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

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

ر يالمساھمة ف،و اء الشخصیة المص ل مشكالتھ ، و بن ذاتح ویم ال اون و التق م باالستقاللیة و التع راءات تتس الل إج واطنین من خ اء و الم یم االنتم ة ق ي یة و تنمی
 .والمستمر 
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  :رؤیة الكلیة 
تتطلع الكلیة إلى أن تكون مؤسسة تعلیمیة وبحثیة معتمدة تحتل 

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

 .  للمجتمعالمستدامة 

السا لية ال مجلس امعمحضر ا   ٢٠١٣/٢٠١٤للعام

يوم ناملنعقد   ١٠/٢/٢٠١٤املوافقثن

**********  

الــدكتور  ســـتاذ الســيد ورئاســة بمكتـــب صــباحا عشـــرة اديــة ا الســاعة تمـــام ــ ليـــة ال مجلــس شـــعلھ/ اجتمــع محمــد ماجـــد

من ل بحضور و لية ال  -:عميد

 السيد/ د.أ أحمد والطالب      ع التعليم لشئون لية ال  وكيل

 ن/ د.أ حس محمد وتنمي      مجدي املجتمع خدمة لشئون لية ال ئةوكيل الب  ة

 ميد/ د.أ ا عبد القادر عبد والبحوث    محمد العليا للدراسات لية ال  وكيل

 صقر/ د.أ محمود خ      فايزة التار قسم مجلس س  رئ

 غا/ د.أ ى ز الفلسفة      ميالد قسم س  رئ

 دي/ د.أ ر أحمد خ      صالح التار بقسم املتفرغ  ستاذ

 تراب/ د.أ مجدى بقس      محمد املتفرغ غرافياستاذ ا  م

 شل. د عزت ن حس الدين ونية                 عالء ليك دمات ا وحدة ومدير غرافيا ا قسم مجلس س رئ عمل  القائم

 السيد. د اتھ جتماع      السيد قسم مجلس س رئ عمل  القائم

 الزوكھ. د س خم محمد اندا اللغة    م قسم مجلس س رئ عمل يةالقائم       نجل

 قاسم. د املحسن عبد ثار     عب مجلس قسم مجلس س رئ عمل  القائم

 مال. د ا اسماعيل محمد خ    أحمد التار بقسم املساعد  ستاذ

 مر. د ع ية      دى العر اللغة بقسم  املدرس

 أبوع. د محمود لية      محمد بال ودة ا ضمان لوحدة التنفيذي  املدير

 الشرقاوي / السيد سعد يم لية    إبرا ال ن  أم

 رحومة/ السيدة محمد ن  إداري   نيف

ضور ا عدم عن   :واعتذر

 الشيخ/ د.أ حسن املتفرغ    عبدالواحد يةبستاذ العر اللغة  قسم
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أ السيد جتماع/  د.افتتح املجلس س ورئ لية ال عميد شعلھ محمد   ماجد

الرحمن"  هللا   "الرحيمسم
 أ الســـيد رحـــب جتمـــاع بدايـــة ن/ د.ــ اضـــر ا الســـادة بجميـــع املجلـــس س ورئــ ليـــة ال عميـــد شـــعلھ محمـــد ًماجــد متمنيـــا

ميع ل والتقدم التوفيق من د  .مز
 التا النحو ع املجلس موضوعات سيادتھ شرع  :ثم
 

حاطة: أوال   -:موضوعات

  

  

الســـابق .١ ليـــة ال مجلـــس محضـــر ـــ ع التصـــديق ـــامتـــم ا للعـــام ـــدد ا الطـــالب ـــع بتوز ـــاص ا البنـــد عـــدا ٢٠١٤/٢٠١٥مـــا

للعـــام العلميـــة باالقســـام القبـــول شـــروط ـــ النظـــر اعـــادة املجلـــس قـــرر حيـــث قســـم ـــل ب القبـــول شـــروط العلميـــة قســـام ـــ ع

ـام احــات٢٠١٤/٢٠١٥ا اق مــن يــرد مــا ــ ع ً مناســبھبنــاء ــا يرا ــ ال والشــروط العلميــة قســام مــن قســم ــل مجلــس مــن

بـأن املبـدأ حيـث ليـةمن ال مجلـس موافقة مع القرار التخاذ القادمة بجلستھ لية ال مجلس ع والعرض دد ا الطالب بقبول

 ً آليا سيق الت  يكون

ي .٢ أن قــرر الســابقة بجلســتھ امعــة ا مجلــس بــأن علمــا ليــة ال مجلــس احاطــة القــادمتــم يــع الر العليــا للدراســات يل ــ ال كــون

ي و العليـا+ الك الدراسـات موظـف بمعرفـة امعـة ل الرسـمى املوقـع خـالل مـن يكـون يل ـ وال ـة التجر تحت ا باعتبار ور

 .املختص

الـــدكتور  .٣ ســـتاذ الســـيد حات بتصـــر علمـــا ليـــة ال مجلـــس ســـيادتھ أحـــاط عـــض/ كمـــا اســـتغالل امعـــة ا س مـــنرئـــ ن ج ـــر ا

تـم املوضـوع بـأن سـيادتھ أفـاد و س تـدر يئـة أعضـاء أو معيـدين ـم أ ادعـاء تحـت خصوصـية دروس م واعطـا للطالب ليات ال

ميع ا من رص ا وطلب مر للتحقيق رقابية يئھ ل  .احالتھ

يئــ .٤ ال يل ــ جــواز عــدم ــ ع أكــد الســابقة بجلســتھ امعــة ا مجلــس بــأن ســيادتھ أفــاد خــارجكمــا العليــا للدراســات املعاونــھ ة

لية ال ومجلس العليا الدراسات نة و القسم مجلس موافقة ع صول ا عد م  .لي

يكــون .٥ بــأن س التــدر يئــة أعضــاء الســادة ميــع واملرضــية ية ــ ال الظــروف مراعــاة مــن التأكــد ضــرورة ــ ع ســيادتھ أكــد كمــا

اذ إال ول بالــدور الدراســـية م عـــدمجــداول ـــ ع ليــة ال ادارة مـــن حرصـــا وذلــك ذلـــك ـــ غ رغبــة لـــھ س التـــدر يئــة عضـــو ـــان ا

الســاعة مـن املحاضــرات تكـون أن ــ ع و ســ سا عطيـل حالــة ـ ل مشــا الســاعة٩حـدوث ـ ح ً حــد٤صــباحا مــن ً عصـرا

ميــــع الشــــكر تقــــديم مــــع فقـــــط املفتــــوح التعلــــيم ملحاضــــرات مخصــــص ت والســــ س مــــ ا ــــ ـــــداولا ا قــــدمت ــــ ال قســــام

ي الثــا ـ الدرا للفصـل ــ٢٠١٣/٢٠١٤الدراسـية ع ليـة ال بـأمن ن العـامل جميــع تليفونـات أرقـام ـع توز تم ســ أنـھ ـ ا باالضـافة

ا حل لسرعة لة مش أى حدوث حالة والنظام من فظ مباشرة م لالتصال س التدر يئة أعضاء  .السادة
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مجــ .٦ مــن ســيادتھ طلــب أكمـا الســيد ابــالغ ســرعة العلميــة قسـام م/ د.الس باحتياجــا الطــالب لشــئون ليــة ال وكيــل السـيد ــ ع

ي ثا فصل س للتدر نتدابات  .٢٠١٣/٢٠١٤من

  
أ .٧ الســـيد قـــدم مـــع/ د.ثــم عـــاونوا الـــذين ليـــة بال م ومعــاون س التـــدر يئـــة أعضـــاء الســادة ميـــع والتقـــدير الشـــكر ليــة ال عميـــد

وتحديث تقديم وطالب السابقة ة الف ودة ا ضمان املعاونھ C.Vوحدة يئة وال س تدر يئة عضو ل  .ل
أ .٨ للسيد نئة ال سيادتھ قدم د/ د.كما ر أحمد سيادتھصالح يليق سانيات ة دور من ارى تذ عدد اصدار بمناسبة  .ي
أ .٩ للســيد بالشــكر ســيادتھ تقــدم ــ/ د.كمـا ع ــة الدور ــر تحر س ورئــ العليــا للدراســات ليــة ال وكيــل ميــد عبدا عبــدالقادر محمــد

ة الدور ر لتحر رئاستھ تحت ة للدور عدد أول  .اصدار
ال .١٠ الشــئون ادارة رغبـــة ســيادتھ عــرض ـــلكمــا ابر ر شــ مــن ول النصـــف ــ يــوم ملـــدة نــدوة عقــد ة ــ البح بمحافظـــة ثقافيــة

أ٢٠١٤ الســـيد ض تفـــو مـــع املبـــدأ حيـــث مـــن ذلـــك ـــ ع ليـــة ال مجلـــس وافـــق حيـــث للكتـــاب معـــرض ا ن/ د.يصـــاح حســـ مجـــدى
بخصوص ة البح بمحافظة الثقافية الشئون ادارة مع سيق للت املجتمع خدمة لشئون لية ال الشأنوكيل  .ذا

املوافــــق .١١ الثالثــــاء يــــوم ــــا ل املحــــدد املحاضــــرة س التــــدر يئــــة اعضــــاء الســــادة جميــــع حضــــور ضــــرورة ــــ ع ســــيادتھ أكــــد كمــــا
أ١١/٢/٢٠١٤ ا ف يحاضر والذي ي و لك التعليم د/ د.عن و ، عبدالعظيم أحمد فضل. عبدالعظيم ت و  .ش

طــــ .١٢ ا عـــام منــــذ طلــــب أن و ســــبق بأنـــھ ســــيادتھ أفــــاد يخــــصكمـــا فيمــــا ليــــة ال وكـــالء الســــادة مــــن وكيــــل ـــل ل اتيجية ســــ ة
مـــن أحـــد يقـــدم لـــم و املجـــاالت جميـــع ـــ العلمـــى التقـــدم ومواكبـــة ر التطـــو ـــ ع حرصـــا و ـــودة ا متطلبـــات مـــن كمطلـــب ـــم عمل

شــ خــالل اتيجية ســ طــة ا تقــديم الــوكالء الســادة مــن ســيادتھ طلــب و خــھ تار ــ ح طــة ا الــوكالء مــنالســادة ــ ك ــ ع ر
ن ارجي ا ن املراجعي لية بال س التدر يئة أعضاء بالسادة ستعانة مع خھ  .تار

الـدكتورة .١٣ طلـب سـيادتھ عـرض عنـوان/ ثـم مجانيـة عمـل ورشـة عمـل ـ ـا رغب قاسـم عبداملحسـن ـ لســوق( عب سـتعداد
وســـــع) العمـــــل ـــــا عاو ـــــ ع ا لســـــياد والتقـــــدير الشـــــكر ســـــيادتھ مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعوقـــــدم ســـــيق بالت ذلـــــك يـــــتم أن ـــــ ع ليـــــة ال دمـــــة ا

ودة/ الدكتور  ا ضمان لوحدة التنفيذي املدير أبوع  .محمد
 
 

ودة:   ثانيا ا ضمان وحدة   :موضوعات

  
  
الــدكتور  .١ الســيد مجلــس/ كتـاب اح بــاق ــودة ا ضـمان لوحــدة التنفيــذي املــدير أبــوع مــنمحمــد نــة شــكيل ب الوحــدة ادارة

ـ ع ـودة ا معـاي مـع تتفق قة بطر لية بال اصة ا الذاتية الدراسة لكتابة ة خ م لد وممن لية بال ن ارجي ا ن املراجعي
التا  :النحو

رحومة. د - محمد خار      حسام ً           مراجع سا  رئ
قاسم. د - خار        عب ً           مراجع  عضوا
محم. د - أبوعمحمد خار      ود ً           مراجع  عضوا
مرجونھ. د - محمد يم خار      ابرا ً           مراجع  عضوا
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  :رؤیة الكلیة 
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ن. د - أم خار        عمرو ً           مراجع  عضوا
فراج. د - الذاتية        مرفت الدراسة القومية يئة ال من ً     دورة  عضوا
حميده. د - عطية خار      أحمد ً           مراجع  عضوا
-  

  -: القرار
  

مجلس ليةوافق   .ال
  

 

الدكتور  .٢ السيد داخلية/ كتاب مراجعة ان شكيل اح باق لية بال ودة ا ضمان لوحدة التنفيذي املدير أبوع محمد

ول الدرا الفصل توصيفات التا٢٠١٣/٢٠١٤ملراجعة النحو   :ع

رحومة. د - محمد الفلسفة      حسام          قسم

قاسم. د - غرافيا          عب ا            قسم

مرجونھ. د - محمد يم خ      ابرا التار      قسم

ن. د - أم ية          عمرو نجل اللغة            قسم

أبوع. د - ثار        محمد  قسم

الصاوي . د - جتماع        سماح  قسم

حميده. د - عطية ية        أحمد العر اللغة  قسم

-  

  -: القرار
  

لية ال مجلس   .وافق

  

الـدكتور  .٣ السيد املـدير/ طلب أبـوع عـددمحمـد ـل ـ ع الوحـدة رسـالة و الوحـدة ـة رؤ وضـع ـودة ا ضـمان لوحـدة التنفيـذي

سانيات ة دور من  .يصدر

  

  -: القرار
  

لية ال مجلس   وافق

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

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

 .  للمجتمعالمستدامة 

بجلستھ .٤ ودة ا ضمان وحدة اجتماع بمحضر موضوعات من جاء بما علما لية ال مجلس ا٤/٢/٢٠١٤أحيط عل  .ووافق
  

 ً املعلومات:   ثالثا تكنولوجيا خدمات وحدة   : ITموضوعات

  

  
الدكتور  .١ السيد شل/ استعرض عزت ن حس الدين املعلومات–عالء تكنولوجيا وحدةخدمات تمITمدير ما عن ر تقر

تم س ر ش ت سي املشروع بأن سياتھ أكد و ة دار و التعليمية العلمية يخص فيما بالوحدة ت٢٠١٤انجازه سي و

أن و خاصة ممكنھ استفادة بأك باملشروع العمل تفعيل ة دار و العلمية قسام جميع من وطلب الف الدعم تقديم

يئ أعضاء السادة العمــــــــــــــــــــــــــلعض تفعيل ع والقدره املعرفة م لد و ية تدر دورات أخذوا ن والعامل م ومعاون س التدر ة

ا لتعميم ة دار و العلمية قسام رؤساء السادة ع املشروع ا يقدم ال دمات ا ع توز تم س بأنھ سيادتھ أفاد و

مع ة دار و العلمية ليةباالقسام ال موقع ع دمات ا ذه   .وضع

  

 ً عا س:   را التدر يئة شئون   :موضوعات

  

  
الــدكتور  .١ مــن املقدمــة املــذكرة ــ ع ً ــ/ بنــاء ع اضــھ اع شــأن ليــة بال خ التــار بقســم املســاعد ســتاذ ــد مجا محمــد عبــداملنعم

للســــيد الســــابقة العليــــا الدراســــات نــــة بجلســــة الســــابق الشــــفوى اعتــــذاره يل وكيــــل/ د.أــــ ميــــد عبدا عبــــدالقادر محمــــد

ليـــة بال الــزمالء ن بــ الطيبــة الوديــة العالقــات ــ ع ً وحرصــا الســابق ليــة ال مجلــس ًــ رســميا والبحــوث العليــا للدراســات ليــة ال

مــــع الســــابق ليــــة ال مجلــــس محضــــر ــــ ً رســــميا يلھ ــــ والغــــاء الســــابق الشــــفوى باالعتــــذار باالكتفــــاء ليــــة ال مجلــــس وافــــق فقـــد

نة ال ة عضو  .استمراره

الـــــدكتور  .٢ الســـــيد القســـــم/ كتــــاب مجلـــــس بموافقـــــة ليــــة بال جتمـــــاع قســـــم مجلــــس س رئـــــ عمـــــل القــــائم الســـــيد اتھ ـــــ الســــيد

ـــ بالقســـم٣/٢/٢٠١٤بجلســتھ املعيــدة ن عيـــ ــ تخصـــص/ ع القســم بـــذات مســاعد مـــدرس بوظيفــة بلبـــع ــ فت أحمـــد ر ــ

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

مستوى  بأساتذتھا وخریجیھا إلى وتصل مكانة مرموقة بین نظائرھا
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 .  للمجتمعالمستدامة 

  -: القرار

  

لية ال مجلس   وافق

  

أ .٣ الســيد عــن/ د.كتـاب ضــور ا ــ م ومعــاون س التــدر يئــة اعضــاء الســادة جميـع ام بــال الفلســفة قســم س رئــ غــا ــى ز مــيالد

يناير ر  . ٢٠١٤ش

  

  -: القرار

  

علما لية ال مجلس   .أحيط

  

ــ .٤ بجلســتھ ســالمية و ة املصــر ثــار و خ التــار قســم مجلــس أ ٢/٢/٢٠١٤كتــاب الســيد نــدب ــ الســـيد/ د.ع عبــدالرحيم محمــد

مـــادة س لتـــدر القديمــة ة املصـــر اللغـــة القـــديم" أســتاذ ــى د الشـــرق وفنـــون املعتمـــدة" آثــار الســـاعات نظـــام الــدكتوراه ملرحلـــة

يع وط٢٠١٤ر مر بكنج دبية الدراسات د مع من سياتھ انتداب يتم أن ع ً اسبوعيا ساعات ثالث  .بواقع

 

  -: رارالق

  

لية ال مجلس   وافق

  

ً الطالب:   خامسا شئون   :موضوعات
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  :رؤیة الكلیة 
تتطلع الكلیة إلى أن تكون مؤسسة تعلیمیة وبحثیة معتمدة تحتل 

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

 .  للمجتمعالمستدامة 

الدكتور .١ السيد الوحدة/ استعرض ملتطلبات العلمية قسام بإستجابة أفاد و ودة ا وحدة املوقف أبوع محمد

ية نجل اللغة قسم من أسبوع خالل متطلبات من ي سيأ ما تظر ت الوحدة أن إال أفضل ل  .ش

 

  -: القرار

  

علما لية ال مجلس   .أحيط

 

الدكتور .٢ السيد من املعروضة الرأفة قواعد نة ال لوحدة/ اعتمدت التنفيذي املدير السم عدم MISمحمد ع تؤكد و

املدير السيد أفاد و نة ال ا أقر ال التعديالت إجراء عد قسام ع القواعد من ع توز و التخفيف بمبدأ خذ

معھ الوا م لتعاو املعاونة يئة ال شكر بأنھ  .التنفيذي

 

  -: القرار

  

درجة أن وع لية ال مجلس ال٥٠ترصد٤٩وافق العدد الطالبوج لصا يح لعدد   .كسري

 

الدكتور .٣ السيد يح/ أفاد ت من اء ن تم أنھ متحانات و الطالب م تقو نظم ر تطو لوحدة التنفيذي املدير ع حمدي

إجما١٤ من درا الطالب١٦مقرر و الزمالء السادة ام بال يطالب و بالوحدة العمل ق لفر الشكر سيادتھ وجھ و مقرر

اب ل سيادتھ عرض ال السلبيات عض وجود ضوء ونية ليك متحانية باإلجراءات اصة ا  .التعليمات

 

  -: القرار

  

علما لية ال مجلس   .أحيط

 

الدكتور .٤ ستاذ السيد ملكتب وصلت ال الدراسية داول ا انتظار/  اعتماد و الطالب و التعليم لشؤون لية ال وكيل

السيدجدول  إحاطة م جداول ع إضافات أو عديالت يجرون الذين الزمالء جميع ع نة ال تؤكد و جتماع قسم

الدكتور ً/ ستاذ أوال لية ال  .عميد
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  :رؤیة الكلیة 
تتطلع الكلیة إلى أن تكون مؤسسة تعلیمیة وبحثیة معتمدة تحتل 

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

 .  للمجتمعالمستدامة 

 

  -: القرار

  

علما لية ال مجلس   .أحيط

  

بالفرقة .٥ دد ا الطالب ن سك شأن وصلت ال العلمية قسام شروط ومناقشة عرض امتم ا للعام -٢٠١٤و

ل٢٠١٥ ن ح ن سك ال ي و ليك سيق الت يخص فيما قسام بقرارت خذ ع م موافق عضاء وأبدى

دراستھ لعدم ،و منطقيتھ لعدم ،و بإجمالھ ح املق ع باملوافقة السابقة بجلستھ لية ال مجلس قرار ع م اض اع البعض

و  السيدقسام أكد الصدد ذا و ، القادم لية ال مجلس القرار النظر إعادة من ضرورة وثمة عليھ ت التصو

للمـــــــــــــــــــ.د.أ وفقا ا يرتئو ال العلمية قسام دخول ن املعاق و ن املكفوف للطالب الدستوري ق ا ع نة ال ــــــــــوادمقرر

 .الدستورمن٩،١٩،٥٣

 

  -: القرار

  

مناســـبھ ـــا يرا ـــ ال والشـــروط العلميـــة قســـام مـــن قســـم ـــل مجلـــس مـــن احـــات اق مـــن يـــرد مـــا ـــ ع بنـــاء القبـــول ـــ النظـــر اعـــادة

ــام ا للعـام ــدد ا الطــالب مجلــس٢٠١٤/٢٠١٥بقبـول موافقــة مــع القـرار التخــاذ القادمــة بجلسـتھ ليــة ال مجلــس ـ ع والعــرض

من لية ًال آليا سيق الت يكون بأن املبدأ   .حيث

 

م .٦ إفاد فتم ديدة ا لية ال ا أعد ال الداخلية الالئحة تطبيق إجراءات التقدم مدى عن الزمالء عض ساؤل ء ضو

ا العقبات تذليل غرض الشأن ذا امعة ا ال است و عة متا لية ال إدارة من ير عليھ و امعة ل رفعت ا لبأ

القادم الدرا العام ا تطبيق دون  . ٢٠١٥  -٢٠١٤تحول

 

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

مستوى  بأساتذتھا وخریجیھا إلى وتصل مكانة مرموقة بین نظائرھا
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أ السيد ع التأكيد مع علما لية ال مجلس ذلك/ د.أحيط عة متا والطالب التعليم لشئون لية ال وكيل السيد   .ع

 

الدكتورة .٧ السيدة ح مق نة ال لإلرشاد/ ناقشت ي ا ر تقر تقديم شأن قاسم لعب اية ي الطال الدعم و اديمي

د ض اع ن ح عضاء أغلبية ووافق املتبع ري الش ر التقر من ً بدال درا أك.فصل عة متا إجراء غرض أبوع محمد

للطالب  .دقة

 

  -: القرار

  

متبع و كما ً ا ر ش ر التقر يكون   .أن

٩  

 ً الثقافية:   سادسا العالقات   :موضوعات

  
  
غرافية .١ ا قسم مجلس الدكتور٢/٢/٢٠١٤موافقة ستاذ السيد طلب املتفرغ/ ع ستاذ تراب مجدى محمد

الفر املصرى التعاون مشروعات ضمن العلمى البحث اديمية أل بح ملشروع تقدمھ شأن ،  .بالقسم
نة: القرار ال   .وافقت

  
  -: القرار

  
لية ال مجلس   .وافق

  
خ .٢ التار قسم مجلس اك٢/٢/٢٠١٤موافقة اش الدو/ ع املؤتمر بالقسم املعيد شع القوى عبد أحمد

من كية مر املتحدة بالواليات س لو سانت بجامعة الصليبة روب ا إ٢٨لدراسات اير بأن٢٠١٤مارس١ف علما
عملھ سلم  . ٣٠/١/٢٠١٤بالفعلسيادتھ

نة: القرار ال   .وافقت
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  :رؤیة الكلیة 
تتطلع الكلیة إلى أن تكون مؤسسة تعلیمیة وبحثیة معتمدة تحتل 

مستوى  بأساتذتھا وخریجیھا إلى وتصل مكانة مرموقة بین نظائرھا
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  -: القرار
  

لية ال مجلس   .رفض
  

خ التار قسم مجلس للدكتوره٢/٢/٢٠١٤إحاطة ة دار و اديمية شطة باأل من/ علما لية بال فراج امرفت عيي ذ
 . ٢٥/٦/٢٠١٣بالقسم

علما: القرار نة ال   .احيطت
  

  -: القرار
  

 ً علما لية ال مجلس   أحيط
  
خ .٣ التار قسم مجلس سھ٢/٢/٢٠١٤موافقة حضور فعاليات/ ع بالقسم املساعد املدرس شادى محمد س ت

عنوان بالعراق بابل جامعة مع بالتعاون باإلسماعلية سانية العلوم و داب لية تنظمھ الذى السادس الدو " املؤتمر
العلماء عنواندور تحت ببحث ك ش سوف ،و سالمية ضارة ا خدمة ن حكم" املسلم خالل التنجيم و الفلك علم

الفاطمية من،و ". الدولة ة الف  . ٢٠١٤مارس٥-٣ذلك
نة: القرار ال   .وافقت

  
  -: القرار

  
لية ال مجلس   وافق

  
و .٤ اليونانية الدراسات و ثار قسم مجلس الدكتوره٢/٢/٢٠١٤الرومانيةموافقة السيدة حضور املحسن/ ع عبد عب

مشروع عمل ورشة من"  Nottingham"بجامعة" tempus"قاسم ة الف ا  .  ٢/٥/٢٠١٤إ٢٥/٤/٢٠١٤بإنجل
نة: القرار ال   .وافقت

  
  : القرار

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

مستوى  بأساتذتھا وخریجیھا إلى وتصل مكانة مرموقة بین نظائرھا
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 ً عا العليا:  سا الدراسات   :موضوعات

  

  
داب .١ الدكتوراة درجة سالمية/ للطالب  منح و ة املصر ثار و خ التار قسم من املنعم عبد خليفة دى م محمد

العصر( موضوع اية ح سالمى الفتح من ة ضار وا السياسية ياة ا ا ودور ر ال وراء ما بالد إقليم قرى أوضاع

ى القسم)  م٩٩٩-٧١٠/ ـ٣٨٩-٩٢الساما مجلس موافقة ع بناء و الشرف مرتبة اتم٢/٢/٢٠١٤بتقدير ان عد م

كم وا املناقشة نة ا ابد ال واملالحظات يات التصو املناقشة. الطالب خ تار بأن  .م١٩/١٢/٢٠١٣علما

 

  -: القرار
  

لية ال مجلس   وافق

 

الطالب .٢ قيد عطية/   إيقاف عبده القادر عبد من٠شام اعتبارا عام ملدة خ التار بقسم الدكتوراة لدرجة املقيد

ا١٠/١٢/٢٠١٣ يل٩/١٢/٢٠١٤م ال خ تار بأن علما بجلستھ١٠/٣/٢٠٠٩م خ التار قسم مجلس موافقة ع بناء ، م

شراف٢/٢/٢٠١٤املنعقده نة موافقة عد وذلك  .م

 

  -:  القرار
  

لية ال مجلس   وافق

  

الطالب .٣ بحث بنظام/ يل ديث ا خ التار فرع خ التار قسم من داب الدكتوراة لدرجة عمارة عوض عبدهللا ى ا

املنعفدة بجلستة خ التار قسم مجلس موافقة ع بناء وذلك ، املعتمدة موضوع٢/٢/٢٠١٤الساعات اململكة: " م دور

ية املتحدةالعر ية العر مارات دولة استقالل   :بإشراف" م١٩٧١-١٩٦٨السعودية

طنطا/ د.أ جامعة داب لية ب واملعاصر ديث ا خ التار أستاذ أبوحمزة ع   وجيھ

ور/ د دم جامعة داب لية ب املساعد واملعاصر ديث ا خ التار أستاذ ع ز عبدالعز     ٠أحمد
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  :رؤیة الكلیة 
تتطلع الكلیة إلى أن تكون مؤسسة تعلیمیة وبحثیة معتمدة تحتل 

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

 .  للمجتمعالمستدامة 

  -: القرار
  

لية ال مجلس   وافق

  

الطالب .٤ بحث سالمية/  يل و ة املصر ثار و خ التار قسم داب املاجست لدرجة السيد ى سيو السيد محمد

خ التار إسالمي( شعبة خ القسم) تار مجلس موافقة ع بناء وذلك ، املعتمدة الساعات ،٢/٢/٢٠١٤بنظام م

الدولة : " موضوع لفاء ا أبناء ةمؤدبو ع/ د: بإشراف"  م٧٥٠ –م٦٦١/ ـ١٣٢ -ـ٤١مو محمد يم إبرا

لية بال خ التار بقسم املساعد سالمى خ التار استاذ  . مرجونة

 

  -: القرار
  

لية ال مجلس   وافق

١٢  

الطالب .٥ بحث املاجست/  يل لدرجة فراج أحمد شعبان شعبةع سالمية و ة املصر ثار و خ التار قسم داب

خ حديث( التار خ القسم) تار مجلس موافقة ع بناء وذلك ، املعتمدة الساعات موضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع١/١/٢٠١٤بنظام ، : م

ميد"  ا عبد السلطان د ع العثمانية الدولة ة و ال ىجدل استاذ/ د.أ: بإشراف"   م١٩٠٩ -١٨٧٩الثا دى ر صالح

لية بال خ التار بقسم املتفرغ واملعاصر ديث ا خ  .التار

 

  -: القرار

  

لية ال مجلس   وافق

  

واملناقشة .٦ كم ا نة عوض/ للطالبشكيل غازى ع عفيفى قسم٠ع من داب الدكتوراة لدرجة ل امل

خ بتار القسم مجلس موافقة ع بناء سالمية و ة املصر ثار و خ موضوع٢/٢/٢٠١٤التار لقيم: "  م الرحالة ة رؤ

العراق عشائر التا" م١٩٥٨- ١٨٠٠وعادات النحو ع وذلك ،:  

ةجم/ د.أ سكندر جامعة داب لية ب واملعاصر ديث ا خ التار أستاذ ومشرفا سا رئ ر محمود   ال

ور/ د.أ دم جامعة بية ال لية ب واملعاصر ديث ا خ التار أستاذ مناقشا املطلب عبد محروس   عاصم

رةوجيھ/ د.أ القا جامعة داب لية ب واملعاصر ديث ا خ التار أستاذ مشرفأ عتيق الصادق   عبد
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  :رؤیة الكلیة 
تتطلع الكلیة إلى أن تكون مؤسسة تعلیمیة وبحثیة معتمدة تحتل 

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

 .  للمجتمعالمستدامة 

اج/ د.أ سو جامعة داب لية ب واملعاصر ديث ا خ التار أستاذ مناقشا ناوى ا محمد   محمد

مام/ د رفعت جامعةمحمد داب لية ب املساعد واملعاصر ديث ا خ التار أستاذ مشرفأ

ور    دم

  

  -: القرار

  

لية ال مجلس   وافق

  

خ .٧ التار قسم مجلس بالقسم٢/٢/٢٠١٤موافقة الثالثة التخصصات من املقدم ح املق ع –سالمى–القديم( م

ديث مرحل) ا مقررات ع يعلتوز الر لفصل املعتمدة الساعات نظام العليا بالدراسات والدكتوراة  .م٢٠١٤املاجست

  

  -: القرار

  

املتعمدة الساعات نظام العليا الدراسات مرحلة خيھ تار نصوص مادة بتدرس يقوم أن وع ح املق ع لية ال مجلس وافق

يع الر ع/ د.أ٢٠١٤لفصل ً بناء السيد أحمد كماع العليا للدراسات س التدر بخصوص لية ال مجلس قرره وأن سبق ما

الدكتور  للسيد والتقدير الشكر بخالص لية ال مجلس بمشروع/ يتقدم س التدر متم د ج من يبذلھ ملا الل اسماعيل عادل

ذات دراسية منح ع صول ا اجراءات يل س صادق عون من يقدمھ ما وع نميداستار واملدرس للمعيدين املشروع

ورفع والبحثية التعليمية العملية خدمة م سا والذي د ا ذا تقديم ً مشكورا سيادتھ استمرار مع لية بال املساعدين

امعة وا لية ال   .شأن

١٠  

خ .٨ التار قسم ملرحل٢/٢/٢٠١٤موافقة العليا بالدراسات لاللتحاق الطالب من دفعة قبول ع والدكتوراةم املاجست

يع الر التا٢٠١٤فصل النحو ع وذلك املعتمدة الساعات نظام   :م

القديم خ   :التار

الدكتوراة/ الطالبة مرحلة سالم يم ابرا سعد الصا   نوال

سالمى خ   :التار

املقدم - رشاد الدكتوراه  محمد   مرحلة
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  :رؤیة الكلیة 
تتطلع الكلیة إلى أن تكون مؤسسة تعلیمیة وبحثیة معتمدة تحتل 

مستوى  بأساتذتھا وخریجیھا إلى وتصل مكانة مرموقة بین نظائرھا
ا من خالل برامج دراسیة متمیزة فى  المنافسة محلیأ و اقلیمیً
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 .  للمجتمعالمستدامة 

السالم - عبد احمد محمد الدكتوراة  علياء   مرحلة

ھ - ر عبد نصر نوس الدكتوراة  نية   مرحلة

مايو- دور جيد بتقدير ر ز جامعة من والقانون عة الشر لية من سالمية عة الشر ج خر ازى الع سعد محمد م١٩٩٦السيد

التالية باملواد لف املاجستمرحل:" ي   " :ة

اول درا و١:  فصل الفرقة ية العر الدولة خ   تار

الثانية الفرقة سالمى مصر خ   تار

الثالثة الفرقة واملماليك ن ي يو خ   تار

عة الرا الفرقة اسالمية وآثار   حضاره

ثان درا بداية-٥:   فصل ح سالمية الدولة خ الثانيةتار الفرقة ديث ا خ  التار

الثالثة- ٦                                    الفرقة العباسية الدولة خ   تار

خية- ٧                                    تار الثالثة) اسالمي( نصوص   الفرقة

ا- ٨                                    الفرقة ندلس و املغرب خ عةتار   .    لرا

ديث ا خ   :التار

املاجست مرحلة جمعة ب غر يح   أحمد

املاجست مرحلة خليل ن ام السيد   مروة

  

  -: القرار

  

لية ال مجلس   وافق

  

املوافق .٩ ن ثن يوم املنعقدة بجلستھ جتماع قسم مجلس لإلتحاق٣/٢/٢٠١٤موافقة الطالب من جديدة دفعة قبول ع م

نامج العلياب يع) دكتوراة-ماجست( الدراسات الر فصل املعتمدة الساعات التا٢٠١٤بنظام النحو ع وذلك  :م

الدكتوراة: أوال   برنامج

عيم حسن يوسف أحمد   دينا

املاجست: ثانيا   برنامج

أك:  أ أو جيد تقدير ع حاصلون متخصصون   : طالب

جنيدى املنعم عبد عبده   رضوى
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  :رؤیة الكلیة 
تتطلع الكلیة إلى أن تكون مؤسسة تعلیمیة وبحثیة معتمدة تحتل 

مستوى  بأساتذتھا وخریجیھا إلى وتصل مكانة مرموقة بین نظائرھا
ا من خالل برامج دراسیة متمیزة فى  المنافسة محلیأ و اقلیمیً
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ات بر ى الشرنو يوسف   يم

الشبا يوسف مصطفى  ماجدة

ع ا زكر محمد  شرى

جبھ ع محمد محمد عباس ة  أم

عاشور  امل ن حس ة  أم

محفوظ ع محفوظ ى ز  منال

ندى ا الغ عبد ليل ا عبد  ر

حفناوى هللا عبد سعد  سارة

لفون : ب م تكميليةطالب مقبول( بمواد تقدير أو ن متخصي  )غ

حسن- ١ وك م منصور وك جيد)  مواد٦(م تقدير ع صول وا املواد إجتياز   ) متخصص//  ( شرط

عامر-٢ الفتاح عبد ن أم جيد) مواد٦( شيماء عام تقدير ع صول وا املواد إجتياز   ) متخصص//( شرط

محمد-٣ ع ىفاطمة ماجمو ا الرحمن جيد) مواد٦(عبد عام تقدير ع صول وا املواد إجتياز   )متخصص//( شرط

النكالوى- ٤ يم إبرا الناصر عبد جيد) مواد٦(شيماء عام تقدير ع صول وا املواد إجتياز   )متخصص//( شرط

خطاب-٥ حسن فكرى فكرى هللا لف( عبد امل) مواد٨م إجتياز جيدشرط عام تقدير ع صول وا متخصص//  ( واد   )غ

الشا-٦ عبد محمد حامد اء لف(شيماء جيد) مواد٨م عام تقدير ع صول وا املواد إجتياز متخصص//( شرط   )غ

غنيم-٧ أحمد حسن صب ام لف( ر جيد) مواد٨م عام تقدير ع صول وا املواد إجتياز متخ//( شرط   )صصغ

صا-٨ رشاد محمد صب لف( مروة جيد) مواد٨م عام تقدير ع صول وا املواد إجتياز متخصص//( شرط   )غ

  

  -: القرار
  

لية ال مجلس   وافق

  

املوافق .١٠ ن ثن يوم املنعقدة بجلستھ جتماع قسم مجلس م٣/٢/٢٠١٤موافقة

الدراسية املقررات ع توز   ع

والدكتوراة املاجست نام   . ل

  

  -: القرار
  

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

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

 .  للمجتمعالمستدامة 

  

املوافق .١١ ن ثن يوم املنعقدة بجلستھ جتماع قسم مجلس م٣/٢/٢٠١٤موافقة

للطالبة املاجست رسالة عنوان عديل ا/  ع وعنوا فياض هللا فتح بالسرطان: " رحاب صابة ع ياة ا أسلوب تأث

ة البح بمحافظة باملرض املرتبطة جتماعية و ية البي ات للمتغ   "دراسة

التا النحو ع   : ليصبح

ع"  ددين امل من عينة لدى ، باملرض املرتبطة ية والبي جتماعية ات للمتغ دراسة بالسرطان صابة ع ياة ا أسلوب تأث

ور  بدم ورام د بأن" مع املوضوعوعلما ر جو يمس ال   .التعديل

  

  -: القرار
  

لية ال مجلس   وافق

  

الطالبة .١٢ من/ منح داب ا املاجست درجة الرصد هللا عبد يم إبرا امل بة

جتماع ممتاز( قسم املرأة" موضوع)بتقدير ع قتصادية و جتماعية استھ ع وإ املبكر ع" ( الطالق دراسة

ة البح بمحافظة املطلقات من ا) مجموعة بجلستھ جتماع قسم مجلس موافقة ع املوافقبناء ن ثن يوم ملنعقدة

املناقشة٢/٢/٢٠١٤ خ تار بأن علما ، واملناقشة كم ا نة ا ابد ال واملالحظات بات التصو الطالبة اتمت ان عد وذلك م

 . م٢٠١٣/ ١٢/ ١٩

 

  -: القرار
  

لية ال مجلس   وافق

  

الطالبة .١٣ قسم/ منح من داب ا املاجست درجة حامد اتھ حلمى شيماء

ممتاز( جتماع صة" موضوع) بتقدير ا سياسات تطبيق ع تبة امل والوظيفية جتماعية ات التغ

ديثة ا املوافق"  التنظيمات ن ثن يوم املنعقدة بجلستھ جتماع قسم مجلس موافقة ع عد٢/٢/٢٠١٤  بناء وذلك م

املناقشة خ تار بأن علما ، واملناقشة كم ا نة ا ابد ال واملالحظات بات التصو الطالبة اتمت  . م٢٥/١٢/٢٠١٣ان
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 .والمستمر 

  ==========================================================================  
      ٠٤٥٣٣١١٦٧٩فاكس     -٠٤٥٣٣٠٠٤١٥: ت                                          البحیرة  –دمنھور  –األبعادیة –مجمع الكلیات                    

info@DamanhourArts.commail:-E                                       www.DamanhourArts.comwebsite: 
                                           

 

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

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

 .  للمجتمعالمستدامة 

  -: القرار
  

لية ال مجلس   وافق

  

  

الطالبة .١٤ قيد أبوشناف/   إيقاف محمد محمود املاجست٠٠م لدرجة املقيدة

من اعتبارا أول عام ملدة ية العر اللغة ا٩/١/٢٠١٤بقسم يل٨/١/٢٠١٥م ال خ تار بأن علما ع٢٠٠٨/ ٩/٤م بناء ، م

املنعقده بجلستھ ية العر اللغة قسم مجلس لظر ٢/٢/٢٠١٣موافقة الطالبة لرغبة ع ناء و خاصةم إجتماعية وف

املرفق   ٠وحسب

 

  -: القرار
  

لية ال مجلس   وافق

  

واملناقشة .١٥ كم ا نة لة/ للطالبةشكيل امل غانم عبداملنعم محمد ة أم

خ بتار القسم مجلس موافقة ع بناء ية العر اللغة قسم من داب املاجست موضوع٢/٢/٢٠١٤لدرجة " م

كيم ا توفيق ات رو الن   " التماسك

التا النحو ع  :وذلك

ية/   د٠ا العر اللغة قسم س ورئ لية ال وكيل ومشرفا سا رئ ن حس محمد ور-- مجدى دم   جامعة

بية/  د ال لية ب املساعد دب أستاذ مناقشا ات بر عمرى ور–رزق دم   جامعة

الفقى/  د يم إبرا دابصب لية ب املساعد ة اللغو العلوم أستاذ طنطا–مناقشا   جامعة

يل ال خ تار بأن   م٩/٨/٢٠١٠علما

  

  -: القرار
  

لية ال مجلس   وافق

  

الطالبة .١٦ بحت النجا/ يل أبو محمود فاروق املاجست٠شيماء لدرجة

بجلستة القسم مجلس موافقة ع بناء وذلك الرومانية و اليونانية والدراسات ثار قسم من ،٢/٢/٢٠١٤داب م
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  :رؤیة الكلیة 
تتطلع الكلیة إلى أن تكون مؤسسة تعلیمیة وبحثیة معتمدة تحتل 

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

 .  للمجتمعالمستدامة 

ق: " موضوع ع الرا القرن منتصف إ ع السا القرن اية من اليونانية العمارة ب املياز سماح/  د: .بإشراف"   م٠رؤوس

بالقسم املساعد ستاذ الصاوى  ٠محمد

 

  -: القرار
  

لية ال مجلس   وافق

  

الطالبة .١٧ بحت الغنام/ يل مصطفى من٠سارة داب املاجست لدرجة

بجلستة القسم مجلس موافقة ع بناء وذلك الرومانية و اليونانية والدراسات ثار موضوع٢/٢/٢٠١٤قسم ، : "  م

ى اليونا الفن ات ور ا ر  "  تصو

بالقسم/   د.بإشراف املساعد ستاذ الشاف س خم   ٠حنان

 

  -: القرار

  

لية ال مجلس   وافق

١٤  

الطالبة .١٨ بحت لدرجة/ يل الصف رأفت محمد ة دابأم املاجست

الرومانية و اليونانيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة والدراسات ثار قسم موافقةمن ع بناء بجلستةوذلك القسم ،٢/٢/٢٠١٤مجلس م

ى: "   موضوع اليونا الفن س رم معبود ر بالقسم/   د: .بإشراف"  تصو املساعد ستاذ الشاف س خم  ٠حنان

 

  -: القرار

  

لية ال مجلس   وافق

  

  

الطالب .١٩ بحت زلط/ يل عطية عطية عبدالبارى املاجست٠وليد لدرجة

بجلستة القسم مجلس موافقة ع بناء وذلك الرومانية و اليونانية والدراسات ثار قسم من ،٢/٢/٢٠١٤داب م

ى: "   موضوع اليونا الفن خر العالم ر ستا/   د: .بإشراف"  تصو الشاف س خم بالقسمحنان املساعد  ٠ذ
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  :رؤیة الكلیة 
تتطلع الكلیة إلى أن تكون مؤسسة تعلیمیة وبحثیة معتمدة تحتل 

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

 .  للمجتمعالمستدامة 

 

  -: القرار
  

لية ال مجلس   وافق

  

الطالبة .٢٠ بحت مو/ يل أحمد أنور من٠ندا داب املاجست لدرجة

بجلستة القسم مجلس موافقة ع بناء وذلك الرومانية و اليونانية والدراسات ثار موضوع٢/٢/٢٠١٤قسم ، : "   م

السليوقية العمارة املنعكسة الكالسكية س/  د: .بإشراف"  العناصر قاسم عبداملحسن بالقسمعب املساعد  ٠تاذ

 

  -: القرار
  

لية ال مجلس   وافق

  

الطالبة .٢١ بحت يوسف/ يل شاكر كمال فيت املاجست٠ر لدرجة

بجلستة القسم مجلس موافقة ع بناء وذلك الرومانية و اليونانية والدراسات ثار قسم من ،٢/٢/٢٠١٤داب م

ق: "   موضوع ى الثا ن القرن ن ب فيما الفسيفساء خالل من إنطاكية ياة م٠ا والسادس تحلي-م : بإشراف"  ليةدراسة

بالقسم/    د. املساعد ستاذ قاسم عبداملحسن  عب

٠ 

  -: القرار
  

لية ال مجلس   وافق

  

  

الطالبة .٢٢ بحت السيد/ يل عبدالرحمن وجية دا املاجست٠رو لدرجة

بجلستة القسم مجلس موافقة ع بناء وذلك الرومانية و اليونانية والدراسات ثار قسم من ،٢/٢/٢٠١٤داب م

القبطى: "   موضوع الفن ا ودالال ا رمز النيلية والطيور يوانات ستاذس/    د: .بإشراف"  ا الصاوى محمد ماح

بالقسم  املساعد

 

 



    

                                                                                                                                               
        Damanhur universityجامعة دمنھور                                                                                                                         
          Faculty of Art                              كلیة اآلداب                                                                                                  
                                                         

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

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

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

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

  ==========================================================================  
      ٠٤٥٣٣١١٦٧٩فاكس     -٠٤٥٣٣٠٠٤١٥: ت                                          البحیرة  –دمنھور  –األبعادیة –مجمع الكلیات                    

info@DamanhourArts.commail:-E                                       www.DamanhourArts.comwebsite: 
                                           

 

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

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

 .  للمجتمعالمستدامة 

  -: القرار
  

لية ال مجلس   وافق

  

الطالب .٢٣ بحت س/ يل إدر عبداملنعم محمد ى ص لدرجة٠محمد

بجلستة القسم مجلس موافقة ع بناء وذلك الرومانية و اليونانية والدراسات ثار قسم من داب املاجست

موضوع٢/٢/٢٠١٤ ، ى: "   م الروما العصر خالل الزراعة املستخدمة الت و محمدسم/ د:  بإشراف"  دوات اح

بالقسم املساعد ستاذ  ٠الصاوى

 

  -: القرار
  

لية ال مجلس   وافق

  

الطالب .٢٤ بحت زوره/ يل إسماعيل سم املاجست٠مصطفى لدرجة

بجلستة القسم مجلس موافقة ع بناء وذلك الرومانية و اليونانيــــــــــــــــــــــــة والدراسات ثار قسم من ،٢/٢/٢٠١٤داب م

املي: "   موضوع الثالث القرن اية إ الرومان الفن ا ر وتصو الصاوى/  د: .بإشراف"  الدىالسالل محمد سماح

بالقسم املساعد  ٠ستاذ

 

  -: القرار
  

لية ال مجلس   وافق

  

املنعقدة .٢٥ بجلستة والرومانية اليونانية والدراسات ثار قسم مجلس / ٢موافقة

ات٢/٢٠١٤ املستو بجميع سية التدر ام وامل الدراسية املقررات ع توز ع يع) ماجست(  م الر فصل الدرا م للعا

 م٢٠١٤/م٢٠١٣

 

  -: القرار
  

لية ال مجلس   .وافق
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املنعقدة .٢٦ بجلستة والرومانية اليونانية والدراسات ثار قسم مجلس / ٢موافقة

والدراسات٢/٢٠١٤ ثار قسم من داب املاجست درجة ع صول ل ن املتقدم الطالب قبول ع اليونانيةم

ي كما م يات و  والرومانية

ور– ١ دم جامعة داب لية من شرف مرتبة مع جدا جيد تقدير ع ن حاصل   ٠طالب

عبدالصمد-  محمد ليم عبدا ميد عبدا ليم  عبدا

ية- أبوغر امل مصطفى  بو

ع- أحمد أحمد  مى

املالح- ة ر عبد حسن  أسماء

ور   -٢ دم جامعة داب لية من جدا جيد تقدير ع ن حاصل  ٠طالب

ال- سعد محمد شل- رحاب الق عبدا سالمة   اية

  

ور -٣ دم جامعة داب لية من جيد تقدير ع ن حاصل               ٠طالب

الصعيدى- أحمد عادل  أحمد

شعبان-  عكوش اتة  مروة

أحمد- صد جمال  أسماء

زقزوق- محمد س إدر  م

ع-   د مز محمد عادل  شيماء

عثمان- عبدالفتاح محمد ع  شيماء

طلعت- محمود حسن  شوى

فرج-  الصا حامد  سمية

النمر-  يم إبرا عفيفى عفيفى  سرا

يلة- الشبكس عبدالقادر  يوسف

اب- عبدالو محمد اب أ  ندى

ة-٤ سكندر أبوق ثار وترميم والفنادق للسياحة العا د الع من شرف مرتبة مع جدا جيد تقدير ع ن حاصل  طالب
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محمد عبداملطلب الصابر  صالح

العزب محمد س خم س  خم

ل التكميلية املواد بتحديد القسم قام التاحيث و   :م

ول -١  الدرا الفصل   :مواد

يونانية"  -١  الثانية" –عمارة ى–-٢الفرقة يونا الثانية" نحت فخار-٣" الفرقة ورسم ى يونا الثانية" فخار –٤"  الفرقة

رومانية الثالثة" عمارة   الفرقة

ى-٢ الثا الدرا الفصل   : مواد

يونانية -١ الفسيفساء– -٢الثانيةالفرقة–" عملة ر الثالثة" تصو - ٣الفرقة

ى العر العالم والرومانية اليونانية عة" ثار الرا ة-٤"  -الفرقة سكندر عة) " متصلة( أثار الرا  "الفرقة

ور -٥ دم جامعة داب لية من تقديرمقبول ع ن حاصل               ٠طالب

وك- م محمد يوطىآيات   )                                                                                                                          متخصص(  ٠ا

ا وعدد ا ل التكميلية املواد تحديد مع الطالبة قبول ع القسم و٦وافق  : مواد

ول الدرا الفصل و-  ١مواد الفرقة ثار علم  مدخل

الثالثة–٢                                      الفرقة ى روما   فخار

عة–٣                                       الرا الفرقة ن العصر مصر    ٠أثار

ى الثا الدرا الفصل  مواد

س– ٤                                   لي الثانية– فن   الفرقة

الثالثة– ٥                                    الفرقة الفسيفساء ر   تصو

عة– ٦                                    الرا الفرقة ى العر الوطن   ٠أثار

  

  -: القرار
  

لية ال مجلس   وافق

  

الطالب .٢٧ بحث يل ة ف يم/    مد إبرا حامد مختار لدرجة٠أحمد املقيد

بونية من نائية إست سنة ملدة غرافيا ا بقسم يونية٢٠١٤الدكتوراة ا يل٢٠١٥م ال خ تار بأن علما م١٤/٦/٢٠٠٥م

املنعقده بجلستھ غرافيا ا قسم مجلس موافقة ع بناء شراف٢/٢/٢٠١٤، نة موافقة عد وذلك   ٠م
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  -: القرار
  

لية ال مجلس   وافق

 

بحث .٢٨ موضوع محمد/  الطالب عديل الدبن لدرجة  نور ل امل امل ى ز

موضوع غرافيا ا بقسم دراسة:                 "  املاجست ا وتنمي ئة الب ات غ كشف شعرة املس البيانات انات إم ا

جان ع الفيضبة املراوح سحالة السو التعديل"   خليج عد املوضوع ونظم: ليصبح شعرة املس البيانات انات إم

س السو خليج جان ع الفيضية املراوح حالة دراسة ا وتنمي ئة الب ات غ كشف غرافية ا بأن" املعلومات علما

القس مجلس موافقة ع بناء املوضوع ر جو يمس ال العنوان التغي  .م٢/٢/٢٠١٤مذا

 

  -: القرار
  

لية ال مجلس   وافق

  

املنعقدة .٢٩ بجلستة غرافيا ا قسم مجلس ع٢/٢٠١٤/ ٢موافقة توز ع م

ات املستو بجميع سية التدر ام وامل الدراسية ة( ماجست(  املقررات شر يع) ) شعبة الر فصل الدرا م م٢٠١٣للعا

 .م٢٠١٤/

 

  -: القرار
  

لية ال مجلس   وافق

  

املنعقدة .٣٠ بجلستة غرافيا ا قسم مجلس قبول٢/٢٠١٤/ ٢موافقة ع م

يع الر فصل غرافيا ا قسم من داب املاجست درجة ع صول ل ن املتقدم ي٢٠١٤الطالب كما م يات و  م

ور-١ دم جامعة داب لية من مقبول تقدير ع ن حاصل  طالب

م ا حامد فت اشم  )متخصص( غادة

طھ أحمد طھ ف   )متخصص( شر

املنفى أبوسيف محمد   )متخصص( عاطف
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شرارة يم إبرا محمد فت   )متخصص( أحمد

ط شر ع مجدى   )متخصص( محمد

الشيخ-٢    كفر جامعة داب لية من مقبول تقدير ع ن حاصل  طالب

سيدأحمدأحم–  مصطفى   دوأئل

خ بتار سابق قسم مجلس قرار ا ي ث تم تكميلية بمواد م بتحميل القسم قام عليھ التا٢٠١٣/ ٢/٢بناءا و   م

ول-١ الدرا الفصل غرافيا" مقررات ا الكمية الثانية–ساليب ة–" الفرقة يو وا املناخية غرافيا الفرقة" ا

ان–الثانية الس الثانية" جغرافية   " الفرقة

ى-٢ الثا الدرا الفصل أ-مقررات و" حاسب الثانية–جيومورفولوجيا"  –الفرقة قتصادية"  –الفرقة غرافيا ا

الثانية– ة" الفرقة شر ال عات التوز عام–خرائط الثالثة قليمى–" الفرقة عام–التخطيط عة الرا   الفرقة

ور طال -٢ دم جامعة داب لية من جيدجدا تقدير ع ن حاصل  ب

مازن- ميد عبدا رزق حمدى  حنان

ور -٣ دم جامعة داب لية من جيد تقدير ع ن حاصل  طالب

عا- محمود ى سيو  مصطفى

سعد- محمد سعد حامد    ٠أحمد

  

  -: القرار
  

لية ال مجلس   وافق

  

قسم .٣١ مجلس املنعقدةموافقة بجلستة غرافيا الطلب٢/٢٠١٤/ ٢ا ع م

الطالبة من جامعة/ املقدم والفنادق السياحة لية ب السياحية الدراسات بقسم املساعد املدرس حامد ع رضوى

الدكتوراه لدرجة ا لدراس الدراسية املقررات الستكمال ة املعلوم( سكندر نظم مقرر دراسة ع القسم اتوافق

املتقدمة غرافية  ٠)ا

 

  -: القرار
  

لية ال مجلس   وافق
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ف .٣٢ ر ا فصل خ التار قسم يجة ن نظام٢٠١٣اعتماد العليا للدراسات م

الثالث للتخصصات املعتمدة ديث–سالمى–القديم( الساعات خ) ا التار قسم مجلس موافقة ع بناء

 .م٢/٢/٢٠١٤

 

  -: القرار
  

لية ال مجلس   وافق

  

بوحدة .٣٣ العليا الدراسات عمل تقييم عن ر تقر اير MISعرض ف ر   :م٢٠١٤لش

نظام=   ع لية بال العليا الدراسات طالب بيانات قاعدة إدخال   < MISتم

نظام = ع للرصد دورة عمل منMISتم ل ا وحضر امعة با املشروعات بإدارة العليا بالدراسات يتعلق   :فيما

الدكتور  الدكتور/ السيد والسيد ، املطلب عبد أنور السم/ فايز  .محمد

ملف=  عمل نظام PDFتم ع الرصد دورة ليةMISلشرح بال العليا الدراسات والت كن رؤساء للسادة سليمھ   .و

نظام=   ع ا لرفع ا يجة الن لرصد اكسل ملفات ع توز عدMISتم   .فيما

ف=  ر ا لفصل العليا الدراسات يجة ن إخراج ذا٢٠١٣تم السبق وللقسم آليا خ التار بقسم   .م

الرصد=  من والت الكن اء ان عقب النظام ع من العليا الدراسات نتائج بقية ستكمل   .س

إدخ=  تم نظامس ع العليا الدراسات لطالب السابقة الدراسية الفصول يجة ن أتمواMISال الذين الطالب يجة ن إلخراج

لعمل م   . GPAمقررا

نظام=  ع م ملقررا الطالب يل كيفية عن العليا الدراسات لشئون دورة عمل   .  MISتم

لو =  ود املج ذا الشكر العليا الدراسات نة ليةMISحدةوتوجھ بال العليا الدراسات   .وقسم

 

  -: القرار
  

علما لية ال مجلس   .أحيط

  

قسام .٣٤ ر التعليمية العملية متطلبات تل جديدة الئحة إعداد اح إق

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

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

ر يالمساھمة ف،و اء الشخصیة المص ل مشكالتھ ، و بن ذاتح ویم ال اون و التق م باالستقاللیة و التع راءات تتس الل إج واطنین من خ اء و الم یم االنتم ة ق ي یة و تنمی
 .والمستمر 
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  :رؤیة الكلیة 
تتطلع الكلیة إلى أن تكون مؤسسة تعلیمیة وبحثیة معتمدة تحتل 

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

 .  للمجتمعالمستدامة 

  -: القرار
  

لية ال مجلس   .وافق

  

 ً املجتمع:   ثامنا خدمة   :موضوعات

  

  
ية .١ البي وانب ا التواصل لتحقيق امعة با ئة الب وتنمية املجتمع خدمة نة جلسات ضور مر اختيار

امعة وا الشأن ذوى ن ب جتماعية  .و

نة ال ندس:قرار امل ذا/ ترشيح سيادتھ ة خ من لإلستفادة ة البح بمحافظة ئة الب حماية از ج س رئ القا أحمد

  .املجال

  

  -: القرار
  

أ للسيد اح ق ذا ئة/  د.يرفع الب وتنمية املجتمع خدمة لشئون امعة ا س رئ  .نائب

  

قائب .٢ ا ذه من لية ال حاجة ع والوقوف ليات ال ع ا ع لتوز ض التمر لية ا أعد ال سعافات حقيبة بخصوص

ع للتعرف دورة ع صول ل ن املوظف من عدد ليف اوت مع التعامل وكيفية قيبھ ا ات  .محتو

نة ال عدد:  قرار ح عدد) ١٠(تق ليف وت داب لية ل سعافات) ٥(حقائب دورة ع صول ل ن   .موظف

  

  -: القرار
  

لية ال مجلس   وافق

 

الدكتور  .٣ ستاذ طلب امعة/ بخصوص ا مستوى ع متم شاط لية ل ل يكون بأن خليل خدمةمجدى مجال

ئة الب وتنمية  .املجتمع

نة ال مركز:  قرار يكون و امعة با اصة ا حتياجات ذوى برعاية ئة الب وتنمية املجتمع دمة لية ال وكيل قيام ح تق

خرى  عاقات ا شاطھ و عملھ يمتد دمةبحيث ا ذه ل النواه ن   .املكفوف
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  :رؤیة الكلیة 
تتطلع الكلیة إلى أن تكون مؤسسة تعلیمیة وبحثیة معتمدة تحتل 

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

 .  للمجتمعالمستدامة 

 

  -: القرار
  

لية ال مجلس   .وافق

 

الدكتورةبخصوص .٤ ح الدكتور / مق اسم بوضع خ التار بقسم املدرس عبدالرحيم فراج فت ـــــف/ م الشر بكر رحمة( حسن

عليھ املتحف) هللا س تأس وده نظرا لية ال متحف ع سالمية و ة املصر ثار و خ التار بقسم املساعد  .ستاذ

  

  -: القرار
  

لية ال مجلس   وافق

  

 ً عصرا الثالثة الساعة جتماع انت وقد   .ذا

  

  

املجلس             ن لية                     أم ال وعميد املجلس س   رئ

  

ن/ د.أ حس محمد شعلھ/ د.أ                    مجدي محمد   ماجد
٢١ 


