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

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   لجدید من العلوم و المعارف و الخبراتو طالبھا ، و استخدام وسائل تعلیمیة حدیثة ،و متابعة الخریجین، و إتاحة الفرصة لھا لمتابعة ا

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

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

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

  2017/2018لعام الجامعيل ثامن ال محضر مجلس الكلیة 
  14/3/2018 الموافقربعاءاألالمنعقد یوم 

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

 -:القائم بعمل عمید الكلیة  بحضور كل من 
ورئیس مجلس قسم وكیل الكلیة لشئون التعلیم والطالب  بتسییر أعمال المكلف    دالعزیز عیسىأحمد عب/ د.أ .1

  التاریخ
 قائم بعمل وكیل الكلیة لشئون خدمة المجتمع وتنمیة البیئة      وفدى السید أبوالنضر. د .2
 رئیس مجلس قسم اللغةاالنجلیزیةقائم بعمل       ایمان حلمى الملیجى/ د.أ .3
 قائم بعمل رئیس مجلس قسم اآلثاروالدراسات الیونانیة والرومانیة    ن قاسمعبیر عبدالمحس/ د.أ .4
 األستاذ بقسم الجغرافیا      ماجد محمد شعلھ/ د.أ .5
 األستاذ بقسم اللغة االنجلیزیة   میراندا محمد خمیس الزوكة     /د.أالسیدة  .6
  األستاذ المتفرغ بقسم الفلسفة      میالد زكى غالي/ د.أ .7
 األستاذ بقسم اللغة العربیة     الشیخعبدالواحد حسن . د.أ .8
 القائم بعمل رئیس مجلس قسم اللغة العربیة      ایمان فؤاد بركات. د .9

 األستاذ المساعد بقسم اآلثار والدراسات الیونانیة والرومانیة      سماح محمد الصاوي. د .10
 المدرس بقسم الفلسفة         دعاء طھ البیار. د .11
 ي لوحدة ضمان الجودة بالكلیةالمدیر التنفیذ      عصام لطفى  وھبان. د .12
 مدیر وحدة الخدمات االلكترونیة       أحمد عطیة حمیدة. د .13
 ادارى       ھانى محمد كتات/ السید .14

  :واعتذر عن عدم الحضور
 مجلس قسم الجغرافیاقائم بعمل     عبدالعظیم أحمد عبدالعظیم/ د.أ -
 القائم بعمل رئیس مجلس قسم الفلسفة      عصام كمال المصري. د -

  
  
  
  
  

  عمید الكلیةقائم بعمل  ال حنان خمیس الشافعى /  د.أ ةالسید تتتحاف
  "بسم اهللا الرحمن الرحیم " 

 س المجلس  بجمیع السادة الحاضرینرئیحنان خمیس الشافعى  / د.أ ةالسید تفي بدایة االجتماع رحب  . 
  في موضوعات المجلس على النحو التالي  اسیادتھ تثم شرع: 



    

                                                                                                                                               
        Damanhur university                                              جامعة دمنھور                                                                           
          Faculty of Artكلیة اآلداب                                                                                                                                

                                                         
  

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

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

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   لجدید من العلوم و المعارف و الخبراتو طالبھا ، و استخدام وسائل تعلیمیة حدیثة ،و متابعة الخریجین، و إتاحة الفرصة لھا لمتابعة ا

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

======================================  ====================================  
      0453367942فاكس  + ت    -0453367941: ت          ~ 2 ~                          البحیرة  –دمنھور  –األبعادیة –مجمع الكلیات                    

Smartgate@damanhour.edu.egmail:-E                                  www.Damanhour.edu.egsite:web 
                                                

 

  :رؤیة الكلیة 
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مستوى  بأساتذتھا وخریجیھا إلى وتصل مكانة مرموقة بین نظائرھا
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  -: التصدیق و طةموضوعات اإلحا: أوال 
  
 .التصدیق على محضر مجلس الكلیة السابق .1

التأكید على اعضاء ھیئة التدریس باعالم الطالب بتجریم وجود الموبایل داخل لجان االمتحان ویعلن على موقع 
أو وضعھ على البنش یتم عمل محضر غش للطالب  و یتم وضع التعلیمات الخاصة  ضبطھاالكلیة أنھ بمجرد 

  .وعدم استخدامھ على ورقة األسئلة بالموبایل 
  

 :على النحو التالى  26/2/2018الموضوعات العامة التى طرحت في مجلس الجامعة السابق  بجلستھ في  .2
 .تشكیل لجنة لتقییم الكتاب الجامعى ومتابعة سعره  .1

 - : القرار  
  .تم تشكیل لجنة لتقییم الكتاب الجامعى 

 
جنیھ و  10و یباع ب  C.D سیة بالكلیة الى مقررات الكترونیة  على الموافقة على تحویل المقررات الدرا .2

مطالبة عضو ھیئة التدریس بتقدیم عدد وافى من االسئلة وتقدیمھا الى وحدة التقویم تمھیدًا لعمل بنك اسئلة مع 
 .مخاطبة وحدة التقویم بالجامعة بتوفیر البرنامج 

 - : القرار  
وتحتاج  وحدة منذ ما یقرب من عشر سنوات یتم تنفیذ اآللیة بالتقویم اآللى وانھ .وافق مجلس الكلیة لمن یرغب 

  .التقویم بالكلیة البرنامج المخصص لعمل بنك األسئلة والكلیة تنفذ قرارات الجامعة و المجلس األعلى للجامعات 
 

 .ر واالبداع بین الطالبأفضل األفكار لمكافحة الفساد بكافة أشكالھ وكذا مسابقات االبتكا" االعالن عن مسابقة  .3
 - : القرار  

  .وافق مجلس الكلیة 
  
 .تشكیل لجنة لمتابعة الصیانة  .4

 - : القرار  
  .وافق مجلس الكلیة على تشكیل اللجنة على أن یكون لھا سجالت متابعة

 
 .اعداد مذكرة بالرمبات ومسار المكفوفین  .5

 - : القرار  
  .مع رفع األمر بالجامعة  أحمد صابر المحص بعمل المذكرة/ تكلیف األستاذ 
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 .لتعم الفائدة  C.Dموافقة مجلس الجامعة على تسجیل المقررات للطلبة المكفوفین على  .6
 - : القرار  

  .وافق مجلس الكلیة
 

 .الموافقة على تدریس مادة حقوق االنسان بدًال مادة الثقافة العامة  .7
 - : القرار  

  :مادة الثقافة العامة والموافقة على ترشیح كل من ان بدُال من الكلیة على تدریس مادة حقوق  االنسوافق مجلس ا
أستاذ القانون العام وكیل كلیة حقوق طنطا لشئون خدمة المجتمع وتنمیة   أشرف عبدالرازق ویح/ د.أالسید -

 البیئة
 القائم بعمل عمید كلیة التجارة    أشرف عبداهللا/ د.السید أ -
  یاسة بالكلیةمدرس بقسم الس  آیات عادل زكریا/ الدكتورة -

 
 .وارسالھا للجامعة  C.Dتجمع االنشطة الطالبیة على  .8

 - : القرار  
صابر صادق لتجمیع اآلنشطة وارسالھا / شیرویت فضل و الدكتور/ وافق مجلس الكلیة على ترشیح الدكتورة

  .للجامعة 
 
 .ئة التدریس أو االدارییناقرار دورة مكافحة الفساد واعتبارھا دورة أساسیة في الترقیة سواء لكادر أعضاء ھی .9

 - : القرار  
  .وافق مجلس الكلیة

  
 .تقریر عن نشاط الكلیة في الیوم العالمى  .10

 - : القرار  
 .وافق مجلس الكلیة

  
 )آثار اسالمى  –أثار یونانى ورومانى  –آثار قدیم ( اعداد مذكرة النشاء معمل للترمیم  .11

 - : القرار  
  .أحمد عطیة لتأسیسة / ات الى الدكتوروافق مجلس الكلیةعلى اسناد معمل اللغ

 
 :موضوعات مجلس العمداء   .3

وضع مقترحات الستحداث برامج حدیثة وجاذبة وممیزة للوافدین بالدراسات العلیا بأقسام الكلیة مع وضع آلیة  .1
 .لتنفیذ ھذه البرامج
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   .وافق مجلس الكلیة على مخاطبة أقسام الكلیة العلمیة 

  
وفدى السید أبوالنضر القائم بعمل وكیل الكلیة لشئون خدمة المجتمع  بشأن ما ورد من / الدكتوركتاب السید  .2

بشأن المقترحات التى یمكن أن تقدمھا الكلیة في  12/3/2018مجلس العمداء بجلستھ المنعقدة یوم االثنین  
 .خدمة المجتمع 

الرومانیة بجامعة دمنھور ووافقت علیھ الجامعة اللغة الیونانیة و –الیابانى  –انشاء مركز التعلیم الصینى  .1
 .خدمة المجتمع وتنمیة البیئة بلجنة

 .تثقیفیة بھدف خدمة أبناء المجتمع البحراوى عمل قوافل  .2
 .تسویق منتجات وخبرات الكلیة لخدمة المجتمع في مجال الجغرافیا والتخطیط والمساحة للجھات المعنیة .3
الثقة ھ لطالب الكلیة والجامعة والمجتمع لدعم الطالب معنویًا واكسابھم اقامة معرض فنى للكلیة یفتح أبواب .4

 .نفسھم والترویج ألعمالھم الفنیةأب
 .العمل على محو األمیة باالشتراك مع الجھات المعنیة المختصة .5
  . على وجھ السرعة العمل على انشاء متحف الكلیة .6

 - : القرار  
  . ة العلمیة وافق مجلس الكلیة على مخاطبة أقسام الكلی

 

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

  .تمَّ التصدیق: القرار     
 - : القرار  

  .أحیط مجلس الكلیة علمًا
  
  .تقاریر أعضاء المجلس عن المعاییر : ثانیًا 

 كارم القاضى تواصل مع رؤساء المعاییر الثالثة / د - 1
 ایمن سالم معیار البحث العلمى / د 
 حمادة المنسى معیار الدراسات العلیا / د 
 عبد الباسط ریاض معیار الشئون المالیة/ د.  

وتم عقد االجتماع  28/2/2018وتم االتفاق على عقد اجتماع لكل معیار یوم  21/2/2018تم عقد إجتماع بتاریخ 
 إسالم فوزى/ دمرفق تقریر . اآلداء فى المعیار  مستوىفى ذات الیوم المحدد وقدم كال منھم تقریره عن 
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صابر صادق عن معیار المشاركة المجتمعیة وقد أظھر تفاعلھ وقام بدعوة أفراد معیاره / تم التواصل مع د 
  .لالجتماع خالل ھذا األسبوع 

وسوف تبدأ فى تفعیل  أسماء الشیخ وھى على استعداد للعمل فى معیار الطالب والخریجین/ كما تم التواصل مع د 
للفصل الدراسى األول  الملف خالل األسبوع  القادم نظًرا النشغالھا فى لجان المراجعة على االمتحانات

2017/2018 .  
  مرفق تقریر. حسام رحومة عن معیار نظام إدارة الجودة والتقویم / وجارى التواصل مع د

 أحمد شتیھ / د
عصام وھبان فى أكثر / ریھام رضوان تحت إشراف د/ خالد شحاتھ  و د/ عصام المصرى و د/ تم التواصل مع د 

  .من اجتماع ، ووعد الجمیع بتفعیل المعاییر في الفترة القادمة
 مروة شحاتھ / د 

أحمد عطیة رئیس معیار / محمد الفقى رئیس المعاییر األكادیمیة والبرامج التعلیمیة  و د/ تم التواصل مع د 
  .ى التواصل مع رئیس معیار أعضاء ھیئة التدریس والھیئة المعاونةالتدریس والتعلم وجار

 - : القرار  
  .أحیط مجلس الكلیة علمًا

  
  :تقاریر األقسام عن سیر الجودة : ثالثا 
  :أرسل كٌل من األقسام اآلتیة     

قسم اللغة  –الفلسفة  قسم –قسم اآلثار والدراسات الیونانیة والرومانیة  –قسم اللغة االنجلیزیة  –قسم جغرافیا ( 
  ) العربیة  

  )قسم اآلثار الئحة جدیدة  –قسم السیاسة  –قسم اللغات الشرقیة  –قسم التاریخ : (ولم یرسل كٌل من
 - : القرار  

 .أحیط مجلس الكلیة علمًا
  

  :متطلبات الجودة :رابعا 
األقسام 
  العلمیة

تقاریر 
  المقررات

توصیف 
  المقررات

نة فحص تقریر لج  الكتب الدراسیة
  الكتاب

 √ غیر مكتمل √    اللغة العربیة 

اللغات 
  الشرقیة

لیس بالشكل   √
  المطلوب

    

اللغة 
  اإلنجلیزیة 

√  √    √  

  √    √  √  التاریخ 
    √  √    الجغرافیا
        االجتماع
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  √    √  غیر مكتمل√  الفلسفة      
اآلثار 

  الیونانیة 
  √  غیر مكتملة  √  √

          السیاسة 
ج .ل( اآلثار 

(  
        

 - : القرار  
 .أحیط مجلس الكلیة علمًا

  
 . إسالم فوزي. العمل على إعداد نموذج موحد لقیاس سیر العمل بالمعاییر  وفًقا لمقترح د: خامسا 
  . إسالم تصورھا للنموذج قبل المجلس القادم. وافق المجلس على أن تضع د: القرار

 :القرار  
 .أحیط مجلس الكلیة علمًا

 
 . تقدیم الشكر لمنسق الجودة الذي یتمم متطلبات قسمھ مستوفاه وفي الموعد المحدد اقتراح: سادًسا
  .    وافق المجلس على أن یتم تفعیل ذلك فوًرا: القرار

 - : القرار  
  وافق مجلس الكلیة 

  
 . الطالب عن المقررات الدراسیة وأعضاء ھیئة التدریس ءالقیام بإجراء استبیان رضا: سابًعا
، ویھیب المجلس بالسادة رؤساء األقسام تسھیل عمل  2018-3- 15ق المجلس على البدء بھا اعتباًرا من واف: القرار

  .لجنة االستبیانات
 - : القرار  

  وافق مجلس الكلیة
  

  : ITات تكنولوجیا المعلوموحدة  موضوعات :   ثالثًا
  

 :حو التالى على الن  12/3/2018المنعقد في محضر اجتماع وحدة تكنولوجیا المعلومات 
 للكنتروالتقدمت الدعم الفني الالزم أن الوحدة  MISحسن أنورحسن مسئول / أفاد أMIS فیما یتعلق بوحدة  -1

ائج     ن طباعة النت المختلفة أثناء عملیات الرصد للنتائج الدراسیة على نظام الرصد اآللي وصوال إلى االنتھاء م
ید األستاذ الدكتور أحمد عبد العزیز القائم بعمل وكیل الكلیة وقیام كل كنترول بتسلیم نسخة ورقیة إلى مكتب الس

 . لشؤون التعلیم والطالب
 - : القرار  

  ,أحیط مجلس الكلیة علمًا
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ح أ    -2 ة أوض ى           / فیما یتعلق بالبوابة اإللكترونی ائج الدراسیة عل الن النت فحة إع م إعداد ص ھ ت امي بأن رلس س كی

ار     البوابة اإللكترونیة للكلیة كما تم ربطھ تم إظھ ث ی ة حی ا بصفحة أخرى علیھا أرقام جلوس جمیع طالب الكلی
 .نتیجة كل طالب عن طریق رقم جلوسھ

 - : القرار  
  ,أحیط مجلس الكلیة علمًا

 
ات         أحمد عطیة المدیر التنفیذي لتكنولوجیا المعلومات بأنھ/ ذكر الدكتور -3 ائج االمتحان الن نت ي إع دء ف م الب د ت ق

ي   ل الدراس ام الجامعي      الدراسیة للفص ذا الع وم       2017/2018األول من ھ ة من ی ع الرسمي للكلی ى الموق م عل
أحمد عبد العزیز / د.حنان الشافعي القائمة بعمل عمید الكلیة وأ/ د.م بالتنسیق مع أ7/3/2018األربعاء الموافق

ة    القائم بعمل وكیل الكلیة لشؤون التعلیم والطالب وتنفیذا لقرار مجلس الكلیة؛حیث تم إعال مي اللغ ائج قس ن نت
انقطعت عملیة إظھار النتائج ) الیوم التالي للبدء في إعالن النتائج(اإلنجلیزیة والفلسفة إال أنھ في یوم الخمیس

یسریة الھمشري المدیر التنفیذي لنظم / من الساعة الثانیة ظھرا من نظم المعلومات بالجامعة، وبالتواصل مع د
بالجامعة مما تسبب في ) MIS(أفادت أنھ ُتجرى اآلن عملیة تحدیث لنظام) MIS(المعلومات اإلداریة بالجامعة

ھذا العطل الفني ، وقد وعدت بالتواصل مع الشركة المنتجة للبرنامج لحل المشكلة ، وقد طالبتھا بأن ُیحل األمر 
وتروتزداد شكاوى في أسرع وقت حتى یتسنى لنا إعالن بقیة نتائج الفصل الدراسي األول للكلیة حتى ال یحدث ت

 .الطالب وخاصة طالب األقسام العلمیة التي لم ُتعَلن نتائجھا بعد ،إال أن المشكلة لم ُتحل حتى تاریخھ 
 - : القرار  

  ,أحیط مجلس الكلیة علمًا
 

بخصوص تحویل العمل داخل األقسام اإلداریة بالكلیة إلى النظام اآللي تحقیقا لرؤیة وحدة تكنولوجیا المعلومات  -4
ذكرة         2018/2019ن تكون كلیة اآلداب كلیة إلكترونیة خالل عام بأ ام بإعداد م ھ ق ة أن د عطی دكتور أحم أفاد ال

ة    ى لمیكن تفصیلیة بأسماء عدد من السادة اإلداریین بجمیع األقسام اإلداریة بالكلیة الذین یمثلون المرحلة األول
ل ف         م ك ة لھ ع خطة تدریبی دا لوض ة تمھی ب       العمل اإلداري بالكلی ي القری ذكرة ف رض الم یتم ع ي تخصصھ ،وس

 :، وفى سبیل ذلك تم اقتراح اآلتى   العاجل على إدارة الكلیةلتتخذ ما تراه مناسبا في ھذا الشأن
 .تحویل العمل داخل جمیع األقسام االداریة بالكلیة الى النظام اآللى  .1
 .یخل بحسن سیر العمل تدریب جمیع االداریین على نظام  العمل اآللى كل في تخصصھ بما ال  .2
طارق محمد أبو قمر بتقدیم الدعم الفنى للنتائج اآللیة . حسن أنور حسن أبوالیزید ، و أ, یختص كل  من أ .3

 .   (MIS)على نظام 
 .   (MIS)كیرلس سامى بدیر  بالخدمات االلكترونیة  على نظام , یختص أ .4
ین بالعمل فیھ بما یتعلق بقسم شؤون یختص رئیس قسم شؤون الطالب أو المشرف علیھ وجمیع القائم .5

 .كل في المھام الموكلة الیھ    (MIS)الطالب على نظام 
یختص رئیس قسم شؤون الخریجین أو المشرف علیھ و جمیع القائمین بالعمل فیھ بما یخص شئؤون  .6

 . كل فى المھام الموكلة الیھ    (MIS)الخریجین  على نظام 
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و البحوث  أو المشرف علیھ و جمیع القائمین بالعمل فیھ بما یخص یختص رئیس قسم الدراسات العلیا  .7
 . كل فى المھام الموكلة الیھ    (MIS)قسم الدراسات العلیا    على نظام 

یختص رئیس قسم الشؤون المالیة أو المشرف علیھ و جمیع القائمین بالعمل فیھ بنظام الفاروق  على نظام  .8
(MIS)   ھ كل فى المھام الموكلة الی . 

یختص رئیس قسم رعایة الشباب أو المشرف علیھ و جمیع القائمین بالعمل فیھ بما یخص رعایة الشباب   .9
 . كل فى المھام الموكلة الیھ    (MIS)على نظام 

كل فى    (MIS)ص السادة العاملین لوحدة ضمان الجودة بالعمل على نظارم الفارابى  على نظام تیخ  .10
   . المھام الموكلة الیھ

ختص رئیس قسم المشتریات والمخازن  أو المشرف علیھ و جمیع القائمین بالعمل فیھ بما یخص ی .11
 . كل فى المھام الموكلة الیھ    (MIS)المشتریات والمخازن   على نظام 

یختص رئیس قسم شؤون العاملین  أو المشرف علیھ و جمیع القائمین بالعمل فیھ بما یتعلق بشؤون  .12
 . كل فى المھام الموكلة الیھ    (MIS) العاملین   على نظام

یختص رئیس قسم شؤون أعضاء ھیئة التدریس والھیئة المعاونة  أو المشرف علیھ و جمیع القائمین  .13
 . كل فى المھام الموكلة الیھ    (MIS)بالعمل فیھ بما یتعلق بشؤون ھیئة التدریس  على نظام 

)   Password) (كلمة مرور (و) Username  ) (خدم اسم مست( یكون لكل إدارى من السادة االداریین  .14
) اسم مستخدم عام (، ویكون ھو المسئول عنھا ، كما یتم عمل  (MIS)تمكنھ من أداء وظیفتھ على نظام 

لرئیس القسم االدارى أو المشرف علیھ تمكنھ من متابعة العمل و االشراف علیھ أو إنجاز ) كلمة مرور ( و 
 . موظف المسئولالعمل في حالة غیاب ال

 - : القرار  
  .ووافق على المقترحات  أحیط مجلس الكلیة علمًا

 
ن   -5 د ع ا یزی وم م ى الی ة حت مي للكلی ع الرس جل الموق فس انین أل ة وثم ون وثمانمائ دد  ملی غ ع ا بل ارة ، كم زی

 .قراءة  للموضوعات المنشورة على الموقع ملیون وثمانین ألفالقراءات لموقع الكلیة ما یزید عن 

 - : القرار  
 ,أحیط مجلس الكلیة علمًا

  

  :موضوعات شئون ھیئة التدریس :   ًارابع
  
 :اعالن الكلیة عن احتیاجات بعض األقسام العلمیة من السادة أعضاء ھیئة التدریس على النحو التالى  .1

 :قسم اللغة الفرنسیة وآدابھا  : أوًال 
  باضافة قسم اللغة الفرنسیة الى أقسام كلیة اآلداب  13/12/2007بتاریخ ) 3297(تفعیًال للقرار الوزارى رقم  -

  )لغویات ( أستاذ مساعد  تخصص ) 1(عدد  
  )لغویات ( مدرس تخصص مدرس ) 1(عدد 
  )أدب (مدرس ) 1(عدد 
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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 اقلیمًی

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

  )مسرح مقارن (مدرس ) 1(عدد 
  .على أن یتم االعالن سواء بالنقل أو التعیین  

  
 :قسم اإلعالم : ثانیًا

  :ئحة الجدیدة للكلیة بفتح قسم االعالم نظرًا لتطبیق الال -
  عامة اتعالق أستاذ ) 1(عدد  

  "اذاعة و تلیفزیون " أستاذ مساعد  تخصص  )1(عدد   
  .على أن یتم االعالن سواء بالنقل أو التعیین  

  
  :قسم السیاسة: ثالثًا

 :نظرًا لعدم توافر أعضاء ھیئة تدریس بالقسم  -
  )سیاسة دولیة ( ات دولیة أستاذ مساعد  تخصص عالق) 1(عدد  
  )عالقات نظم سیاسیة (مدرس تخصص) 1(عدد 

  .على أن یتم االعالن سواء بالنقل أو التعیین  
  

  :شعبة اللغة التركیة لتفعیل: رابعًا 
  :توفیر 

  )تركى ( لغویات مدرس ) 1(عدد 
  )تركى حدیث(أدب مدرس ) 1(عدد 

 - : القرار  
  وافق مجلس الكلیة

  
یر أعمال وكالة الكلیة لشئون یأحمد عبدالعزیز عیسى  رئیس مجلس قسم التاریخ والمفوض بتس /د.كتاب السید أ .2

ابراھیم محمد / على تعیین السیدالدكتور 5/3/2018التعلیم والطالب  بموافقة المجلس على مستوى األساتذة  في 
بذات " تاریخ اسالمى  " وظیفة أستاذ على مرجونــــــــــــة أستاذ التاریخ االسالمى وحضارتھ المساعد بالكلیة ب

بترقیتھ " لجنة التاریخ " القسم بناًء على تقریر اللجنة العلمیة الدائمة لترقیة األساتذة و األساتذة المساعدین 
بة و سیادتھ مشھود لھ بالسمعھ الطیھ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالتاریخ االسالمى وحضارتلدرجة أستاذ 

 ).مرفق تقریر اللجنة(نھ بالكلیة یوالسیرة الحسنة ومحسنًا الداء عملھ منذ تعی
 - : القرار  

  وافق مجلس الكلیة
  

تشكیل لجنة على مستوى األساتذة حیث أنھ ال یوجد بالقسم سوى أستاذ واحد على رئیس مجلس قسم الفلسفة  كتاب .3
 :وتتشكل اللجنة من كل من 

  ائم بعمل عمید الكلیةق    حنان خمیس الشافعى/ د.أ
  المفوض بتسیر أعمال وكالة الكلیة لشئون التعلیم والطالب    أحمد عبدالعزیز عیسى/ د.أ
  األستاذ المتفرغ بقسم الفلسفة      میالد زكى غالى/ د.أ



    

                                                                                                                                               
        Damanhur university                                              جامعة دمنھور                                                                           
          Faculty of Artكلیة اآلداب                                                                                                                                

                                                         
  

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

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

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   لجدید من العلوم و المعارف و الخبراتو طالبھا ، و استخدام وسائل تعلیمیة حدیثة ،و متابعة الخریجین، و إتاحة الفرصة لھا لمتابعة ا

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

======================================  ====================================  
      0453367942فاكس  + ت    -0453367941: ت          ~ 10 ~                          البحیرة  –دمنھور  –األبعادیة –مجمع الكلیات                    

Smartgate@damanhour.edu.egmail:-E                                  www.Damanhour.edu.egsite:web 
                                                

 

  :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 اقلیمًی

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

بوظیفة أستاذ  قسم درس  بالـــــــــرشا محمود محمد رجب  الم/ تعیین السیدة الدكتورةللموافقة على 
بذات القسم بناًء على تقریر اللجنة العلمیة الدائمة " فلسفة اسالمیة   "ص    ــــــــــد تخصــــــــــــــــــــــــــــمساع

بترقیتھا  " لجنة الفلسفة"ن ــــــــــــــــــــــــــذة المساعدیــــــــــــــــــــــذة و األساتــــــــــــــــــــــــــلترقیة األسات
و سیادتھا مشھود لھا بالسمعھ الطیبة والسیرة الحسنة ومحسنھ الداء عملھا فلسفة اسالمیة   اذ مساعدلدرجة أست

  .)مرفق تقریر اللجنة (بالكلیة  اینھیمنذ تع
 - : القرار  

  وافق مجلس الكلیة
  
أسماء ادریس  /على تعیین الدكتورة 3/3/2018كتاب رئیس مجلس قسم االجتماع  بموافقة المجلس بجلستھ المنعقدة في  .4

بذات القسم لحصولھا )  علم اجتماع ثقافى  ( عبدالحمید   المدرس المساعد بقسم االجتماع بوظیفة مدرس  تخصـــــــــص 
 .نھا  یعلى الدكتوراه والمذكورة مشھود لھا بالسمعة الطیبھ والسیرة الحسنــة و ممیزة في أداء عملھا منذ تعی

 - : القرار  
  .وافق مجلس الكلیة

  
مدیر عام شئون العاملین بالجامعة الخاص بموافقة مجلس الجامعة بجلستھ المنعقدة بتاریخ /كتاب السید .5

 12/7/2016على توصیة لجنة وضع ضوابط وقواعد مراجعة اعالن الجامعة المنشور بتاریخ  18/11/2017
لباقى المرشحین "   الكفاءة المتطلبة للتدریس" ـــــــــاع بتشكیل لجنة االستمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 :وھم " مدرس  تخصص لسانیات و ترجمة " لشغل وظیفة 
 .ایمان حلمى أحمد عالم/ السیدة  -
 دالیا عبدالوھاب مسعود/ السیدة -
 دینا عبدالحمیدعبدالعظیم القط / السیدة -

  :على أن تشكل اللجنھ على النحو التالى 
 أستاذ وقائم بعمل عمید الكلیة      ان خمیس الشافعىحن/ د.السیدة أ .1
 أستاذ بكلیة التربیة جامعة دمنھور        عادل السعید البنا/ د.السید أ .2
 أستاذ ورئیس مجلس قسم اللغة االنجلیزیة      ایمان محمد حلمى الملیجى/ د.السیدة أ .3

 - : القرار  
  وافق مجلس الكلیة

  
یم المفوض بأعمال رئیس قسم الجغرافیا بموافقة المجلس بجلستھ في عبدالعظیم أحمد عبدالعظ/ د.كتاب السید أ .6

واھتماماتھ بشعبة لمجھوداتھ ماجد شعلھ تكریمًا / د.باسم السید أ)  2017/2018(على تسمیة الدفعة   6/3/2018
 .الخرائط والمساحھ 

 - : القرار  
  وافق مجلس الكلیة
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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 اقلیمًی

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

وض بأعمال رئیس قسم الجغرافیا بموافقة المجلس بجلستھ في عبدالعظیم أحمد عبدالعظیم المف/ د.كتاب السید أ .7
على قبول التبرع المقدم من رئیس رابطة خریجى المساحة و نظم المعلومات الجغرافیة بالجامعات  6/3/2018

 .) استعمال خارج (  1× 4المصریة وھو عبارة عن آلة تصویر كیو سیرا  
 - : القرار  

  وافق مجلس الكلیة
  

ه على لجنة لتقییم الكتاب الجامعى ومتابعة سعرحنان الشافعى  القائم بعمل عمید الكلیة بتشكیل / د.أ السیدة كتاب .8
 :النحو التالى 

 األستاذ بقسم الجغرافیا      ماجد محمد شعلة/ د.السید أ .1
 األستاذ بقسم التاریخ    عبدالمنعم محمد مجاھد/ د.السید أ .2
 تاذ بقسم الجغرافیااألس    محمد عبدالقادر عبدالحمید/ د.السید أ .3
 األستاذ المتفرغ بقسم التاریخ      صالح أحمد ھریدى/ د.السید أ .4
 األستاذ المتفرغ بقسم الجغرافیا    عالء الدین حسین عزت شلبى/ د.السید أ .5
 األستاذ المساعد بقسم اآلثار والدراسات الیونانیة والرومانیة    سماح محمد الصاوى/ السیدة الدكتورة .6
 المدرس بقسم الفلسفة    منى  محمودعثمان /السیدة الدكتورة  .7

 - : القرار  
 وافق مجلس الكلیة

  
 : بترشیح كل من حنان الشافعى  القائم بعمل عمید الكلیة / د.السیدة أ كتاب  .9

وكیل كلیة حقوق طنطا لشئون خدمة المجتمع وتنمیة  أستاذ القانون العام  أشرف عبدالرازق ویح/ د.السیدأ -
 البیئة

 القائم بعمل عمید كلیة التجارة    ف عبداهللاأشر/ د.السید أ -
  مدرس بقسم السیاسة بالكلیة  آیات عادل زكریا/ الدكتورة -

  .لتدریس مادة حقوق االنسان 
 - : القرار  

 وافق مجلس الكلیة
  

وفدى أبوالنضر  القائم بعمل وكیل الكلیة لشئون خدمة المجتمع وتنمیة البیئة بتشكیل لجنة / السید الدكتور كتاب .10
 :ابعة أعمال الصیانة بالكلیة  على النحو التالى مت
  مقرر اللجنة     وكیل الكلیة لشئون خدمة المجتمعالقائم بعمل   وفدى السید أبوالنضر/ السید الدكتور -
 المدیر التنفیذى للوحدة األزمات والطوارئ    تیسیر محمد شادى  / الدكتورة -
 مسئول األمن      تامر السید خزیمى/ السید -
 مسئول الشئون االداریة    دیحة أحمد القاضىم/ السیدة  -
 المشرف على المشتریات    رمضان السید الجویلى/ السید -
 ةمسئول الشئون الفنی    محمود عمر الشریف/ السید -
 أمن الكلیة    سالمة عبدالھادى بصل/ السید  -

 - : القرار  
  وافق مجلس الكلیة
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مرحلتى اللیسانس والدراسات العلیا تسھم فى الرقى و التنمیة 
 .  المستدامة للمجتمع

أول بالكلیة  ومدیر وحدة متحدى االعاقة بالجامعة   أحمد صابر المحص  مدرس مادة/ المذكرة المقدمھ من السید  .11
 .الخاصة بالرمبات ومسارات المكفوفین

 - : القرار  
  وافق مجلس الكلیة

  

  :موضوعات شئون الطالب :    ًاخامس
  
 . 11/3/2018محضر لجنة شئون التعلیم والطالب بجلستھا التى عقدت في     .1

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

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

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

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

ام   أنھ تم ال .3.1 ذا الع ق     2017/2018بدء في إعالن نتائج الفصل الدراسي األول لھ اء المواف وم األربع م من ی
یس    . م7/3/2018 وم الخم ي ی ائج ف ار النت ة إظھ ت خدم ن تعطل رًا،   8/3/2018ولك ة ظھ اعة الثانی الس

ع د ل م دة / وبالتواص ذي لوح دیر التنفی ري الم ریة الھمش ذه ا MISیس تم ھ ھ ی ادت بأن ة أف ام بالجامع ألی
  .بالجامعة MISتحدیث نظام 

 - : القرار  
  .أحیط مجلس الكلیة علمًا

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

م ، شرفت وحدة القیاس والتقویم بالكلیة بزیارة وفد من وزارة التعلیم العالي 2018/ 2/  18أنھ في یوم . 4.1
آخر المستجدات بوحدة القیاس والتقویم بالكلیة وقد أشادت اللجنة بالجھد المبذول في الوحدة ،  للوقوف على

وقد أوصت اللجنة بضرورة وجود محضر من مجلس الكلیة شھریًا داخل الوحدة للوقوف على آخر قرارات 
  .المجلس ، مع ضرورة التعاون بین الوحدة ومعیار القیاس والتقویم بوحدة الجودة 

 - : رار  الق
  .أحیط مجلس الكلیة علمًا
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مستوى  بأساتذتھا وخریجیھا إلى وتصل مكانة مرموقة بین نظائرھا
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 :عقد االجتماع الشھري مع مجلس إدارة وحدة القیاس والتقویم بالكلیة والمشكل من 4.2          

 حنان خمیس الشافعي      القائم بعمل عمید الكلیة / د .أ -
 الب أحمد عبد العزیز عیسى   المكلف بتسییر أعمال وكیل الكلیة لشئون التعلیم والط/ د .أ -
 رشا محمود رجب          المدیر التنفیذي لوحدة القیاس والتقویم. / د -
 شیرویت مصطفى فضل      عضوًا. د -
 نھلة محمد نجیب              عضوًا. د -
 محمد محفوظ                 عضوًا. د -
 شیماء محمد صالح     سكرتیرة الوحدة / السیدة  -

حتیاج الوحدة لعدد من الموظفین، وكذلك صیانة دوریة لجھاز وقد تم مناقشة عدة موضوعات منھا ا 4.3
التصحیح ، و ضرورة عمل بنك أسئلة للمواد التي یتم تصحیحھا الكترونیًا بالوحدة بعد موافقة األساتذة باألقسام 

  .، لذلك سیتم مخاطبة رؤساء األقسام وبدأ تفعیلھ في أقرب وقت 
الوحدة لمحاولة تدریب الطالب علیھا وخاصة طالب الفرقة نشر بعض نماذج من األسئلة على موقع  4.4

  .األولى 
  .التأكید على ضرورة انتداب إداري للعمل بالوحدة. 4.5

  .أحیطت اللجنة علًما ووافقت: القرار
 - : القرار  

  .أحیط مجلس الكلیة علمًا
  

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

 .الترحیب بالطالب مع بدایة الفصل الدراسى الثانى -1
محاولة توفیق مواعید المحاضرات بما یتناسب مع ظروف الطالب من منطلق تخفیف األعباء التدریسیة علیھم،  -2

 .والتوزیع الجغرافى لھم
 .ز الطالب على البدایة القویة واألنشطة للدراسة فى الفصل الثانىتحفی -3
طمئنة الطالب على نتائج الفصل الدراسى األول وأن الكنتروالت تقوم بالمرحلة النھائیة حتى یتسنى إعالن  -4

 .النتائج
ثانى محاولة التغلب على العقبات التى تواجة الطالب فى بعض المقررات الدراسیة فى الفصل الدراسى ال -5

 .،بالتواصل مع المرشدین األكادیمیین للفرق األربعة والسادة أعضاء ھیئة التدریس
النظر فى شكوى بعض الفرق من تكدس الطالب فى المدرجات والقاعات والعمل على حلھا  بالتنسیق مع بعض  -6

مدرجات السادة أعضاء ھیئة التدریس،كما كانت ھناك شكاوى من ضعف امكانیات مكبرات الصوت ببعض ال
 .والقاعات ،وتحاول إدارة الكلیة حالیًا معالجة تلك المشكلة بمخاطبة الجامعة لتوفیر ما یلزم لحل تلك المشكلة

 .زیادة تعریف الطالب  باالمتحانات االلیكترونیة  وكیفیة التعامل معھا والوقوف على وجھات نظرھم فیھا -7
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لعلمیة ودرجة اآلداء كما حدث فى قسم اللغة تنظیم ورش عمل تسھم فى تشجیع الطالب ورفع كفائتھم ا -8
العربیة،كما طالب قسم اللغات الشرقیة بضرورة توفیر المراجع الالزمة بمكتبة الكلیة لعمل األبحاث المكلفین بھا 
فى شعبتى القسم،كما ساھم بعض اعضاء ھیئة التدریس بقسم التاریخ بتوفیر المراجع للطالب التمام أبحاثھم، 

ار والدراسات الیونانیة والرومانیة تم عمل حصر بأسماء الطالب المتفوقین والتواصل مع السادة وفى قسم اآلث
لمكافآتھم بالكتب  2018أعضاء ھیئة التدریس القائمین على تدریس مقرراتھم في الفصل الدراسي الثاني 

 .المجانیة أو تلقي مقترحات جدیدة لتشجیعھم
ئھم والتواصل مع اللجان الثقافیة والفنیة والریاضیة بالكلیة لتشجیعھم أما الطالب الموھوبین فتم حصر أسما  -9

وضمھم لألنشطة بالكلیة كل حسب موھبتھ ، وقد اقترح قسم اآلثار والدراسات الیونانیة والرومانیة تخصیص 
رحى قاعة مرتین أسبوعیًا لدعم الطالب الموھبین فنیًا لعمل البروفات الفنیة التمثیلیة بھدف عرض عمل مس

كما أفاد تقریر قسم التاریخ الفرقة الثالثة لھذا الشھر بوجود ثالثة طالب ما بین تفوق . نھایة الفصل الدراسى
 علمى وموھبة تمثیل،عالوة على قسمى اللغة العربیة واللغات الشرقیة،وقد اقترح فریق اإلرشاد األكادیمى 

 .تحفیزًا  لغیرھم من الطالبإعداد برامج للطالب الموھوبین لمساعدتھم لتشجیعھم     
النظر فى الحاالت التى تحتاج إلى الدعم الطالبى عن طریق قسم رعایة الشباب بعمل بحوث بحاالتھم - 10

االجتماعیة عالوة المساھمة فى دعم الكوارث للطالب ،وقد شكل فریق الدعم الطالبى للفرقة األولى لغة عربیة 
خالل فترة الدراسة ،فى حین بلغ عدد الطالب بالفرقة الثالثة لغة عربیة  لجنة لمتابعة الطالب المتعثرین مادیًا

كما أفاد قسم اآلثار والدراسات الیونانیة والرومانیة بحصر حاالت . والمتعثرین مادیًا لھذا الشھر ثمانیة طالب
ثالثة فلسفة،والفرقتین الطالب المتعثرین دراسیا ومادیًا ،وھو نفس االجراء الذى قام المرشد األكادیمى للفرقة ال

األولى  والثانیة قسم اللغات الشرقیة ،كما قام السادة المرشدین األكادیمیین بقسم التاریخ بالتواصل مع أولیاء 
  .األمور للوقوف على المشكالت التى تواجھ أبنائھم والعمل على حلھا

 - : القرار  
  .أحیط مجلس الكلیة علمًا

 
  : األقسامالتقاریر المرفوعة من : رابًعا

وع .5 ة  : الموض ة الُمعاون دریس والھیئ ة الت اء ھیئ ادة أعض ة أداء الس اریر متابع ام : تق اریر أقس لت تق ة : وص اللغ
ة         رقیة، واللغ ات الش اع، واللغ ة، واالجتم ة والرومانی اإلنجلیزیة، والجغرافیا، التاریخ، اآلثار والدراسات الیونانی

 .العربیة، والفلسفة
  .وتھیب اللجنة بباقي األقسام العلمیة األخرى إرسال تقاریرھا. لًماأحیطت اللجنة ع: القرار

 - : القرار  
  .أحیط مجلس الكلیة علمًا

  
  :الموضوعات الُمتعلقة باالمتحانات الشفھیة: خامًسا

 .تحدید موعد عقد االمتحانات الشفھیة: الموضوع .6
  .ولمدة أسبوعین 24/3/2018افق وافقت اللجنة على عقد االمتحانات الشفھیة یوم السبت المو: القرار

 - : القرار  
  .وافق مجلس الكلیة 
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  :الموضوعات الُمتعلقة باالمتحانات التحریریة: سادًسا

 .تحدید موعد عقد االمتحانات التحریریة: الموضوع .7
ات ، على أن تكون االمتحان5/5/2018وافقت اللجنة على عقد االمتحانات التحریریة یوم السبت الموافق : القرار

بت       ومي الس ان ی وق اإلنس ان حق  28/4/2018ثالث فترات في الیوم، بواقع یومین في األسبوع، وأن یكون امتح
د  ین     29/4/2018واألح ام االثن اب أی ادة االنتس ان م اء   30/4/2018، وامتح یس   2/5/2018واألربع والخم

3/5/2018.  
 - : القرار  

  .وافق مجلس الكلیة 
  

 .نتائج االمتحانات االطمئان على تسلیم: الموضوع .8
رار ائج   : الق دا نت ائج ماع لیم النت م تس ة ( ت ة العربی م اللغ ى : قس ة األول اع  -الفرق م االجتم ة  : قس رقتین الثانی الف

  .، وفي انتظار نتائج قسم الجغرافیا إلستیفاء التوقیعات)والثالثة
  .ُأحیطت اللجنة علًما: القرار

 - : القرار  
 .أحیط مجلس الكلیة علمًا

  
یم        -أحمد عبد العزیز/ تفویض السید األستاذ الدكتور: وعالموض .9 ئون التعل ة لش ة الكلی ال وكال الُمكلف بتسییر أعم

كیل           فھیة وتش ات الش ة، وتشكیل جلسات االمتحان روالت بالكلی ى تشكیالت الكنت والطالب برفع أي تغییر یطرأ عل
 .لجان وضع وتصحیح أسئلة االمتحانات إلدارة الكلیة

  .ت اللجنةوافق: القرار
 - : القرار  

  .وافق مجلس الكلیة 
  

ف  / أحمد عبد العزیز بشأن ضم الدكتورة/ ناقشت اللجنة مقترح السید األستاذ الدكتور: الموضوع .10 ھبھ عبد المنص
دكتور       -ناصف ذات القسم، وال ى ب ة األول رول الفرق د    / مدرس اآلثار المصریة بقسم التاریخ لكنت د الحمی د عب محم
 .ستاذ المساعد بقسم اللغات الشرقیة إلى كنترول الفرقة األولى بذات القسماأل  -الفقي 
  .وافقت اللجنة: القرار

 - : القرار  
  .وافق مجلس الكلیة 

  
  :إسناد الُمقررات الدراسیة والفعالیات الُمتعلقة بھا: سابًعا
الفرقة األولى وذلك  -السیاسةلطالب قسم " الجغرافیا السیاسیة " خطاب قسم الجغرافیا بشأن مقرر : الموضوع  .11

 .مرفت عبد اللطیف غالب/ محمد عبد القادر، والسیدة الدكتورة/ مناصفة بین السید األستاذ الدكتور
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، و تلبیة احتیاجات المجتمع   لجدید من العلوم و المعارف و الخبراتو طالبھا ، و استخدام وسائل تعلیمیة حدیثة ،و متابعة الخریجین، و إتاحة الفرصة لھا لمتابعة ا

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

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

  .وافقت اللجنة :القرار
 - : القرار  

 .وافق مجلس الكلیة 
  

وع .12 ي       : الموض ة ف تھ الطارئ ة بجلس ة العربی م اللغ س قس اب مجل ا    14/2/2018خط ع م دیل توزی ى تع " دة عل
 :للفرقة الثالثة لیكون" النصوص والترجمة 

  محمود فراج      ساعة.د.أ
  أحمد شتیة       ساعتین.د

  .وافقت اللجنة: القرار
 - : القرار  

  .وافق مجلس الكلیة 
  

ق      : الموضوع .13 وم السبت المواف دة ی ة القسم     3/3/2018خطاب مجلس قسم االجتماع بجلستھ المنعق أن موافق بش
دكتورة     / بالفرقة الرابعة من السید الدكتور" علم اجتماع التنظیم "  على إسناد مادة یدة ال ى الس حاتھ إل ید ش / الس

دكتور " تصمیم البحوث " شیماء حلمي، ومادة  ى    / بالتعلیم المفتوح الفرقة الرابعة من السید ال ود حمدي إل محم
  .شیماء حلمي/ السیدة الدكتورة

  .وافقت اللجنة: القرار
 - : القرار  

  .فق مجلس الكلیة وا
  
  :خطابات واردة من األقسام العلمیة: سابًعا 

وع .13 دكتورة : الموض یدة ال اب الس ة     / خط رقتین الثالث الب الف ة لط ارة علمی ام بزی ا بالقی أن إفادتھ ان بش ى عثم من
ین   وم االثن المیة ی ار اإلس عبة اآلث ة بش وزیر 5/3/2018والرابع اب ال ارع ب اطمي وش دین اهللا الف ز ل ارع المع  لش
 .والتبانة والمدرسة المحمودیة بشارع بورسعید

  .أحیطت اللجنة علًما :القرار
 - : القرار  

  .أحیط مجلس الكلیة علمًا 
  

ي    : الموضوع .14 ة ف ادیمي      14/2/2018خطاب مجلس قسم اللغة العربیة بجلستھ الطارئ اد األك دیل اإلرش ى تع عل
 .الفرقة الرابعةرانیا عطیھ في .أحمد شتیة مع د.للفرقة الرابعة بإضافة د

  .وافقت اللجنة :القرار
 - : القرار  

  .وافق مجلس الكلیة 
  

  :شكر وتقدیر: ثامًنا
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/ أ: توجیھ الشكر لقسم رعایة الشباب بالكلیة لما بذلوه من جھد وظھور اكلیة بالمظھر الالئق وھم: الموضوع  .15
 .حفظي عمرو/ یاسر حمد، وأ/ وفاء یونس، وأ/ ثریا خلیفة، وأ/ مصطفى عمارة، وأ

  .وافقت اللجنة: القرار
 - : القرار  

  .وافق مجلس الكلیة 
  

  :ما یستجد من أعمال: تاسًعا
عن 2017/2018النظر في زیادة أعداد الُمقررات اإللیكترونیة للفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي : الموضوع .16

 .الفصل الدراسي األول
  .ا الشأنوافقت اللجنة مع مخاطبة األقسام في ھذ: القرار   

 - : القرار  
  .وافق مجلس الكلیة 

  
وع .17 ي    : الموض دة ف تھ الُمنعق ة بجلس س الجامع ة مجل ى موافق د عل ررات   26/2/2018التأكی ل الُمق ى تحوی عل

 .الدراسیة للطالب المكفوفین من مكتوبة إلى مسجلة وذلك لتسھیل مھمتھم في تحصیل المقررات الدراسیة
  .وافقت اللجنة: القرار

 -  :القرار  
  .وافق مجلس الكلیة 

 
  

 :اعذار طالب الكلیة على النحو التالى  .18
  الفترة   سبب العذر  مادة  القسم/ الفرقة   الطالبة/اسم الطالب   م
محمد فوزى جوھر    .1

  الطباخ
الثانیة  قسم 

  الجغرافیا
عذر أول         جغرافیة مناخیة

  )مرضى ( 
الفصل الدراسى األول 

2017/2018  
كریم أیمن حسین    .2

  الرحیمعبد
الثانیة قسم 

  االجتماع
نصوص اجتماعیة 

  بلغة انجلیزیة
عذر أول       

  )مرضى( 
الفصل الدراسى األول 

2017/2018  
األولى قسم   ندى محمود احمد رشوان   .3

اللغة 
  االنجلیزیة 

مدخل الى  -
  المسرحیة

اللغة األوربیة -
  )فرنسى(الثانیة 

كتاب(اللغةاالنجلیزیة
  )ة

عذر أول       
  )مرضى( 

الفصل الدراسى األول 
2017/2018  

الثالثة قسم   أنغام طارق أحمد نصار   .4
  االجتماع

عذر أول         ------ 
و ثانى 
وثالث  

  )اجتماعى (

- 2014/2015أعوام 
2016/2017-
2017/2018  

  الفترة   سبب العذر  مادة  القسم/ الفرقة   الطالبة/اسم الطالب   م
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األولى قسم   كیرلس سامى بدیر رزق اهللا   .5
  الفلسفة

  عذر ثالث  --- 
اجتماعى ( 

(  

العام الجامعى 
2017/2018  

عادل أشرف جابر محمد    .6
  سرور

األولى قسم 
  الفلسفة

  عذر ثانى  
اجتماعى ( 

(  

العام الجامعى 
2017/2018  

األولى قسم   سعد محمد الصاوى حمودة   .7
  اللغة العربیة

  عذر أول  --- 
اجتماعى ( 

(  

العام الجامعى 
2017/2018  

د عبدالغنى حسین مروة محم   .8
  غالب

األولى قسم 
  اللغة العربیة

  عذر أول  ---- 
  )اجتماعى (

  العام الجامعى
2017/2018  

ایمان شعبان محمد    .9
 ابواسماعیل

الفرقة الرابعة 
  قسم التاریخ

اعادة   --- 
ترخیض  

  )اجتماعى (

العام الجامعى 
2017/2018  

الفرقة الرابعة  مروة السعید محمد سالم   .10
  قسم الجغرافیا

مادةتخلف  
بالفرقة الثالثة 

جغرافیة میاة (
  )وطاقة

  عذر ثالث 
  )اجتماعى(

العام الجامعى 
2017/2018  

الرابعة قسم   أحمد على محمود العیسوى   .11
  االجتماع

  عذر أول   ------- 
  )اجتماعى (

العام الجامعى  
2017/2018  

الرابعة قسم   ندى خالد یوسف الزعویل   .12
  االجتماع

  نظم البحوث -
 مشكالت -

  المجتمع 

  عذر  أول
  )مرضى( 

الفصل الدراسى األول 
2017/2018  

أحمد جابر فتحى على    .13
  معروف

الثانیة قسم 
  الجغرافیا

  عذر أول   ------- 
  )اجتماعى (

العام الجامعى 
2017/2018  

اسراء حمدى ربیع سالم    .14
  سالم

األولى قسم 
  التاریخ

  عذر أول  ------- 
  )مرضى( 

العام الجامعى 
2017/2018  

األولى قسم   ى عطیة رمضان أبوالخیرم   .15
  جغرافیا

  عذر أول   ------- 
  )مرضى(

العام الجامعى 
2017/2018  

 - : القرار  
  وافق مجلس الكلیة

  

  :الدراسات العلیاموضوعات :   ًاسادس
  

  :موضوعات قسم اللغة العربیة و آدابھا : أوًال 
وع   - 1 وم األح       : الموض تھ ی ة بجلس ة العربی ة مجلس قسم اللغ ق  موافق جیل عدد    2018/  2/  4د المواف ن على،تس م

 :استكماًال لمتطلبات الماجستیر،وھي كاآلتي الخطط
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مستوى  بأساتذتھا وخریجیھا إلى وتصل مكانة مرموقة بین نظائرھا
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 ابراھیم آمال فارس/لعبد العزیز سعود البابطین، الطالبة " أغنیات الفیافي"عناصر اإلبداع الفني في دیوان  -
راف  د /د.أ:إش طفى محم وارب     مص و الش م ال   أب یس قس د ورئ تاذ اآلدب والنق ة   أس ة جامع ة التربی ة بكلی ة العربی لغ

  االسكندریة
  األستاذ المساعد بقسم اللغة العربیة بالكلیة    أبوعليمحمود محمد /م.د.أ     

 البناء الفني في شعر محمد عبد المطلب ،الطالب محمود محمد الكومي -
  األستاذ المساعد بقسم اللغة العربیة بالكلیة    بركات   فؤاد  إیمان /م.د.أ:إشراف 

ة              أبو الشوارب مصطفى  محمد/ د.أ   ة جامع ة التربی ة بكلی ة العربی یس قسم اللغ د ورئ أستاذ اآلدب والنق
  االسكندریة

 الشخصیة القناع وتوظیفھا في القضایا السیاسیة واالجتماعیة في المسرح المصري -
 مروة محمد عبد المنعم/الطالبة        

  ستاذ المساعد بقسم اللغة العربیة بالكلیةاأل  أسماء محمود شمس الدین   /م.د.إشراف أ
  أستاذ مساعد بكلیة ریاض االطفال جامعة دمنھور      راندا حلمي/م.د.أ    

  محمود حمیدة  سناء سامي/البنیة السردیة في روایات ناصر عراق ،الطالبة   -
  رأستاذ النقد االدبى بكلیة التربیة جامعة دمنھو    خلیفة       عبدالحمید  محمد/د.أ
  األستاذ المساعد بقسم اللغة العربیة بالكلیة    الشقرفيمروة شحاتة /م.د.أ 
ورة   "ال أحد ینام في اإلسكندریة "المكان في الروایة بین الشمال والجنوب روایتا   - د،الطوق واألس إبراھیم عبد المجی
  ماجدة أحمد فراج/یحیي الطاھر عبد اهللا ،نموذًجا   الطالبة "

  أستاذ األدب العربي كلیة اآلداب جامعة االسكندریة    سین شریف   سحر ح/د .أ:إشراف 
  األستاذ المساعد بقسم اللغة العربیة بالكلیة    أسماءمحمود شمس الدین/م.د.أ   
 وسام فایز رضوان/الصورة الفنیة في اإللیاذة اإلسالمیة ألحمد محرم ،الطالبة  -

  قسم اللغة العربیة بالكلیةاألستاذ المتفرغ ب  عبد الواحد الشیخ   / د.إشراف أ
  األستاذ المساعد بقسم اللغة العربیة بالكلیة    الشقرفي مروة شحاتة/م.د.أ  

ي  / كتاب زاد المیعاد في سیرة خیر العباد ،الطالب"خصائص األسلوب في األحادیث المرویة عن سیرة الرسول  - عل
 یونس
  االسكندریة أستاذ النقد والبالغھ بآداب    ناھد شعراوي    /د.أ: إشراف

  األستاذ المساعد بقسم اللغة العربیة بالكلیة     بركات فؤاد  إیمان/ م.د.أ 
 - : القرار  

 وافق مجلس الكلیة
  

 :موضوعات قسم الجغرافیة : ثانیا
ق    :الموضوع  - 1 د المواف وم األح ة     2018/ 3/ 11موافقة مجلس قسم الجغرافیة بجلستھ المنعقدة ی نح الطالب ى م / عل

وع         إیمان محمد فت ى موض دكتواره ف اعد بالقسم درجة ال درس المس ال الم رات    : "حى عبد ال انى للتغی ل المك التحلی
دت     " العمرانیة لمدنیة كفر الدوار بإستخدام نظم المعلومات الجغرافیة واالستشعار عن بعد  أن المناقشة عق ا ب علم

 .أقرتھا لجنة المناقشة والحكم   والطالبة انتھت من التصویبات التى 2018/  2/  6یوم الثالثاء الموافق 
 - : القرار  
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، و تلبیة احتیاجات المجتمع   لجدید من العلوم و المعارف و الخبراتو طالبھا ، و استخدام وسائل تعلیمیة حدیثة ،و متابعة الخریجین، و إتاحة الفرصة لھا لمتابعة ا

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

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

  وافق مجلس الكلیة
  

ق      - 2 وم األحد المواف دة ی ة       2018/  3/ 4موافقة مجلس قسم الجغرافیة بجلستھ المنعق رة تسجیل الطالب د فت ى م / عل
وع   ى موض تیر ف ة الماجس ور لدرج د عاش ادل عب نت ع ص : "باس و حم ة أب ران  –مدین ة العم ى جغرافی ة ف دراس

جیل       2018/  1/  10ابتداء من " خدام نظم المعلومات الجغرافیة بأست اریخ التس أن ت ا ب امین علم دة ع /  5/  9ولم
 .    2015/  1/  10د فى ــــــــــــــــــــــــــــ،وقف قید عامین واعادة قی 2011

 - : القرار  
  وافق مجلس الكلیة

 
  موضوعات قسم االجتماع :ثالثا 

ى     2018/ 3/ 3لس قسم االجتماع بجلستھ المنعقدة یوم السبت الموافق موافقة مج: الموضوع  - 1 دأ عل ث المب من حی
دد    یفھم بع قبول األسماء التالیة وذلك وفق األوراق المقدمة منھم لاللتحاق ببرنامج الماجستیر بالقسم وذلك بعد تكل

د     ) 6( امج إال بع جیلھم بالبرن تم تس ة     مقررات تكمیلیة یجب إجتیازھا على أال ی ة واألمنی راءات اإلداری استیفاء اإلج
  . الالزمة للتسجیل ومعادلة الشھادات المقدمة 

  :األسمـــــــاء 
  على سالم عبد اهللا سالم النقبى                     إماراتى الجنسیة  01
  إماراتى الجنسیة   م عبداهللا سالم النقبى       عبد اللطیف سال 02
  إماراتى الجنسیة   المنصورى          عبداهللا حمد  حسن یعقوب 03
  مقیمة باإلمارات  –مصریة                            سف   ماھیتاب شریف أحمد یو 04

 - : القرار  
  وافق مجلس الكلیة

  
  : ن بھا یالمواد التكمیلیة المكلف

  سوسیولوجیا االتصال واإلعالم  01
  تصمیم وتنفیذ البحوث االجتماعیة  02
  تماع اإلدارة علم اج 03
  علم اجتماع التنظیم  04
  مبادئ اإلحصاء 05
 طرق ومناھج البحث االجتماعى 06

 - : القرار  
 وافق مجلس الكلیة

  
ق   - 2 بت المواف وم الس دة ی تھ المنعق اع بجلس م االجتم س قس ة مجل تكمال  2018/ 3/ 3موافق ھ إلس جیل خط ى  تس عل

ده المقد  اعات المعتم ام الس دكتوراه بنظ ة ال ات درج ة  متطلب ة من الطالب وان / م دار  بعن بحى دوی ادل ص روه ع : م
  ) "  2017 – 2000( دراسة تحلیلیة للمجتمع المصرى فى الفترة " الصفوة السیاسیة وجرائم الفساد 
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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 اقلیمًی

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

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

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

  جامعة دمنھور –مدرس علم االجتماع كلیة األداب 
 - : القرار  

  وافق مجلس الكلیة
  

ق        : الموضوع  - 3 بت المواف وم الس ده ی تھ المنعق اع بجلس م االجتم جیل خطھ     2018/ 3/ 3موافقة مجلس قس ى تس عل
ة   إلستكمال متطلبات درجة الماجستیر بنظام الساعات الم ھ       / عتمده المقدمة من الطالب اح دوم د الفت د عب اء أحم علی

وان  ة    : بعن كنیة المغلق ات الس ى المجتمع رة ف ات الجی ة لعالق ددات االجتماعی ـة " المح دراســـــــــ
  " استطـــــــــالعیــــــــــة 

  : وذلك تحت إشراف كل من 
  حمدى على أحمد  / السید الدكتور 01

  جامعة دمنھور  –لمساعد كلیة األداب أستاذ علم االجتماع ا
  أشرف فتحى البھى / السید الدكتور 02

  جامعة دمنھور –مدرس علم االجتماع كلیة األداب 
 - : القرار  

 وافق مجلس الكلیة
  
ق     : الموضوع  - 4 بت المواف وم الس ده ی جیل خطھ      2018/ 3/ 3موافقة مجلس قسم االجتماع بجلستھ المنعق ى تس عل

ة         إلستكمال متطلبات ده المقدمة من الطالب اعات المعتم ام الس تیر بنظ اوى      / درجة الماجس د اهللا حفن عد عب اره س س
 " دراسة تطبیقیة فى مدینة دمنھــــــــور " التعـــاطى بین أطفــــال الشوارع : بعنوان 

  : وذلك تحت إشراف كل من 
  السید شحاتھ السید  / السید الدكتور 01

  جامعة دمنھور  –اعد كلیة األداب أستاذ علم االجتماع المس
  محمود عبد الحمید حمدى  / السید الدكتور 02

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

  وافق مجلس الكلیة
  

ق   :الموضوع  - 5 اس المق   2018/  3/  3موافقة مجلس قسم االجتماع فى جلستھ المنعقده یوم السبت المواف دم اإللتم
رعة          / من الطالبة ة س ى الطالب د المجلس عل م وأك تیر بالقس ل درجة الماجس سمر جمال محمد محمود  المسجلھ لنی

  التواصل مع المشرفین
 - : القرار  

  .یرد الموضوع للقسم للنظر فیھ 
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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 اقلیمًی

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

  موضوعات قسم التاریخ  : رابعا 
على اعتماد نتجیة اإلمتحان التأھلیى  2018/ 3/ 1موافقة مجلس قسم التاریخ  فى جلستھ بتاریخ فى : الموضوع  - 1

ھانم عبد الحمید محمد عطیة ،فرع التاریخ القدیم نظام الساعات المعتمدة ،وكان متوسط / الدكتوراه  لطالبة 
 +Aدرجة أى مایعادل )  95(درجاتھا فى اإلمتحان 

 - : القرار  
  وافق مجلس الكلیة

  
على تشكیل لجنة اإلمتحان التأھیلى لدرجة   1/32/2018موافقة مجلس قسم التاریخ بجلستھ فى : الموضوع  - 2

علیاء عبد اهللا عبد العزیز أبو علو وذلك على النحو /الدكتواره فرع التاریخ القدیم نظام الساعات المعتمدة للطالبة 
 :التالى 

 جامعة دمنھور  –فایزة محمود صقر   أستاذ التاریخ القدیم بكلیة اآلداب / د.أ -
 جامعة دمنھور –محمد مجاھد أستاذ التاریخ القدیم بكلیة اآلداب عبد المنعم / د.أ -
 جامعة دمنھور     –كلیة اآلداب  –فایز أنور عبد المطلب   أستاذ التاریخ القدیم المساعد / د .م.أ -

 - : القرار  
 وافق مجلس الكلیة

  
الستكمال متطلبات درجة  على تسجیل خطة البحث  1/3/2018موافقة مجلس قسم التاریخ بجلستھ فى : الموضوع  - 3

أمانى عبد المنعم خلیفة ونس  ، / شعبة التاریخ اإلسالمى الطالبة  –الماجستیر فى اآلداب بنظام الساعات المعتمدة 
من القرن األول إلى القرن ) السودان العربى (تجارة الملح بین المغرب العربى وافریقیا جنوب الصحراء "بعنوان 

أحمد إسماعیل الجمال أستاذ التاریخ  /الدكتورتحت إشراف " إلى الثانى عشر المیالدى السابع / السادس الھجرى 
شیماء عبد الحمید البنا مدرس التاریخ / جامعة دمنھور والدكتورة  –والحضارة اإلسالمیة المساعد ،كلیة اآلداب 

 .جامعة دمنھور  –كلیة اآلداب  –والحضارة اإلسالمیة 
 - : القرار  

  كلیةوافق مجلس ال
 

على تسجیل خطة البحث الستكمال متطلبات درجة  1/3/2018موافقة مجلس قسم التاریخ بجلستھ فى :الموضوع  - 4
أحمد حسن عبد العاطى أبو أحمد  ، / شعبة التاریخ القدیم للطالب  –الماجستیر فى اآلداب بنظام الساعات المعتمدة 

وفدى / د.تحت إشراف أ" ایة عصر الدولة الحدیثة رمزیة صراع الحیوانات فى مصر القدیمة حتى نھ"بعنوان 
جامعة دمنھور  –السید أبو النضر أستاذ تاریخ وحضارة مصر والشرق األدنى القدیم  المساعد ،كلیة اآلداب 

 .جامعة دمنھور –كلیة اآلداب  –عبد الباسط ریاض محمد  مدرس اآلثار المصریة القدیمة  / والدكتور 
 - : القرار  

  الكلیةوافق مجلس 
 

إیمان محمد بسیونى أبو شھبة / على منح الطالبة  1/3/2018موافقة مجلس قسم التاریخ بجلستھ فى :الموضوع  - 5
المعونات األوربیة : فرع التاریخ الحدیث والمعاصر فى موضوع ) نظام الساعات المعتمدة (درجة الماجستیر 
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مرحلتى اللیسانس والدراسات العلیا تسھم فى الرقى و التنمیة 
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توصیة بطبع الرسالة على نفقة الجامعة و تبادلھا مع ال وذلك بقدیر مرضى"  1969 – 1956ن واألمریكیة للسودا
 .مع الجامعات المصریة 

 - : القرار  
  وافق مجلس الكلیة

  
  :موضوعات قسم اآلثار والدراسات الیونانیة والرومانیة : خامسا  

اریخ   :الموضوع  - 1 ى   2018/ 4/3موافقة مجلس قسم اآلثار والدراسات الیونانیة والرومانیة بجلستھ المنعقدة بت عل
ة   ة للطالب م والمناقش ة الحك كیل لجن ادة تش وان   / إع ا بعن ة منھ الة المقدم ى الرس الى ف ود مش ة محم ان جمع : إیم

ار  "دراسة أثریة وتطبیقیة  –العمارة بمدینة مارینا العلمین األثریة " لنیل درجة الماجستیر فى اآلداب من قسم اآلث
ى   والدراسات الیونانیة والرومانیة بنظام الساعات ا ى عل لمعتمدة وذلك إلعتذار المناقشین نظرا لظروف صحیة وھ

 :النحو التالى 
 )رئیسا ومناقشا (حنان خمیس الشافعى / د.أ -
 أستاذ اآلثار الیونانیة والرومانیة والقائم بعمل عمید الكلیة -
 )مشرفا (سماح محمد الصاوى / د.أ -
 أستاذ اآلثار الیونانیة والرومانیة المساعد جامعة دمنھور  -
 )مناقشا (صفاء سمیر أبو الیزید / د  -
 جامعة طنطا  –بكلیة اآلداب  –أستاذ اآلثار الیونانیة والرومانیة المساعد  -

 - : القرار  
 وافق مجلس الكلیة

  
اریخ    :الموضوع  - 2 دة بت تھ المنعق ى   2018/ 4/3موافقة مجلس قسم اآلثار والدراسات الیونانیة والرومانیة بجلس عل

ة بنظام        مناقشةتشكیل لجنة الحكم وال ة والرومانی ات الیونانی ار والدراس ن قسم اآلث لرسالة الماجستیر في االداب م
دة   اعات المعتم ة  الس ف  / للطالب د اللطی الم عب د الس عید عب ان س اعنوانو إیم مات: " ھ ر  الس ة والعناص الرومانی

الماجستیر فى اآلداب من قسم اآلثار  درجة لنیل" المحلیة فى العمارة الدینیة بشمال أفریقیا فى العصراالمبرطورى 
 :والدراسات الیونانیة والرومانیة بنظام الساعات المعتمدة وذلك على النحو التالى 

 )رئیسا ومناقشا (عزت زكى قادوس / د.أ -
 جامعة االسكندریة  –أستاذ اآلثار والدراسات الیونانیة والرومانیة بكلیة اآلداب  -
 ) مناقشا(ممدوح درویش مصطفى / د.أ -
 جامعة المنیا   –أستاذ اآلثار والدراسات الیونانیة والرومانیة بكلیة اآلداب  -
 )مشرفا (عبیر عبد المحسن قاسم / د.أ -
 جامعة دمنھور  –أستاذ اآلثار والدراسات الیونانیة والرومانیة بكلیة اآلداب  -

 - : القرار  
  وافق مجلس الكلیة
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على   2018/ 4/3ات الیونانیة والرومانیة بجلستھ المنعقدة بتاریخ موافقة مجلس قسم اآلثار والدراس:  الموضوع  - 3

ة  ة للطالب م والمناقش ة الحك كیل لجن وان  / تش ا بعن ة منھ الة المقدم ى الرس ى  ف ود الدیش د محم م أحم ى : "ری الحل
اریة        ادیة والحض ھ االقتص وم ومدلوالت ات الفی ن      " المصور فى بورتریھ ل درجة الماجستیر فى اآلداب م قسم  لنی

 :اآلثار والدراسات الیونانیة والرومانیة بنظام الساعات المعتمدة وذلك على النحو التالى 
 )رئیسا ومشرفا (محمد السید عبد الغنى  / د.أ -
 جامعة االسكندریة  –كلیة اآلداب  –أستاذ التاریخ والحضارة الیونانیة والرومانیة  -
 )مناقشا (سلوى حسین بكر / د.أ -
 جامعة طنطا   –راسات الیونانیة والرومانیة بكلیة اآلداب أستاذ اآلثار والد -
 )مناقشا (فاطمة صالح الدین موسى / د.أ -
 جامعة االسكندریة  –أستاذ اآلثار الیونانیة والرومانیة بكلیة السیاحة والفنادق  -
 )مشرفا (عبیر عبد المحسن قاسم / د.أ -
 جامعة دمنھور  –داب أستاذ اآلثار والدراسات الیونانیة والرومانیة بكلیة اآل -

 - : القرار  
 .وافق مجلس الكلیة

  
 :موضوعات عامة سادسًا 

وع  / ھ من مشرف مشارك على الطالب تناجى راشون بشأن استبدال سیاد/ مذكرة د - 1 حافظ أنور أحمد باشا فى موض
 . معانى القرآن الكریم " 

د واإلفادة مع اإللتزام بالشروط الموضوعة والمعمول مجلس قسم اللغة العربیة للرمخاطبة : قرار لجنة الدراسات العلیا 
  .بھا فى إختیار المدرس الحدیث كمشرف مشاركا 

 - : القرار  
  وافق مجلس الكلیة

  
ة          / الطلب المقدم من الطالب - 2 ة اآلداب جامع ة بكلی ة االنجلیزی م اللغ تیر بقس دى ماجس ب تمھی د طال ممدوح على محم

یرة السید        دمنھور والذى یلتمس فیھ الموافقة عل انى  وتأش ل الدراسى الث رره عن الفص ى اعفائھ من الرسوم المق
 .عمید كلیة اآلداب / د.عبید صالح رئیس الجامعة موجھ الى أ/ األستاذ الدكتور

 - : القرار  
  .رفض الطلب المقدم من الطالب النھ لیس سلطة عمید أو مجلس الكلیة اعفاء الطالب من الرسوم المقررة 

  
  

  :العالقات الثقافیة والخارجیة موضوعات :  سابعًا
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صابر محمد صادق  / ن مشاركة السید الدكتورأبش 1/3/2018كتاب مجلس قسم التاریخ  بجلستھ المنعقدة بتاریخ  /أوًال
مدرس االثار المصریة القدیمة بالقسم في مؤتمر مكافحة االرھاب والتطرف بالفكر والمعرفة الذي نظمتھ جامعة  –سالم 

  4/2/2018ة في یبكلیة الترب دمنھور
  أحیطت اللجنة علما: القرار 
 - : القرار  

  .أحیط مجلس الكلیة علمًا
  

اریخ        /ثانیًا دة بت اریخ  بجلستھ المنعق دكتورة    أبش  1/3/2018كتاب مجلس قسم الت ول السیدة ال د   / ن حص یر محم تیس
القومیة لضمان الجودة واالعتماد ، ودورة  من الھیئة ىالمدرس بالقسم علي مصفوفة دورات المراجع الخارج –شادى 

  التخطیط من الھیئة القومیة لضمان الجودة واالعتماد
  أحیطت اللجنة علما: القرار 
 - : القرار  

  .أحیط مجلس الكلیة علمًا
  

ًا اریخ     /ثالث دة بت تھ المنعق ا بجلس م الجغرافی س قس اب مجل ید  أبش 5/3/2018كت اركة الس د   /د.أن مش دالعظیم احم عب
وان   –بدالعظیم  ع " االستاذ بالقسم في فعالیات المؤتمر العلمى االول لكلیة الدراسات االقتصادیة والعلوم السیاسیة بعن

ن     " مواجھة التحدیات السیاسیة واالقتصادیة في االطر العلمیة االقلیمیة والدولیة  رة م ي الفت د ف ارس   15-13المنعق م
  .بجامعة بنى سویف 2018
  للجنة وافقت ا: القرار 
 - : القرار  

 وافق مجلس الكلیة
  

ًا اریخ    /رابع دة بت تھ المنعق ا بجلس م الجغرافی س قس اب مجل ور أبش 5/3/2018كت ید أن حض د /  د.الس دالعظیم احم عب
ي        " االستاذ بالقسم في ندوة  –عبدالعظیم   ك ف ھ وذل ل تكریم ي حف اض ف د ری ارس   10لقاء مع االستاذ الدكتور محم م

  الجغرافیة المصریة بالقاھرة في الجمعیة  2018
  أحیطت اللجنة علما: القرار 
 - : القرار  

 .أحیط مجلس الكلیة علمًا
  

ت    /ًاسخام دة ب تھ المنعق ا بجلس م الجغرافی س قس اب مجل خ كت ور أبش 5/3/2018اری ید أن حض د   / د.الس دالعظیم احم عب
ر     " االستاذ بالقسم في ندوة  –عبدالعظیم   ي مص ى ف كن الریف تقبلھ   ح.. المس ره ومس ي  " اض ر   24ف ي   2018فبرای ف

  الجمعیة الجغرافیة المصریة بالقاھرة
  أحیطت اللجنة علما: القرار 
 - : القرار  

  .أحیط مجلس الكلیة علمًا
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اریخ       /سادسًا دة بت تھ المنعق ة بجلس ة والرومانی ن مشاركة  أبش  4/3/2018كتاب مجلس قسم االثار والدراسات الیونانی

تاذة  یدة االس دكتورةالس افعى / ال ان الش ي   –حن ة والت ات المتحفی ن ادارة المجموع ل ع ة عم ي ورش م ف تاذ بالقس االس
  مشروع ایراسموس االتحاد االوربي بعنوان  ضمنابریل وذلك  21-18ستكون في بلجیكا في الفترة من 

Edu-Education and cappcity building in museum studies must  "  
  2018ابریل  21 – 18في الفترة من 

  وافقت اللجنة: القرار 
 - : القرار  

  .وافق مجلس الكلیة
  

اریخ         /سابعًا دة بت تھ المنعق ة بجلس ة والرومانی ار والدراسات الیونانی ان مشاركة    4/3/2018كتاب مجلس قسم االث بش
ات ال  –عبیر قاسم / الدكتورةاألستاذة السیدة  تكون    االستاذ بالقسم في ورشة عمل عن ادارة المجموع ي س ة والت متحفی

  مشروع ایراسموس االتحاد االوربي بعنوان ضمن ابریل وذلك  21-18ن ــــــــــــفي بلجیكا في الفترة م
Edu-Education and cappcity building in museum studies must  "  

  2018ابریل  21 – 18في الفترة من 
  وافقت اللجنة: القرار 
 - : القرار  

  .یة وافق مجلس الكل
  
  

اریخ           /ثامنًا دة بت تھ المنعق ة بجلس ة والرومانی ار والدراسات الیونانی م االث س قس ن مشاركة  أبش  4/3/2018كتاب مجل
ي        –سماح الصاوى / السیدة الدكتورة ي ستكون ف ة والت ن ادارة المجموعات المتحفی االستاذ بالقسم في ورشة عمل ع

  وع ایراسموس االتحاد االوربي بعنوان مشر ضمنابریل وذلك  21-18بلجیكا في الفترة من 
Edu-Education and cappcity building in museum studies must  "  

  2018ابریل  21 – 18في الفترة من 
  وافقت اللجنة: القرار 
 - : القرار  

  .وافق مجلس الكلیة 
  

عًا تھ المنع    /تاس ة بجلس ة والرومانی ات الیونانی ار والدراس م االث س قس اب مجل اریخ كت دة بت  4/3/2018ق
المعید بالقسم في ورشة عمل عن ادارة  –محمد عاطف سلیم / ة السیدـــــــــــــــن مشاركـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأبش

ن    رة م ك    21-18المجموعات المتحفیة والتي ستكون في بلجیكا في الفت ل وذل روع ایراسموس االتحاد     ضمن ابری مش
  عنوان االوربي ب

Edu-Education and cappcity building in museum studies must  "  
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=========================================================  

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

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   لجدید من العلوم و المعارف و الخبراتو طالبھا ، و استخدام وسائل تعلیمیة حدیثة ،و متابعة الخریجین، و إتاحة الفرصة لھا لمتابعة ا

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

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

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

  2018ابریل  21 – 18في الفترة من 
  وافقت اللجنة: القرار 
 - : القرار  

  .وافق مجلس الكلیة 
  

اریخ        /عاشرا دة بت تھ المنعق ة بجلس ة والرومانی ات الیونانی ول  أبش  4/3/2018كتاب مجلس قسم االثار والدراس ن حص
دكتورة   دالرحمن   / السیدة ال وان       –نھي عب ریة بعن ة بش ي دورة تنمی ل  " المدرس بالقسم عل ي  " ادارة العق ك ف  8وذل

  بالمكتبة العامة بدمنھور 2018فبرایر 
  أحیطت اللجنة علما: القرار 
 - : القرار  

  .أحیط مجلس الكلیة علمًا
  

ر ادي عش ة والر  /ح ات الیونانی ار والدراس م االث س قس اب مجل اریخ  كت دة بت تھ المنعق ة بجلس ن أبش 4/3/2018ومانی
مھارات العرض الفعال " المدرس بالقسم علي دورة تنمیة بشریة بعنوان  –نھي عبدالرحمن / مشاركة السیدة الدكتورة

  بالمكتبة العامة بدمنھور 2018فبرایر  22وذلك في " وفن مواجھة الجمھور
  أحیطت اللجنة علما: القرار 
 - : القرار  

  .یط مجلس الكلیة علمًاأح
  

ن مشاركة أبش 4/3/2018كتاب مجلس قسم االثار والدراسات الیونانیة والرومانیة بجلستھ المنعقدة بتاریخ  /ثانى عشر
وان    –نھي عبدالرحمن / السیدة الدكتورة ریة بعن ي   " ادارة الغضب " المدرس بالقسم علي دورة تنمیة بش ك ف  15وذل

  ة بدمنھوربالمكتبة العام 2018فبرایر 
  أحیطت اللجنة علما: القرار 
 - : القرار  

  .أحیط مجلس الكلیة علمًا
  

 –سماح الصاوى / ن مشاركة السیدة الدكتورةأكتاب مجلس قسم االثار والدراسات الیونانیة والرومانیة بش /ثالث عشر
  2018فبرایر  20والتي عقدت في " التحكیم األثري " االستاذ المساعد بالقسم في ورشة عمل بعنوان 

  أحیطت اللجنة علما: القرار 
 - : القرار  

  .أحیط مجلس الكلیة علمًا
  

ة بش   /رابع عشر دكتور   أكتاب مجلس قسم اللغة العربی ید ال اركة الس یس شتیھ    / ن مش د خم ي     –أحم درس بالقسم ف الم
  2018فبرایر  28القافلة الثقافیة التابعة لمدیریة الثقافة بالبحیرة والتي عقدت في
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=========================================================  

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

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   لجدید من العلوم و المعارف و الخبراتو طالبھا ، و استخدام وسائل تعلیمیة حدیثة ،و متابعة الخریجین، و إتاحة الفرصة لھا لمتابعة ا

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

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

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

  أحیطت اللجنة علما: قرار ال
 - : القرار  

  .أحیط مجلس الكلیة علمًا
  

اریخ            / خامس عشر دة بت تھ المنعق ة بجلس ة والرومانی ار والدراسات الیونانی م االث س قس اب مجل ن أبش  4/3/2018كت
دكتورة  اوى   / مشاركة السیدة ال ة لضمان          –سماح الص ة القومی ل بالھیئ ي ورشة عم م ف اعد بالقس ودة   االستاذ المس ج

  20/2/2018التعلیم واالعتماد بقطاع االثار بالقاھرة في 
  أحیطت اللجنة علما: القرار 
 - : القرار  

  .أحیط مجلس الكلیة علمًا
  

اریخ            / سادس عشر دة بت تھ المنعق ة بجلس ة والرومانی ار والدراسات الیونانی م االث س قس اب مجل ن أبش  4/3/2018كت
  :اعتماد المجلس لالجھزة االتیة 

Photocopier     ) 1عدد( 
Laser jet         ) 1عدد( 

Printer           ) 1عدد( 
Scanner         ) 1عدد( 
Laptop         ) 2عدد( 

Computer pc      ) 1عدد( 
Smart board   ) 2عدد( 

Projector        ) 2عدد( 
              Tv lg ) 1عدد( 

  أحیطت اللجنة علما: القرار 
 - : القرار  

  .مجلس الكلیة علمًا بشأن  متطلبات المشروع أحیط 
 

ود  /  د.أن حصول السیدة أبش 1/3/2018كتاب مجلس قسم التاریخ  بجلستھ المنعقدة بتاریخ  / سابع  عشر  فایزة محم
وان      –صقر  رة بعن ا محاض دیر اللقائھ ة     " االستاذ المتفرغ بالقسم علي شھادة شكر وتق ر القدیم ي مص رأة ف ي " الم  ف

   2018مارس  6سفارة المعرفة بالكلیة یوم الثالثاء 
  أحیطت اللجنة علما متمنیة لسیادتھا مزیدا من التقدم : القرار  

 - : القرار  
  .أحیط مجلس الكلیة علمًا

  
  :  خدمة المجتمع وتنمیة البیئة موضوعات :   ًاثامن
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  :رسالة الكلیة 
وم اإلنسانیة    ى        تقدم الكلیة خدمة تعلیمیة وبحثیة متمیزة ترقى إلى مستوى التمیز واإلبداع في مجال اآلداب والعل تنادًا إل ا اس ًا و إقلیمی ى سوق العمل محلی اییر  ف مع

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   لجدید من العلوم و المعارف و الخبراتو طالبھا ، و استخدام وسائل تعلیمیة حدیثة ،و متابعة الخریجین، و إتاحة الفرصة لھا لمتابعة ا

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

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

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

  
  تشكیل لجنة لمتابعة أعمال الصیانة بالكلیة - 1

  ت اللجنة علمًا أحیط: قرار اللجنة 
 - : القرار  

  .وافق مجلس الكلیة
  
  .مسابقة أفضل األفكار لمكافحة الفساد بكافة أشكالھ - 2

یتم التنسیق مع اللجنة الثقافیة والفنیة بالكلیة ورعایة الشباب لوضع محاور المسابقة والمعیاد لعقد : قرار اللجنة 
  .المسابقة والجوائز

 - : القرار  
  .وافق مجلس الكلیة

  
  بشأن ما تقدمة الكلیة في خدمة المجتمع  12/3/2018ا ورد من جدول أعمال مجلس العمداء المنعقد یوم االثنین م - 3

  .استعرضت اللجنة االنجازات والمقترحات التى قدمتھا لجنة خدمة المجتمع بالكلیة : قرار اللجنة 
 - : القرار  

  .أحیط مجلس الكلیة علمًا 
  
  
  

  
 .  بعد الظھر الثانیة لساعةاھذا وقد انتھى االجتماع 

 
  

  قائم بعمل عمید الكلیة                                                                                                
  
  

  الشافعىحنان / د.أ                                                                                                 


