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

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

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

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

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

 .  المستدامة للمجتمع

  2014/2015لعام الجامعي تاسعالمحضر مجلس الكلیة 
  2015/ 4 / 15  الموافق األربعاءالمنعقد یوم 

**********  
دكتور              ید األستاذ ال ة الس ب ورئاس باحا  بمكت رة  ص ة عش اعة الحادی د   / اجتمع مجلس الكلیة في تمام الس ماجد محم

 -:شعلھ   عمید الكلیة و بحضور كل من 
 وكیل الكلیة لشئون التعلیم والطالب      سیدعلى أحمد ال/ د.أ 
 وكیل الكلیة للدراسات العلیا والبحوث    محمد عبد القادر عبد الحمید/ د.أ 
 وكیل الكلیة لشئون خدمة المجتمع وتنمیة البیئة    عبد العظیم احمد عبدالعظیم/ د.أ 
 قسم اللغة العربیةرئیس مجلس       مجدي محمد حسین/ د.أ 
 رئیس مجلس قسم الجغرافیا ومدیر وحدة الخدمات االلیكترونیة    عزت شلبي     عالء الدین حسین. د.أ 
 رئیس مجلس قسم التاریخ      محمد رفعت االمام. د 
 االستاذ المتفرغ بقسم التاریخ      صالح أحمد ھریدي/ د.أ 
 األستاذ المتفرغ قسم اللغة العربیة    محمود فراج عبدالحافظ/ د.أ 
 بقسم الفلسفةالمتفرغ اذ األست      میالد زكى غالي/ د.أ 
 القائم بعمل رئیس مجلس قسم االجتماع      السید شحاتھ السید    . د 
 القائم بعمل رئیس مجلس قسم اللغة االنجلیزیة      ایمان حلمى الملیجى . د   
 القائم بعمل رئیس مجلس قسم مجلس اآلثار       عبیر عبد المحسن قاسم. د 
 ذي لوحدة ضمان الجودة بالكلیةالمدیر التنفی      محمد محمود أبوعلى. د 
  أمین الكلیة     ابراھیم سعد الشرقاوي/ السید 
 إداري                   یفین محمد رحومةن/ السیدة 

  :واعتذر عن عدم الحضور كل من 
 القائم بعمل رئیس مجلس قسم الفلسفة      عصام كمال المصري. د 
 المدرس بقسم اللغة العربیة      محمد أحمد الفقي. د 

  
  

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

 عمید الكلیة ورئیس المجلس بجمیع السادة  ماجد محمد شعلھ / د.في بدایة االجتماع رحب  السید أ
یادتھ    میالد زكى غالى  وجمیع األخوه المسیحین بأعیادھم / د.الحاضرین مھنئًا السید أ دم س ا ق كم

 :لكل من  سالتھنئة باسم المجل
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  :رؤیة الكلیة 
إلى أن تكون مؤسسة تعلیمیة وبحثیة معتمدة تحتل  تتطلع الكلیة

مستوى  بأساتذتھا وخریجیھا إلى وتصل مكانة مرموقة بین نظائرھا
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 .  المستدامة للمجتمع

ع     / د.السید أ .1 ة المجتم ئون خدم ة لش عبدالعظیم أحمد عبدالعظیم بمناسبة تعیین سیادتھ وكیًال للكلی
 .وتنمیة البیئة  متمنیًا لسیادتھ التوفیق

ًا     ممحمد رفعت االمام بمناسبة تعیین سیادتھ رئیسًا ل/ د.السید أ .2 اریخ متمنی م الت س قس یادتھ  جل لس
ة        / د.التوفیق مع تقدیم الشكر والتقدیر للسید أ ئولیة رئاس ة مس رة تحمل ى فت ید عل د الس على أحم

 .مجلس قسم التاریخ باالضافة الى وكالة الكلیة لشئون التعلیم والطالب 
س التخصصي          / السیدة الدكتورة .3 كیل المجل من تش ا ض بة اختیارھ م بمناس ن قاس ر عبدالمحس عبی

 .التوفیق ارئیس الجمھوریة متمنیًا لسیادتھ/ بقرار من السیدلتنمیة المجتمع 
 .بمناسبة ترقیة سیادتھ لدرجة أستاذ عبدالمنعم محمد مجاھد / د.أالسید  .4
 .وفدى السید أبوالنضر بمناسبة ترقیة سیادتھ لدرجة أستاذ مساعد / السید الدكتور .5
دكتور       .6 ى رأسھم ال ودة عل مان الج دة ض وعلى  ل   / وح ود أب د محم م    محم روع دع ود مش ع عق توقی

  .الفاعلیة التعلیمیة
  :سم المجلس لكل من إثم قدم سیادتھ الشكر ب

ادي   / د.السید أ .1 وى وم حاتم صالح الدین  رئیس الجامعة على ما قدمھ سیادتھ للكلیة من دعم معن
 .على مدار فترة رئاستھ

ھ ودعمھ للكلیة على مدار نائب رئیس الجامعة للدراسات العلیا على تعاون –سعید جبر / د.السید أ .2
 .فترة عملھ نائبًا

ي األول         .3 ل الدراس ائج الفص راج نت ي اخ اونھم ف ى تع ة عل ام العلمی اء األقس ادة رؤس ع الس جمی
 .في الوقت المناسب 2014/2015

دمتھا            / السیدة  .4 دة خ ة طوال م ة و أمان ل بدق ن عم ھ م ا قدمت ى م اھین  عل سمیرة عبدالمقصودش
 .بالكلیة

ا     ابراھیم / السید .5 ل م ى ك مت عل سعد الشرقاوي  أمین الكلیة الجندى المجھول والذي یعمل في ص
 .یبذلھ من جھد وتعاون مع الجمیع لحسن سیر العمل بالكلیة

 نیفین محمد رحومة  تقدیرًا لما تبذلھ من عمل ممیز بقسم الشئون االداریة لخدمة الكلیة/ السیدة  .6
 ,من عمل ممیز بقسم شئون الطالب لخدمة الكلیةنعمھ محمد معروف تقدیرًا لما تبذلھ / السیدة .7
بسمة أشرف دیاب المعیدة بقسم اللغة االنجلیزیة بالكلیة لمجھودھا وتمیزھا الواضح في / اآلنسة  .8

 .2014/2015أعمال االمتحانات للفصل الدراسي األول 
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إلى أن تكون مؤسسة تعلیمیة وبحثیة معتمدة تحتل  تتطلع الكلیة
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      ا ی ة فیم ر المتابع دیم تقری ھ تق ن   ثم طلب سیادتھ من السادة وكالء الكلیة كل في تخصص ھم م خص
ة     س الكلی ى مجل ات    مھام منصبھم بصفة أسبوعیة تمھیدًا للعرض عل ك المتابع در تل على أن تتص

 .2015دول اعمال مجلس الكلیة اعتبارًا من مجلس مایو 
  ثم شرع سیادتھ في موضوعات المجلس على النحو التالي: 
 

  -:موضوعات اإلحاطة : أوال 
  
 .  تم التصدیق على محضر مجلس الكلیة السابق .1
 

  :موضوعات وحدة ضمان الجودة :   ثانیا
 
ودة    .1 مان الج أحیط مجلس الكلیة علمًا بما جاء من موضوعات بمحضر اجتماع مجلس ادارة وحدة ض

مع توجیھ الشكر لقسم الفلسفة على اخراج توصیفات الفصل الدراسى الثاني  9/4/2015بجلستھ في 
تاذ  بصورة مشرفھ للقسم وللكلیة مع توجیھ  2014/2015 كر لآلس ھ     / الش الح لمراجعت رج ص ال ف كم

 .التوصیفات 
 

  ITوحدة خدمة تكنولوجیا المعلومات  موضوعات :   الثثا
:  

  
 مارس عن شھر  ITالتقریر الشھري لوحدة خدمات تكنولوجیا المعلومات  أحیط مجلس الكلیة علمًا ب .1

ید أ    2015 ب الس ى طل ة عل س الكلی د مجل ع تأكی لبي  / د.م زت ش الء ع ل اإلع رورة تفعی ل بض می
وفیرًا     والموقع المخصص  ویر وت ع التط لكل قسم من األقسام العلمیة مع موقع الكلیة و ذلك تمشیًا م

 . للوقت والجھد وحرصًا على الصالح العام حیث أنھ لم یفعل حتى اآلن 
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ل    أحیط مجلس الكلیة علمًا بالتقریر التفصیلى عن انجازات وحدة القیاس والتقویم بالكلیة .2 الل الفص خ
 . 2014/2015الدراسي األول 

 

  :موضوعات شئون ھیئة التدریس :   رابعًا
  
على مستوى األساتذة بالموافقةعلى تعیین  5/4/2015كتاب مجلس قسم التاریخ بجلستھ المنعقدة في  .1

دیم  تاری" عبدالمنعم محمد مجاھد األستاذ المساعد بقسم التاریخ بالكلیة  /السیـــد األستاذ الدكتور  خ ق
تاذ  "  دیم   " في وظیفة  أس اریخ ق كلة          "  ت ة المش ة العلمی ر اللجن ى تقری اء عل ك بن م  وذل ذات القس ب

 .رئیس الجامعة/ د.بقرار السید أ
 

 -: القرار  
  .وافق مجلس الكلیة

  
وفدى /بالموافقة على تعیین السید الدكتور 5/4/2015كتاب مجلس قسم التاریخ بجلستھ المنعقدة في  .2

ة    السید أ اریخ بالكلی دیم   " بوالنضر المدرس بقسم الت اریخ ق اعد     " ت تاذ مس ة أس ي وظیف اریخ  " ف ت
 رئیس الجامعة / د.بقرار السید أ بذات القسم  وذلك بناء على تقریر اللجنة العلمیة المشكلة" قدیم 

 
 -: القرار  

  .وافق مجلس الكلیة
  
  

  :موضوعات شئون الطالب :   ًا خامس
  
 :، تطویر نظم تقویم الطالب و االمتحانات    MISامة و االنجازات لوحدات الجودة ،  بشأن الرؤیة الع .1

   موضوعات وحدة الجودة: 
 :محمد أبوعلي المدیر التنفیذي للوحدة موضوعات الجودة و علیھا تقرر / عرض السید الدكتور 
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  :رؤیة الكلیة 
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مستوى  بأساتذتھا وخریجیھا إلى وتصل مكانة مرموقة بین نظائرھا
المنافسة محلیأ و اقلیمًیا من خالل برامج دراسیة متمیزة فى 
مرحلتى اللیسانس والدراسات العلیا تسھم فى الرقى و التنمیة 

 .  المستدامة للمجتمع

ثل دلیل الطالب وكتب التعلیم المفتوح فاللجنة نظرًا لتكرار تخلف مطبعة الجامعة عن أداء واجباتھا المعقودة مع الكلیة م
 .توصي إدارة الكلیة بأنھا في حل من التعاون مع مطبعة الجامعة فیما ھو قادم للعمل بما فیھ مصلحة الكلیة 

اریخ      ادیمي بت اد األك ة اإلرش اع لجن ن اجتم ادر ع ر الص ة التقری دت اللجن ید أ 7/4/2015اعتم ة الس ل .د.برئاس الوكی
 .مل بنوده المختص بكا

ي               ي للقسم العلمي ف ع الجدول الدراس ررات الدراسیة م یفات المق لیم توص رار مجلس إدارة الوحدة تس أقرت اللجنة ق
 .الفصلین و في حالة عدم تغییر الكتاب یشیر القسم إلى ذلك 

تجب أي من    م یس ذلك    في ضوء عدم وصول تقریر المقررات و الذي طلبتھ الوحدة من األقسام العلمیة حیث ل األقسام ل
 .مدیر الجودة استعجال األقسام في ذلك / حتى حینھ ، و تطلب اللجنة من السید 

اییر    / أحاط السید الدكتور  ي للمع دعم الفن مدیر الجودة أعضاء اللجنة علمًا بموافقة مجلس إدارة الوحدة على تقاریر ال
 :المرفوعة من كل من
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اللجنة التقاریر المرفوعة و المودعة لدى الوحدة للسادة أعضاء ھیئة التدریس الذین أسھموا بجالء في التحسین تعتمد 
 :و التطویر المستمر ألنشطة الكلیة ، مع توجیھ الشكر لسیادتھم  و ھم 

 :عبیر قاسم .د
  .عمل مطویات و نتائج لموقعي رشید ووادي النطرون *
  .فن التصویر  عمل لوحات بفن الفسیفساء و*
 :إبراھیم مرجونة .د
  .تقدیمھ للخطة التعلیمیة التدریسیة للفصل الدراسي الثاني ، وكذلك إقامتھ معرض لعرض انتاج الطالب *
 :عصام المصري .د
  .تسلیم التوصیفات و الكتب الدراسیة للفصل الدراسیة الثاني ، و كذلك نظام األرشفة المتمیز لدى سكرتاریة القسم *
 :یر شادي تیس.د

  .تقدیمھا للخطة التعلیمیة التدریسیة للفصل الدراسي الثاني ، وكذلك إقامتھا معرض لعرض انتاج الطالب *       
مدیر الوحدة إلى ضرورة تسلیم قسم التاریخ و اآلثار المصریة و اإلسالمیة المطلوب منھ للوحدة / أشار السید  الدكتور

 :و ھو 
امعي    تعدیالت توصیف مقررات الفصل ام الج ررات الدراسیة      2015-2014الدراسي األول للع ذلك توصیف المق ، و ك

 .للفصل الدراسي الثاني 
 .تقریر لجنة المراجعة للفصل الدراسي األول 

 .الكتب الدراسیة الخاصة بالمقررات الدراسیة للفصل الدراسي الثاني 
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عصام المصري الخاصین بلجنة المتابعة مع .یم مرجونة و دإبراھ.مدیر الوحدة إلى وصول تقریر د/ أشار السید الدكتور 
فة ،    ام الفلس تعذر وصول بقیة تقاریر أعضاء اللجنة بسبب االمتحانات الشفھیة ، في حین تم استكمال ذلك بتقاریر أقس

  .اللغة العربیة ، اللغة االنجلیزیة ، التاریخ ، اآلثار الیونانیة و الرومانیة 
 - : القرار  

ویر          أحیط مجلس ي التحسین والتط ھموا بجالء ف ذین اس دریس ال ة الت الكلیة علمًا  مع تقدیم الشكر للسادة أعضاء ھیئ
  .تیسیر شادى . عصام المصري و د. ابراھیم مرجونة و د. عبیر قاسم و د.د: المستمر آلنشطة الكلیة وھم  

  
  موضوعات وحدةMIS : 

دكتور   ITعالء عزت المدیر التنفیذي لوحدة .د.استعرض أ ذي للوحدة      / نیابة عن السید ال دیر التنفی د السمني الم محم
ا ،    / المعتذر أداء الوحدة ، و أثنى على تعاون السید األستاذ الدكتور  تمر لھ ھ المس ماجد شعلة عمید الكلیة معھا و دعم

" حقوق االنسان " مادة  وأوصى رؤساء كنتروالت الفرق الثانیة و الثالثة و الرابعة برصد نتائج الطالب المتخلفین في
) درجة   35( السید شحاتھ اعتبار الحاصل على / ورقیًا و إلیكترونیًا إلعالنھا ، و في ھذا الصدد یقترح السید الدكتور 

 .في ھذا المقرر ناجحًا بإضافة خمس درجات لبلوغ درجة النجاح تحسینًا للنتیجة 
ید أ    ادة     .د.ناقش الس اء أداء الس ع األعض زت م ین         عالء ع ذلك أداء اإلداری ي و ك دعم الفن دمون ال ذین یق اونین ال المع

 األربعة في الوحدة
  :و علیھ تم التأكید على ) عاطف قندیل .أ –طارق أبوقمر .أ –عصام الجالي .أ –حسن عبد الال .أ( 

 .إعادة السادة المعاونین إلى األقسام العلمیة للعمل بالكنتروالت 
  .خاص بقیام الفریق اإلداري برصد النتیجة إلیكترونیًا تفعیل قرار اللجنة السابق ال

  
  

  موضوعات وحدة تطویر نظم تقویم الطالب واالمتحانات:  
دكتور   - ید ال ب الس د     / طال وب عق المقررات المطل ھ ب راع بإبالغ رورة اإلس دة بض ذي للوح دیر التنفی ى الم دي عل حم

  .عد ال یتجاوز العشرة أیام من تاریخھ االمتحانات اإللیكترونیة بھا في األقسام العلمیة في مو
وكیل الكلیة المختص قد عممھا على األقسام ، و كذلك القواعد المعروفة الخاصة .د.األخذ بالمالحظات التي كان السید أ -

  .باالمتحانات اإللیكترونیة 
اص        - وذج الخ ال النم ا حی ا و آرائھ دیم مقترحاتھ ة متضمنة    كما یطلب سیادتھ من األقسام العلمیة تق ة االمتحانی بالورق

  .القواعد الخاصة بالطالب مختصرة خالل عشرة أیام من تاریخھ 
ا  ( كما یھیب سیادتھ بأقسام  - اریخ   –الجغرافی ة    –الت ة اإلنجلیزی ة و       ) اللغ واردة من الجامع ى االستبیانات ال الرد عل ب

  .المعممة من قبل 
ى       حمدي على بإدا/ و أخیرًا یھیب السید الدكتور  - ًا عل ف بالوحدة حفاظ از تكیی ب جھ رة الكلیة سرعة العمل على تركی

  .األجھزة بھا 
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 - : القرار  
  .أحیط مجلس الكلیة علمًا 

  
تأجیل صرف مكافأة أعضاء ھیئة التدریس بالكلیة " محمد أبوعلي الخاص بــ/ ناقشت اللجنة مقترح السید الدكتور  .2

ان   ي الث ن           حتى إعالن النتائج في الفصل الدراس ل م ي العم ین ف ر المنتظم ود فرصة للخصم لغی ة وج ع إمكانی ي ، م
، و قررت اللجنة أن تقوم إدارة الكلیة بعمل الالزم نحو ضبط إنھاء النتیجة الورقیة " أعضاء ھیئة التدریس بالكلیة 

ن   عمید الكلیة تخصیم ما ی .د.خالل شھر من انتھاء امتحان آخر مقرر في الفرقة الدراسیة ، و للسید أ بًا م راه مناس
رول               یس الكنت رأي رئ ادًا ب ك استرش دبین ، و ذل ادة المنت ع الس تم م ا ی ى م ك قیاسًا عل مكافأة االمتحان في ضوء ذل

 .الفرعي 
  

 - : القرار  
  .أحیط مجلس الكلیة علمًا 

  
  -:یقترح أعضاء اللجنة تشكیل لجنة ثالثیة تضم كًال من  .3

 السید شحاتھ / السید الدكتور 
 حمدي علي / تور السید الدك

 إبراھیم الشرقاوي / السید األستاذ 
  .بغرض وضع ھیكلة للجان المنبثقة عن العملیة االمتحانیة و الخادمة لھا في ضوء القواعد الجامعیة الجدیدة 

  
 - : القرار  

  .بشأن تشكیل اللجان 2015لسنة ) 2(وافق مجلس الكلیة على االلتزام بقرار مجلس الجامعة رقم 
  
اون         ترحب ا .4 ن تع ھ اإلدارة حس كر فی ذي تش ة و ال یم و الطالب بالجامع للجنة بالخطاب الوارد من إدارة شؤون التعل

ل و         ید بالعم م شؤون الطالب ، و تش ال قس ة أعم قسم شؤون الطالب و العاملین بھ مع اإلدارة أثناء القیام بمراجع
دًا     وك/ الجھود المبذولة بالقسم تحت قیادة السید األستاذ الدكتور  ى مزی الب ، و تتمن یم و الط یل الكلیة لشؤون التعل

تاذة         ھ الشكر للسیدة األس دوره توجی ل ب ید االوكی / من الجھد و التعاون من أجل رفعة جامعتنا الموقرة ، و قام الس
 .نعمھ معروف المشرف العام على قسم شؤون الطالب و باقي زمالء القسم 

  
 - : القرار  

د  /وكیل الكلیة لشئون التعلیم والطالب والسیدة / د.مع تقدیم الشكر والتقدیر للسید أ أحیط مجلس الكلیة علمًا  نعمھ محم
  .معروف وجمیع العاملین بقسم شئون الطالب 
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  :رؤیة الكلیة 
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مستوى  بأساتذتھا وخریجیھا إلى وتصل مكانة مرموقة بین نظائرھا
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 .  المستدامة للمجتمع

وافقت اللجنة على استحداث كنترول للطالب نزالء السجن یترأسھ عضو ھیئة تدریس بالكلیة و اثنین من اإلداریین  .5
 .تحانات الطالب قید السجن و تنظیم أعمالھا ، من شأنھ اإلشراف على ام

  
 - : القرار  

ة  / د.یرفع ھذا االقتراح للسید أ نائب رئیس الجامعة لشئون التعلیم والطالب حیث ذلك یتعارض مع قرار  مجلس الجامع
  .بشأن أعمال االمتحانات والكنتروالت 2015لسنة ) 2(رقم 

  
ال     .6 ن بعض الط دم م ادة       ناقشت اللجنة االلتماس المق ي م روفھم ف ة ظ أن رعای وفین بش ر   " ب المكف ة مص " جغرافی

ذي    رول ال بالفرقة األولى قسم التاریخ و اآلثار المصریة و اإلسالمیة نموذجًا ، و علیھ تقرر ضرورة أن یتأكد الكنت
ف  ( یضم طالبًا مكفوفین من تسجیل عبارة  ار        ) ممالة من طالب كفی ي االعتب ك ف ذ ذل ة ألخ ة اإلجاب ى ورق ا  عل ، كم

تقرر أن لكل أستاذ مادة یتعامل مع ھذه الحاالت حریة التعامل مع ورقة اإلجابة بما فیھ صالح الطالب للحصول على 
 .حقھ الطبیعي في اإلجابة بما في ذلك إجراء االمتحان شفاھة و تسجیل الدرجة على ورقة اإلجابة 

  
 - : القرار  

  .أحیط مجلس الكلیة علمًا 
  
دكتورة           وافقت اللجنة على  .7 یدة ال دب الس ة الخاص بن ة و الرومانی ار الیونانی ن مجلس قسم اآلث / الخطاب الوارد م

بوع   " مدخل في اآلثار " حنان الشافعي لتدریس مادة  ل أس لطالب الفرقة األولى في فصل الربیع یوم االثنین من ك
 ) .بكلیة العلوم  مقرر مشترك مع قسم الجیولوجیا( ساعتان أسبوعیًا  2015-2014للعام الجامعي 

 
 - : القرار  

  .وافق مجلس الكلیة 
  
دول د  .8 ًا بع ة علم ي   .أحیطت اللجن رر اإللیكترون دریس المق ن ت م ع ر قاس ي " عبی راث اإلغریق ي " الت روف الت للظ

 .أوضحتھا في الخطاب 
 

 - : القرار  
  .أحیط مجلس الكلیة علمًا 

  
ار     .9 م اآلث س قس ن مجل وارد م اب ال ى الخط ة عل ت اللجن ام     وافق ى قی ة عل اص بالموافق ة الخ ة و الرومانی الیونانی

 " .تاریخ مصر و العالم الھللینستي " شیرویت فضل بإعداد مقرر إلیكتروني في مادة .د
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  :رسالة الكلیة 
وم اإلنسانیة   تقدم الكلیة خدمة ت اییر         علیمیة وبحثیة متمیزة ترقى إلى مستوى التمیز واإلبداع في مجال اآلداب والعل ى مع تنادًا إل ا اس ًا و إقلیمی ى سوق العمل محلی ف

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

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

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

 .  المستدامة للمجتمع

 - : القرار  
  .وافق مجلس الكلیة 

  
ى ا  .10 ھادات  أحیطت اللجنة علمًا بالخطاب الوارد من مجلس قسم اآلثار الیونانیة و الرومانیة الخاص بالموافقة عل لش

نھى عبد الرحمن المدرس بالقسم حیث أنھا التحقت .التي منحتھا وحدة ضمان الجودة بكلیة اآلداب جامعة دمنھور د
 .بورش العمل المطلوبة 

  
 - : القرار  

  .أحیط مجلس الكلیة علمًا 
  

 

  :موضوعات العالقات الثقافیة :   سادسًا
  
س   احاطة  برئیس مجلس قسم التاریخ / د.كتاب السید أ .1 ًا  المجل ي   علم ید أ    5/4/2015بجلستھ ف ى سفر  الس / د.عل

ن   ل   26-20محمد رفعت االمام  رئیس مجلس قسم التاریخ  بالكلیة الى جمھوریة أرمنیا خالل الفترة م  2015ابری
 .لحضور فعالیات الذكرى المئویة لالبادة األرمنیة 

 
 - : القرار  

  .لجامعیة وافق مجلس الكلیة  طبقًا للوائح والقوانین ا
  
ًا  احاطة  المجلس برئیس مجلس قسم التاریخ / د.كتاب السید أ .2 ي   علم ام السید أ   5/4/2015بجلستھ ف د  / د.بقی محم

ن        روت ع رة  ببی اء محاض ة بالق اریخ  بالكلی طھادات    " رفعت االمام  رئیس مجلس قسم الت ة واالض ادة األرمنی االب
 . 2015مارس  20الجمعھ الموافقة وذلك یوم " العثمانیة في لبنان والمشرق العربي 

 
 - : القرار  

  .أحیط مجلس الكلیة علمًا 
  
دكتورة   .3 یدة ال اب الس ة     / كت ة باحاط ة والرومانیةبالكلی ات الیونانی ار والدراس م اآلث س قس یس مجل ل رئ ائم بعم الق

عبیر  / باختیار الدكتورة 2015لسنة  126بقرار السید رئیس الجمھوریة رقم  1/4/2015المجلس علما بجلستھ في 

 .رئیس الجمھوریة / بقرار من السید   عبدالمحسن قاسم ضمن  تشكیل المجلس التخصصى لتنمیة المجتمع
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  :رؤیة الكلیة 
إلى أن تكون مؤسسة تعلیمیة وبحثیة معتمدة تحتل  تتطلع الكلیة
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 .  المستدامة للمجتمع

 - : القرار  

  .أحیط مجلس الكلیة علمًا 

القائم بعمل رئیس مجلس قسم اآلثار والدراسات الیونانیة والرومانیة باحاطة المجلس علما / كتاب السیدة الدكتورة  .4

ز الث   / بحصول  السیدة الدكتورة 1/4/2015بجلستھ في  ن المرك ھادة م ي    شیروت فضل  على ش راث العرب افي للت ق

وقیر   رمیم    الفرنسى الشتراك سیادتھا في ورشة عمل كنوز مصر القدیمة التى نظمھا معھد أب ادق وت للسیاحة والفن

 .اآلثار 

 - : القرار  

  .أحیط مجلس الكلیة علمًا 

صابر محمد / بتكریم السید 5/4/2015بجلستھ في  علمًا المجلسباحاطة رئیس مجلس قسم التاریخ / د.كتاب السید أ .5

ي            ة ف ة المثالی ب والطالب ابقة الطال یم مس ي تحك اركة ف الل  المش وان  خ صادق سالم من قبل معھد اعداد القادة بحل

 .ى القومي للطلبة المبدعین والمبتكرینقفعالیات الملت

 

 - : القرار  

  .أحیط مجلس الكلیة علمًا 

  

  :موضوعات الدراسات العلیا :  ًاسابع
  
ا        / الطالبمد فترة تسجیل بحث  .1 ة وآدابھ ة العربی تیر قسم اللغ د لدرجة الماجس خالد مصطفى محمد أبو شبانة  المقی

م  وذلك بناء على موافقة مجلس  20/4/2015وحتى 2014/ 21/4واللغات الشرقیة وآدابھا  لمدة عام اعتبارًا من 
 . م 2007/ 21/4م   وموافقة لجنة اإلشراف علما بأن تاریخ  التسجیل 2015/ 1/4القسم فى 

 
 - : القرار  

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

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

 .  المستدامة للمجتمع

م على أن یتحمل الطالب خریج كلیة التربیة قسم 2015/ 1/4موافقة مجلس قسم اللغة العربیة بجلستھ المنعقدة فى  .2
ة           م اللغ تیر بقس ى درجة الماجس ول عل ى الحص ون ف ذین یرغب اللغة العربیة بالجامعات المصریة وجامعة األزھر ال

  :وھذه المواد ھى "   12" ست مواد  على فصلین دراسیین  وفق ماتنص الالئحة المادة رقم  العربیة بدراسة
:                                                               الفصل الثانى :                                                                                 الفصل االول   
  الفرقة االولى : علم العروض  -                             الفرقة االولى                  : االدب الجاھلى  - 
  الفرقة الثانیة : النحو العربى  -   الفرقة الثالثة                                      :        علم اللغة -
  الفرقة الرابعة : علم المعانى  -                        لفرقة الرابعة                       ا: النحو العربى  -

  :كما وافق مجلس القسم على أن یتحمل الطالب غیر خریجى قسم اللغة العربیة ثمانى مواد لمدة سنة كاملة وھى 
  :الفصل الثانى                                 :                                                 الفصل االول   
  الفرقة األولى : علم عروض            الفرقة األولى                                    : أدب جاھلى  -
  ة الفرقة الثانی: النحو العربى                الفرقة الثانیة                                     : بدیع       - 
  الفرقة الثالثة : شعر حدیث              الفرقة الثالثة                                    :  علم اللغة   -
  الفرقة الرابعة : نقد حدیث          الفرقة الرابعة                                   : النحو العربى   -

 - : القرار  
  .وافق مجلس الكلیة

  
المقیدة  لدرجة الماجستیر  بقسم  اللغة العربیة  لمدة عام ثان    -منى محمود محمد أبو شناف  /  البة  إیقاف قید الط .3

م  ، بناء على موافقة مجلس  2008/ 4/ 9م علما بأن تاریخ التسجیل 2016/ 8/1م وحتى 2015/ 9/1اعتبارا من 
 .شراف م  وذلك بعد موافقة لجنة اإل2015/ 1/4القسم بجلستھ المنعقده فى 

 
 - : القرار  

  .وافق مجلس الكلیة
  
ى     / منح الطالب    .4 د جمیع د محم ى محم وع          0عل ى موض ة  ف ة العربی ن قسم  اللغ ى االداب  م : درجةالماجستیر  ف

ى      د واإلستعمال القرآن ین التعقی ى            –التراكیب ب م  ف س  القس ة مجل ى موافق اء عل ة   بن ة داللی ة تحلیلی / 1/4دراس
 . ن اتم الطالب   التصویبات والمالحظات التى ابدتھا لجنة الحكم والمناقشة م وذلك بعد ا2015

 
 - : القرار  

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

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

 .  المستدامة للمجتمع

رقاوى    / تشكیل لجنة الحكم والمناقشة  للطالب   .5 رحیم الش تیر     0مصطفى إسماعیل عبد ال المسجل  لدرجة الماجس
اء     ا  بن فة وتاریخھ عبة الفلس م الفلسفة ش ن قس ى اآلداب م اریخ  ف م بت س القس ة مجل ى موافق ى   2015/ 2/4عل ف

  : وذلك على النحو التالى "  األصول الكالمیة لدى األباضیة والماتریدیة  " موضوع 
  عبد التفاح أحمد فؤاد        رئیسا ومشرفا    أستاذ الفلسفة اإلسالمیة المتفرغ بكلیة التربیة  جامعة اإلسكندریة /  د0ا
  مناقشا                    أستاذ  الفلسفة اإلسالمیة بكلیة األداب جامعة بنھا     القادر البحراوى  لقادر عبد عبد ا/ د.أ
  عصام كمال المصرى                        مناقشا                   أستاذ مساعد الفلسفة بكلیة األداب جامعة دمنھور  /  د

  م 2008/ 14/7علما بأن تاریخ التسجیل  
  

 - : ار  القر
  .وافق مجلس الكلیة

  
ود البرعى   / تشكیل لجنة الحكم والمناقشة  للطالب   .6 ن       0محمود جبر محم ى اآلداب م دكتوراة ف جل  لدرجة ال المس

اریخ  )   تاریخ إسالمى ( قسم التاریخ واألثار المصریة واإلسالمیة شعبة التاریخ  بناء على موافقة مجلس القسم بت
رى  ال" فى موضوع   2015/ 5/4 دعایة والشائعات فى حروب المغول على العالم اإلسالمى فى القرن السابع الھج

  : الثالث عشر المیالدى   وذلك على النحو التالى  
  أستاذ التاریخ اإلسالمى وحضارتھ بكلیة األداب جامعة المنصورة محمد عیسى صابر الحریرى    رئیسا ومناقشا   /  د0ا
  أستاذ  التاریخ اإلسالمى وحضارتھ بكلیة األداب جامعة اإلسكندریة سالم      مناقشا           السید عبد العزیز سحر / د.أ
وم              محمد سید كامل                  /د ة دار العل ارتھ المساعد بكلی مشرفا             أستاذ التاریخ اإلسالمى  وحض

  جامعة المنیا 
ة  شرفا               مإبراھیم محمد مرجونة             / د أستاذ التاریخ اإلسالمى  وحضارتھ المساعد بكلیة األداب جامع

  دمنھور 
  .م  2012علما بأن تاریخ التسجیل  فصل الربیع 

  
 - : القرار  

  .وافق مجلس الكلیة
  
ى ا   0محمد السید بسیونى السید  / تشكیل لجنة الحكم والمناقشة  للطالب   .7 ن  المسجل  لدرجة الماجستیر  ف آلداب م

اریخ  )   تاریخ إسالمى ( قسم التاریخ واألثار المصریة واإلسالمیة شعبة التاریخ  بناء على موافقة مجلس القسم بت
وذلك على  )    م  750 -661/ ھـ 132 -41( مؤدبو أبناء الخلفاء فى الدولة األمویة " فى موضوع   2015/ 5/4

  : على النحو التالى 
  أستاذ التاریخ اإلسالمى وحضارتھ بكلیة األداب جامعة بنھا رئیسا ومناقشا   ھیم          عفیفى محمود إبرا/  د0ا
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  :رسالة الكلیة 
وم اإلنسانیة   تقدم الكلیة خدمة ت اییر         علیمیة وبحثیة متمیزة ترقى إلى مستوى التمیز واإلبداع في مجال اآلداب والعل ى مع تنادًا إل ا اس ًا و إقلیمی ى سوق العمل محلی ف
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، و تلبیة احتیاجات المجتمع   و طالبھا ، و استخدام وسائل تعلیمیة حدیثة ،و متابعة الخریجین، و إتاحة الفرصة لھا لمتابعة الجدید من العلوم و المعارف و الخبرات

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

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

 .  المستدامة للمجتمع

أستاذ  التاریخ اإلسالمى وحضارتھ المساعد  بكلیة األداب جامعة مد إسماعیل الجمال                 مناقشا            أح/ د
  دمنھور 

ة              مشرفا         ھیم محمد مرجونة          إبرا/ د ة األداب جامع اعد بكلی ارتھ المس المى  وحض اریخ اإلس تاذ الت أس
  دمنھور 

  م  2012علما بأن تاریخ التسجیل  فصل الربیع 
  

 - : القرار  
  .وافق مجلس الكلیة

  
دة عام      0محمد عبد الحمید على الصعیدى / مد فترة تسجیل بحث الطالب .8 اریخ  لم المقید لدرجة الدكتوراه  قسم الت

ى  2015/ 10/3من ثان   ى        2016/ 9/3م وحت س القسم ف ة مجل ى موافق اء عل ك بن ة  2015/ 5/4م وذل م   وموافق
 . م 10/3/2009لجنة اإلشراف علما بأن تاریخ  التسجیل 

 
 - : القرار  

  .وافق مجلس الكلیة
  
تیر  فى اآلداب من المسجل  لدرجة الماجس 0نور الدین محمد زكى كامل   / تشكیل لجنة الحكم والمناقشة  للطالب   .9

وع     2015/ 7/4شعبة الجغرافیة   بناء على موافقة مجلس القسم بتاریخ  –قسم الجغرافیة  ى موض ات  "   ف إمكان
راوح الفیضیة         ة الم ا  دراسة حال ة وتنمیتھ رات البیئ البیانات المستشعرة ونظم المعلومات الجغرافیة فى كشف تغی

  : التالى على جانبى خلیج السویس وذلك على النحو 
ة     مشرفًا ورئیسًا      عبدالعزیز أبوراضى      فتحى /  د0ا ة االداب جامع بق لكلی د االس أستاذ  الجیومورفولوجیا والعمی

  االسكندریة 
  ستاذ الجیومورفولوجیا وعمید كلیة  االداب جامعة دمنھور مشرفًا مشاركًا     أ محمد شعلة                ماجد/ د0أ 
ستاذ الجیومورفولوجیا ورئیس قسم الجغرافیا كلیة االداب جامعة أ  مناقشًا                 مصطفى مرغنى  على كامل/ د0أ

  بنھا
  كلیة االداب جامعة حلوانبستاذ الجیومورفولوجیا أ مناقشًا                    جیھان مصطفى بیومى      / د0ا
تاذ الجغرافیا االقتصادیة ورئیس قسم الجغرافیا كلیة االداب جامعة اس عالء الدین حسین شلبى      مشرفًا مشاركًا  / د0أ

  دمنھور
  0م 13/6/2011علما بأن تاریخ التسجیل  

  
 - : القرار  

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

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

 .  المستدامة للمجتمع

  
شعبة الجغرافیة   -حسین عطیة عبدالعاطى موسى   درجة الدكتوراه   فى االداب  من قسم  الجغرافیة/ منح الطالب   .10

ة       –نقل البرى وعالقتھ بالخدمات التعلیمیة فى محافظة البحیرة ال: :فى موضوع ى موافق اء عل ة  بن دراسة جغرافی
ى    م  ف س  القس م      2015/ 7/4مجل ة الحك دتھا لجن ى اب ات الت ویبات والمالحظ ب  التص م  الطال د ان ات ك بع م وذل

 0والمناقشة
  

 - : القرار  
  .وافق مجلس الكلیة

  
ة  .11 كیل لجن أھیلىتش ان الت امل االمتح ب /   ةللطالب  الش وزي قط الم ف جل    اس ل المس ة ا  لنی دكتوراه درج ام  ل نظ

وع    2015/ 2/4بناء على موافقة مجلس القسم بتاریخ    االجتماعفى اآلداب من قسم  الساعات المعتمدة فى موض
د التقاضي   "    ر      " البدائل المجتمعیة المترتبھ على طول أم ف والحض ین الری ھ ب و    و دراسة مقارن ى النح ك عل ذل

  : التالى 
  كلیة االداب جامعة االسكندریة بستاذ  األ      السید عبدالعاطي السید     /  د0ا
  دمیاطكلیة االداب جامعة بستاذ  األ             محمود عبدالحمید حسن               / د0أ 
  امعة دمنھوراألستاذ المساعد بكلیة اآلداب ج                         ناجى بدر ابراھیم. د

 - : القرار  
  .وافق مجلس الكلیة

  
ة  .12 كیل لجن امل تش أھیلى الش ان الت ب    االمتح دم / للطال اد المق د رش جل    محم ل المس ة ا  لنی دكتوراه درج ام  ل نظ

/ 1/3بناء على موافقة مجلس القسم بتاریخ ) تخصص تاریخ قدیم ( التاریخ فى اآلداب من قسم  الساعات المعتمدة
  : وذلك على النحو التالى  استكمال متطلبات حصولھ على درجة الدكتوراه  بغرض   2015

   دمنھوركلیة االداب جامعة بستاذ  األ        فایزة محمود صقر     /  د0ا
  طنطاكلیة االداب جامعة بستاذ  األ                                أمین عبدالفتاح عامر/ د0أ 
  األستاذ بكلیة اآلداب جامعة دمنھور                       عبدالمنعم محمد مجاھد/ د.أ

 - : القرار  
  .وافق مجلس الكلیة

  
أحمد محمد حسن رشوان  درجة الدكتوراه من قسم التاریخ واالثار المصریة / وافق مجلس الكلیة على منح الطالب  .13

 .محمد رفعت االمام على ذلك / د.واالسالمیة  بالكلیة مع تحفظ أ
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  :رؤیة الكلیة 
إلى أن تكون مؤسسة تعلیمیة وبحثیة معتمدة تحتل  تتطلع الكلیة

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

 .  المستدامة للمجتمع

  : ة المجتمع وتنمیة البیئةخدمموضوعات :  ًاثامن
  
وفدى / على مقترح انشاء صندوق زمالة بالكلیة توكل رئاستھ الى السید الدكتوروافقت اللجنة .1

 .أبوالنضر  وعلیھ أن یقدم التصور الكامل للجنة في أقرب اجتماع
 -: القرار  

  .یرجأ الموضوع لمزید من الدراسة 
  
وفدى أبوالنضر / كلیة اآلداب ویقم السید الدكتورعلى مقترح انشاء صندوق محبى  وافقت اللجنة .2

 .تصورًا ببنود التبرع وبنود الصرف واالشراف على الصندوق
 -: القرار  

  .یرجأ الموضوع لمزید من الدراسة 
  
یتم من " لقاء اآلداب " وافقت اللجنة على انشاء صفحة على البوابة االلكترونیة للكلیة بعنوان  .3

جین منذ انشاء الكلیة حتى اآلن لمعرفة حیاتھم ومناصبھم  في المجتمع وما خاللھا لقاء سنوى للخری
 .یمكن أن یقدموه للكلیة أو ما تقدمھ الكلیة لھم

 -: القرار  
  .تفعیل ھذا األمر بالتنسیق مع وحدة ضمان الجودة بالكلیة 

  
ة الرئیسیة وافقت اللجنة على مقترح انشاء قسم عالقات عامة على أن یخصص أقرب مكان للبواب .4

ویتبع ھذا القسم اداریًا أمین الكلیة تحت اشراف السید ) الدور األرضي ( ة ــــــــــــــــــــــــــــــللكلی
 .وكیل الكلیة لشؤون خدمة المجتمع وتنمیة البیئة/ د.أ

 -: القرار  
املین    ھب / الھیكل التنظیمى بالكلیة ال یوجد بھ قسم عالقات عامة والكلیة مكلفة السیدة  ن الع دى م ھ الجن

  .بالكلیة لھذه المھمة وھي حلقة الوصل بین الكلیة وادارة العالقات العامة بالجامعة 
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  :رؤیة الكلیة 
إلى أن تكون مؤسسة تعلیمیة وبحثیة معتمدة تحتل  تتطلع الكلیة

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

 .  المستدامة للمجتمع

وافقت اللجنة على اقامة حفل للمتمیزین من أعضاء ھیئة التدریس واالداریین من بدایة العام الحالى  .5
2014/2015. 

 -: القرار  
  .وافق مجلس الكلیة 

نھى عبدالرحمن . المؤتمر السنوى األول وتتولى د: مر سنوى لكلیة اآلداب بعنوان وافقت اللجنة عقد مؤت .6
 .تقدیم تصور عام عن المؤتمر

 -: القرار  
  .وافق مجلس الكلیة 

  
 .التنسیق مع المحافظة بشأن تقییم القرى النموذجیة باالشتراك بین المحافظة وكلیة اآلداب  .7

 -: القرار  
  .وافق مجلس الكلیة 

  
الخارجیة بالتعاون مع قسم  على جدرانھا) موزیك (اللجنة على مقترح تجمیل مدخل الكلیة وعمل  وافقت .8

 .اآلثار الیونانیة والرومانیة بالكلیة
 -: القرار  

  .وافق مجلس الكلیة 
  
بشأن ما ورد من المجلس األعلى للجامعات بخصوص عدم حصول الطالب على شھادتھ الجامعیة اال بعد  .9

 .مواطنین خالل فترة دراستھ 4 محو أمیة عدد
  :وافقت اللجنھ من حیث المبدًا ،وتقترح اآلتي : القرار 
  تقوم الھیئة العامة لمحو األمیة  وتعلیم الكبار بعمل قاعدة بیانات لألمیین على مستوى المحافظة. 
  تتولى الھیئة معرفة مصداقیة الطالب في بیانات األمیین التى أدلى بھا للھیئة. 
 لھیئة افادة رسمیة بأن الطالب قام بالفعل بمحو أمین أربعة أشخاص من األمیینترسل ا. 
  ممثلة في قسم االجتماع بتقدیم الدعم العلمى والفنى للطالب للقیام بمھمتھم تقوم الكلیة.  

 -: القرار  
  .وافق مجلس الكلیة  من حیث المبدأ 

 
یاع       لكلیة ورئیس المجلسعمید ا/ د.د أوفى نھایة االجتماع أوضح السی          دم ض ى ع ًا عل ھ حرص أن

وائز    دى ج فرصة حصول أحد من السادة أعضاء ھیئة التدریس المتمیزین علمیًا وخلقیًا بالكلیة على  اح
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  :رسالة الكلیة 
وم اإلنسانیة   تقدم الكلیة خدمة ت اییر         علیمیة وبحثیة متمیزة ترقى إلى مستوى التمیز واإلبداع في مجال اآلداب والعل ى مع تنادًا إل ا اس ًا و إقلیمی ى سوق العمل محلی ف

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

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

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

 .  المستدامة للمجتمع

فقد تقرر أن یمتد مجلس الكلیة لمدةاسبوع  من اآلن  إلعطاء الفرصة لجمیع األقسام  2015الجامعة لعام 
وائز        العلمیة بالكلیة للتقدم بالت دى ج ل اح دم لنی ة  للتق روط المطلوب توفاة الش رشیحات للجنة الجوائز مس

  .دم لحسم الترشیحات وإرسالھا للجامعةاالجامعة على أن یعقد مجلس الكلیة االربعاء الق
  

  .ظھرا عد الوالنصف بالواحدة الساعة ھذا وقد انتھى االجتماع 
  

  رئیس المجلس وعمید الكلیة                                      أمین المجلس                 
  
  ماجد محمد شعلھ/ د.أ                                                   مجدي محمد حسین/ د.أ

 


