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

یة و البحثیة ألساتذتھا یمیة و البحثیة ، و مواكبة التطورات العلمیة و الفكریة و التكنولوجیة ، و ذلك بالتطویر المستمر للبرامج التعلیمیة و القدرات العلمالجودة التعل
ع    لمعارف و الخبراتو طالبھا ، و استخدام وسائل تعلیمیة حدیثة ،و متابعة الخریجین، و إتاحة الفرصة لھا لمتابعة الجدید من العلوم و ا ، و تلبیة احتیاجات المجتم

ویم ال       يالمساھمة ف ،و اون و التق م باالستقاللیة و التع راءات تتس الل إج واطنین من خ اء و الم یم االنتم ة ق ریة و تنمی اء الشخصیة المص ل مشكالتھ ، و بن ي ذاتح
 .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
دراسیة متمیزة فى المنافسة محلیأ و اقلیمًیا من خالل برامج 

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

  ٢٠١٥/٢٠١٦لعام الجامعيا تاسعلامحضر مجلس الكلیة 
  ١٣/٤/٢٠١٦  الموافق ربعاءاألالمنعقد یوم 

**********  
دكتور  السید األ  برئاسةعشرة   حادیةاجتمع مجلس الكلیة في تمام الساعة ال     ام   / ستاذ ال ت االم د رفع د    محم عمی

 -:بحضور كل من الكلیة 
 ة لشئون التعلیم والطالبوكیل الكلی      على أحمد السید/د.أ .١
 ورئیس مجلس قسم الجغرافیا وكیل الكلیة للدراسات العلیا والبحوث    محمد عبدالقادر عبدالحمید/ د.أ .٢
 وكیل الكلیة لشئون خدمة المجتمع وتنمیة البیئة    عبد العظیم احمد عبدالعظیم/ د.أ .٣
 رئیس مجلس قسم اللغةاالنجلیزیة      ایمان حلمى الملیجى. د.أ .٤
 بقسم الفلسفةالمتفرغ األستاذ       الد زكى غاليمی/ د.أ .٥
 األستاذ المتفرغ قسم اللغة العربیة    عبدالواحد حسن الشیخ/ د.أ .٦
 قسم الجغرافیا ب األستاذ المتفرغ   عالء الدین حسین عزت شلبي     /د.أ .٧
 القائم بعمل رئیس مجلس قسم اآلثار      عبیر عبدالمحسن قاسم. د .٨
 م بعمل رئیس مجلس قسم الفلسفةالقائ      عصام كمال المصري. د .٩

 القائم بعمل رئیس مجلس اللغة العربیة      محمد محمود أبوعلى. د .١٠
 مجلس قسم االجتماع المشرف على          حمدى على أحمد على. د .١١
 المدیر التنفیذي لوحدة ضمان الجودة بالكلیة    ابراھیم محمد على مرجونھ. د .١٢
 لكترونیة مدیر وحدة الخدمات اال      أحمد عطیة حمیدة. د .١٣
 المشرف على الشئون االداریة      نیفین محمد رحومة/  ةالسید .١٤

 و اعتذر لظروف طارئة ماجد محمد شعلھ / د.ودعى الى الحضور السید أ
 :كل من واعتذر عن عدم الحضور  -
 .وذلك لظروف سفره رئیس مجلس قسم التاریخ      عبدالمنعم محمد مجاھد/ د.أ -
 الفلسفةرس بقسم المد    حسام محمد السعید رحومة. د -

  
  

  
  عمید الكلیة ورئیس المجلس  االجتماع محمد رفعت االمام /  د.افتتح السید أ

  "بسم اهللا الرحمن الرحیم " 
 بجمیع السادة الحاضرین  ورئیس المجلس عمید الكلیة  محمد رفعت االمام / د.في بدایة االجتماع رحب السید أ  
   متمنیًا من اهللا عز وجل ان یحفظ مصرنا الحبیبھ من كل سوءوقدم التھنئة بمناسبة عید تحریر سیناء . 
 میالد زكى غالى بمناسبة أعیاد القیامة / د.وقدم التھنئة للسید أ. 
  ثم شرع سیادتھ في موضوعات المجلس على النحو التالي: 
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 دكتور      / د.اقتراح السید أ ار السید ال یس المجلس اختی ة ورئ ا / محمد رفعت االمام عمید الكلی د السعید   حس م محم
دكتور     ٢٠١٦اعتبارًا من جلسة شھر ابریل لمجلس الكلیة  ینًاأمعضو المجلس  رحومة  ًا للسید األستاذ ال / خلف

  .مجدى محمد حسین أمین المجلس نظرًا لنقلھ للعمل بكلیة اآلداب جامعة االسكندریة 
 - : القرار  

  .وافق مجلس الكلیة 
  

  -:موضوعات اإلحاطة : أوال 

  
 . بجلستھ السابقة دیق على محضر مجلس الكلیةلتصتم ا .١

 
  :موضوعات وحدة ضمان الجودة :   ثانیا

  
 -:الجودة  بالكلیة  الجدید على النحو التالي  احیط  مجلس الكلیة  علما بتشكیل مجلس ادارة وحدة ضمان  .١

رئیس مجلس           عمید الكلیة    محمد رفعت االمام/ د.أ -
 االدارة

المدیر       األستاذ المساعد بقسم التاریخ    جونةابراھیم محمد على مر. د -
 التنفیذي

 عضوًا    األستاذ المساعد المتفرغ بقسم االجتماع    السید شحاتھ السید. د -
   عضوًا      األستاذ المساعد بقسم اآلثار    سماح محمد الصاوي. د -
 عضوًا      األستاذ المساعد بقسم الفلسفة    عصام كمال عبده المصري. د -
 عضوًا      المدرس بقسم اللغة العربیة  دالحمید الفقىمحمد أحمد عب. د -
 :ومن المعاونین  -
 عضوًا        المعیدة بقسم الفلسفة    زینب حمیدة عبدالعزیز. أ -
 عضوًا        المعیدة بقسم الفلسفة    أمیرة مصطفى حمودة. أ -
 :ومن االداریین  -
 عضوًا اداریًا          أمین الكلیة    ابراھیم سعد الشرقاوي. أ -
 :ومن الطالب  -
 .مثل عن الطالب تتم دعوتھ عند مناقشة الموضوعات التى تخص الطالب م -
 :مدعو للحضور -
 .المراجعون الخارجیون لنظم الجودة بالكلیة -
   .المدیر التنفیذي لوحدة ادارة األزمات والطوارئ  -

ماد  مع عمید الكلیة باعتماد ما یخص الجودة فیما ھو مطلوب لالعت/ د.وافق مجلس الكلیة على تفویض السید أ .٢
 .وفدى السید أبوالنظر  / توجیھ الشكر للسید الدكتور
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  : ITات وحدة تكنولوجیا المعلومموضوعات :   ًاثالث

  
دیر    / المقدم من السیدالدكتور   ٢٠١٦ مارسعن شھر  احیط مجلس الكلیة علمًا بالتقریر الشھري  .١ ة  الم د عطی أحم

 .ت بھ من موضوعا ما جاء اقر و  ITالتنفیذي لوحدة 
 

 . والتقریر المقدم من سیادتھ بالوحدة المتمیز أحمد عطیة على مجھود سیادتھ / تقدیم الشكر للسید الدكتور .٢
  

وافق مجلس الكلیة على أن یحدد كل قسم من األقسام العلمیة ومن األقسام االداریة أحد أعضائة لیكون مسئوًال عن     .٣
 .ومؤتمرات وغیرھا الى البوابة االلیكترونیة للكلیة نقل كل ما یخص القسم من أخبار ونشاطات واجتماعات 

  
  :موضوعات شئون ھیئة التدریس :   ًارابع

  
بموافقة المجلس بجلستھ المنعقدة في  الجغرافیارئیس مجلس قسم محمد عبدالقادر عبدالحمید   / د .أكتاب السید  .١

بالقسم للتعیین  بوظیفة  المدرس   بمرفت عبداللطیف غال/ رةالدكتو ةعلى الطلب المقدم من السید ٥/٤/٢٠١٦
و ذلك بناء على تقریر اللجنة العلمیة الدائمة لترقیة األساتذة )   جغرافیة اقتصادیة ( تخصص  مساعد أستاذ 

تمتع بسمعھ طیبة علمًا بأن سیادتھا ت) لجنة الجغرافیا  ( المساعدیـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن  
 .محسنة في أداء عملھامنذ تعینھا بالقسم

 - : القرار  
 .وافق مجلس الكلیة 

  
عمید الكلیة بالموافقة على االنتدابات و االعارات واالجازات والمھمات / د.وافق مجلس الكلیة على تفویض السید أ .٢

 .العلمیة 
  

  
  :موضوعات شئون الطالب :    خامسًا

  
  
 :، وحدة تطویر نظم تقویم الطالب و االمتحانات   MISو االنجازات لوحدات الجودة ، وحدة  بشأن الرؤیة العامة -١

 :وحدة الجودة   ) أ(
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عمید الكلیة فوضھ لحضور اجتماع المدیرین / السید شحاتھ بأن السید األستاذ الدكتور / أفاد السید الدكتور  -
لیة ، كما تقرر تأجیل زیارة الدعم الفني للكلیة إلى التنفیذین بالجامعة و الذي ُعقد بمقر وحدة ضمان الجودة بالك

 . ١٢/٤/٢٠١٦یوم الثالثاء الموافق 
 

  : MISوحدة  ) ب(
ناقشت اللجنة إمكانیة إعالن النتیجة إلیكترونیًا عن طریق استخدام الكارت الذكي كما كان متبعًا من قبل و  -

في إطار القواعد ) خمسة جنیھات ( غ استقر الرأي بأن قرر األعضاء إصدار كارت ذكي لكل طالب مقابل مبل
بالكلیة معالجة المشاكل  MISالمالیة التي وافقت علیھا الجامعة في ھذا الشأن سالفًا على أن تتولى وحدة 

  .الفنیة التي قد تواجھ الطالب حین استخدامھ و للوحدة اختیار اآللیة المناسبة لذلك 
  

  :وحدة القیاس و التقویم ) ج(         
تم توزیع استبیانات وحدة القیاس و التقویم بالجامعة على السادة رؤساء األقسام العلمیة بغرض اتمامھا على أن  -       

  یتم تسلیمھا لوحدة القیاس  
  .و التقویم بالكلیة مباشرة في موعد أقصاه نھایة شھر أبریل          
لجنة المراجعة التي سیتم تشكیلھا ) كترونیة اإللی( یتم تضمین االستبیان الخاص بتقییم الورقة االمتحانیة  -

  .للفصل الدراسي الثاني بغرض استیفائھا جزءا مكمال لعمل أعضاء اللجنة 
 .تھیب اللجنة بإدارة الكلیة عمل الالزم نحو إجراء الصیانات الضروریة لألجھزة الخاصة بالوحدة  -

 - : القرار  
  .)ثالثة جنیھات للكلیة و اثنان للجامعة ( ع مقابل الكارت الذكى  یتم توزی) ب(و بالنسبة لبند  وافق مجلس الكلیة 

  
غادة .حسن عبد الال ، أ.أ: وافقت اللجنة على توجیھ الشكر للسادة اإلداریین العاملین بقسم شؤون الطالب و ھم  .٣

الذي بذلوه ھذا  أشرف دراز ، و ذلك للجھد الملحوظ.عمرو سالم ، أ.عایدة عبد العزیز ، أ.دینا حسن ، أ.زكریا ، أ
 .العام مع ضخامة أعداد الطالب 

 - : القرار  
 .وافق مجلس الكلیة 

 
ناقشت اللجنة مع بدایة االمتحانات الشفھیة مسألة الجداول و توزیع اللجان و تم التأكید على أال یتم االكتفاء  .٤

ة المختص بصورة من الجداول و على وكیل الكلی/ باإلعالن داخل األقسام العلمیة و ذلك بمد السید األستاذ الدكتور 
 .األقسام التي لم استوفي تسلیم تشكیل اللجان تسلیمھا فورًا و قبل انعقاد مجلس الكلیة 

 - : 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
دراسیة متمیزة فى المنافسة محلیأ و اقلیمًیا من خالل برامج 

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

 .تم إقرار ترتیب المواد االمتحانیة التي رفعتھا األقسام العلمیة  .٥
 - : القرار  

  .وافق مجلس الكلیة 
 
باعتباره موعدًا نھائیًا ال  ٢٢/٧/٢٠١٦وعد إظھار نتیجة نھایة العام و علیھ ُیقترح تحدیده بیوم ناقشت اللجنة م .٦

 .یمكن تجاوزه أي من األقسام 
 - : القرار  

 .وافق مجلس الكلیة 
 

یة وكیل الكل/ تم إقرار تشكیل الكنتروالت على ما كانت علیھ في الفصل الدراسي األول و على السید األستاذ الدكتور  .٧
 .المختص وضع األمور في نصابھا و إدخال التعدیالت الالزمة علیھا في ضوء ما طرأ من تغییر طفیف 

 - : القرار  
  .وافق مجلس الكلیة 

 
مھرجان " إبراھیم مرجونة مقرر لجنة األسر بشأن / وقفت اللجنة على التقریر المرفوع من السید الدكتور  .٨

دتھ ، و توجیھ التوصیة للسادة مستشاري اللجان باالحتكام إلى متخصصین مع توجیھ الشكر لسیا" الصداقة األول 
 .من داخل الكلیة عند تقییم األنشطة الطالبیة 

 - : القرار  
 .وافق مجلس الكلیة 

 
مقرر اللجنة لموضوع تحدید أعداد الطالب الجدد المقبولین في العام الدراسي القادم / عرض السید األستاذ الدكتور  .٩

مبینًا ما سیترتب من مشاكل نتیجة االستمرار في استقبال األعداد الضخمة كما ھو الحال في  ٢٠١٧-٢٠١٦
ممثلوا أقسام الجغرافیا و االجتماع و اللغة العربیة و  –العامین السابقین و بعد التصویت وافق أغلبیة األعضاء 

لب و طالبة ما بین انتظام و انتساب موجھ آالف طا ثالثةعدد (  على قبول أعداد مماثلة للعام الماضي  –الفلسفة 
 .في ضوء عدم وجود صوت لقسم التاریخ )  ١:  ٢بنسبة  

 - : القرار  
  .١:  ٢على قبول ثالثة آالف طالب وطالبھ بنسبة   وافق مجلس الكلیة 

 
 –ات الجودة و ھي من متطلب –تم اعتماد تقاریر األقسام العلمیة الخمسة الخاصة بلجان معاییر الكتاب الجامعي  .١٠

عمید الكلیة قبیل مجلس الكلیة / رفع تقریرھما إلى السید األستاذ الدكتور ) الجغرافیا و الفلسفة ( و على قسمي 
 . ١٣/٤/٢٠١٦القادم الموافق 

 - : القرار  
  .وافق مجلس الكلیة 
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  :رؤیة الكلیة 
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مستوى  بأساتذتھا وخریجیھا إلى وتصل مكانة مرموقة بین نظائرھا
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و على ) اآلثار  - الفلسفة –التاریخ  -اللغة العربیة ( تم الوقوف على تقاریر الدعم الطالبي الواردة من أقسام  .١١
عمید الكلیة قبیل / رفع تقاریرھما إلى السید األستاذ الدكتور ) االجتماع  –الجغرافیا  –اللغة اإلنجلیزیة ( أقسام 

 . ١٣/٤/٢٠١٦مجلس الكلیة القادم الموافق 
 - : القرار  

  .وافق مجلس الكلیة 
 

 –الفسفة  –االجتماع  –الجغرافیا  –اللغة العربیة ( م أحیطت اللجنة علمًا بتقاریر متابعة األداء داخل األقسا .١٢
عمید الكلیة قبیل / رفع تقریرھما إلى السید األستاذ الدكتور ) التاریخ  –اللغة اإلنجلیزیة ( و على قسمي ) اآلثار 

 . ١٣/٤/٢٠١٦مجلس الكلیة القادم الموافق 
 - : القرار  

  .وافق مجلس الكلیة 
 

التي وضعھا قسم االجتماع في التعامل مع الطالب المكفوفین في آلیة امتحانھم في نظرت اللجنة  في القاعدة  .١٣
  :وافقت علیھا تقلیدًا متبعًا فیما بعد و ھي على النحو اآلتي ) اإلحصاء ( مقرر 

یختبر الطالب في إطار اللجان الخاصة التي تعقد بالكلیة على أن یقوم الطالب باإلجابة في كراسة اإلجابة على  -
 .و یتم تصحیحھا ضمن كراسات اإلجابة " اإلحصاء " سئلة النظریة المرتبطة بمادة األ

یقوم أستاذ المادة بعقد امتحان شفوي لھؤالء الطالب في باقي األسئلة التي تتطلب استخدام المعادالت و  -
لى إضافة ھذه القوانین اإلحصائیة و یعطى لكل طالب من المتقدمین درجة یتم إعطائھا للكنترول المختص لیتو

 .الدرجة إلى الدرجة الحاصل علیھا الطالب مع كراسة اإلجابة بعد تصحیحھا و فك السریة منھا 
 - : القرار   -
 .وافق مجلس الكلیة  -
 

 
نظرت اللجنة في الخطاب المرفوع من قسم اللغة اإلنجلیزیة و الذي یطلب فیھ الموافقة على قبول أصغر عدد  .١٤

طالب  ١٢أسوة بقسم الجغرافیا فقد تم فتح الشعبة بعدد  ٢٠١٧- ٢٠١٦العام الدراسي بشعبة أدب بالفرقة الثانیة ب
من قبل و تفھما للوضع رأت اللجنة أنھ ال مانع من البدء في العمل بالشعبة بعدد یماثل الرقم المذكور من الطالب 

 .كخطوة أولى على سبیل تنمیة الشعبة و تقویتھا 
 

 - : القرار  
  . طالب ) ٧(حد أدنى ب وافق مجلس الكلیة

 
نظرت اللجنة في طلب قسم اللغة اإلنجلیزیة بشأن تطبیق نظام المواد المنفصلة بدًال من المتصلة في الئحة  .١٥

القسم ، و لما كانت الالئحة العامة المقترحة الخاصة بالكلیة و المرفوعة فعًال للجامعة تتضمن ھذا المقترح و لم 
طاع بالمجلس األعلى للجامعات حین تعدیلھا فھذا ال یعني الموافقة الشاملة یكن موضع مالحظة من قبل لجنة الق



    

                                                                                                                                               
        Damanhur university                           جامعة دمنھور                                                                                              
          Faculty of Artكلیة اآلداب                                                                                                                                
                                                         

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

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

یة و البحثیة ألساتذتھا یمیة و البحثیة ، و مواكبة التطورات العلمیة و الفكریة و التكنولوجیة ، و ذلك بالتطویر المستمر للبرامج التعلیمیة و القدرات العلمالجودة التعل
ع    لمعارف و الخبراتو طالبھا ، و استخدام وسائل تعلیمیة حدیثة ،و متابعة الخریجین، و إتاحة الفرصة لھا لمتابعة الجدید من العلوم و ا ، و تلبیة احتیاجات المجتم

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

=========================================================  =================  
      ٠٤٥٣٣٦٧٩٤٢فاكس  + ت    -٠٤٥٣٣٦٧٩٤١: ت          ~ ٧ ~                          البحیرة  –دمنھور  –األبعادیة –مجمع الكلیات                    

Smartgate@damanhour.edu.egmail:-E                                  .edu.egwww.Damanhourwebsite: 
                                                

 

  :رؤیة الكلیة 
تتطلع الكلیة إلى أن تكون مؤسسة تعلیمیة وبحثیة معتمدة تحتل 
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على الالئحة ، و علیھ تھیب اللجنة بالجامعة العمل على دعم وضع الالئحة موضع الموافقة و التنفیذ حًال لمشكلة 
 .قسم اللغة اإلنجلیزیة و العدید من المشاكل األخرى 

 - : القرار  
  .وافق مجلس الكلیة 

 
أحیط المجلس علمًا بخطاب قسم اآلثار الیونانیة و الرومانیة بشأن عمل معرض بالقسم یضم أنشطة طالبیة  .١٦

 .و ذلك لتكریم أفضل مجموعات بالفرق المختلفة  ٣/٥/٢٠١٦مختلفة یوم الثالثاء الموافق 
 - : القرار  

 .وافق مجلس الكلیة 
 

اصة بقسم اآلثار الیونانیة و الرومانیة في شكل مطویات و أحیط المجلس علمًا باألنشطة الطالبیة الدراسیة الخ .١٧
 .لوحات و كتیبات بعض المقررات بالقسم تحت إشراف من أساتذتھ 

 - : القرار  
 .وافق مجلس الكلیة 

  
  

  : الدراسات العلیا والعالقات الثقافیة موضوعات :   ًاسادس

  
  :موضوعات الدراسات العلیا : أوال

( من قسم االجتماع تخصص ) نظام قدیم(سلیمان علي محمد  درجة الدكتوراه فى اآلداب  محمد/ منح الطالب    -١
م   وذلك بعد أن أتم  ٢٠١٦/ ٤/٤بتقدیر مرتبة الشرف الثانیة  بناًء على موافقة مجلس  القسم  فى  ) إعالم واتصال  

 .م٣١/١٢/٢٠١٥ن تاریخ المناقشة الطالب  التصویبات والمالحظات التى أبدتھا لجنة الحكم والمناقشة علًما بأ
 - : القرار  

  .وافق مجلس الكلیة 
بنظام الساعات (سحر أحمد فتحي بلبع المسجلة لدرجة الدكتوراه فى اآلداب / تشكیل لجنة االمتحان التأھیلى للطالبة  -٢

قاریر البرنامج واقع االستدامة في المجتمع المصري دراسة تحلیلیة لت: من قسم االجتماع في موضوع) المعتمدة
  )م٢٠١٥ - ٢٠٠١(االنمائي للفترة من 

  : على أن تتكون لجنة االمتحان على  النحو التالى 
  جامعة اإلسكندریة  –كلیة اآلداب  –مریم أحمد مصطفى      أستاذ علم اجتماع التمنیة / د.أ  -١
  جامعة اإلسكندریة  –آلداب كلیة ا –السید رشاد                أستاذ علم اجتماع ورئیس القسم / د.أ -٢
  .جامعة دمنھور –كلیة اآلداب  –حمدي علي                 أستاذ علم االجتماع المساعد / د -٣

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

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

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

  .وافق مجلس الكلیة 
  
المسجلة لدرجة الماجستیر فى اآلداب بنظام  ٠أمیرة محمد رأفت الصفتي  /  تشكیل لجنة الحكم والمناقشة  للطالبة -٣

فى "م   ٢٠١٦/ ٣/٤اعات المعتمدة من قسم اآلثار والدراسات الیونانیة والرومانیة بناء على موافقة مجلس القسم الس
  "دراسة أثریة  -المالبس في العصر الیوناني "  : " موضوع

  : لیصبح التشكیل على النحو التالى 
عزت زكي حامد / د.أ -

 قادوس
جامعة  -كلیة اآلداب  –لرومانیة أستاذ اآلثار الیونانیة وا رئیسا ومناقشا

 اإلسكندریة
–كلیة اآلداب –أستاذ اآلثار الیونانیة والرومانیة المساعد  مشرفا حنان خمیس الشافعي/ د -

  دمنھورجامعة
–كلیة اآلداب –أستاذ اآلثار الیونانیة والرومانیة المساعد  مناقًشا سماح محمد الصاوي/د -

  دمنھورجامعة
  .م٢٠١٢فصل الربیع : التسجیلعلما بأن تاریخ 

 - : القرار  
  .وافق مجلس الكلیة 

 
من  قسم ) ساعات معتمدة(لدرجة الدكتوراه  فى اآلداب ٠محمد عبد المجید النجار       / الطالب  رسالةتسجیل   -٤

وافقة مجلس القسم اللغة العربیة وآدابھا واللغات الشرقیة وآدابھا تخصص الدراسات األدبیة والنقدیة وذلك بناء على م
اإلطناب في تفسیر الرازي دراسة في ضوء الدرس األسلوبي : "  "، فى موضوع   ٥/٤/٢٠١٦بجلستة  فى 

  "المعاصر
  جامعة المنوفیة –كلیة اآلداب  –عید مھدي بلبع    أستاذ النقد األدبي والبالغة / د.أ: بإشراف 
  جامعة دمنھور –كلیة اآلداب  –ي والبالغة المساعد محمد محمود أبو علي أستاذ النقد األدب/ د           
 - : القرار  

 .وافق مجلس الكلیة 
  

قسم اللغة العربیة )  ساعات معتمدة(أحمد سمیر عالم     لدرجة الدكتوراه  فى اآلداب من   / الطالب  رسالةتسجیل   -٥
ك بناء على موافقة مجلس القسم بجلستة  فى وآدابھا واللغات الشرقیة وآدابھا تخصص الدراسات األدبیة والنقدیة وذل

أمل  –نزار قباني  –صالح عبد الصبور ( الشعر العربي الحدیث بین الحریة وااللتزام :  "، فى موضوع   ٥/٤/٢٠١٦
  دراسة نقدیة) دنقل

  جامعة اإلسكندریة –كلیة التربیة  –محمد مصطفى أبو شوارب    أستاذ ااألدب العربي / د.أ: بإشراف 
  جامعة دمنھور –كلیة اآلداب –محمد محمود أبو علي أستاذ النقد األدبي والبالغة المساعد / د           

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

یة و البحثیة ألساتذتھا یمیة و البحثیة ، و مواكبة التطورات العلمیة و الفكریة و التكنولوجیة ، و ذلك بالتطویر المستمر للبرامج التعلیمیة و القدرات العلمالجودة التعل
ع    لمعارف و الخبراتو طالبھا ، و استخدام وسائل تعلیمیة حدیثة ،و متابعة الخریجین، و إتاحة الفرصة لھا لمتابعة الجدید من العلوم و ا ، و تلبیة احتیاجات المجتم

ویم ال       يالمساھمة ف ،و اون و التق م باالستقاللیة و التع راءات تتس الل إج واطنین من خ اء و الم یم االنتم ة ق ریة و تنمی اء الشخصیة المص ل مشكالتھ ، و بن ي ذاتح
 .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
دراسیة متمیزة فى المنافسة محلیأ و اقلیمًیا من خالل برامج 

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

 
شعبة  –سالم محمد على نویجى      لدرجة الماجستیر  فى اآلداب من  قسم الجغرافیة   / الطالب  رسالةتسجیل  -٦

المنطقة المحصورة بین :  " ، فى موضوع   ٢/٢/٢٠١٦افقة مجلس القسم بجلستة  فى الجغرافیة  وذلك بناء على مو
دراسة فى الجیومورفولوجیة  –على ممر التنمیة والتعمیر المقترح " المنیا  - الفیوم"المحورین الرابع والسادس 

  التطبیقیة  
  امعة دمنھور ماجد محمد شعلة     أستاذ بقسم الجغرافیة  كلیة االداب ج/ د.أ: بإشراف 
  جامعة دمنھور  –مدحت سید أحمد االنصارى  االستاذ المساعد بكلیة التربیة /  د           
 - : القرار  

  .وافق مجلس الكلیة 
 
 –وفاء محمود عبدالمنعم أبوشوشة       لدرجة الماجستیر  فى اآلداب من  قسم الجغرافیة   / الطالبة  رسالةتسجیل  -٧

الموانىء :  " ، فى موضوع   ٢/٢/٢٠١٦ذلك بناء على موافقة مجلس القسم بجلستة  فى شعبة الجغرافیة  و
  دراسة فى الجیومورفولوجیة التطبیقیة  -اإلصطناعیة فیما بین میناء الصید بالمعدیة وفرع دمیاط

  ماجد محمد شعلة     أستاذ بقسم الجغرافیة  كلیة االداب جامعة دمنھور / د.أ: بإشراف 
  جامعة دمنھور  –مدحت سید أحمد االنصارى  االستاذ المساعد بكلیة التربیة /  د           
 - : القرار  

  .وافق مجلس الكلیة 
 
 –ھبة اهللا محمد عبدالصمد النمر       لدرجة الماجستیر  فى اآلداب من  قسم الجغرافیة   / الطالبة  رسالةتسجیل  - ٨ 

شاطىء :  " ، فى موضوع   ٢/٢/٢٠١٦جلس القسم بجلستة  فى شعبة الجغرافیة  وذلك بناء على موافقة م
  دراسة فى الجیومورفولوجیة التطبیفیة  –اإلسكندریة فیما بین راسى أبوقیر والعجمى 

 ماجد محمد شعلة     أستاذ بقسم الجغرافیة  كلیة االداب جامعة دمنھور / د.أ: بإشراف 
  جامعة دمنھور  –مدحت سید أحمد االنصارى  االستاذ المساعد بكلیة التربیة /  د           
 - : القرار  

  .وافق مجلس الكلیة 
  
شعبة  –یاسمین إبراھیم محمد نوح       لدرجة الماجستیر  فى اآلداب من  قسم الجغرافیة   / لطالبة رسالة اتسجیل  -٩

جغرافیة اإلتصال بشبكة :  "  ، فى موضوع   ٢/٢/٢٠١٦ة مجلس القسم بجلستة  فى الجغرافیة  وذلك بناء على موافق
  بأستخدام نظم المعلومات الجغرافیة  –المعلومات  الدولیة عبر الھاتف المحمول فى مدن محافظة البحیرة 

 عة دمنھور محمد عبدالقادر عبدالحمید شنیشن      أستاذ بقسم الجغرافیة  كلیة االداب جام/ د.أ: بإشراف 
  جامعة دمنھور  –محمد المغاورى محمود موسى   االستاذ المساعد بكلیة التربیة /  د           
 - : القرار  

  .وافق مجلس الكلیة 
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یة و البحثیة ألساتذتھا یمیة و البحثیة ، و مواكبة التطورات العلمیة و الفكریة و التكنولوجیة ، و ذلك بالتطویر المستمر للبرامج التعلیمیة و القدرات العلمالجودة التعل
ع    لمعارف و الخبراتو طالبھا ، و استخدام وسائل تعلیمیة حدیثة ،و متابعة الخریجین، و إتاحة الفرصة لھا لمتابعة الجدید من العلوم و ا ، و تلبیة احتیاجات المجتم

ویم ال       يالمساھمة ف ،و اون و التق م باالستقاللیة و التع راءات تتس الل إج واطنین من خ اء و الم یم االنتم ة ق ریة و تنمی اء الشخصیة المص ل مشكالتھ ، و بن ي ذاتح
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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
دراسیة متمیزة فى المنافسة محلیأ و اقلیمًیا من خالل برامج 

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

المسجلة لدرجة الماجستیر فى اآلداب بنظام  ٠سارة حافظ عید حسین  /  الحكم والمناقشة  للطالبة الطالبةتشكیل  -١٠
بناء على موافقة مجلس القسم ) التاریخ الحدیث(ن قسم التاریخ واآلثار المصریة واإلسالمیة شعبة الساعات المعتمدة م

  " ١٨٣٢ – ١٧١٤تطور الحركة الوطنیة في الیونان "  : " فى موضوع"م   ٢٠١٦/ ٤/٤
 : لیصبح التشكیل على النحو التالى 

رئیسا  صالح ھریدي/ د.أ
 ومشرًفا

 جامعة دمنھور –كلیة اآلداب –ر أستاذ التاریخ الحدیث والمعاص

–معھد الدراسات اإلفریقیة –أستاذ التاریخ الحدیث والمعاصر  مناقًشا ماھر عطیة شعبان/ د. أ
 جامعة القاھرة

جامعة  –كلیة اآلداب –أستاذ التاریخ الحدیث والمعاصرالمساعد  مناقًشا فایزة ملوك/د
 دمنھور

  .م٢٠١١فصل الخریف : علما بأن تاریخ التسجیل
 - : القرار  

  .وافق مجلس الكلیة 
  

لبنى محمود السعید        لدرجة الماجستیر  فى اآلداب بنظام الساعات المعتمدة من    / الطالبة  رسالةتسجیل  -١١
وذلك بناء على موافقة مجلس القسم بجلستة  فى )  التاریخ اإلسالمي(قسم التاریخ واآلثار المصریة واإلسالمیة شعبة 

  )م١١٧١ – ٩٦٩/ ھـ ٥٦٧ - ٣٥٨(المستحدثات خالل العصر الفاطمي بمصر :  " ، فى موضوع   ٤/٤/٢٠١٦
  كلیة االداب جامعة دمنھور -إبراھیم مرجونة     استاذ  التاریخ اإلسالمي والحضارة اإلسالمیة المساعد /  د:بإشراف 

  كلیة االداب جامعة دمنھور-ة تیسیر شادي           مدرس  التاریخ والحضارة اإلسالمی/  د        
 - : القرار  

  .وافق مجلس الكلیة 
  

ھدیر محمد عبد المطلب        لدرجة الماجستیر  فى اآلداب بنظام الساعات المعتمدة من    / الطالبة  رسالةتسجیل  -١٢
جلس القسم بجلستة  فى وذلك بناء على موافقة م)  التاریخ اإلسالمي(قسم التاریخ واآلثار المصریة واإلسالمیة شعبة 

  دراسة تاریخیة تحلیلیةاألول  الخطاب السیاسي لخلفاء العصر العباسي :  " ، فى موضوع   ٤/٤/٢٠١٦
جامعة اآلداب كلیة -إبراھیم مرجونة          استاذ  التاریخ اإلسالمي والحضارة اإلسالمیة المساعد /  د:بإشراف 
  دمنھور 

  كلیة االداب جامعة دمنھور- مدرس  التاریخ والحضارة اإلسالمیة         تیسیر شادي        /  د        
 - : القرار  

 .وافق مجلس الكلیة 
  

مروة عبد الحمید أحمد أبو شوره        لدرجة الماجستیر  فى اآلداب بنظام الساعات   / الطالبة  رسالةتسجیل  -١٣
وذلك بناء على موافقة مجلس القسم )  التاریخ الحدیث(شعبة  المعتمدة من  قسم التاریخ واآلثار المصریة واإلسالمیة
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یة و البحثیة ألساتذتھا یمیة و البحثیة ، و مواكبة التطورات العلمیة و الفكریة و التكنولوجیة ، و ذلك بالتطویر المستمر للبرامج التعلیمیة و القدرات العلمالجودة التعل
ع    لمعارف و الخبراتو طالبھا ، و استخدام وسائل تعلیمیة حدیثة ،و متابعة الخریجین، و إتاحة الفرصة لھا لمتابعة الجدید من العلوم و ا ، و تلبیة احتیاجات المجتم

ویم ال       يالمساھمة ف ،و اون و التق م باالستقاللیة و التع راءات تتس الل إج واطنین من خ اء و الم یم االنتم ة ق ریة و تنمی اء الشخصیة المص ل مشكالتھ ، و بن ي ذاتح
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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
دراسیة متمیزة فى المنافسة محلیأ و اقلیمًیا من خالل برامج 

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

الدور االقتصادي واالجتماعي لباشوات مصر في القرنین السادس عشر :  " ، فى موضوع   ٤/٤/٢٠١٦بجلستة  فى 
  والسابع عشر

  ھورجامعة دمن –كلیة اآلداب –صالح ھریدي             أستاذ التاریخ الحدیث والمعاصر / د.أ:بإشراف 
  جامعة دمنھور –كلیة اآلداب  –أحمد عبد العزیز             أستاذ التاریخ الحدیث والمعاصر / د.أ         
 - : القرار  

  .وافق مجلس الكلیة 
 

أمیرة مصطفى سعد برمو        لدرجة الماجستیر  فى اآلداب بنظام الساعات المعتمدة   / الطالبة  رسالةتسجیل  -١٤
وذلك بناء على موافقة مجلس القسم بجلستة  )  التاریخ الحدیث(یخ واآلثار المصریة واإلسالمیة شعبة من  قسم التار

مظاھر الحیاة االقتصادیة واالجتماعیة لحي قناطر السباع بالقاھرة خالل القرن :  " ، فى موضوع   ٤/٤/٢٠١٦فى 
  السابع عشر

  جامعة دمنھور –كلیة اآلداب –الحدیث والمعاصر  صالح ھریدي              أستاذ التاریخ/ د.أ:بإشراف 
  جامعة دمنھور –كلیة اآلداب  –أحمد عبد العزیز             أستاذ التاریخ الحدیث والمعاصر / د.أ         
 - : القرار  

 .وافق مجلس الكلیة 
  

فى اآلداب بنظام الساعات  محمد علي عبد الحكیم إسماعیل        لدرجة الماجستیر   / الطالب  رسالةتسجیل  -١٥
وذلك بناء على موافقة مجلس القسم )  التاریخ القدیم(المعتمدة من  قسم التاریخ واآلثار المصریة واإلسالمیة شعبة 

  تل األبقعین دراسة أثریة وتاریخیة:  " ، فى موضوع   ٤/٤/٢٠١٦بجلستة  فى 
  جامعة دمنھور –كلیة اآلداب –واآلثار المصریة القدیمة عبد المنعم مجاھد           أستاذ التاریخ / د.أ:بإشراف 

  جامعة دمنھور –كلیة اآلداب  –أیمن محمد أحمد             مدرس التاریخ واآلثار المصریة القدیمة / د         
 - : القرار  

  .وافق مجلس الكلیة 
 

لمسجلة  لدرجة الماجستیر  بقسم التاریخ إیناس محمد مبروك الدیب أبو شوق ا/   الطالبة رسالةمد فترة تسجیل  -١٦
وإلى  ٢١/٣/٢٠١٦لمدة عام ثاٍن  ابتداء من ) تاریخ حدیث(واآلثار المصریة واإلسالمیة شعبة التاریخ 

علما بأن تاریخ   ٤/٤/٢٠١٦وذلك بناء على موافقة لجنة اإلشراف ومجلس القسم بجلستة فى تاریخ . م٢٠/٣/٢٠١٧
  .م١٤/٧/٢٠٠٨التسجیل 

 - :   القرار
 .وافق مجلس الكلیة 
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یة و البحثیة ألساتذتھا یمیة و البحثیة ، و مواكبة التطورات العلمیة و الفكریة و التكنولوجیة ، و ذلك بالتطویر المستمر للبرامج التعلیمیة و القدرات العلمالجودة التعل
ع    لمعارف و الخبراتو طالبھا ، و استخدام وسائل تعلیمیة حدیثة ،و متابعة الخریجین، و إتاحة الفرصة لھا لمتابعة الجدید من العلوم و ا ، و تلبیة احتیاجات المجتم

ویم ال       يالمساھمة ف ،و اون و التق م باالستقاللیة و التع راءات تتس الل إج واطنین من خ اء و الم یم االنتم ة ق ریة و تنمی اء الشخصیة المص ل مشكالتھ ، و بن ي ذاتح
 .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
دراسیة متمیزة فى المنافسة محلیأ و اقلیمًیا من خالل برامج 

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

آمال محمد أبو الزین كشك المسجلة  لدرجة الماجستیر  بقسم الفلسفة تخصص /   الطالبة رسالة مد فترة تسجیل  -١٧
وذلك بناء على موافقة لجنة . م٨/٨/٢٠١٦وإلى  ٩/٢/٢٠١٦ابتداء من . الفلسفة وتاریخھا لمدة ستة أشھر استثنائًیا

  .م١٩/٢/٢٠٠٩علما بأن تاریخ  التسجیل  ٥/٤/٢٠١٦لستة فى تاریخ اإلشراف ومجلس القسم بج
 - : القرار  

 .وافق مجلس الكلیة 
  

  :العالقات الثقافیة والخارجیة : ثانیا 
  
اریخ     .١ دة بت ة     ٤/٤/٢٠١٦كتاب مجلس قسم التاریخ واآلثار المصریة واإلسالمیة بجلستھ المنعق ة اللجن ان موافق بش

ق ع      دم من منس ب المق دوات المجموعة    علي الطل ة عن        ٧٣ام مؤتمرات ون دوة بالكلی ة ن مؤرخین بخصوص إقام
دفاع جوي وعرض فیلم تسجیلي یتناول دورھا في تحریر سیناء وذلك في إطار االحتفاالت بعید تحریر  ٤١٨الكتیبة 
 سیناء 

  وافقت اللجنة: القرار 
 - : القرار  

  .وافق مجلس الكلیة 
 
اریخ     كتاب مجلس قسم التاریخ واآلثار .٢ دة بت ة     ٤/٤/٢٠١٦المصریة واإلسالمیة بجلستھ المنعق ة اللجن ان موافق بش

و    –صالح احمد ھریدي / د٠علي الطلب المقدم من السید ا ایكس بیك األستاذ المتفرغ بالقسم للمشاركة في مؤتمر س
ایو  ٤-٣في الفترة من   ١٩٣٠بورقة بحثیة بعنوان القضیة الكردیة من معاھدة سایكس بیكو حتي معاھدة   ٢٠١٦م

 كردستان  –بناءا علي الدعوة المقدمة من جامعة السلیمانیة 

  وافقت اللجنة: القرار 
 - : القرار  

 .وافق مجلس الكلیة 
  
اریخ     .٣ دة بت ة     ٤/٤/٢٠١٦كتاب مجلس قسم التاریخ واآلثار المصریة واإلسالمیة بجلستھ المنعق ة اللجن ان موافق بش

ف  ام متح دیر ع ن م دم م ب المق ي الطل ة    عل ال التربی ي أعم ف ف ع المتح م م اون القس وص تع وطني بخص ید ال رش
  المتحفیة ومشروع المتحف التعلیمي 

  وافقت اللجنة: القرار 
 - : القرار  

 .وافق مجلس الكلیة 
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یة و البحثیة ألساتذتھا یمیة و البحثیة ، و مواكبة التطورات العلمیة و الفكریة و التكنولوجیة ، و ذلك بالتطویر المستمر للبرامج التعلیمیة و القدرات العلمالجودة التعل
ع    لمعارف و الخبراتو طالبھا ، و استخدام وسائل تعلیمیة حدیثة ،و متابعة الخریجین، و إتاحة الفرصة لھا لمتابعة الجدید من العلوم و ا ، و تلبیة احتیاجات المجتم

ویم ال       يالمساھمة ف ،و اون و التق م باالستقاللیة و التع راءات تتس الل إج واطنین من خ اء و الم یم االنتم ة ق ریة و تنمی اء الشخصیة المص ل مشكالتھ ، و بن ي ذاتح
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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
دراسیة متمیزة فى المنافسة محلیأ و اقلیمًیا من خالل برامج 

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

  
اریخ     .٤ دة بت ة     ٤/٤/٢٠١٦كتاب مجلس قسم التاریخ واآلثار المصریة واإلسالمیة بجلستھ المنعق ة اللجن ان موافق بش

ایا الحدود   " االستاذ المتفرغ بالقسم للمشاركة في مؤتمر  –علي احمد السید / د٠لمقدم من السید اعلي الطلب ا قض
ور  ر العص ة االداب" عب ھ كلی ذي تنظم وان   -وال ت عن ث تح ك ببح ا وذل ة المنی قیة  " جامع دود الدمش كالیة الح إش

  " الصلیبیة في القرن الثاني عشر المیالدي 

  وافقت اللجنة: القرار 
 - : رار  الق

 .وافق مجلس الكلیة 
  
اریخ       .٥ دة بت ة     ٤/٤/٢٠١٦كتاب مجلس قسم التاریخ واآلثار المصریة واإلسالمیة بجلستھ المنعق ان إحاطة اللجن بش

وان          ت عن وطني تح ا متحف رشید ال ة ینظمھ دوة عام " علما بمشاركة السادة اآلتي أسماؤھم في إلقاء محاضرة بن
  بمناسبة االحتفال بعید األم  ٢٠/٣/٢٠١٦یوم األحد وذلك " األم المصریة عبر العصور 

  االستاذ بالقسم –عبدالمنعم محمد مجاھد / د ٠ا
  المدرس بالقسم –ماھر ابوالسعید  ٠د
  المدرس بالقسم  –شیماء البنا  ٠د
 المدرس المساعد بالقسم –محمود العشماوي  ٠ا

  أحیطت اللجنة علمًا: القرار 
     - : القرار  

  . لیة علمًااحیط مجلس الك
 
ة     ٣/٤/٢٠١٦كتاب مجلس قسم االثار والدراسات الیونانیة والرومانیة بجلستھ المنعقدة بتاریخ  .٦ ان إحاطة اللجن بش

الفرد والمجتمع في مأساة " المدرس بالقسم ورقة بحثیة بعنوان  –نھي عبدالرحمن / علما بإلقاء السیدة الــدكتورة 
ارس ٢٩ات البردیة والنقوش بجامعة عین شمس في الفترة من  بمركز الدراس" المستجیرات الیسخیلوس  ي   م وحت

    ٢٠١٦مارس٣١

  أحیطت اللجنة علمًا: القرار 
 - : القرار  

 .وافق مجلس الكلیة 
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یة و البحثیة ألساتذتھا یمیة و البحثیة ، و مواكبة التطورات العلمیة و الفكریة و التكنولوجیة ، و ذلك بالتطویر المستمر للبرامج التعلیمیة و القدرات العلمالجودة التعل
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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
دراسیة متمیزة فى المنافسة محلیأ و اقلیمًیا من خالل برامج 

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

ة     ٣/٤/٢٠١٦كتاب مجلس قسم االثار والدراسات الیونانیة والرومانیة بجلستھ المنعقدة بتاریخ  .٧ ان احاطة اللجن بش
وان        –سماح الصاوي / دكتورة علما بإلقاء السیدة الـ ة بعن ة بحثی اعد بالقسم ورق ن    " األستاذ المس ي الف رقص ف ال

    ٢٠١٦مارس٣١مارس حتي ٢٩بمركز الدراسات البردیة والنقوش بجامعة عین شمس في الفترة من " القبطي 

  أحیطت اللجنة علمًا: القرار 
 - : القرار  

 .أحیط مجلس الكلیة علمًا
  

ة     ٣/٤/٢٠١٦ر والدراسات الیونانیة والرومانیة بجلستھ المنعقدة بتاریخ كتاب مجلس قسم اآلثا .٨ ان إحاطة اللجن بش
ـدكتورة  یدة ال اء الس ا بإلق افعي / علم ان الش وان   –حن ة بعن ة بحثی م ورق اعد بالقس تاذ المس ویر " األس دلول تص م

ي     ن القبط ي الف رحیة ف ة المس ة    " األقنع وش بجامع ة والنق ات البردی ز الدراس ن    بمرك رة م ي الفت مس ف ین ش ع
    ٢٠١٦مارس٣١وحتي  مارس٢٩

        أحیطت اللجنة علمًا: القرار 
 - : القرار  

  .أحیط مجلس الكلیة علمًا
  
ة     ٣/٤/٢٠١٦كتاب مجلس قسم اآلثار والدراسات الیونانیة والرومانیة بجلستھ المنعقدة بتاریخ  .٩ ان إحاطة اللجن بش

المدرس بالقسم من المركز الثقافي الیوناني باإلسكندریة في  –رویت فضل شی/ علما بخطاب الشكر المقدم للدكتورة 
ة في مصر    " موضوع   ق     " كلیوباترا السابعة ونھایة مملكة البطالم وم الخمیس المواف ك ی ر   ٤/٢/٢٠١٦وذل بمق

  المؤسسة              

  أحیطت اللجنة علمًا: القرار 
 - : القرار  

  .أحیط مجلس الكلیة علمًا
 

بشان إحاطة اللجنة علما بمشاركة  ٥/٤/٢٠١٦جلس قسم اللغة العربیة وآدابھا بجلستھ المنعقدة بتاریخ كتاب م .١٠
ة  " األستاذ المتفرغ بالقسم ببحث في مجلة األزھر بعنوان  –محمود فراج عبدالحافظ / د٠السید ا ود   ٠٠٠العربی خل

  " وحضارة 

  أحیطت اللجنة علمًا: القرار 
 - : القرار  

  .الكلیة علمًاأحیط مجلس 
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یة و البحثیة ألساتذتھا یمیة و البحثیة ، و مواكبة التطورات العلمیة و الفكریة و التكنولوجیة ، و ذلك بالتطویر المستمر للبرامج التعلیمیة و القدرات العلمالجودة التعل
ع    لمعارف و الخبراتو طالبھا ، و استخدام وسائل تعلیمیة حدیثة ،و متابعة الخریجین، و إتاحة الفرصة لھا لمتابعة الجدید من العلوم و ا ، و تلبیة احتیاجات المجتم

ویم ال       يالمساھمة ف ،و اون و التق م باالستقاللیة و التع راءات تتس الل إج واطنین من خ اء و الم یم االنتم ة ق ریة و تنمی اء الشخصیة المص ل مشكالتھ ، و بن ي ذاتح
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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
دراسیة متمیزة فى المنافسة محلیأ و اقلیمًیا من خالل برامج 

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

بشان إحاطة اللجنة علما بمشاركة  ٥/٤/٢٠١٦كتاب مجلس قسم اللغة العربیة وآدابھا بجلستھ المنعقدة بتاریخ  .١١
وعلي    / السید الدكتور  د محمود اب ة            –محم ة العربی ي المؤتمر السنوي لقسم اللغ ث ف اعد بالقسم ببح االستاذ المس
ا     : بین التنویر واالدعاء  " جامعة القاھرة تحت عنوان  –بكلیة اآلداب  دة نموذج اروق جوی "  مسرحیة الخدیوي لف

  ٢٠١٦مارس  ١٥الي ١٤في الفترة من 

  أحیطت اللجنة علمًا: القرار 
 - : القرار  

  .أحیط مجلس الكلیة علمًا
 

ة بشان إحاطة اللجنة علما بمشارك ٥/٤/٢٠١٦كتاب مجلس قسم اللغة العربیة وآدابھا بجلستھ المنعقدة بتاریخ  .١٢
دكتور   ید ال وعلي  / الس ود اب د محم ات      –محم امن للدراس دولي الث ؤتمر ال ي الم ث ف م ببح اعد بالقس تاذ المس األس

ردیة  تقبلھ  ( الس ره ومس رد حاض ة      ) الس ع مكتب تراك م ردیة باالش ات الس ریة للدراس ة المص ھ الجمعی ذي تنظم ال
وتم نشره ضمن  " دیة في أدب حسن البنداري الثنائیات الض" بعنوان ) مارس ١٧-١٥( االسكندریة في الفترة من 

  ٠كتاب المؤتمر 

  أحیطت اللجنة علمًا: القرار 
 - : القرار  

 .أحیط مجلس الكلیة علمًا
  

بشان إحاطة اللجنة علما بمشاركة  ٥/٤/٢٠١٦كتاب مجلس قسم اللغة العربیة وادابھا بجلستھ المنعقدة بتاریخ  .١٣
دكتور  ید ال وعلي / الس ود اب د محم كندریة   اال –محم ة االس دولي لمكتب ؤتمر ال ي الم ث ف م ببح اعد بالقس تاذ المس س

ارة        " بالشراكة مع كلیة آداب الوادي الجدید ، جامعة أسیوط بعنوان  راء الحض ي إث ا وراء النھر ف الد م إسھامات ب
د       " االسالمیة  وادي الجدی ة آداب ال رة     –، وحصول سیادتھ علي شھادة شكر من كلی ي الفت ة أسیوط ف  ٣من   جامع

  ٢٠١٦ابریل  ٤الي

  أحیطت اللجنة علمًا: القرار 
 - : القرار  

 .أحیط مجلس الكلیة علمًا
  

اریخ   .١٤ دیم       ٥/٤/٢٠١٦كتاب مجلس قسم اللغة العربیة وآدابھا بجلستھ المنعقدة بت ا بتق ة علم ان إحاطة اللجن بش
دكتور   ید ال كر للس ین الش ة للمعلم ة المھنی وعلي / األكادیمی ود اب د محم اركتھ  ا –محم م لمش اعد بالقس تاذ المس الس

ن      ة المھ ع نقاب اون م ین بالتع ة للمعلم ة المھنی ھ األكادیمی ذي تقیم م المصري ال ة المعل ز مھنی الملتقي األول لتعزی ب
      ١٤/٩/٢٠١٥التعلیمیة المنعقد یوم االثنین الموافق 
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=========================================================  

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

یة و البحثیة ألساتذتھا یمیة و البحثیة ، و مواكبة التطورات العلمیة و الفكریة و التكنولوجیة ، و ذلك بالتطویر المستمر للبرامج التعلیمیة و القدرات العلمالجودة التعل
ع    لمعارف و الخبراتو طالبھا ، و استخدام وسائل تعلیمیة حدیثة ،و متابعة الخریجین، و إتاحة الفرصة لھا لمتابعة الجدید من العلوم و ا ، و تلبیة احتیاجات المجتم

ویم ال       يالمساھمة ف ،و اون و التق م باالستقاللیة و التع راءات تتس الل إج واطنین من خ اء و الم یم االنتم ة ق ریة و تنمی اء الشخصیة المص ل مشكالتھ ، و بن ي ذاتح
 .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
دراسیة متمیزة فى المنافسة محلیأ و اقلیمًیا من خالل برامج 

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

      أحیطت اللجنة علمًا: القرار 
 - : القرار  

 .أحیط مجلس الكلیة علمًا
  

یم       ٥/٤/٢٠١٦كتاب مجلس قسم اللغة العربیة وآدابھا بجلستھ المنعقدة بتاریخ  .١٥ ا بتعم ة علم ان إحاطة اللجن بش
دمنھور          ة اآلداب ب ذلك مؤتمر كلی دریس بالقسم وك ة الت اء ھیئ المؤتمرات المنشورة علي شبكة االنترنت علي أعض

  ركة في المؤتمرات محلیا ودولیاوسیتم عرض المؤتمرات شھریا وسیحاول أعضاء ھیئة التدریس المشا

  أحیطت اللجنة علمًا: القرار 
 - : القرار  

 .أحیط مجلس الكلیة علمًا
  

اریخ        .١٦ دة بت ا بجلستھ المنعق ة وآدابھ ة العربی د       ٥/٤/٢٠١٦كتاب مجلس قسم اللغ ي عق ة عل ة اللجن ان موافق بش
  میة علي أن تكون محاور المؤتمر كالتالي كاللغة العربیة بین األصالة والعال" مؤتمر بقسم اللغة العربیة بعنوان 

  احدث النظریات اللسانیة والنقدیة الغربیة وقراءة التراث العربي
  توظیف وسائل التكنولوجیا في تعلیم العربیة ونشرھا عالمیا

  النظریات النقدیة الحدیثة وعالقتھا بالبحث اللغوي
 التجدید في البالغة العربیة 

اء    ي       ویشارك في المؤتمر أعض ا بمرحلت ات العلی دریس وطالب الدراس ة الت دكتوراه   ( ھیئ ي أن  ) الماجستیر وال عل
تكون أسعار التحكیم مخفضة بحیث تتحمل مجلة الكلیة جزء من التكالیف وتنشر األبحاث في كتاب خاص للمؤتمر ،  

محمد  ٠ود) س المؤتمر رئی(محمود فراج / د٠مروة شحاتة لتشكیل اللجنة ،علي أن یكون ا ٠ویسند األمر إلي     د
 )أمین المؤتمر ( ابوعلي 
  وافقت اللجنة: القرار 

  - : القرار  
  

اریخ     .١٧ دة بت تھ المنعق المیة بجلس ریة واإلس ار المص اریخ واآلث م الت س قس اب مجل ة  ٤/٤/٢٠١٦كت ان إحاط بش
دكتور       ید ال رات الس ة بخب ودة بالجامع ز الج تعانة مرك ا باس ة علم ي مر / اللجن د عل راھیم محم ة اب تاذ  –جون االس

ة      ودة بالجامع ز الج ف مرك د كل اد ، فق ودة واالعتم نظم الج ي ل ارجي وداخل ع خ ھ مراج م كون م بحك اعد بالقس المس
وم الخمیس          ة التمریض ی ي لكلی دعم الفن ة وال ارة المراجع ة لزی ق الجامع ارس٢٤سیادتھ بعضویة فری ،  ٢٠١٦م

  م٢٠١٦مارس ٣١وكذلك كلیة العلوم یوم الخمیس 

                                   أحیطت اللجنة علمًا :القرار 
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وم اإلنسانیة        داع في مجال اآلداب والعل ز واإلب اییر         تقدم الكلیة خدمة تعلیمیة وبحثیة متمیزة ترقى إلى مستوى التمی ى مع ا استنادًا إل ًا و إقلیمی فى سوق العمل محلی

یة و البحثیة ألساتذتھا یمیة و البحثیة ، و مواكبة التطورات العلمیة و الفكریة و التكنولوجیة ، و ذلك بالتطویر المستمر للبرامج التعلیمیة و القدرات العلمالجودة التعل
ع    لمعارف و الخبراتو طالبھا ، و استخدام وسائل تعلیمیة حدیثة ،و متابعة الخریجین، و إتاحة الفرصة لھا لمتابعة الجدید من العلوم و ا ، و تلبیة احتیاجات المجتم

ویم ال       يالمساھمة ف ،و اون و التق م باالستقاللیة و التع راءات تتس الل إج واطنین من خ اء و الم یم االنتم ة ق ریة و تنمی اء الشخصیة المص ل مشكالتھ ، و بن ي ذاتح
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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
دراسیة متمیزة فى المنافسة محلیأ و اقلیمًیا من خالل برامج 

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

 - : القرار  
 .أحیط مجلس الكلیة علمًا

  
  

  : مركز رعایة المكفوفین موضوعات :   سابعًا

  
أحیط مجلس الكلیة علمًا با جاء من موضوعات بمحضر مجلس ادارة رعایة المكفوفین بجلستھ في  .١

 ت ماعدا بند المشاركین فى مجلس االدارة من الخارج و أقر كل ما جاء بھ من موضوعا ١٠/٤/٢٠١٦
  

  .ظھر عد الب الثانیةالساعة ھذا وقد انتھى االجتماع 
  

  عمید الكلیةجلس ویس المرئ             أمین المجلس            
           
  محمد رفعت االمام/ د.أ                            حسام محمد السعید رحومھ /د   

  
 


