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  :رسالة الكلیة 
وم اإلنسانیة    اییر         تقدم الكلیة خدمة تعلیمیة 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

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   ابعة الخریجین، و إتاحة الفرصة لھا لمتابعة الجدید من العلوم و المعارف و الخبراتو طالبھا ، و استخدام وسائل تعلیمیة حدیثة ،و مت

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

مستوى  وخریجیھا إلى بأساتذتھا 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

  2015/2016لعام الجامعيا األولمحضر مجلس الكلیة 
  8/2015 / 12  الموافقربعاء األالمنعقد یوم 

**********  
اعة ال       ام الس ة اجتمع مجلس الكلیة في تم رة    ثانی دكتور  السید األ   برئاسة عش تاذ ال ل     / س ید  وكی د الس ى أحم عل

ن عدم        / د.نظرًا العتذار السید أ  الكلیة لشئون التعلیم والطالب  س ع یس المجل ة ورئ د الكلی ماجد محمد شعلھ عمی
 -:و بحضور كل من الحضور  بسبب ظروفھ الصحیة 

 ورئیس مجلس قسم الجغرافیا وكیل الكلیة للدراسات العلیا والبحوث    محمد عبدالقادر عبدالحمید/ د.أ 
 بیئةوكیل الكلیة لشئون خدمة المجتمع وتنمیة ال    عبد العظیم احمد عبدالعظیم/ د.أ 
 قسم اللغة العربیةرئیس مجلس       مجدي محمد حسین/ د.أ 
 رئیس مجلس قسم التاریخ      محمد رفعت االمام/د.أ 
 األستاذ بقسم التاریخ    عبدالمنعم محمد مجاھد/ د.أ 
 األستاذ المتفرغ قسم اللغة العربیة    عبدالواحد حسن الشیخ/ د.أ 
 فةبقسم الفلسالمتفرغ األستاذ       میالد زكى غالي/ د.أ 
 قسم الجغرافیا ب األستاذ المتفرغ   عالء الدین حسین عزت شلبي     /د.أ 
 القائم بعمل رئیس مجلس قسم اآلثار      عبیر عبدالمحسن قاسم. د 
 القائم بعمل رئیس مجلس قسم الفلسفة      عصام كمال المصري. د 
 مجلس قسم االجتماع المشرف على          حمدى على أحمد على. د 
 األستاذ المساعد بقسم التاریخ    عیسى أحمدعبدالعزیز. د 
 الفلسفةالمدرس بقسم     حسام محمد السعید رحومة. د 
 مدیر وحدة الخدمات االلكترونیة       أحمد عطیة حمیدة. د 
  أمین الكلیة     ابراھیم سعد الشرقاوي/ السید 
 إداري                   یفین محمد رحومةن/ السیدة 
  واعتذرت عن عدم الحضور: 
 عمید الكلیة  بسبب ظروفھ الصحیة      ماجد محمد شعلھ / د.أ  
 القائم بعمل رئیس مجلس قسم اللغةاالنجلیزیة      ایمان حلمى الملیجى. د 
 المدیر التنفیذي لوحدة ضمان الجودة بالكلیة      محمد محمود أبوعلى. د 

  
  
  
 

  جتماعاال وكیل الكلیة لشئون التعلیم والطالب   على أحمد السید /  د.افتتح السید أ
  "بسم اهللا الرحمن الرحیم " 

 ل للسید   / د.في بدایة االجتماع رحب السید أ على أحمد السید بجمیع السادة الحاضرین داعیاً  اهللا بالشفاء العاج
  ماجد محمد شعلھ عمید الكلیة وسرعة العودة الدارة وقیادة الكلیة/ د.أ
 كما رحب سیادتھ باألعضاء الجدد المنضمین لمجلس الكلیة. 
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  :رؤیة الكلیة 
تتطلع الكلیة إلى أن تكون مؤسسة تعلیمیة وبحثیة معتمدة تحتل 

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

  ثم شرع سیادتھ في موضوعات المجلس على النحو التالي: 
  

  -:موضوعات اإلحاطة : أوال 
ي  السابق  لتصدیق على محضر مجلس الكلیةتم ا - ة ف ف     ماعدا   30/7/2015بجلستھ الطارئ اص بمتح د الخ البن

وطلب عقد لقاء  محمد رفعت االمام رئیس مجلس قسم التاریخ على القرار/ د.تحفظ السید أ بالكلیة قسم التاریخ
  .ماجد محمد شعلھ عمید الكلیة لمناقشة ھذا األمر ووافق مجلس الكلیة على ذلك / د.مع السید أ

  

  :موضوعات وحدة ضمان الجودة :   ثانیا
  

  
وافق مجلس الكلیة على كل ما جاء من موضوعات بمحضر اجتماع مجلس ادارة وحدة ضمان الجودة بجلستھ في 

محمد محمود أبوعلى  المدیر التنفیذي لوحدة ضمان الجودة / لكلیة من السید الدكتورمع طلب مجلس ا 9/8/2015
لكلیة لتحدید موعد قسم االجتماع بامجلس  على المشرف على حمدى على أحمد/ اعادة التنسیق مع السید الدكتور

  . الفاعلیة التعلیمیةبمشروع دعم للتعریف  لعقد اجتماع 
  

  : ITات ولوجیا المعلوموحدة تكنموضوعات :   ًاثالث
  
  

ذي لوحدة      / استعرض السید الدكتور .1 دیر التنفی ة الم د عطی ن         ITأحم ا تضمنھ م ن الوحددة وم ھري ع ر الش التقری
 .بعض السلبیات والمالحظات واقتراح طرق لحلھا مستقبًال

 - : القرار  
 .أحیط مجلس الكلیة  علمًا

 

  :موضوعات شئون ھیئة التدریس :   ًارابع
  

  
على  2/8/2015محمد رفعت االمام  رئیس مجلس قسم التاریخ  بموافقة مجلس القسم بجلستھ في / د.لسید أكتاب ا .1

عبدالباسط ریاض محمد ریاض  المدرس المساعد  بالقسم والحاصل على الدكتوراه من جامعة / تعیین األستاذ
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  :رؤیة الكلیة 
تتطلع الكلیة إلى أن تكون مؤسسة تعلیمیة وبحثیة معتمدة تحتل 
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 .  المستدامة للمجتمع

حیث انھ ملتزم  بعملھ و  )المصریة اآلثار( صفي وظیفة مدرس بالقسم تخص 15/6/2015اوبییدو بأسبانیا  بتاریخ 
 .مسلكھ منذ تعینھ معید محسن الداء واجباتھ

 - : القرار  
 .وافق مجلس الكلیة 

 
على  2/8/2015مجدى محمد حسین  رئیس مجلس قسم اللغة العربیة بموافقة المجلس بجلستھ في / د.كتاب السید أ .2

دین  المدرس بالقسم  للتعیین بوظیفة أستاذ مساعد أسماء محمود شمس ال/ الطلب المقدم من السیدة الدكتورة 
و ذلك بناء على تقریر اللجنة العلمیة الدائمة لترقیة األساتذة واألساتذة ) دراسات أدبیة  ( بذات القسم تخصــص 

ة علمًا بأن سیادتھا تتمتع بسمعھ طیبھ محسنھ في أداء عملھا منذ تعینھا معید) لجنة اللغة العربیة ( المساعدین 
 .بالقسم

 - : القرار  
  .وافق مجلس الكلیة 

  
  

  :موضوعات شئون الطالب :    خامسًا
  

  
، وحدة تطویر نظم تقویم الطالب و االمتحانات    MISبشأن الرؤیة العامة و االنجازات لوحدات الجودة ، وحدة  - 1

: 
 :وحدة الجودة   ) أ(
الجتماعات التي تمت بشأن مشروع دعم محمد أبوعلي المدیر التنفیذي للوحدة إلى ا/ نوه السید الدكتور  -

 .الفاعلیة التعلیمیة و أفاد بأنھ سیقوم بتوزیع أقراص مدمجة شرحًا لدور كل قسم علمي في ھذا المشروع 
الوكیل المختص ووحدة الجودة بشأن تشكیل منسقي الجودة ممثلي األقسام و .د.جاري التنسیق بین السید أ -

یة و إتمام تشكیل لجان فحص الكتاب الجامعي بضم عضو من مجلس إدارة كذلك لجنة اإلرشاد األكادیمي للكل
 .الجودة إلى كل 

  
  : MISوحدة  ) ب(
إلى جھود السادة رؤساء األقسام العلمیة في إنھاء  ITأحمد عطیة المدیر التنفیذي لوحدة / أشار السید الدكتور  -

جاز مھامھم و أشار إلى جھود أعضاء النتائج و حثھم المتواصل للسادة رؤساء الكنتروالت الفرعیة على ان
 :التي تصطدم بمشكلتین رئیستین لخصھما في اآلتي  MISوحدة 
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الضغط الھائل من العمل الخاص بالكلیة لدى المھندسة المسؤولة في الجامعة و من ثم البد بأن تدعم  - أ
 .الجامعة الكلیة بمھندس معین 

تب علیھا إحداث أخطاء غیر متوقعة بسبب اضطراب القصور الشدید في سرعة الشبكة بالجامعة و الذي یتر - ب
 .أداء الشبكة 

و تعقیبًا على النقاش الذي دار حول تراخي بعض السادة رؤساء الكنتروالت الفرعیة بالقیام بأعبائھم الخاصة -
ة عالء عزت بضرورة تفعیل القرارات السابقة الخاصة بربط إظھار النتیجة بالمكافأ.د.بالنتیجة طالب السید أ

  .ذات الصلة  و أیدتھ اللجنة في ذلك 
  
  :وحدة تطویر نظم تقویم الطالب و االمتحانات ) ج( 

بدور عبد المقصود المدیر التنفیذي للوحدة على ضرورة التوسع في أداء الوحدة باستغالل / أكدت السیدة الدكتورة  - 
علیھ و ذلك لتنامي الطلب على الوحدة ) omr( المضاف إلیھا بتثبیت برنامج التصحیح اإللیكتروني  دالجھاز الجدی

باستمرار و عددت المشاكل التي عانت منھا الوحدة و التي تتكرر من عدد من السادة الزمالء ، و علیھ طالبھا السید 
عمید الكلیة بغرض تالفي / وكیل الكلیة المختص برفع تقریر یتضمن ذلك كلھ تفصیلیًا للسید األستاذ الدكتور .د.أ

  .ل و مراجعة الزمالء في المرحلة القادمة المشاك
 - : القرار  

 .أحیط مجلس الكلیة  علمًا و أقر كل ما سبق 
  

-2014وقفت اللجنة على ما أنجزتھ لجنة المراجعة على االمتحانات في الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي  - 2
 .التقریر الخاص بقسم االجتماع  و اطمأنت على األداء ووصول التقاریر إلى وحدة الجودة و تنتظر 2015

 - : القرار  
  .أحیط مجلس الكلیة  علمًا

 
وقفت اللجنة على عملیة إخراج النتائج و قیمت تجربة لجنتي المراجعة و التراكمي اشتراكًا بین الكلیة و  - 3

تسلیم نسخة  الجامعة إذ أشاد األعضاء بالتجربة نظرًا لما ُأنجز من ضبط دقیق للنتیجة ، و تقرر اللجنة ضرورة
إلى قسم شؤون الطالب كل في فرقتھ على ان یحرص السادة رؤساء األقسام العلمیة على اقتناء نسخة من 

 .النتیجة الخاصة بقسمھ في مكتبھ 
 -: القرار  

وافق مجلس الكلیة على أن یسلم صورة من كلك النتیجة و لیس نسخھ من النتیجة لكل رئیس قسم 
  .علمى 

  
مقرر اللجنة بشأن إعداد مكتب متقدم الستقبال الطالب الجدد و تقدیم .د.رح السید أناقشت اللجنة مقت - 4

محمد أبوعلي المدیر / ارات و المعلومات لھم و استقر الرأى على ما اقترحھ السید الدكتور ــــــــــاالستش
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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
 .مر والمست

  ==========================================================================  
      0453367942فاكس  + ت    -0453367941: ت          ~ 5 ~                          البحیرة  –دمنھور  –األبعادیة –مجمع الكلیات                    

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

 

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

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

 .  المستدامة للمجتمع

لتقدیم التوجیھات و  التنفیذي لوحدة ضمان الجودة بأن تقوم الوحدة بإعداد صفحة على البوابة اإللیكترونیة
 .اإلرشادات األساسیة للطالب الجدد و إعداد إعالن بذلك 

 -: القرار  
  .وافق مجلس الكلیة 

  
بما فیھا قسم  2016- 2015أقرت اللجنة توزیع مقررات األقسام العلمیة للفصل الدراسي األول للعام الجامعي  - 5

بأنھ ال مشاكل في التوزیع ، و تنتظر توزیع مقررات قسم السید شحاتھ / االجتماع بناًء على إفادة السید الدكتور 
 .الفلسفة 

 :و في ھذا الشأن ترد اللجنة إلى قسم اللغة العربیة اآلتي          
داخل القسم و إعادة النظر في ضوء مراعاة التخصصات و الجانب " نصوص أوروبیة و ترجمة " توزیع مادة  -

 .توزیع المقررات العلمي فضًال عن القواعد الالئحیة في 
و إقرار ذلك " لغة أوروبیة بالفرقة الثانیة " ُتكلف اللجنة قسم اللغة اإلنجلیزیة بتسمیة من یقوم بتدریس مقرر  -

 .في توزیعات قسم اللغة العربیة 
 -: القرار  

  .وافق مجلس الكلیة 
  
لسابقة مباشرة ألجازة عید بحیث تمتد على مدى األربعة أیام ا 2015تم تحدید موعد امتحانات دور سبتمبر  - 6

 .األضحى المبارك 
 -: القرار  

  .وافق مجلس الكلیة 
  
 
و . ناقشت اللجنة موضوع تقدیم األقسام العلمیة السبعة منحًا للطالب األفارقة و خاصة من دول حوض النیل  - 7

( م الستقبال عدد في ضوء اإلمكانات الخاصة بكل قسم ، و أفادت األقسام جمیعًا عدا قسم الجغرافیا استعدادھ
طالب لالنتظام في الدراسة بھا و یتم التدریس لھم باللغتین العربیة و اإلنجلیزیة وزاد قسم اآلثار ) عشرة 

 .الیونانیة و الرومانیة علیھما التدریس باللغة الفرنسیة 
 -: القرار  

  .وافق مجلس الكلیة 
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  :رؤیة الكلیة 
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  قسم االجتماع شعبة اإلعالم  - الیونانیة و الرومانیة والدراسات  اآلثار  (األقسام أقرت اللجنة االنتدابات الواردة من  - 8
عمید الكلیة لعمل / باعتبارھا ضروریة ، و یتم رفعھا للسید األستاذ الدكتور  ) قسم التاریخ شعبة اآلثار االسالمیة -

 الالزم 
 -: القرار  

  .وافق مجلس الكلیة 
  
خ و اآلثار المصریة و اإلسالمیة بشأن موافقة القسم على وافقت اللجنة على الخطاب الوارد من قسم التاری - 9

إبراھیم .في الشعبة العامة و شعبتي اآلثار إلیكترونیًا و الذي ُیدرسھ د" تاریخ مصر اإلسالمیة " تفعیل مقرر 
  .محمد على مرجونة الذي أفاد بحصولھ على جمیع الموافقات من المجالس المختصة 

 -: القرار    
  .لیة وافق مجلس الك

  
  
  

  : الدراسات العلیا والعالقات الثقافیة موضوعات :   ًاسادس
  

  
  :موضوعات الدراسات العلیا : أوال

  
المسجلة   لدرجة الماجستیر   فى اآلداب من  0لمیس أحمد على الدسوقى   /للطالبة    تشكیل لجنة الحكم والمناقشة .1

ماھیة " فى موضوع   2015/ 1/7مجلس القسم بتاریخ  قسم الفلسفة شعبة الفلسفة وتاریخھا   بناء على موافقة
 : لیصبح التشكیل على النحو التالى " منظور نقدى  –اإلستبداد 

ة       / د0ا ة اآلداب جامع رة بكلی ة والمعاص فة الحدیث تاذ الفلس ا         أس ا ومناقش ر     رئیس ید جعف اب الس د الوھ عب
 اإلسكندریة  

 مناقشا                  أستاذ  فلسفة السیاسة بكلیة اآلداب جامعة القاھرة          صالح بسیونى رسالن           / د.أ
  عصام كمال المصرى                   مشرفا                 أستاذ الفلسفة  المساعد بكلیة األداب جامعة دمنھور /  د

  . م 2007/ 8/12علما بأن تاریخ التسجیل 
 -: القرار    

  .لكلیة وافق مجلس ا
  
"    :اریخ   فى موضوع المسجل لدرجة  الدكتوراة بقسم  الت  محمد رشاد المقدم / الطالب  تعدیل موضوع بحث .2

لیصبح " التاریخ السیاسى للممالك الحیثیة فى منطقة الفرات خالل النصف األول من األلف األول  قبل المیالد  
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بناء على موافقة مجلس " ك الحیثیة الحدیثة فى منطقة الفرات التاریخ السیاسى للممال: " الموضوع بعد التعدیل 
  .علما بأن ھذا التغییر فى العنوان ال یمس جوھر الموضوع   2015/ 2/8القسم فى 

وافقت اللجنة على أن یصبح الموضوع  التاریخ السیاسى للممالك الحیثیة الحدیثة فى منطقة الفرات حتى الیمس  
  جوھر الموضوع

 - :القرار    
  .وافق مجلس الكلیة 

  
بسنت أحمد السید درویش   المقیدة  لدرجةالماجستیر قسم التاریخ    لمدة ستة / مد فترة تسجیل بحث الطالبة  .3

م   وموافقة 2015/ 2/8وذلك بناء على موافقة مجلس القسم فى  2016/ 9/2م  وحتى 2015/ 10/8أشھر   من 
 . م 10/8/2009لجنة اإلشراف علما بأن تاریخ  التسجیل

 -: القرار    
  .وافق مجلس الكلیة 

  
تاریخ ( ھشام عبد القادر عبده عطیة المقید بدرجة الدكتوراة بقسم التاریخ شعبة التاریخ / إعادة قید الطالب  .4

 . م وموافقة لجنة اإلشراف 2015/ 8/ 2وذلك بناء على موافقة مجلس القسم بتاریخ ) إسالمى 
 -: القرار    

  .لكلیة وافق مجلس ا
  
 –ماجستیر ( م  على إعتماد نتیجة الدراسات العلیا 2015/ 2/8موافقة مجلس قسم التاریخ بجلستھ المنعقدة  .5

 بالشعب األربعة وكذلك نتیجة المواد التكملیلیة ) دكتوراة 
 -: القرار    

  .وافق مجلس الكلیة 
  
تاریخ ( داب  من قسم  التاریخ شعبة التاریخ محمد السید بسیونى السید   درجة الماجستیر  فى اال/ منح الطالب  .6

بناء على     0م  750 -661/ ھـ 132 - 41مؤدبو أبناء الخلفاء فى الدولة األمویة : : فى موضوع)   إسالمى 
م وذلك بعد ان اتم  الطالب  التصویبات والمالحظات التى ابدتھا لجنة الحكم 2015/ 2/8موافقة مجلس  القسم  فى  

 . م 2015/ 13/6لما بأن تاریخ المناقشھ والمناقشھ ع
 -: القرار    

  .وافق مجلس الكلیة 
  
تاریخ ( محمود جبر محمود البرعى    درجة الدكتوراة   فى االداب  من قسم  التاریخ شعبة التاریخ / منح الطالب  .7

لقرن السابع الھجرى الدعایة والشائعات فى حروب المغول على العالم اإلسالمى فى ا: : فى موضوع)   إسالمى 
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م وذلك بعد ان اتم  الطالب  التصویبات 2015/ 2/8بناء على موافقة مجلس  القسم  فى      0 الثالث عشر المیالدى
 .م 2015/ 8/6والمالحظات التى ابدتھا لجنة الحكم والمناقشھ علما بأن تاریخ المناقشھ 

 -: القرار    
  .وافق مجلس الكلیة 

  
المسجلة   لدرجة الدكتوراة   فى اآلداب من  0سمیة فوزى محمد أنیس    /للطالبة     المناقشةتشكیل لجنة الحكم و .8

صورة " فى موضوع   2015/ 6/7قسم اإلجتماع تخصص علم إجتماع  بناء على موافقة مجلس القسم بتاریخ 
لیصبح التشكیل على "  م2010 - 2000دراسة تحلیلیة لصورة العربى فى الفترة من  - اآلخر فى السینما األمریكیة

  : النحو التالى 
  محمود عبد الحمید حمدى    رئیسا ومناقشا           أستاذ علم اإلجتماع المساعد بكلیة األداب جامعة دمنھور /  د
امعة  أستاذ مساعد بقسم اإلذاعة والتلیفزیون بكلیة التربیة النوعیة جصالح السید العراقى إبراھیم      مناقشا         /  د

  الزقازیق 
ة   / د ة األداب جامع اعد بكلی اع المس م اإلجتم تاذ عل رفا                   أس ومى                      مش د بی دى أحم مج

  دمنھور
  غادة عبد التواب الیمانى       مشرفا مشاركا            أستاذ اإلعالم المساعد بكلیة اآلداب جامعة طنطا / د

  .م 14/12/2009علما بأن تاریخ التسجیل 
  
       -: القرار    
  .وافق مجلس الكلیة  

  
ب  ت .9 ى اآلداب          /   عدیل لجنة االشراف على الطال تیر ف جل  لدرجة الماجس ى   ، المس و عیس راھیم أب د إب حسین محم

  0الصورة الفنیة فى شعر بن النبیھ   :  بقسم اللغة العربیة   فى موضوع 
  عبد الواحد الشیخ                         ؛ أستاذ النقد والبالغة المتفرغ  كلیة االداب جامعة دمنھور      / د 0أ: تحت اشراف

ة   /  د  0أ                   ة اآلداب جامع ة بكلی ة والنقدی ات األدبی تاذ الدراس انى                       ، أس ا  عن د زكری محم
  اإلسكندریة 

  محمد محمود أبو على                 ، أستاذ النقد والبالغة المساعد بكلیة اآلداب جامعة دمنھور/  د                        
  :              م  لیصبح االشراف على النحو التالى 2015/ 2/8وذلك بناًء على موافقة مجلس القسم  فى                

انى   /  د  0أ                 ا عن د زكری ة                              محم ة اآلداب جامع ة بكلی ة والنقدی ات األدبی تاذ الدراس ، أس
  اإلسكندریة 

  محمد محمود أبو على                 ، أستاذ النقد والبالغة المساعد بكلیة اآلداب جامعة دمنھور/  د                        
  . عن اللجنة نظرا لظروف خاصة   عبد الواحد الشیخ/ د.وذلك إلعتذار أ              

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

مستوى  وخریجیھا إلى بأساتذتھا 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

  .وافق مجلس الكلیة 
  

اریخ       .10 دة بت ة بجلستھ المنعق ة العربی ة    2015/ 2/8موافقة مجلس قسم اللغ ول الطالب ى قب ل    / م عل د فض المة محم س
  . م 2016/ 2015بالدراسات العلیا بالقسم مرحلة الماجستیر للعام الدراسى ) لیبیة الجنسیة ( صالح 

   وافقت اللجنة من حیث المبدأ لحین إستكمال أوراقھا والموافقات:    القرار   
 -: القرار    

  .وافق مجلس الكلیة 
  

المسجلة   لدرجة الماجستیر   فى اآلداب من قسم  0مھجة محمد الخولى / للطالبة     تشكیل لجنة الحكم والمناقشة .11
ار   وع     2015/ 2/8یخ اللغة العربیة بناء على موافقة مجلس القسم بت ى موض ررات     " ف ین المق انى ب روف المع ح

  : لیصبح التشكیل على النحو التالى " اللغویة واإلستعمال القرآنى 
ة         محمود فراج عبد الحافظ          / د0ا ة اآلداب جامع رغ بكلی ة المتف وم اللغوی تاذ العل ا ومناقشا                 أس رئیس

  دمنھور
مناقشا                 أستاذ  ورئیس قسم اللغة العربیة بكلیة اآلداب جامعة كفر                        سید أبو حطب    / د. أ

  الشیخ 
رفا          /  د.أ ة                    مجدى محمد حسین                  مش ة اآلداب جامع ة  بكلی ة العربی یس قسم اللغ تاذ ورئ أس

  دمنھور
  م  2011/ 14/11علما بأن تاریخ التسجیل 

 -: القرار    
  .وافق مجلس الكلیة 

  
المسجل لدرجة الماجستیر   فى اآلداب من  0أشرف عبد الجید أحمد شاھین  /للطالب   تشكیل لجنة الحكم والمناقشة .12

الخصائص التركیبیة لسورة " فى موضوع   2015/ 2/8قسم اللغة العربیة بناء على موافقة مجلس القسم بتاریخ 
  : لیصبح التشكیل على النحو التالى " القاتھا بالداللة ، دراسة تحلیلیة  األنبیاء وع

ة         /  د0ا ة اآلداب جامع رغ بكلی ة المتف وم اللغوی تاذ العل ا ومناقشا                 أس محمود فراج عبد الحافظ         رئیس
  دمنھور

رفا                  /  د.أ ن             مش ة اآلداب                      عبد الكریم محمد حس ة بكلی ة العربی یس قسم اللغ تاذ ورئ أس
  جامعة طنطا 

رفا                          مجدى محمد حسین                 /  د.أ ة اآلداب             مش ة  بكلی ة العربی یس قسم اللغ تاذ ورئ أس
  جامعة دمنھور
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  :رؤیة الكلیة 
تتطلع الكلیة إلى أن تكون مؤسسة تعلیمیة وبحثیة معتمدة تحتل 

مستوى  وخریجیھا إلى بأساتذتھا 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                  صبحى الفقى                                مناقشا           / د ة اآلداب جامع اعد بكلی ة المس وم اللغوی أستاذ العل
  طنطا 

محمد أبو على                                                                أستاذ النقد والبالغة المساعد بكلیة اآلداب جامعة / د
  دمنھور

  م  2011/ 14/11علما بأن تاریخ التسجیل 
 -: القرار    

  .مجلس الكلیة  وافق
  

ب    تشكیل لجنة الحكم والمناقشة .13 روس        / للطال ى مح ید عل ر الس المة مخیم ى      0س تیر   ف جل لدرجة الماجس المس
وع     2015/ 4/8اآلداب من قسم الجغرافیا  بناء على موافقة مجلس القسم بتاریخ  و دراسة    " فى موض ز إدك مرك

  : التالى لیصبح التشكیل على النحو " فى جغرافیة السكان   
عبد العظیم أحمد عبد العظیم                        رئیسا ومشرفا            أستاذ بقسم الجغرافیا بكلیة اآلداب جامعة /  د0ا

  دمنھور 
ة اآلداب جا   /  د.أ رغ بكلی ا المتف ة  عالء عزت شلبى                                          مناقشا            أستاذ الجغرافی مع

  دمنھور 
  أشرف زكریا محمد العبد                              مناقشا     أستاذ مساعد بكلیة اآلداب جامعة حلوان / د

  م  2011/ 11/7علما بأن تاریخ التسجیل 
 -: القرار    

  .وافق مجلس الكلیة 
  

ة  .14 م والمناقش ة الحك ة   تشكیل لجن جل لدرجة   /للطالب ن المس الم حس د س زة أحم م عزی ن قس ى اآلداب م دكتوراة ف ال
اریخ   وع   4/8/2015الجغرافیا بناء على موافقة مجلس القسم بت ر      " م فى موض ل األخض ة الجب ى منطق یاحھ ف الس

  " بلیبیا البعد الجغرافى والغایات المستھدفة 
ا                مید شنیشن  محمد عبد القادر عبد الح/  د0ا ا وو    رئیسا ومناقش تاذ بقسم الجغرافی ة للدراسات    أس ل الكلی كی

  العلیا والبحوث بكلیة اآلداب جامعة دمنھور 
أستاذ الجغرافیا المتفرغ بكلیة اآلداب جامعة    عالء عزت شلبى                                          مشرفا      /  د.أ

  دمنھور 
أستاذ مساعد ورئیس قسم الجغرافیا بكلیة اآلداب        محمد أحمد إبراھیم نعینع                               مناقشا      / د

  جامعة جنوب الوادى 
  م 2009/ 14/12علما بأن تاریخ التسجیل 

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

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

 .  المستدامة للمجتمع

  .وافق مجلس الكلیة 
  

اریخ   .15 ة    2015/ 2/8موافقة مجلس قسم األثار والدراسات الیونانیة والرومانیة بجلستھ المنعقدة بت ول دفع ى قب م عل
  ) تیر ماجس( جدیدة 

ول للدراسات   :     اللجنة القرار   تعتذر اللجنة  لإللتزام بموعد فتح الدراسات العلیا شھر یولیو لیبدأ تقدیم الطلبات للقب
م مما یشیر إلى إنتھاء موعد 14/8/2015العلیا بعد موافقة مجلس الكلیة  حیث أن مجلس الكلیة فى شھر أغسطس یوم 

  . التقدم 
 -: القرار    

  .جلس الكلیة علمًاأحیط م
  

حتى یوم  2015/2016العلیا فصل خریف  اقتراح مجلس الكلیة بمد التقدم للدراسات  .16
نائب رئیس الجامعة للدراسات العلیا والبحوث للتفضل /د.ویرفع االقتراح للسید أ 30/8/2015

 .بالموافقة 
  

  :العالقات الثقافیة والخارجیة : ثانیا 
  
على  2/8/2015جلستھ في بالمجلس موافقة بشأن  المام  رئیس مجلس قسم التاریخ امحمد رفعت / د.كتاب السید أ .1

وم      رة ی ة البحی ید محافظ ز رش ي مرك اریخ ف م الت ا قس ى ینظمھ زى والت ة المقری ن قافل ة م ة الثانی ون الجول أن تك
 :والتى سیشارك فیھا كأل من 2015أغسطس 24
 معاصرأستاذ التاریخ الحدیث وال    محمد رفعت االمام/ د.أ -
 أستاذ مساعد التاریخ القدیم    وفدى أبوالنضر. د -
 مدرس التاریخ الوسیط    ایمان عبدالتواب خالوى.د -
 مدرس التاریخ االسالمى    شیماء محمد البنا. د -
 مدرس مساعد تخصص لغة مصریة قدیمة    محمود العشماوي. أ -

ر العصور وسوف یدیر الندون ویعقب على قضیة اآلنا و اآلخر في التاریخ المصري عبوسوف یدور محور القافلة 
 .ابراھیم محمد على مرجونة  أستاذ مساعد التاریخ االسالمى وحضارتھ. علیھا د

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

مستوى  وخریجیھا إلى بأساتذتھا 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

اریخ       / د.كتاب السید أ .2 س قسم الت یس مجل ام  رئ ت االم أن   محمد رفع ة  بش س  موافق ي   المجل  2/8/2015بجلستھ ف
 :موافقة المجلس على ترشیح كآل من بشأن احاطة اللجنة علمًا ب

 أستاذ مساعد التاریخ االسالمى وحضارتھ  ابراھیم محمد مرجونة. د -
 مدرس اآلثار االسالمیة  منى السید عثمان مرعى. د -
 مدرس التاریخ االسالمى وحضارتھ    تیسیر محمد شادى.د -

ة ا        ات العربی د المخطوط ات المقدمة من معھ وم المخطوط ة     للحصول على دبلومة عل ة للتربی ة العربی ابع للمنظم لت
 .جامعة الدول العربیة  –والثقافة والعلوم 

 - : القرار  
  .وافق مجلس الكلیة 

 
 2/8/2015علمًا بجلستھ في المجلس احاطة  بشأن  محمد رفعت االمام  رئیس مجلس قسم التاریخ / د.كتاب السید أ .3

تحت  2015یولیة  8قسم التاریخ بمكتبة دمنھور العامة في  بتقاریر الجولة األولى من قافلة المقریزى  والتى بدأھا
 .مواطنھ .. وطنیة .. نحو بناء وطن : مستقبل مصر " عنوان 

 - : القرار  
  .أحیط مجلس الكلیة علمًا

 
 2/8/2015علمًا بجلستھ في المجلس احاطة  بشأن  محمد رفعت االمام  رئیس مجلس قسم التاریخ / د.كتاب السید أ .4

 :البحثیة المقدمھ من  السادة باالنشطة 
 مدرس بقسم التاریخ واالثار المصریة واالسالمیة      ایمن محمد سالم . د -
 مدرس بقسم التاریخ واالثار المصریة واالسالمیة      منسى طلبة حمادة. د -
 مدرس مساعد  بقسم التاریخ واالثار المصریة واالسالمیة    عبدالباسط ریاض محمد ریاض. د -

 - : القرار  
  .یط مجلس الكلیة علمًاما تقدیم الشكر والتقدیر لنشاطھم وتمیزھم في األنشطة العلمیة أح

 
اریخ     / د.كتاب السید أ .5 م الت س قس یس مجل ة   بشأن   محمد رفعت االمام  رئ س  موافق ي   المجل  2/8/2015بجلستھ ف

وعصر النھضةالرابع أحمد محمد عبدالقوى المدرس المساعد بالقسم مؤتمر العصور الوسطى / على حضور السید 
 :بقبرص ومشاركتھ ببحث مقبول تحت عنوان  2016مارس   20-16عشر في الفترة من 

"The friendship] and peaceful relations between the Muslims and the crusaders 
during the age of the crusades" 

 - : القرار  
  .وافق مجلس الكلیة طبقا للوائح الجامعة 
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  :رسالة الكلیة 
وم اإلنسانیة    اییر         تقدم الكلیة خدمة تعلیمیة 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

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   ابعة الخریجین، و إتاحة الفرصة لھا لمتابعة الجدید من العلوم و المعارف و الخبراتو طالبھا ، و استخدام وسائل تعلیمیة حدیثة ،و مت

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

مستوى  وخریجیھا إلى بأساتذتھا 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

  
اب .6 ید أ كت ین  / د.الس د حس دى محم م ال   مج س قس یس مجل ة رئ ة العربی أن   لغ ة  بش س موافق ي المجل تھ ف بجلس

ة  / د.على حضور ترشیح السید أ 2/8/2015 محمود فراج عبدالحافظ  األستاذ المتفرغ بالقسم للحصول على دبلوم
جامعة  –یة للتربیة والثقافة والعلوم علوم المخطوطات المقدمة من معھد المخطوطات العربیة التابع للمنظمة العرب

 .الدول العربیة 
 - : القرار  

  .وافق مجلس الكلیة
  

  : خدمة المجتمع وتنمیة البیئةموضوعات :  سابعًا
  

  
 :، وتشمل اآلتي2015/2016إقرار خطة العمل الجامعي  .1

  فتح باب التقدم للمنح والدورات الجدیدة في وحدة الحاسب اآللي  -
  جائزة األستاذ الدكتور عبد العظیم للبحوث البیئیة  حاقترا -        
  .جدول زمني للندوات وورش العمل اقتراح -        

  .اقتراحات السادة أعضاء اللجنة -         
  قرار اللجنة  

      .الموافقة على الدورات بشرط أن یقوم بھا أھل الخبرة  من داخل الكلیة أوال ، ثم االستعانة  بالمجتمع الخارجى
  .الموافقة على الجائزة

  :الموافقة على جدول الندوات التالي 
  الموعد التقریبى  عنوان المحاضرة   التخصص  المحاضر

دین      بكر زكى عوض/ د.أ ول ال ة أص د كلی عمی
  السابق

  االسبوع األول من اكتوبر  فقر الفكر
  

ة     ھانى قطب الرفاعى/ د.أ ة األوعی تاذ جراح أس
  الدمویة

  االسبوع الثالث من اكتوبر  االدمانالشباب ومكافحة 

  األسبوع األول من نوفمبر  نحن واآلخر  مفتى الجمھوریة السابق  على جمعھ/ د.أ
ة    أستاذ الصحة النفسیة  محمد فرفور/ د.أ یة وتربی حة النفس الص

  الشباب
  األسبوع الثالث من فبرایر

د / د.أ دالعظیم أحم عب
  عبدالعظیم

  األسبوع األول من دیسمبر  األوطان محبة  وكیل الكلیة لخدمة المجتمع
  

  االحتفال باألعیاد القومیة والوطنیة واالجتماعیة في مواعیدھا
  توجیھ الدعوة للسادة أعضاء ھیئة التدریس بالكلیة للمشاركة في ابتكار فاعلیات أخري
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  :رؤیة الكلیة 
تتطلع الكلیة إلى أن تكون مؤسسة تعلیمیة وبحثیة معتمدة تحتل 

مستوى  وخریجیھا إلى بأساتذتھا 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

  
دكتور ع  .2 و          مناقشة الخطاب الوارد من مكتب السید األستاذ ال ھر یولی ة لش ن مجلس الكلی د م ة والمعتم د الكلی می

  .بشأن التوعیة البیئیة 2015
  :القرار 

  .وافق مجلس الكلیة
 

 .الخطاب الوارد من الدكتورة عبیر قاسم بشأن نشاطھا الخارجى في محافظة االسماعیلیة و غیرھا .3
  قرار اللجنة  

  .    أحیطت اللجنة علمًا مع تقدیم التھنئة لسیادتھا
  :رار الق

  .أحیط مجلس الكلیة علمًا مع تقدیم التھنئة لسیادتھا 
  

  .ظھر عد البوالنصف   الواحدةالساعة ھذا وقد انتھى االجتماع 
            

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

 


