١٨ 
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و            يالمساھمة ف  ،و اون و التق راءات تتسم باالستقاللیة و التع واطنین من خالل إج اء و الم یم االنتم یة المصریة و تنمیة ق اء الشخص ذاتحل مشكالتھ ، و بن ي یم ال
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  رؤیة الكلیة :
تتطلع الكلیة إلى أن تكون مؤسسة تعلیمیة وبحثیة معتمدة تحتل 

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

 .  المستدامة للمجتمع

األولى قسم  أحمد محمود أحمد محمد  .٩
 االجتماع

عذر  --- -- - 
 مرضى

الفصل الدراسى الثانى 
٢٠١٧/٢٠١٨  

 
شیماء محمد السید .١٠

  العادلى
األولى قسم 

  اآلثار
أثار وحضارة مصر 

  في العصرین 
عذر 

  مرضى 
الفصل الدراسى الثانى 

٢٠١٧/٢٠١٨  
عرفان منصور .١١

  عبدالستار الجمال
األولى قسم 

  لسفة الف
عذر   -- 

  مرضى
العام الجامعى 

٢٠١٧/٢٠١٨  
األولى  قسم   اسراء حمدى ربیع سالم.١٢

  التاریخ
عذر   -- 

  مرضى
الفصل الدراسى الثانى 

٢٠١٧/٢٠١٨  
ایمان محمود ابراھیم .١٣

  اسماعیل
األولى قسم 
  اللغة العربیة

عذر   
  اجتماعى 

العام الجامعى 
٢٠١٧/٢٠١٨  

 -القرار  :   
  وافق مجلس الكلیة.

  
  :الدراسات العلیا:   موضوعات ادسًاس

  
  
ي      .١ دة ف تھ المنعق ة بجلس یماء        ٢/٩/٢٠١٨كتاب مجلس قسم اللغة العربی ة/ ش راف الطالب دیل اش ى  تع ة عل بالموافق

وفاة المشرف أ.د/ سید البحراوى على أن یكون المشرف الجدید أ.د/ خیرى محمد دومة أستاذ لعبدالصمد زاید نظرًا 
 ورئیس قسم اللغة العربیة بجامعة القاھرة . األدب العربي الحدیث

 -القرار  :   
  وافق مجلس الكلیة.

 
د   ٤/٧/٢٠١٨والممتد الى  ١/٨/٢٠١٨كتاب مجلس قسم اللغة العربیة بجلستھ المنعقدة في  .٢ بشأن  تحدید موعدعق

را         ود ف راف أ.د/ محم دالغنى الرامى باش ود عب د محم دكتوراه / محم ا االمتحان التأھیلى لطالب ال ز   ج ، د. رانی  عزی
 الدین   نظمى ، د. أسماء شمس

 -القرار  :   
  وافق مجلس الكلیة.

 
ي       .٣ دة ف تھ المنعق ة بجلس ة العربی م اللغ س قس اب مجل ات      ٢/٩/٢٠١٨كت عبة الدراس تح ش ى ف ة عل أن الموافق بش

ى مشارك        ا نظم ى الشعبة د. رانی رف عل ى أن یش ود   االسالمیة لقبول الطالب في الدراسات العلیا عل ع أ.د/ محم ة م
 فراج عبدالحافظ .

 -القرار  :   
  وافق مجلس الكلیة.

 
ي    .٤ دة ف تھ المنعق ة بجلس ة العربی م اللغ س قس اب مجل ع   ٢/٩/٢٠١٨كت ل الربی ررات فص ع مق ى توزی الموافق عل ب

 . ٢٠١٨لمرحلتى الماجستیر والدكتوراه 
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  رؤیة الكلیة :
تتطلع الكلیة إلى أن تكون مؤسسة تعلیمیة وبحثیة معتمدة تحتل 

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

 .  المستدامة للمجتمع

 -القرار  :   
  وافق مجلس الكلیة.

  
  نجلیزیة :: موضوعات قسم اللغة اال أوال

ى     .١ تھ ف ا بجلس ررات       ٢٠١٨/  ٩/ ١الموضوع : موافقة مجلس قسم اللغة االنجلیزیة وأدابھ ع مق دیل توزی ى تع عل
بعد إلغاء انتداب د/ محمد داود وقبول تدریس د/ أسماء الشیخ ود/ عمرو الشریف ،  ٢٠١٩الدراسات العلیا لخریف

زى خر    تیر أدب انجلی ة ماجس ررات مرحل ع مق م توزی ث ت ف حی عر  ٢٠١٩ی د  ٣ش وان ، مابع اجى رش اعات د/ ن س
  ساعات د/ ایمان الملیجى .٤الكولونیالیةساعتان د/ أسماء الشیخ ، شكسبیر ساعتان د/ عمرو الشریف ،نقد 

  : وافقت اللجنة القرار
 -القرار  :   

  وافق مجلس الكلیة.
  

ى      .٢ تھ ف ا بجلس راف       ٢٠١٨/  ٨ /١الموضوع : موافقة مجلس قسم اللغة االنجلیزیة وأدابھ ة االش دیل لجن ى تع عل
وع :    The Aesthetics" على رسالة الطالب / عاصم عادل عبده لنیل درجة الماجستیر أدب انجلیزى فى موض

OF Fluxus : The Work of ja ckson Mac Low and DICK Higgins "   ة ات حرك   "جمالی
Fluxus د      فى أعمال جاكسون ماك لو ودیك ھیجینز " لتصبح لجن ام محم وان ود/ ابتس اجى رش راف : د/ ن ة االش

  محمد الشقرفى  العتذار أ.د/ ایمان الملیجى عن االستمرارفى االشراف  .
  وافقت اللجنة  القرار:

 -القرار  :   
  وافق مجلس الكلیة.

  
لدراسات  ة ایج على اعتماد نت  ٢٠١٨/  ٩/ ١الموضوع : موافقة مجلس قسم اللغة االنجلیزیة وأدابھا بجلستھ فى  .٣

  . ٢٠١٨العلیا فصل الصیف 
  .القرار : وافقت اللجنة     

 -القرار  :   
  وافق مجلس الكلیة.

  
ى       .٤ ا بجلستھ ف ة وأدابھ ة االنجلیزی ماء       ٢٠١٨/  ٩/ ١الموضوع : موافقة مجلس قسم اللغ ة/ اس ول الطالب ى قب عل

  . ٢٠١٩/  ٢٠١٨مجدى مستوى أول أدب انجلیزى ماجستیر ساعات معتمدة ،فصل الخریف 
  القرار : وافقت اللجنة 

 -القرار  :   
  وافق مجلس الكلیة.

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

لقدرات العلمیة و البحثیة ألساتذتھا الجودة التعلیمیة و البحثیة ، و مواكبة التطورات العلمیة و الفكریة و التكنولوجیة ، و ذلك بالتطویر المستمر للبرامج التعلیمیة و ا
، و تلبیة احتیاجات المجتمع   یمیة حدیثة ،و متابعة الخریجین، و إتاحة الفرصة لھا لمتابعة الجدید من العلوم و المعارف و الخبراتو طالبھا ، و استخدام وسائل تعل

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

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

 .  المستدامة للمجتمع

على قبول الطالب  ٢٠١٨/  ٩/  ٣الموضوع :موافقة مجلس قسم الجغرافیة بجلستھ المنعقدة یوم األثنین الموافق   -١
یلھم       ة وتحم ة الماجستیر بقسم الجغرافی ل       المتقدمین لإللتحاق بدرج واد الفص ین م لین الدراس ة بالفص واد تكمیلی م

ة   األول : (الجغرافیة الكمیة ، الجیومورفولوجیا ، الجغرافیة المناخیة والحیویة ).الفصل الدراسى الثانى : (جغرافی
 البحار والمحیطات ، مدخل إلى نظم المعلومات الجغرافیة ، نصوص جغرافیة باللغة االنجلیزیة) .

  جنة   القرار : وافقت الل
 -القرار  :   

  وافق مجلس الكلیة.
  

على الطلب المقدم  ٢٠١٨/  ٩/  ٣الموضوع :موافقة مجلس قسم الجغرافیة بجلستھ المنعقدة یوم األثنین الموافق  -٢
اء      رر اإلحص ى مق جیل ف من السید / عبد المولى شعبان عبد المولى المدرس المساعد بالقسم بخصوص إعادة التس

 لمرحلة الدكتواره على أن یقوم  بتدریس المقرر أ.د/ یاسر السید  G.P.Aالتحلیلى لتحسین 
  القرار : وافقت اللجنة   

 -القرار  :   
  وافق مجلس الكلیة.

 
على تعدیل  عنوان  ٢٠١٨/  ٩/  ٣الموضوع :موافقة مجلس قسم الجغرافیة بجلستھ المنعقدة یوم األثنین الموافق  -٣

 –رسالة الماجستیر للطالب / محمد شعبان عمارة المسجل لدرجة الماجستیر بعنوان : " الال جئون العرب فى مصر 
ى محافظة االسكندریة        وریین ف ین الس ة الالجئ ة حال الى :      در –دراس وان الت ى العن ا السیاسیة إل ى الجغرافی اسة ف

ر    أن           –"الالجئون السوریون فى مص ا ب یة ""محافظة اإلسكندریة أنموذجا " علم ة السیاس ى الجغرافی دراسة ف
 التعدیل الیؤثر على جوھر الموضوع .

  القرار : وافقت اللجنة   
 -القرار  :   

  وافق مجلس الكلیة.
  
 
س   -٤ ة مجل وع :موافق ق    الموض ین المواف وم األثن دة ی تھ المنعق ة بجلس م الجغرافی اد    ٢٠١٨/  ٩/  ٣قس ى اعتم عل

 . ٢٠١٩/  ٢٠١٨مقررات الدراسات العلیا فصل الخریف للعام الجامعى 
  القرار : وافقت اللجنة   

 -القرار  :   
  وافق مجلس الكلیة.
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  رسالة الكلیة :
وم اإلنسانیة   تقدم الكلیة خدمة تعلیمیة وبحثیة متمیزة ترقى إلى مستوى التمیز واإلبداع في مجال اآلداب وا اییر         لعل ى مع تنادًا إل ا اس ًا و إقلیمی ى سوق العمل محلی ف

لقدرات العلمیة و البحثیة ألساتذتھا الجودة التعلیمیة و البحثیة ، و مواكبة التطورات العلمیة و الفكریة و التكنولوجیة ، و ذلك بالتطویر المستمر للبرامج التعلیمیة و ا
، و تلبیة احتیاجات المجتمع   یمیة حدیثة ،و متابعة الخریجین، و إتاحة الفرصة لھا لمتابعة الجدید من العلوم و المعارف و الخبراتو طالبھا ، و استخدام وسائل تعل

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

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

 .  المستدامة للمجتمع

على تسجیل مادتى  ٢٠١٨/  ٩/  ٣ن الموافق الموضوع :موافقة مجلس قسم الجغرافیة بجلستھ المنعقدة یوم األثنی -٥
ادر     GPA ) لتحسین ١: موارد مائیة ومادة نظم معلومات ( ،ویقوم بتدریس مادة موارد مائیة أ.د/ محمد عبد الق

 ،وتدریس مادة نظم معلومات  د/ مرفت غالب.
  القرار : وافقت اللجنة    

 -القرار  :   
  وافق مجلس الكلیة.

 
ة  -٦ وع :موافق ق    الموض ین المواف وم األثن دة ی تھ المنعق ة بجلس م الجغرافی س قس جیل  ٢٠١٨/  ٩/  ٣مجل ى تس عل

وع     ى موض الطالب / حسام الدین حمدى مازن المدرس المساعد بالقسم لدرجة الدكتواره شعبة الجغرافیا البشریة ف
د       و محاكاة : " تقییم  ر ال ز كف اء األرضى بمرك اط استخدام األرض والغط ة     –وار التغیر فى أنم ة فى جغرافی دراس

 العمران " و تتكون لجنة اإلشراف من  :
 أ.د/ عبد العظیم أحمد عبد العظیم                                        (األستاذ بالقسم ) -
 أ.د/ عالء عزت شلبى                                                     (األستاذ المتفرغ بالقسم ) -
 جامعة االسكندریة ) –عادل حسان        ( االستاذ بمعھد الدراسات العلیا والبحوث  أ.د/ محمود -

  القرار : وافقت اللجنة 
 -القرار  :   

  وافق مجلس الكلیة.
  

 ثالثا :موضوعات قسم االجتماع 
 على اعتماد توزیع المقررات ٢٠١٨/  ٩/  ٣الموضوع : موافقة مجلس قسم اإلجتماع بجلستھ المنعقدة فى  -١

 . ٢٠١٩/  ٢٠١٨الدراسیة للدراسات العلیا فصل الخریف 
  القرار : وافقت اللجنة   

 -القرار  :   
  وافق مجلس الكلیة.

 
على اعتماد نتجیة الطالب  ٢٠١٨/  ٩/  ٣الموضوع : موافقة مجلس قسم اإلجتماع بجلستھ المنعقدة فى  -٢

 الوافدین (المقررات التكمیلیة لبرنامج الدكتواره بالقسم )
  القرار : وافقت اللجنة   

 -القرار  :   
  وافق مجلس الكلیة.
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  رسالة الكلیة :
وم اإلنسانیة   تقدم الكلیة خدمة تعلیمیة وبحثیة متمیزة ترقى إلى مستوى التمیز واإلبداع في مجال اآلداب وا اییر         لعل ى مع تنادًا إل ا اس ًا و إقلیمی ى سوق العمل محلی ف

لقدرات العلمیة و البحثیة ألساتذتھا الجودة التعلیمیة و البحثیة ، و مواكبة التطورات العلمیة و الفكریة و التكنولوجیة ، و ذلك بالتطویر المستمر للبرامج التعلیمیة و ا
، و تلبیة احتیاجات المجتمع   یمیة حدیثة ،و متابعة الخریجین، و إتاحة الفرصة لھا لمتابعة الجدید من العلوم و المعارف و الخبراتو طالبھا ، و استخدام وسائل تعل

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

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

 .  المستدامة للمجتمع

على اعتماد تقریر فحص ملفات  ٢٠١٨/  ٩/  ٣الموضوع : موافقة مجلس قسم اإلجتماع بجلستھ المنعقدة فى  -٣
 ٢٠١٨دكتواره ) فصل الخریف  –أوراق الطالب المتقدمین لاللتحاق ببرنامج الدراسات العلیا (ماجستیر 

 د الدكتور / حمدى على أحمد منسق الدراسات العلیا بالقسم بإشراف السی
  وافقت اللجنة القرار :

 -القرار  :   
  وافق مجلس الكلیة.

 
على منح الطالبة / نورھان  ٢٠١٨/  ٩/  ٣الموضوع : موافقة مجلس قسم اإلجتماع بجلستھ المنعقدة فى  -٤

ام الساعات المعتمدة ) من قسم االجتماع جمال محمود عبد العزیز سعد درجة الماجستیر فى اآلداب (نظ
تخصص علم االجتماع فى موضوع :" االوضاع االجتماعیة واالقتصادیة للنساء الغارمات دراسة میدانیة 
بمحافظة البحیرة " بعد ان اتمت التصویبات التى طرحتھا لجنة الحكم والمناقشة بناًءعلى إفادة لجنة اإلشراف  

. 
  القرار : وافقت اللجنة 

 -القرار  :   
  وافق مجلس الكلیة.

  
  رابعا : موضوعات قسم التاریخ  

وع : .١ د      الموض وم األح ى ی تھ ف اریخ بجلس م الت س قس ة مجل كیل    ٢٠١٨/  ٩/  ٢موافق ى تش عل
اعات          ام الس تیر بنظ ات الماجس تكمال متطلب ة الس الة المقدم ى الرس م عل ة والحك ة  المناقش لجن

دة  المى ، ل  –المعتم اریخ اس عبة ت دور    ش ا / ال امى وعنوانھ دالحكیم تھ اطف عب ب /ع لطال
 م ) .١٢٨٦ -١٢٦٦ھـ / ٦٨٥ -٤٦٦السیاسى والحضارى لغیاث الدین بلبن فى الھند ( 

 وتتكون لجنةالمناقشة والحكم من الساده : 
المیة   ٠أ - ارة االس المى والحض اریخ االس تاذ الت ة          أس ى مرجون د عل راھیم محم د/ إب

  )٠ة دمنھور (مشرفًا ورئیسًا بكلیة اآلداب جامع
المیة      - ارة االس المى والحض اریخ االس اذ الت ال        أس ماعیل الجم د إس د محم د/ أحم

  ٠المساعد بكلیة اآلداب جامعة دمنھور(عضوًا ومناقشًا)
ة      - اعد بكلی المیة المس ارة االس المى والحض اریخ االس اذ الت ف أس الم ناص د عبدالس د./ أحم

 وًا ومناقشًا)اآلداب جامعة طنطا (عض
 القرار : وافقت اللجنة 

 -القرار  :   
  وافق مجلس الكلیة.

 
الة           - .٢ ى الرس م عل ة والحك ة المناقش كیل لجن ى تش اریخ  عل س الت ة مجل وع : موافق الموض

دة      اعات المعتم ام الس تیر بنظ ة الماجس ى درج ول عل ات الحص تكمال متطلب ھ الس عبة  –المقدم ش
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  رسالة الكلیة :
وم اإلنسانیة   تقدم الكلیة خدمة تعلیمیة وبحثیة متمیزة ترقى إلى مستوى التمیز واإلبداع في مجال اآلداب وا اییر         لعل ى مع تنادًا إل ا اس ًا و إقلیمی ى سوق العمل محلی ف

لقدرات العلمیة و البحثیة ألساتذتھا الجودة التعلیمیة و البحثیة ، و مواكبة التطورات العلمیة و الفكریة و التكنولوجیة ، و ذلك بالتطویر المستمر للبرامج التعلیمیة و ا
، و تلبیة احتیاجات المجتمع   یمیة حدیثة ،و متابعة الخریجین، و إتاحة الفرصة لھا لمتابعة الجدید من العلوم و المعارف و الخبراتو طالبھا ، و استخدام وسائل تعل

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

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

 .  المستدامة للمجتمع

ھ / ل  المى، للطالب اریخ االس ر   الت الل العص تحدثات خ ا  : المس ود دراز ،وعنوانھ ى محم بن
 م ) ، وتتكون اللجنة من الساده  : ١١٧١ -٩٦٩ھـ / ٥٦٧ -٣٥٨الفاطمى بمصر ( 

المیة     - ارة إلس المى والحض اریخ االس تاذ الت رى                 أس ى الحری د عیس  –أ.د./ محم
  ورئیسًا ) . جامعة المنصورة ( مناقشًا  –بكلیة             اآلداب 

ارة    ٠أ  - المى والحض اریخ االس تاذ الت راھیم                                أس ود إب ى محم د/ عفیف
  االسالمیة بكلیة اآلداب جامعة بنھا (عضوًا ومناقشًا ) .

ارة       ٠أ - المى والحض اریخ االس تاذ الت ة                    أس ى مرجون د عل راھیم محم د/ إب
 اب جامعة دمنھور( مشرفًا ) .االسالمیة بكلیة اآلد

 القرار: وافقت اللجنة -
 -القرار  :   

  وافق مجلس الكلیة.
  

ا زاد     .٣ یمنار  وم ا للس ول بھ یمنار  المعم ھ الس ى خط اریخ  عل س الت ة مجل وع : موافق الموض
 علیھا من اضافات من قبل مقرر السیمنار د. فایز أنور . 

 القرار : وأحیطت اللجنة علما 
 -القرار  :   

  وافق مجلس الكلیة.
 

د      .٤ وم االح تھ ی اریخ بجلس م الت س قس ة مجل وع موافق ھ   ٢٠١٨/  ٩/  ٢الموض ى  الخط عل
ة             ر الدول الل عص ى خ ك الحرب وان : التكتی اس بعن د عب د محم عید محم ب / س ن الطال ھ م المقدم

ده      اعات المعتم ام الس تیر بنظ ة الماجس ات درج تكمال متطلب دیم) الس اریخ ق ة ( ت عبة –الحدیث  ش
اعد       دیم المس اریخ الق تاذ الت دالمطلب أس ور عب ایز أن ن : أ.م.د/ ف ل م راف ك دیم باش اریخ الق الت

 د./ حمادة منسى طلبة عاشورمدرس اآلثار المصریة القدیمة بقسم اآلثار.  –بالقسم 
 القرار : وافقت اللجنة

 -القرار  :   
  وافق مجلس الكلیة.

 
اریخ بجلس      .٥ م الت س قس ة مجل وع : موافق د  الموض وم االح ھ    ٢٠١٨/  ٩/  ٢تھ ی ى الخط عل

ة           ر دول ى عص خریة ف وان : الس ود : بعن ى محم ین عل امة حس ب / أس ن الطال ھ م المقدم
ھ (  ك البحری ـ / ٧٨٤ -٦٤٨الممالی تیر  ١٣٨٢ -١٢٥٠ھ ة الماجس ات درج تكمال متطلب م ) الس

دة   اعات المعتم ام الس ن : أ.د./   –بنظ ل م راف ك المى ، باش اریخ األس عبة الت د ش راھیم محم إب
درس       ادى م د ش یر محم م  ود. تیس ارتھ بالقس المى وحض اریخ االس تاذ الت ة أس ى مرجون عل

 التاریخ االسالمى وحضارتھ بالقسم  . 
 القرار : وافقت اللجنة

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

لقدرات العلمیة و البحثیة ألساتذتھا الجودة التعلیمیة و البحثیة ، و مواكبة التطورات العلمیة و الفكریة و التكنولوجیة ، و ذلك بالتطویر المستمر للبرامج التعلیمیة و ا
، و تلبیة احتیاجات المجتمع   یمیة حدیثة ،و متابعة الخریجین، و إتاحة الفرصة لھا لمتابعة الجدید من العلوم و المعارف و الخبراتو طالبھا ، و استخدام وسائل تعل

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

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

 .  المستدامة للمجتمع

  وافق مجلس الكلیة.
  

د        .٦ وم االح تھ ی اریخ بجلس م الت س قس ة مجل وع : موافق ة    ٢٠١٨/  ٩/  ٢الموض ى  الخط عل
ى        ا دینى ف اب ال ور الخط وان : تط ویس :بعن ل ع د خلی د أحم د أحم ب / محم ن الطال ھ م لمقدم

المیة  ة االس ن الدول ة    م ة النبوی ن البعث ة (     م ة األموی ة الدول ى نھای ة ال ة النبوی  –البعث
ـ ١٣٢ تیر    ٧٥٠ -٦١٠ھ ة الماجس ات درج تكمال متطلب دة    –م ) الس اعات المعتم ام الس  –بنظ

الم   اریخ اس عبھ ت المى    ش اریخ االس تاذ الت ة أس ى مرجون د عل راھیم محم راف / أ.د. إب ى ، باش
ارتھ      المى وحض اریخ االس درس الت ھ م وس عبدرب ر بھن ھ نص م    ود. ھنی ارتھ بالقس وحض

 بكلیة التربیة جامعة دمنھور  . 
 القرار : وافقت اللجنة  -
 -القرار  :   

  وافق مجلس الكلیة.
 

اریخ  .٧ س الت ة مجل وع :  موافق ى  الموض تھ ف ى     ٢٠١٨/ ٩/  ٢بجلس اء ف ا ج اد م ى اعتم عل
راھیم         ود اب ى محم ن أ.د./ عفیف كلھ م أھیلى المش ان الت ة االمتح ر لجن د   –تقری ى أحم وأ.د./ عل

یونى             ید بس د الس ب/ محم از الطال ادت باجتی ى أف ة ، والت ى مرجون د عل راھیم محم ید وأ.د./إب الس
دیر   رى بتق ان التحری تكمل  (Aاالمتح ب یس دة   )والطال اعات المعتم ام الس دكتوراة بنظ ات ال متطلب

لمیھ     ھ س ي مدین یعھ ف ریة للش ات الس ا : التنظیم ھ عنوانھ المى واطروحت اریخ االس عبھ الت ش
ة العباسی ر الدول الل عص ـخ ـ / ٦٥٦ -١٣٢ة ( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  -٧٥٠ھ

 م ) .١٢٥٨
 القرار : وافقت اللجنة 

 -ار  : القر  
  وافق مجلس الكلیة.

 
د    .٨ وم األح ى ی تھ ف اریخ بجلس م الت س قس ة مجل وع : موافق تح  ٢٠١٨/  ٩/  ٢الموض ى ف عل

ات        ررات الدراس ع مق ة وتوزی عب األربع ف للش ل الخری ا فص ات العلی ى الدراس ة ف اب الدراس ب
  العلیا لمرحلتى الماجستیر والدكتواره فرع التاریخ الحدیث والمعاصر

  افقت اللجنة القرار : و
 -القرار  :   

  وافق مجلس الكلیة.
 

د        - .٩ وم األح ى ی تھ ف اریخ بجلس م الت س قس ة مجل ى     ٢٠١٨/  ٩/  ٢موافق ة / فیف نح الطالب ى م عل
اریخ           رع الت دة  ف اعات المعتم ام الس ى اآلداب بنظ تیر ف ة الماجس وان درج د عل د محم أحم

ر        ى مص یة ف ة الروس وع : " الجالی ى موض ر ف دیث والمعاص د ١٩١٤/  ١٨٣٦ الح م ) وق
 أتمت الطالبة تصویبات لجنة الحكم والمناقشة حسب إفادة لجنة االشراف .
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لقدرات العلمیة و البحثیة ألساتذتھا الجودة التعلیمیة و البحثیة ، و مواكبة التطورات العلمیة و الفكریة و التكنولوجیة ، و ذلك بالتطویر المستمر للبرامج التعلیمیة و ا
، و تلبیة احتیاجات المجتمع   یمیة حدیثة ،و متابعة الخریجین، و إتاحة الفرصة لھا لمتابعة الجدید من العلوم و المعارف و الخبراتو طالبھا ، و استخدام وسائل تعل

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

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

 .  المستدامة للمجتمع

 القرار : وافقت اللجنة 
 -القرار  :   

  وافق مجلس الكلیة.
  

  خامسا: موضوعات قسم اآلثار والدراسات الیونانیة والرومانیة : 
ة    الموضوع : -١ ات الیونانی اریخ     موافقة مجلس قسم اآلثار والدراس دة بت ة بجلستھ المنعق  ٢٠١٨/  ٩/  ٢والرومانی

ة للدراسات    ٤على أال یزید عدد مواد التكمیلى فى الدراسات العلیا عن  مواد وذلك بناء على كتاب السید وكیل الكلی
نانیة ، من قانون تنظیم الجامعات والمواد التكمیلیة ھى ( مدخل علم اآلثار ، عمارة یو ١٤العلیا واستنادا للمادة رقم 

 فخار رومانى ، أثار العالم العربى ) .
  وافقت اللجنة.:القرار

 -القرار  :   
  وافق مجلس الكلیة.

 
اریخ األحد           -٢ دة بت ة بجلستھ المنعق ة والرومانی ات الیونانی ار والدراس ى   ٢٠١٨/  ٩/  ٢موافقة مجلس قسم اآلث عل

 اجستیرو  الدكتواره.بدرجة الم ٢٠١٨/٢٠١٩لدراسات العلیا بفصل الخریف اقبول طالب 
 القرار : وافقت اللجنة 

 -القرار  :   
  وافق مجلس الكلیة.

  
  

 سادسا: قسم الفلسفة 
على الخطة المقدمة من  ٢٠١٨/  ٩/  ٢الموضوع : موافقة مجلس قسم الفلسفة بجلستھ فى یوم األحد الموافق  -١

تھ فى الفكر الغربى الحدیث بین النظریة الطالب / محمد عبد المولى سلومھ وموضوعھا : " حقوق المواطن وواجبا
والتطبیق منظور نقدى " الستكمال متطلبات الحصول على درجة الماجستیر بنظام الساعات المعتمدة وتتكون لجنة 

 االشراف من 
 أ.د/ فضل اهللا اسماعیل   أستاذ فلسفة السیاسة ورئیس القسم  - 
  المساعد بالقسم أستاذ االخالق االسالمیة      د/ عصام المصرى  - 

  القرار : وافقت اللجنة  
 -القرار  :   

  وافق مجلس الكلیة.
  

  العالقات الثقافیة والخارجیة :موضوعات :  سابعًا
  
  

بشأن موافقة القسم على خطة االبداع واالبتكار  ٢/٩/٢٠١٨كتاب مجلس قسم التاریخ بجلستھ المنعقدة بتاریخ   أوًال /
  دي تیسیر محمد شا ٠المقدمة من د

  .القرار : وافقت اللجنة 
 -القرار  :   
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وم اإلنسانیة   تقدم الكلیة خدمة تعلیمیة وبحثیة متمیزة ترقى إلى مستوى التمیز واإلبداع في مجال اآلداب وا اییر         لعل ى مع تنادًا إل ا اس ًا و إقلیمی ى سوق العمل محلی ف

لقدرات العلمیة و البحثیة ألساتذتھا الجودة التعلیمیة و البحثیة ، و مواكبة التطورات العلمیة و الفكریة و التكنولوجیة ، و ذلك بالتطویر المستمر للبرامج التعلیمیة و ا
، و تلبیة احتیاجات المجتمع   یمیة حدیثة ،و متابعة الخریجین، و إتاحة الفرصة لھا لمتابعة الجدید من العلوم و المعارف و الخبراتو طالبھا ، و استخدام وسائل تعل

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

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

 .  المستدامة للمجتمع

  وافق مجلس الكلیة.
  

بشأن موافقة القسم على خطة الصالون الثقافي  ٢/٩/٢٠١٨كتاب مجلس قسم التاریخ بجلستھ المنعقدة بتاریخ   ثانیا/
  میرفت فراج   ٠المقدمة من د

  القرار : وافقت اللجنة
 -القرار  :   

  وافق مجلس الكلیة.
  

بشأن حضور  ٢/٩/٢٠١٨كتاب مجلس قسم االثار والدراسات الیونانیة والرومانیة بجلستھ المنعقدة بتاریخ   ثالثا /
عبیر قاسم ورشة عمل باالكادیمیة العربیة للعلوم والتكنولوجیا ومشاركتھا بورقة بحثیة تحت عنوان "  ٠د٠ا

Heritage and Humanity ١٩/٧/٢٠١٨یوم الخمیس  
  علماالقرار : أحیطت اللجنة 

 -القرار  :   
  أحیط مجلس الكلیة علمًا.

  
اسماء الشیخ  ٠بشأن حضور د  ١/٩/٢٠١٨كتاب مجلس قسم اللغة االنجلیزیة وادابھا بجلستھ المنعقدة بتاریخ   رابعا/

المؤتمر االدبي المنعقد بمعھد الشرق والغرب باسبانیا وسوف تشارك ببحث تحت عنوان " التنورة والمسرح التعبیري 
  ٢٠١٩ینایر  ٢٤-٢٢ذلك في الفترة من " و

  القرار : وافقت اللجنة 
 -القرار  :   

  وافق مجلس الكلیة.
  

مجدي تراب  ٠د٠بشأن الطلب المقدم من ا  ٣/٩/٢٠١٨كتاب مجلس قسم الجغرافیا بجلستھ المنعقدة بتاریخ   خامسا /
  بجمھوریة سلوفینیا  nova gorcia  ة الذي طرحتھ جامع  karstologyبخصوص توقیع برتوكول تعاون مع برنامج 

  القرار : أحیطت اللجنة علما
 -القرار  :   

  أحیط مجلس الكلیة علمًا.
  

عبدالعظیم احمد  ٠د٠بشأن حضور كل من  ا  ٣/٩/٢٠١٨كتاب مجلس قسم الجغرافیا بجلستھ المنعقدة بتاریخ   سادسا/
  التعلم االلكتروني المدمج " وذلك خالل الفترة من  عالء عزت دورة بعنوان " مھارات ٠د٠ماجد شعلة ، ا ٠د٠، ا
 بمبنى ادارة الجامعة ٨/٢٠١٨/ ١٩-١٨

  القرار : أحیطت اللجنة علما



    

                                                                                                                                               
        Damanhur university                                                                                                         جامعة دمنھور                
          Faculty of Art              كلیة اآلداب                                                                                                                  

                                                         
  

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

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

لقدرات العلمیة و البحثیة ألساتذتھا الجودة التعلیمیة و البحثیة ، و مواكبة التطورات العلمیة و الفكریة و التكنولوجیة ، و ذلك بالتطویر المستمر للبرامج التعلیمیة و ا
، و تلبیة احتیاجات المجتمع   یمیة حدیثة ،و متابعة الخریجین، و إتاحة الفرصة لھا لمتابعة الجدید من العلوم و المعارف و الخبراتو طالبھا ، و استخدام وسائل تعل

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

مستوى  بأساتذتھا وخریجیھا إلى وتصل امكانة مرموقة بین نظائرھ
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.

  
مرفت فراج علي جائزة  ٠بشأن حصول د ٢/٩/٢٠١٨كتاب مجلس قسم التاریخ بجلستھ المنعقدة بتاریخ   سابعا /

  ودة للمسابقة التي اقامتھا وحدة ضمان الجودة بالكلیة التمیز والج
  القرار : أحیطت اللجنة علما

 -القرار  :   
  أحیط مجلس الكلیة علمًا.

  
ابراھیم مرجونة علي  ٠د٠بشأن حصول  ا ٢/٩/٢٠١٨كتاب مجلس قسم التاریخ بجلستھ المنعقدة بتاریخ   ثامنا/

  دورات :
  جامعة دمنھوردورة التعلم االلكتروني المدمج من  -
 شھادة تقدیر من وحدة ضمان الجودة عن ورشة عمل بعنوان " الھویة واالنتماء " -
 من الجھاز العربي لالعتماد  ISOدورة كفاءة مقیمى جھات االعتماد طبقا للمواصفات الدولیة  -

  القرار : أحیطت اللجنة علما
 -القرار  :   

  أحیط مجلس الكلیة علمًا.
  

  فایز انور علي دورات : ٠بشأن حصول  د ٢/٩/٢٠١٨سم التاریخ بجلستھ المنعقدة بتاریخ كتاب مجلس ق  تاسعا /
  دورة التعلم االلكتروني المدمج من جامعة دمنھور -
 دورة االنتحال العلمى من المجلس االعلي للجامعات -
 ٢٠١٨اغسطس  ١٤-١٢دورة الكتابات والنقوش الثمودیة من مكتبة االسكندریة في الفترة من  -

  رار : أحیطت اللجنة علماالق
 -القرار  :   

  أحیط مجلس الكلیة علمًا.
 

  صابر صادق علي دورات : ٠بشأن حصول  د ٢/٩/٢٠١٨كتاب مجلس قسم التاریخ بجلستھ المنعقدة بتاریخ   عاشرا/
المستوي الثالث والتي نظمھا المركز الثقافي الفرنسیسكانى في الفترة   " ICONS AND WORLDدورة "   -

  بمقر كنیسة سانت كاترین باالسكندریة ٢٠١٨مایو  ٥- ٣من 
 ١١- ٨المستوي الرابع والتي نظمھا المركز الثقافي الفرنسیسكانى في الفترة من  HOLY ICONS دورة "   -

 بمقر كنیسة سانت كاترین باالسكندریة ٢٠١٨اغسطس 
 ٢٠١٨اغسطس  ١٤-١٢دورة الكتابات والنقوش الثمودیة من مكتبة االسكندریة في الفترة من  -
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  رسالة الكلیة :
وم اإلنسانیة   تقدم الكلیة خدمة تعلیمیة وبحثیة متمیزة ترقى إلى مستوى التمیز واإلبداع في مجال اآلداب وا اییر         لعل ى مع تنادًا إل ا اس ًا و إقلیمی ى سوق العمل محلی ف

لقدرات العلمیة و البحثیة ألساتذتھا الجودة التعلیمیة و البحثیة ، و مواكبة التطورات العلمیة و الفكریة و التكنولوجیة ، و ذلك بالتطویر المستمر للبرامج التعلیمیة و ا
، و تلبیة احتیاجات المجتمع   یمیة حدیثة ،و متابعة الخریجین، و إتاحة الفرصة لھا لمتابعة الجدید من العلوم و المعارف و الخبراتو طالبھا ، و استخدام وسائل تعل

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

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

 .  المستدامة للمجتمع

  ٢٠١٨اغسطس  ٢٨ورشة عمل عن " الھویة واالنتماء " بمكتبة االسكندریة في  -
 في وحدة ضمان الجودة بالكلیة ٢٠١٨اغسطس  ٣٠ورشة عمل عن " الشباب ودوره في حمایة البیئة " في  -
 ة بالكلیة في وحدة ضمان الجود ٢٠١٨سبتمبر  ١ورشة عمل عن " مھارات فن التعامل وحسن االستقبال " قي  -

  القرار : أحیطت اللجنة علما
 -القرار  :   

  أحیط مجلس الكلیة علمًا.
 

احمد عبدالعزیز  ٠د٠بشأن حصول  ا ٢/٩/٢٠١٨كتاب مجلس قسم التاریخ بجلستھ المنعقدة بتاریخ   حادي عشر/
  عیسي  علي دورة التعلم االلكتروني المدمج من جامعة دمنھور

  القرار : أحیطت اللجنة علما
 -القرار  :   

  أحیط مجلس الكلیة علمًا.
  

فایزة محمد ملوك  علي  ٠بشأن حصول  د ٢/٩/٢٠١٨كتاب مجلس قسم التاریخ بجلستھ المنعقدة بتاریخ   ثاني عشر/
  دورة التعلم االلكتروني المدمج من جامعة دمنھور

  القرار : أحیطت اللجنة علما
 -القرار  :   

  أحیط مجلس الكلیة علمًا.
  

تیسیر شادي  علي دورة  ٠بشأن حصول  د ٢/٩/٢٠١٨كتاب مجلس قسم التاریخ بجلستھ المنعقدة بتاریخ   عشر/ثالث 
من   ISOالتعلم االلكتروني المدمج من جامعة دمنھور ودورة كفاءة مقیمى جھات االعتماد طبقا للمواصفات الدولیة 

  الجھاز العربي لالعتماد
  القرار : أحیطت اللجنة علما

 -ر  : القرا  
  أحیط مجلس الكلیة علمًا.

 
فایز انور المؤتمر  ٠بشأن حضور د ٢/٩/٢٠١٨كتاب مجلس قسم التاریخ بجلستھ المنعقدة بتاریخ   رابع عشر /

  الدولى
" فزان عبر العصور " ببحث یحمل عنوان " مناظر الرعي دراسة مقارنة بمناظر جبال اكاكوس وھضبتي امساك  

 -٢٩ظمھ كلیة التاریخ والحضارة بجامعة السید محمد بن علي السنوسى بلیبیا في الفترة من ارتافت ومیللت " والذي تن
    ٢٠١٨اكتوبر  ٣١

  القرار : وافقت اللجنة 
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  رسالة الكلیة :
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لقدرات العلمیة و البحثیة ألساتذتھا الجودة التعلیمیة و البحثیة ، و مواكبة التطورات العلمیة و الفكریة و التكنولوجیة ، و ذلك بالتطویر المستمر للبرامج التعلیمیة و ا
، و تلبیة احتیاجات المجتمع   یمیة حدیثة ،و متابعة الخریجین، و إتاحة الفرصة لھا لمتابعة الجدید من العلوم و المعارف و الخبراتو طالبھا ، و استخدام وسائل تعل

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

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

 .  المستدامة للمجتمع

 -القرار  :   
  وافق مجلس الكلیة.

  
فایزة صقر في  ٠د٠بشأن مشاركة ا ٢/٩/٢٠١٨كتاب مجلس قسم التاریخ بجلستھ المنعقدة بتاریخ   خامس عشر/

  ٢٠١٨اغسطس  ١٤-١٢الكتابات والنقوش الثمودیة من مكتبة االسكندریة في الفترة من دورة 
  القرار : أحیطت اللجنة علما

 -القرار  :   
  أحیط مجلس الكلیة علمًا.

 
فایزة محمد ملوك  ٠بشأن القاء  د ٢/٩/٢٠١٨كتاب مجلس قسم التاریخ بجلستھ المنعقدة بتاریخ   سادس عشر /

یولیو احداث ونتائج " من جمعیة االسرة بدمنھور بمناسبة االحتفال بذكري الثورة                                      ٢٣ورة محاضرة بعنوان " ث
  القرار : أحیطت اللجنة علما

 -القرار  :   
  أحیط مجلس الكلیة علمًا.

  
بشأن  ٢/٩/٢٠١٨لمنعقدة بتاریخكتاب مجلس قسم االثار والدراسات الیونانیة والرومانیة بجلستھ ا  سابع عشر/

  حنان الشافعي علي دورة التعلم االلكتروني المدمج من جامعة دمنھور ٠د٠االسیدة حصول 
  القرار : أحیطت اللجنة علما

 -القرار  :   
  أحیط مجلس الكلیة علمًا.

  
بشأن  ٢/٩/٢٠١٨ریخ كتاب مجلس قسم االثار والدراسات الیونانیة والرومانیة بجلستھ المنعقدة بتا  ثامن عشر/

  سماح الصاوي علي دورة التعلم االلكتروني المدمج من جامعة دمنھور ٠د٠ا السیدة  حصول
  القرار : أحیطت اللجنة علما

 -القرار  :   
  أحیط مجلس الكلیة علمًا.

  
بشأن  ٢/٩/٢٠١٨كتاب مجلس قسم االثار والدراسات الیونانیة والرومانیة بجلستھ المنعقدة بتاریخ   تاسع عشر /

  نھي عبدالرحمن علي دورة التعلم االلكتروني المدمج من جامعة دمنھور ٠حصول د
  القرار : أحیطت اللجنة علما

 -القرار  :   
  أحیط مجلس الكلیة علمًا.
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لقدرات العلمیة و البحثیة ألساتذتھا الجودة التعلیمیة و البحثیة ، و مواكبة التطورات العلمیة و الفكریة و التكنولوجیة ، و ذلك بالتطویر المستمر للبرامج التعلیمیة و ا
، و تلبیة احتیاجات المجتمع   یمیة حدیثة ،و متابعة الخریجین، و إتاحة الفرصة لھا لمتابعة الجدید من العلوم و المعارف و الخبراتو طالبھا ، و استخدام وسائل تعل

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

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

 .  المستدامة للمجتمع

  
بشأن حصول  ٢/٩/٢٠١٨كتاب مجلس قسم االثار والدراسات الیونانیة والرومانیة بجلستھ المنعقدة بتاریخ   عشرون /

   ١/٩/٢٠١٨بیر قاسم علي دورة " مھارات فن التعامل وحسن االستقبال بوحدة ضمان الجودة بتاریخ ع ٠د٠ا
  القرار : أحیطت اللجنة علما

 -القرار  :   
  أحیط مجلس الكلیة علمًا.

  
 ٢/٩/٢٠١٨كتاب مجلس قسم االثار والدراسات الیونانیة والرومانیة بجلستھ المنعقدة بتاریخ   الحادي والعشرون /

   ٢٤/٩/٢٠١٨شیرویت فضل محاضرة عامة بمكتبة االسكندریة بتاریخ  ٠بشأن القاء د
  القرار : أحیطت اللجنة علما

 -القرار  :   
  أحیط مجلس الكلیة علمًا.

  
اسالم فوزي  ٠بشأن اشتراك د ٣/٩/٢٠١٨كتاب مجلس قسم االجتماع بجلستھ المنعقدة بتاریخ   الثاني والعشرون/

االجتماع في مؤتمر بعنوان " االعتدال في الخطاب الدیني والسیاسي واثره في تعزیز التنمیة  المدرس بقسم –انس 
دراسة في مفھوم االعتدال  –المجتمعیة " وسوف تشارك فیھ ببحث بعنوان  " التعددیة الحزبیة وثقافة الفوضي 

  السیاسي بعد
   ٢٠١٨نوفمبر  ١اكتوبر الي ٣١یونیو في مصر " بجامعة االنبار بالعراق خالل الفترة من  ٣٠ 

  القرار : وافقت اللجنة 
 -القرار  :   

  أحیط مجلس الكلیة علمًا.
  

حسام محمد  ٠بشأن حصول د ٢/٩/٢٠١٨كتاب مجلس قسم الفلسفة بجلستھ المنعقدة بتاریخ   الثالث والعشرون/
  رحومھ علي دورة التعلم االلكتروني المدمج من جامعة دمنھور

  لجنة علماالقرار : أحیطت ال
 -القرار  :   

  أحیط مجلس الكلیة علمًا.
  

ایات عادل زكریا  ٠بشأن حصول د ٢/٩/٢٠١٨كتاب مجلس قسم الفلسفة بجلستھ المنعقدة بتاریخ   الرابع والعشرون/
  علي دورة التعلم االلكتروني المدمج من جامعة دمنھور

  القرار : أحیطت اللجنة علما
 -القرار  :   

  ة علمًا.أحیط مجلس الكلی
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  رسالة الكلیة :
وم اإلنسانیة   تقدم الكلیة خدمة تعلیمیة وبحثیة متمیزة ترقى إلى مستوى التمیز واإلبداع في مجال اآلداب وا اییر         لعل ى مع تنادًا إل ا اس ًا و إقلیمی ى سوق العمل محلی ف

لقدرات العلمیة و البحثیة ألساتذتھا الجودة التعلیمیة و البحثیة ، و مواكبة التطورات العلمیة و الفكریة و التكنولوجیة ، و ذلك بالتطویر المستمر للبرامج التعلیمیة و ا
، و تلبیة احتیاجات المجتمع   یمیة حدیثة ،و متابعة الخریجین، و إتاحة الفرصة لھا لمتابعة الجدید من العلوم و المعارف و الخبراتو طالبھا ، و استخدام وسائل تعل

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

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

 .  المستدامة للمجتمع

  
عصام كمال  ٠بشأن حصول د ٢/٩/٢٠١٨كتاب مجلس قسم الفلسفة بجلستھ المنعقدة بتاریخ   الخامس والعشرون/

  المصري علي دورة التعلم االلكتروني المدمج من جامعة دمنھور
  القرار : أحیطت اللجنة علما

 -القرار  :   
  أحیط مجلس الكلیة علمًا.

  
فضل اهللا  ٠د٠بشأن حصول ا ٢/٩/٢٠١٨قسم الفلسفة بجلستھ المنعقدة بتاریخ كتاب مجلس   السادس والعشرون/

  محمد اسماعیل علي دورة التعلم االلكتروني المدمج من جامعة دمنھور
  القرار : أحیطت اللجنة علما

 -القرار  :   
  أحیط مجلس الكلیة علمًا.

  
عصام كمال  ٠بشأن حضور د ٢/٩/٢٠١٨ریخ كتاب مجلس قسم الفلسفة بجلستھ المنعقدة بتا  السابع والعشرون/

   ١/٩/٢٠١٨المصري ورشة عمل بعنوان " مھارات فن التعامل وحسن االستقبال في وحدة ضمان الجودة بالكلیة في 
  القرار : أحیطت اللجنة علما

 -القرار  :   
  أحیط مجلس الكلیة علمًا.

  
عصام كمال  ٠بشأن حصول د ٢/٩/٢٠١٨بتاریخ  كتاب مجلس قسم الفلسفة بجلستھ المنعقدة  الثامن والعشرون/

المصري علي شھادة تقدیر من مدیریة التربیة والتعلیم توجیھ عام الصحافة واالعالم التربوي بالبحیرة اللقائھ ندوة 
  ١/٨/٢٠١٨بعنوان : اخالقیات التواصل واالتصال " والحصول علي مركز " التمیز علي مستوي الجامعة " في 

  اللجنة علما القرار : أحیطت
 -القرار  :   

  أحیط مجلس الكلیة علمًا.
  
 ٢٤/٩/٢٠١٨بجلستھ المنعقدة بتاریخ  األثار والدراسات الیونانیة والرومانیةكتاب مجلس قسم   والعشرون/ تاسعال

بموافقة المجلس على حضور السیدة أ.د/ عبیر عبدالمحسن قاسم  استكمال ورشة عمل بالیونان وذلك تبع مشروع 
  االتحاد األوربى  بعنوان : –اسمسوس ایر

Edu - Education and Capacity Building in Museum Studies MUST 
5741090 EPP- 1-EG-EPPKA2-CBHE-JP   

  .٢٠١٨نوفمبر  ١اكتوبر وحتى  ٣١وفي فى الفترة من  
  وافقت اللجنة القرار : 

 -القرار  :   
  وافق مجلس الكلیة .
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  رسالة الكلیة :
وم اإلنسانیة   تقدم الكلیة خدمة تعلیمیة وبحثیة متمیزة ترقى إلى مستوى التمیز واإلبداع في مجال اآلداب وا اییر         لعل ى مع تنادًا إل ا اس ًا و إقلیمی ى سوق العمل محلی ف

لقدرات العلمیة و البحثیة ألساتذتھا الجودة التعلیمیة و البحثیة ، و مواكبة التطورات العلمیة و الفكریة و التكنولوجیة ، و ذلك بالتطویر المستمر للبرامج التعلیمیة و ا
، و تلبیة احتیاجات المجتمع   یمیة حدیثة ،و متابعة الخریجین، و إتاحة الفرصة لھا لمتابعة الجدید من العلوم و المعارف و الخبراتو طالبھا ، و استخدام وسائل تعل

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

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

 .  المستدامة للمجتمع

بموافقة  ٢٤/٩/٢٠١٨بجلستھ المنعقدة بتاریخ  األثار والدراسات الیونانیة والرومانیةسم كتاب مجلس ق  /الثالثون
المجلس على حضور السیدة أ.د/ سماح محمد الصاوى   استكمال ورشة عمل بالیونان وذلك تبع مشروع ایراسمسوس 

  االتحاد األوربى  بعنوان : –
Edu - Education and Capacity Building in Museum Studies MUST 

5741090 EPP- 1-EG-EPPKA2-CBHE-JP   
  .٢٠١٨نوفمبر  ١اكتوبر وحتى  ٣١وفي فى الفترة من  

  وافقت اللجنة القرار : 
 -القرار  :   

  وافق مجلس الكلیة .
  
  

  امنًا : موضوعات المكتبة  :ث
  
  
بضرورة توجیھ السید/ فایز  التصدیق على قرار اللجنة في الجلسة السابقة و تؤكد اللجنة على قرارھا السابق .١

 بلتاجى للعمل كمناول في المكتبة.
 -القرار  :   

  أحیط مجلس الكلیة علمُا.
  

ناقشت اللجنة مد ساعات العمل بالمكتبة للساعة الرابعة مساًء وذلك نظیر مبلغ مستقطع للسادة العاملین على أن  .٢
 یكون الصرف من الجھھ التى تحددھا الجامعة .

 للجنة .القرار وافقت ا
 -القرار  :   

  وافق مجلس الكلیة 
  

اعتمدت اللجنة الجدول األسبوعى القسام الكلیة بالمكتبة بحیث یكون لكل قسم یومین أسبوعیًا لتنظیم العمل داخل  .٣
 المكتبة وذلك لكثرة اعداد الطالب وضیق المكان و قلة عدد المناولین بھا .

 القرار وافقت اللجنة .
 -القرار  :   

  مجلس الكلیة وافق 
  

تؤكد اللجنة على قرارھا السابق بضرورة توفیر ماكینة تصویر للمكتبة خدمة للطالب والمستفیدین منھا و ذلك  .٤
 .للحافظ على الكتب من التلف والضیاع .

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

لقدرات العلمیة و البحثیة ألساتذتھا الجودة التعلیمیة و البحثیة ، و مواكبة التطورات العلمیة و الفكریة و التكنولوجیة ، و ذلك بالتطویر المستمر للبرامج التعلیمیة و ا
، و تلبیة احتیاجات المجتمع   یمیة حدیثة ،و متابعة الخریجین، و إتاحة الفرصة لھا لمتابعة الجدید من العلوم و المعارف و الخبراتو طالبھا ، و استخدام وسائل تعل

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

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

 .  المستدامة للمجتمع

  أحیط مجلس الكلیة علمُا.
لمساعد بقسم الجغرافیا و بیانھا كالتالى قبول االھداءات الواردة للمكتبة من الدكتور/ محمد عوض السمنى األستاذ ا .٥

: 
 .٢٠٠٥) ٧٨مجلة الجمعیة الجغرافیة المصریة عدد ( -
 .٢٠٠٧) ٨٠مجلة الجمعیة الجغرافیة المصریة عدد ( -
 .٢٠١١) ٨٤مجلة الجمعیة الجغرافیة المصریة عدد ( -
 .٢٠١٦) ٦٧مجلة الجمعیة الجغرافیة المصریة عدد ( -
 .٢٠١٥) ٧٦یة  عدد (مجلة كلیة اآلداب جامعة االسكندر -
 .٢٠١٦) ٨١مجلة كلیة اآلداب جامعة االسكندریة  عدد ( -
 ٢٠١٦مجلة وزارة الزراعة ( انتاج الخضر تحت الصوب  -
 .٢٠١٥وزارة الزراعة ( فاكھھ انتاج الزبت مجلة  -
 جامعة االسكندریة كلیة اآلداب موارد المیاة و قضایا التنمیة في الوطم العربي.مجلة  -

  شكر لسیادتھ على ھذه االھداءات القیمة .وتوجھ اللنة ال
 -القرار  :   

  أحیط مجلس الكلیة علمُا مع توجیھ الشكر لسیادتھ.
  
  

  :   المختبرات واألجھزة العلمیةًا:   موضوعات تاسع
  

  أوال : التصدیق على المجلس السابق 
  .وحده طابعة لسد العجز  ٢٠جھاز كمبیوتر مع  ٢٠ثانیا: أوصت اللجنة بطلب 

  لقرار :ا
  أحیط مجلس الكلیة علمًا 

 
  ثالثا : ضروره صیانة جھاز طابعة برایل بوحدة المكفوفین 

  القرار :
  أحیط مجلس الكلیة علمًا.

 
  رابعا : خطاب قسم الفلسفة بشأن 

مرواح تھویة لبعض القاعات بالدور السادس ، جھاز كمبیوتر وطابعة حدیثة للسكرتاریة القسم  –شو  اجھاز دات
 سكرتاریة قسم السیاسة تحتاج كمبیوتر وطابعة حدیثة .وكذا 

  القرار :
  أحیط مجلس الكلیة علمًا.
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  رسالة الكلیة :
وم اإلنسانیة   تقدم الكلیة خدمة تعلیمیة وبحثیة متمیزة ترقى إلى مستوى التمیز واإلبداع في مجال اآلداب وا اییر         لعل ى مع تنادًا إل ا اس ًا و إقلیمی ى سوق العمل محلی ف

لقدرات العلمیة و البحثیة ألساتذتھا الجودة التعلیمیة و البحثیة ، و مواكبة التطورات العلمیة و الفكریة و التكنولوجیة ، و ذلك بالتطویر المستمر للبرامج التعلیمیة و ا
، و تلبیة احتیاجات المجتمع   یمیة حدیثة ،و متابعة الخریجین، و إتاحة الفرصة لھا لمتابعة الجدید من العلوم و المعارف و الخبراتو طالبھا ، و استخدام وسائل تعل

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

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

 .  المستدامة للمجتمع

  

  :  خدمة المجتمع وتنمیة البیئة :   موضوعات ًاعاشر
  

 .ید  الطالب الجدد للعام الدراسى الجداالستعداد الستقبال  -١
  : القرار
ع وتنمیة البیئة بالتواجد أول یوم بالدراسة الستقبال أ.د/ وكیل الكلیة ومقرر اللجنة أعضاء لجنة خدمة المجتم طالب

  م على الكلیة وأقسامھا العلمیة یفھالطالب الجدد والتواصل مع الطالب مع عمل لقاء بالطالب لتعر
  القرار :

  الكلیة علمًا. أحیط مجلس
  

لعام الدراسى من ضروه وضع خطة استراتیجیة للجنة خدمة المجتمع وتنمیة البیئة یتم العمل بھا على مدار ا -٢
 أجل تنمیة موراد الكلیة وخدمة المجتمع البحراوى .

  القرار :
یقوم كل عضو باللجنة بوضع تصور مستقبلى مع التركیز على تالشى  السلبیات التى ظھرت على مدار العام 

  ع . الماضى  وامكانیة خلق نوع من التواصل بین المجتمع المدنى والكلیة ودور اللجنة فى خدمة المجتم
  القرار :

  أحیط مجلس الكلیة علمًا.
  

 التأكید على انشاء جمعیة اسكان ألعضاء ھیئة التدریس بالجامعة   -٣
  القرار :

یتم مخاطبة الجامعة وفى حالة عدم الرد خالل شھر من تاریخھ یتم الدعوة النشاء جمعیة اسكان العضاء ھیئة 
  التدریس والعاملین خاصة بكلیة اآلداب .

  القرار :
  یط مجلس الكلیة علمًا.أح
  

 الملصقات التى یتم تعلیقھا بالكلیة  -٤
  القرار :

یتم التنبیھ من قبل اإلدارةعلى االقسام العلمیة  بعدم وضع أى ملصقات بدون مراجعة القسم العلمى أوال ثم 
  عرضھا على  اإلدارة

  القرار :
  أحیط مجلس الكلیة علمًا.
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  رسالة الكلیة :
وم اإلنسانیة   تقدم الكلیة خدمة تعلیمیة وبحثیة متمیزة ترقى إلى مستوى التمیز واإلبداع في مجال اآلداب وا اییر         لعل ى مع تنادًا إل ا اس ًا و إقلیمی ى سوق العمل محلی ف

لقدرات العلمیة و البحثیة ألساتذتھا الجودة التعلیمیة و البحثیة ، و مواكبة التطورات العلمیة و الفكریة و التكنولوجیة ، و ذلك بالتطویر المستمر للبرامج التعلیمیة و ا
، و تلبیة احتیاجات المجتمع   یمیة حدیثة ،و متابعة الخریجین، و إتاحة الفرصة لھا لمتابعة الجدید من العلوم و المعارف و الخبراتو طالبھا ، و استخدام وسائل تعل

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

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

 .  المستدامة للمجتمع

  
یف فكلیة یكون بالدور السابع مع بدایة العام الدراسى الجدید لتخناقشت اللجنة امكانیة عمل سوق خیرى بال -٥

 العبء على الطالب  
  القرار: 

  وافقت اللجنة ویتم عرض األمر على مجلس الكلیة 
  القرار :

  أحیط مجلس الكلیة علمًا.
  

 ناقشت اللجنة مشروع العالج ألعضاء ھیئة التدریس  -٦
  القرار:

العالج مع ضروه ضم االسرة إلى التأمین الصحى مع ومناشدة من مصاریف  % ٢٥التأكید على اعفاء 
  الجامعة  بإرسال بیان ألعضاء ھیئة التدریس بالمستشفیات والمعامل المتعاقده مع الجامعة

  القرار :
  أحیط مجلس الكلیة علمًا.

  
تعرف على معالم ناقشت اللجنة المقترح المقدم من أ.د/ ماجد محمد شعلة رحالت میدانیة من االقسام العلمیة ل -٧

 المحافظة كنوع من التواصل بین الجامعة والمجتمع
  القرار: 

  وافقت اللجنة  
  القرار :

  وافق مجلس الكلیة.
 
 على النحو التالى : ٩/٩/٢٠١٨محضر  وحدة األزمات والطوارئ المنعقد بتاریخ  -٨

  ماعات للجلسة القادمة.تم تأجیل االتفاق علي تحدید یوم من األسبوع األول من كل شھر لعقد االجت  -١
  تشكیل مجلس إدارة الوحدة علي النحو التالي: -٢

  أعضاء مجلس اإلدارة وفریق األزمة:
  صفتھ  االسم 

  عمید الكلیة ورئیس مجلس اإلدارة (بصفتھ)  حنان خمیس الشافعيأ.د/
  وكیل الكلیة لشؤون خدمة المجتمع والبیئة (بصفتھ)  وفدي السید أبوالنضرأ.م.د/

  المدیر التنفیذي لوحدة ضمان الجودة(بصفتھ)  محمد شادي تیسیرد/
  

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

لقدرات العلمیة و البحثیة ألساتذتھا الجودة التعلیمیة و البحثیة ، و مواكبة التطورات العلمیة و الفكریة و التكنولوجیة ، و ذلك بالتطویر المستمر للبرامج التعلیمیة و ا
، و تلبیة احتیاجات المجتمع   یمیة حدیثة ،و متابعة الخریجین، و إتاحة الفرصة لھا لمتابعة الجدید من العلوم و المعارف و الخبراتو طالبھا ، و استخدام وسائل تعل

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

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

 .  المستدامة للمجتمع

  
  أعضاء مجلس اإلدارة وفریق إدارة األزمة بالكلیة:  ( الفریق التنفیذي)

  صفتھ  االسم
  عمید الكلیة ورئیس مجلس اإلدارة (بصفتھ)  حنان خمیس الشافعيأ.د/

  لكلیة لشؤون خدمة المجتمع والبیئة (بصفتھ)وكیل ا  وفدي السید أبوالنضرأ.م.د/
  المدیر التنفیذي للوحدة  الدكتور/ أیمن محمد سالم

  نائب المدیر التنفیذي للوحدة  شیماء حلمى شحاتھالدكتور/ 
  عضًوا  الدكتور/ أحمد خمیس الفقى
  عضًوا  الدكتور/ صابر محمد صادق

الدكتور/ نسرین ھنداوى 
  ابراھیم

  عضًوا

  رج :دعم من الخا
  / زینب حمیدة ألستاذةا

  
  عضًوا

  عضًوا  ھند خالد /األستاذة
  قائم بعمل أمین الكلیة  األستاذة / نیفین رحومة

  مسئول األمن الداخلي بالكلیة  األستاذ / تامر خزیمي
  أعمال إداریة  األستاذ /  عاطف قندیل

  رئیس اتحاد الطالب  الطالب/ 
  دعم خارجي متغیر:

  صفتھ  االسم                      
  طبیب بشري    الدكتور / سعید ھویدي

  طبیب بشري    أشرف مطارید /الدكتور 
  صیدلي  الدكتور/ محمد برانیة

  مدیر معھد السالمة والصحة المھنیة بالبحیرة  الدكتور/ سداد عطا
  رئیس الوقایة والتدریب بإدارة الحمایة المدنیة  األستاذ/ محمد سلومة

  من الطلبة والطالبات بالكلیة متغیرین حسب الضرورة والحاجة. باإلضافة إلي عدد
  القرار :

  وافق مجلس الكلیة.
  
  تشكیل اللجان المنبثقة من الوحدة للبدء بمباشرة مھامھا، وھي علي النحو التالي: -٣
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  رسالة الكلیة :
وم اإلنسانیة   تقدم الكلیة خدمة تعلیمیة وبحثیة متمیزة ترقى إلى مستوى التمیز واإلبداع في مجال اآلداب وا اییر         لعل ى مع تنادًا إل ا اس ًا و إقلیمی ى سوق العمل محلی ف

لقدرات العلمیة و البحثیة ألساتذتھا الجودة التعلیمیة و البحثیة ، و مواكبة التطورات العلمیة و الفكریة و التكنولوجیة ، و ذلك بالتطویر المستمر للبرامج التعلیمیة و ا
، و تلبیة احتیاجات المجتمع   یمیة حدیثة ،و متابعة الخریجین، و إتاحة الفرصة لھا لمتابعة الجدید من العلوم و المعارف و الخبراتو طالبھا ، و استخدام وسائل تعل

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

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

 .  المستدامة للمجتمع

  والبیئة) أوال: لجنة السالمة والصحة المھنیة:(الرئیس الدائم للوحدة ھو وكیل الكلیة لشئون خدمة المجتمع -
وافق المجلس علي تكلیف الدكتور حمادة منسي برئاسة لجنة السالمة والصحة المھنیة علي أن یقوم بمباشرة مھام 
اللجنة التي تم توزیعھا علي سیادتھ مع باقي أعضاء اللجنة، ومتابعة أعمال اللجنة وتقدیم تقریر شھري لمدیر الوحدة، 

  وتم تشكیل اللجنة كالتالي:
 مادة منسي                            رئیس اللجنةح /الدكتور -
 نیفین رحومة                            قائم بعمل أمین الكلیة /األستاذة -
 مدیحة القاضي                           مسئول الشئون اإلداریة /األستاذة -
 لمخازنرمضان السید الجویلي                   مسئول المشتریات وا /األستاذ -
 إسماعیل أنور معروف                      مسئول المخازن /السید -
 علي صابر خلیل                          مسئول الحمایة المدنیة /السید -
 محمود عمر الشریف                      مسئول الشئون الفنیة /السید -
 دمة العامةعاقل یونس محمود                        مسئول الخ /السید -
  یحي رسالن /السید -

  القرار :
  وافق مجلس الكلیة.

  
  ثانًیا: لجنة األمن الداخلي:

وافق المجلس علي تكلیف الدكتور صابر محمد صادق برئاسة لجنة األمن الداخلي علي أن یقوم بمباشرة مھام اللجنة 
وتقدیم تقریر شھري لمدیر الوحدة، وتم  التي تم توزیعھا علي سیادتھ مع باقي أعضاء اللجنة، ومتابعة أعمال اللجنة

  تشكیل اللجنة كالتالي:
 صابر صادق                            رئیس اللجنة /الدكتور -
 تامر خزیمي                              مسئول األمن الداخلي بالكلیة /األستاذ -
 (شركة فالكون)مصطفي العسكري                      مسئول أمن البوابة  /األستاذ -
 مدنیین: أ. سالمة عبدالھادى  بصل        أ. دسوقي عبده دسوقى            أ. ناصف عباس عبدالحمید -

  القرار :
  وافق مجلس الكلیة.

  
 

  ثالًثا: لجنة التطویر والتوعیة واإلعالن:
ن علي أن یقوم بمباشرة وافق المجلس على تكلیف الدكتور أحمد خمیس شتیة برئاسة لجنة التطویر والتوعیة واإلعال

مھام اللجنة التي تم توزیعھا علي سیادتھ مع باقي أعضاء اللجنة، ومتابعة أعمال اللجنة وتقدیم تقریر شھري لمدیر 
الوحدة. على أن یكون عمل اللجنة بالتعاون مع باقي اللجان لرفع درجة االستعداد لمواجھة األزمات والطوارئ في حال 

  حدوثھا ال قدر اهللا.
  القرار :

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

لقدرات العلمیة و البحثیة ألساتذتھا الجودة التعلیمیة و البحثیة ، و مواكبة التطورات العلمیة و الفكریة و التكنولوجیة ، و ذلك بالتطویر المستمر للبرامج التعلیمیة و ا
، و تلبیة احتیاجات المجتمع   یمیة حدیثة ،و متابعة الخریجین، و إتاحة الفرصة لھا لمتابعة الجدید من العلوم و المعارف و الخبراتو طالبھا ، و استخدام وسائل تعل

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

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

 .  المستدامة للمجتمع

  
  رابًعا: اللجنة الطبیة:

زینب حمیدة برئاسة اللجنة الطبیة علي أن تقوم بمباشرة مھام اللجنة التي تم األستاذة / وافق المجلس على تكلیف
  توزیعھا علي سیادتھا مع باقي أعضاء اللجنة، ومتابعة أعمال اللجنة وتقدیم تقریر شھري لمدیر الوحدة.

  ن یكون عمل اللجنة بالتعاون مع باقي أعضاء الوحدة من الدعم الخارجي، وھم:على أ 
  طبیب بشري    الدكتور / سعید ھویدي

  طبیب بشري    أشرف مطارید /الدكتور 
  صیدلي  الدكتور/ محمد برانیة

  مدیر معھد السالمة والصحة المھنیة بالبحیرة  الدكتور/ سداد عطا
  وقایة والتدریب بإدارة الحمایة المدنیةرئیس ال  األستاذ/ محمد سلومة

مع التأكید علي  تقدیم تقاریر دوریة من السادة أعضاء الفریق وروؤساء اللجان الفرعیة المنبثقة من الوحدة، ومن ثم 
كتابة تقریر مجمع عن الوضع الداخلي بالكلیة متضمًنا نقاط القصور لمعالجتھا واالستعداد ألي خطر محتمل قد یحدث 

  ر اهللا، ونقاط القوة والثبات للحفاظ علي قوتھا ومتابعتھا حتي ال تتحول لنقطة ضعف.القد
  یتولي األستاذ عاطف قندیل المھام اإلداریة واألعمال الكتابیة بالوحدة. -٤
 2018/2019وافق المجلس على التجھیز لوضع خطة عمل للوحدة خالل العام الجامعي  -٥
ة إخالء في حاالت الطوارئ بمبني كلیة اآلداب بجامعة دمنھور بنظام "موشن قام المدیر التنفیذي بعمل خط -٦

جرافیك" (ودفع التكلفة المادیة) دون أخذ مقابل مادي من الكلیة كإھداء إلدارة الكلیة ولبث روح التعاون والمشاركة 
  ولنشر ثقافة الوقایة واالستعداد لألزمات والحاالت الطارئة.

یقدم أعضاء الوحدة مقترحاتھم مكتوبة واألفكار التي یمكن تنفیذھا من أجل الوقایة  تمت الموافقة على أن -٧
  واالستعداد لحدوث أزمات أو طوارئ ال قدر اهللا. 

وافق أعضاء الوحدة علي مخاطبة المسئول عن صیانة ومتابعة طفایات الحریق للوقوف علي حالتھا في الوقت  -٨
  الراھن.

خاطبة المسئول عن صیانة األسانسیرات الخاصة بالسادة أعضاء ھیئة التدریس وافق أعضاء الوحدة علي م -٩
  والطالب للوقوف علي حالتھا الفنیة ال سیما مع بدء قرب العام الدراسي.

بتحدیث بیانات وتلیفونات العمال المعینین بالكلیة ومن شركة الشروق  قندیل  الموافقة علي تكلیف األستاذ عاطف -١٠
تواجدھم لیتسني التواصل معھم بسھولة في حال حدوث مشكلة ال قدر اهللا، ألنھم أكثر األفراد تواجًدا في وتحدید أماكن 

  المبنى خالل الیوم.
تمت طباعة رؤیة ورسالة الوحدة لتكون أمام أعضاء ھیئة التدریس والطالب والعاملین طوال الوقت، لتحقیق  -١١

  ر التي یمكن حدوثھا ال قدر اهللا.أعلي درجات األمن والسالمة والحد من الخسائ
قام المدیر التنفیذي بعمل لوحات إرشادیة لخطة اإلخالء في حاالت الطوارئ للدور األرضي ولدور متكرر محدًدا  -١٢

علیھا مسارات الخروج األمن في حالة حدوث أمر طارئ ال قدر اهللا لتحقیق أعلي درجات األمن والسالمة قدر 
  المستطاع.

اء الوحدة بتقدیم حلول وخطط إخالء في حال حدوث حاالت طوارئ محتلفة موقعة من سیادتھم؛ وذلك یقوم أعض -١٣
  لوضعھا ضمن الئحة الوحدة على أن تسلم قبل االجتماع القادم.
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=========================================================  

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

لقدرات العلمیة و البحثیة ألساتذتھا الجودة التعلیمیة و البحثیة ، و مواكبة التطورات العلمیة و الفكریة و التكنولوجیة ، و ذلك بالتطویر المستمر للبرامج التعلیمیة و ا
، و تلبیة احتیاجات المجتمع   یمیة حدیثة ،و متابعة الخریجین، و إتاحة الفرصة لھا لمتابعة الجدید من العلوم و المعارف و الخبراتو طالبھا ، و استخدام وسائل تعل

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

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

 .  المستدامة للمجتمع

جنیھ؛ وذلك للحد من  ٥٠الموافقة علي مقترح تغریم الطالب المدخنین داخل المبني التعلیمي بغرامة مالیة قدرھا  -١٤
  ر التدخین الذي بات منتشًرا داخل المبنى التعلیمي للحرم الجامعي.انتشا
یھیب أعضاء الوحدة بجمیع المتواجدین والعاملین بالكلیة بضرورة التعاون لتوفیر األمن والسالمة، وضرورة  -١٦

  إبالغ أعضاء الوحدة بأي خلل یرونھ لتفادي ما یمكن حدوثھ من أزمة أو حالة طارئة ال قدر اهللا.
  قرار :ال

  وافق مجلس الكلیة.
  

  :   رعایة الشباب:   موضوعات حادى عشر
  
صندوق التكافل الخاص بتشكیل مجلس ادارة / المشرف على قسم رعایة الشباب بالكلیة  ة. كتاب السید ١

  ٢٠١٨/٢٠١٩للعام الجامعى  الفرعى لطالب االنتظام بالكلیة االجتماعى 
  القرار :

  ج كل من :وافق مجلس الكلیة على ترشی
 رئیسًا    السید أ.د/ وكیل الكلیة لشئون التعلیم والطالب  .١
  عضوًا        فایز أنور عبدالمطلبالدكتور/  .٢
 عضوًا        صادق سالم .صابر  محمد الدكتور/  .٣
الجھاز الفنى لرعایة الطالب  رئیس                                             السیدة / ثریا عبدالوھاب خلیفة  .٤

 ة .بالكلی
 الطالب / رئیس مجلس اتحاد طالب الكلیة . .٥

  
  .  بعد الظھر  الثانیة الساعةھذا وقد انتھى االجتماع 

  
  عمید الكلیة                                                                                                 

  
  

  حنان الشافعىأ.د/                                                                                                  


