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

  :لكلیة رسالة ا
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

المستمر للبرامج التعلیمیة و القدرات العلمیة و البحثیة ألساتذتھا  الجودة التعلیمیة و البحثیة ، و مواكبة التطورات العلمیة و الفكریة و التكنولوجیة ، و ذلك بالتطویر
، 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

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

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

 .  للمجتمعالمستدامة 

  2016/2017لعام الجامعيا  األولمحضر مجلس الكلیة 
  10/8/2016  الموافقربعاءاألالمنعقد یوم 

**********  
ام  / ستاذ الدكتورالسید األ  برئاسةعشرة   حادیةاجتمع مجلس الكلیة في تمام الساعة ال     د    محمد رفعت االم عمی

 -:بحضور كل من الكلیة 
  مجلس قسم الجغرافیا مفوض بادارة    عبد العظیم احمد عبدالعظیم/ د.أ .1
 .رئیس مجلس قسم التاریخ    عبدالمنعم محمد مجاھد/ د.أ .2
 رئیس مجلس قسم اللغةاالنجلیزیة    ایمان حلمى الملیجى. د.أ .3
 األستاذ بقسم الجغرافیا     محمد عبدالقادر عبدالحمید/ د.أ .4
 األستاذ بقسم التاریخ    أحمد عبدالعزیز عیسى/ د.أ .5
 قسم اللغة العربیةباألستاذ المتفرغ     عبدالحافظمحمود فراج / د.أ .6
 بقسم الفلسفةالمتفرغ األستاذ       میالد زكى غالي/ د.أ .7
 القائم بعمل رئیس مجلس قسم اآلثار      عبیر عبدالمحسن قاسم. د .8
 القائم بعمل رئیس مجلس قسم الفلسفة      عصام كمال المصري. د .9

 للغة العربیةالقائم بعمل رئیس مجلس ا      ایمان فؤاد بركات. د .10
 األستاذ المساعد بقسم اللغة االنجلیزیة        میراندا محمد خمیس الزوكة. د .11
 الفلسفةالمدرس بقسم       رشا محمود رجب. د .12
 المدیر التنفیذي لوحدة ضمان الجودة بالكلیة    ابراھیم محمد على مرجونھ. د .13
 مدیر وحدة الخدمات االلكترونیة       أحمد عطیة حمیدة. د .14

 .ناجى بدر ابراھیم  . على أحمد السید و د/ د.جتماع السید أاالودعى لحضور 
  .نیفین محمد رحومة كعضو ادارى من خارج تشكیل المجلس/ وتستدعى السیدة        

  
  

  عمید الكلیة ورئیس المجلس  االجتماع محمد رفعت االمام /  د.افتتح السید أ
  "بسم اهللا الرحمن الرحیم " 

  رین  ورئیس المجلس عمید الكلیة  محمد رفعت االمام / د.السید أفي بدایة االجتماع رحب  بجمیع السادة الحاض
 .من التقدم والرقى للجمیع   ًامتمنیًا مزیدفى دورتھ الجدیدة وقدم التھنئة العضاء مجلس الكلیة 

  من ثم تقدم سیادتھ بخالص الشكر والتقدیر لكل: 
 على أحمد السید/ د.أ 
 لحمیدمحمد عبدالقادر عبدا/د.أ 
 عبدالعظیم أحمد عبدالعظیم / د.أ 
 بذلوه طوال فترة وكالتھم من جھود ممیزة غیر عادیة لخدمة الكلیة لما.  
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  ثم شرع سیادتھ في موضوعات المجلس على النحو التالي: 
  

 -:موضوعات اإلحاطة : أوال 
  

 و التأكید على اآلتي   بجلستھ السابقة لتصدیق على محضر مجلس الكلیةتم ا:- 
ًا     / د.التأكید على االلتزام بقرار السید أ مع .1 عبة طبق عمید الكلیة بأن تتضمن شھادة التخرج اسم القسم والش

  .لالئحة الكلیة 
دارة الكلیة بأسماء المعیدین والمدرسین المساعدین إمخاطبة األقسام العلمیة وقسم الدراسات العلیا بموافاة  .2

 .طبة الجامعة للحصول على الموافقة بشأن المد لھم من عدمھالذین تجاوزا المدة القانونیة للنظر في مخا
 بجلستھ السابقة  مجلس الجامعة  ت العامة والموضوعات التى طرحت في موضوعاال. 
 

 :موضوعات وحدة ضمان الجودة :   ثانیا
  

على  ووافق  3/8/2016مجلس ادارة وحدة ضمان الجودة بجلستھ في  علمًا بمحضر اجتماع  مجلس الكلیةأحیط  .1
 كل ما جاء

  .بھ من موضوعات 
  

 : ITات وحدة تكنولوجیا المعلومموضوعات :   ًاثالث
  
دیر    / المقدم من السیدالدكتور  2016  لیویوعن شھر  احیط مجلس الكلیة علمًا بالتقریر الشھري  .1 ة  الم د عطی أحم

 .بھ من موضوعات  ما جاء اقر و  ITالتنفیذي لوحدة 
س   .2 دم مجل الص ا یتق ة بخ دكتور   الكلی ید ال دیر للس كر والتق ا     / لش دة تكنولوجی ذي لوح دیر التنفی ة  الم د عطی أحم

یم                ITالمعلومات  دیر تقی ي تق ة ف توى الجامع ى مس ز األول عل ى المرك ولھم عل زھم وحص ى تمی ل عل ق العم وفری
 .وحدات تكنولوجیا المعلومات بكلیات جامعة دمنھور

زة  ھبھ ترك لم/ تقدیم الشكر والتقدیر للمھندسة  .3 ا قدمتھ للكلیة من جھد وتعاون مستمر الخراج النتائج بصورة ممی
 :مع تقدیم الشكر والتقدیر لفریق العمل بالنتائج اآللیة على ما بذلوه من جھود ممیزة الخراج النتائج وھم  

 .كیرلس سامى  بدیر. أ -حسن أنور  عبدالاله  . أ -میرھان  لطفى خضر    . أ
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ة /د.أوضح السید أ ر           أ عمید الكلی ة و نش وس المریض خاص ذات النف ض األش ن بع یئ م تغالل الس رًا لالس ھ نظ ن
دءًا     أنشر  أنبیانات كاذبة عن الكلیة فقد أكد على  ة ب ان من الكلی یة بیانات أو اخراجھا او تداولھا من أیا من ك

ن یتم أة على العقوب ظخالل الطرق الرسمیة و كل من یخالف ذلك تغل من عمید الكلیة حتى أحدث موظف اال من
  .تشكیل لجنة لوضع العقوبة الرادعة في ھذا الشأن

ى      یالتأكید على عدم اقامة حفالت التخرج قبل ظھور النتئجة رسمیًا و ام الدراس ة الع ع بدای رج م ل التخ  كون حف
 . "حفالت ختام النشاط  " الجدید وتكون حفالت ما قبل النتیجة الرسمیة

 

  :دریس موضوعات شئون ھیئة الت:   ًارابع
 

للمجلس بدورتھ الحالیة اعتبارًا من جلسة شھر اغسطس  ینًا بشأن ترشیح أحد أعضاء مجلس الكلیة لیكون أم .1
 .31/7/2017حتى  2016

 - : القرار  
رشا محمود رجب   المدرس بقسم الفلسفة و عضو مجلس الكلیة  أمینًا / الدكتورة اختیار وافق مجلس الكلیة على 

 .الحالیة  لمجلس الكلیة لدورتھ
 

 :  الوظائف اآلتیةالكلیة قسم اللغة االنجلیزیة ب عن حاجة  12/7/2016بناًء على اعالن جریدة االخبار بتاریخ  .2
 .مدرس تخصص لسانیات  ) 1(عدد  -
 .مدرس تخصص أدب انجلیزي) 1(عدد -
 )لسانیات وترجمة ( مدرس مساعد تخصص ) 1(عدد  -

مر معروض على مجلس الكلیة لترشیح لجنة علمیة من السادة األساتذة أو ونظرًا النتھاء موعد التقدم لالعالن فاأل
األساتذة المساعدین المتخصصین في التخصص الدقیق لفحص رسائل الماجستیر والدكتوراه وكتابة تقریرھا ورفع 

  .رئیس الجامعة للتفضل بالموافقة على اللجنة / األسماء للسید األستاذ الدكتور 
 - : القرار  

 الوظائف اآلتیة لفحص رسائل وأوراق المتقدمین  لشغل  التالیة أسماؤھم   جلس الكلیة اللجنة العلمیةرشح  م: 
 " لسانیات وترجمة "مدرس تخصص   .1
 " لسانیات وترجمة  " تخصص ) مدرس مساعد (   .2

   وھم لترشیح أفضلھم للوظیفة :  
  كلیة اآلداب جامعة القاھرة    عال محمد حافظ / د.أ
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  كلیة اآلداب جامعة القاھرة    دالعزیز كاملسلوى عب/ د.أ
  كلیة اآلداب جامعة القاھرة  أمانى عبدالحمید بدوى/ د.أ

  
  أدب " كما رشح  مجلس الكلیة اللجنة العلمیة لفحص رسائل وأوراق المتقدمین  لشغل وظیفة مدرس تخصص

  :لترشیح أفضلھم للوظیفة  على النحو التالي " انجلیزي
  كلیة اآلداب جامعة القاھرة    محمد حمد عنانى / د.أ
  كلیة اآلداب جامعة القاھرة  سحر صبحى عبدالحكیم/ د.أ
  كلیة اآلداب جامعة القاھرة    آمال على مظھر/ د.أ

 .رئیس الجامعة للتفضل بالموافقة  على اللجان / د.مع الموافقة على رفع األسماء للسید أ
  
لمن یرشحوا لوظیفة عضو ھیئة تدریس بقسم اللغة ) للتدریس الكفاءة المتطلبة ( النظر في ترشیح لجنة االستماع  .3

 :االنجلیزیة بالكلیة على النحو التالي  
 .وترجمة  مدرس تخصص لسانیات) 1(عدد 
  .مدرس تخصص أدب انجلیزي) 1(عدد

  .رئیس الجامعة للتفضل بالموافقة على اللجنة / ورفع األسماء للسید األستاذ الدكتور 
 - : القرار  
  .شكیل اللجنة تؤجل ت

  
 –اللغة االنجلیزیة ( على ترشیحات مجالــس  أقسـام   10/8/2016وافق مجلس الكلیة بجلستھ المنعقدة في .4

لشغل  وظیفة معیدین جدد من خریجي دور مایو ) االثار والدراسات الیونانیة والرومانیة   –الفلسفة    –االجتماع 
  :على النحو التالي  2015

  -:االنجلیزیة  رشحقسم اللغة : أوًال
  ).شعبة أدب ( شیماء محمد محمود جوھر   في وظیفة معیدة بالقسم  / اآلنسة

  - :قسم االجتماع رشح: ثانًیا 
  ).شعبة االتصال واالعالم (مریم شحاتھ ابراھیم شحاتھ   في وظیفة معیدة بالقسم / اآلنسة 

  -:قسم الفلسفة رشح: ثالثًا 
  ).شعبة عامة ( في وظیفة معیدة  بالقسم  بسنت محمد محمد نعیم   / اآلنسة
  -:قسم اآلثار والدراسات الیونانیة والرومانیة  رشح: رابعًا 
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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
المنافسة محلیأ و اقلیمًیا من خالل برامج دراسیة متمیزة فى 
مرحلتى اللیسانس والدراسات العلیا تسھم فى الرقى و التنمیة 

 .  للمجتمعالمستدامة 

  .لبنى فوزي محمود عبده دسوقى    في وظیفة معید  بالقسم/ األنسة
 ألوائل خریجي الكلیة ممــن 2017/2018حتى 2013/2014وذلك  طبقا للخطة الخمسیة المعتمدة لتعیین المعیدین 

  .1972لسنة 49تنطبق علیھم شروط التعیین و قواعد المفاضلة طبقا لقانون تنظیم الجامعات رقم 
  
  

 :موضوعات شئون الطالب :    ًاخامس
  
 :، وحدة القیاس و التقویم    MISبشأن الرؤیة العامة و االنجازات لوحدات الجودة ، وحدة  - 1

 :وحدة الجودة   ) أ(
 :ة المدیر التنفیذي لوحدة ضمان الجودة باآلتي إبراھیم مرجون/ أفاد السید الدكتور  -

 .تم توجیھ خطاب لألقسام العلمیة بشأن شروط وضع االمتحان اإللیكتروني  - 1
 .تم االتفاق على آخر شروط للكتاب الجامعي  - 2
 .أن الكلیة بصدد التقدم للحصول على اعتماد األیزو للجھاز اإلداري ، و اعتماد أحد البرامج بالكلیة  - 3
 : MISوحدة  ) ب(

 –اللغة العربیة ( أحمد عطیھ المدیر التنفیذي للوحدة بأنھ تم االنتھاء من إعالن نتائج أقسام / أفاد السید الدكتور -
  ) . والدراسات الیونانیة والرومانیةاآلثار  –الفلسفة  -الجغرافیا  –التاریخ  –اللغة اإلنجلیزیة 

عمید الكلیة ، السید األستاذ  - محمد رفعت اإلمام / كتور أحمد عطیھ للسید األستاذ الد/ كما قدم السید الدكتور  -
على السید وكیل الكلیة لشؤون التعلیم و الطالب ، و كذلك رؤساء الكنتروالت ، لتعاونھم في إنھاء و / الدكتور 

 .إنجاز النتائج 
  :وحدة القیاس و التقویم ) ج(         

بدور عبد المقصود ، و كذلك الفریق / ھ الشكر للسیدة الدكتورة محمد رفعت بتوجی/ قام السید األستاذ الدكتور  - 
- 2015لیكترونیة للعام الجامعي متحانات اإلاإلداري المعاون لھا في الوحدة لما بذلوه من جھد واضح ومتمیز بشأن اإل

2016 .  
 - : القرار  

  وافق مجلس الكلیة 
 
  . 2016-2015انات دور سبتمبر للعام الجامعي موعدًا المتح 18/9/2016تم تحدید یوم األحد الموافق  - 3

 - : 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
المنافسة محلیأ و اقلیمًیا من خالل برامج دراسیة متمیزة فى 
مرحلتى اللیسانس والدراسات العلیا تسھم فى الرقى و التنمیة 

 .  للمجتمعالمستدامة 

  .الواردة من األقسام العلمیة السبعة  2017- 2016تم اعتماد توزیع المقررات للفصل الدراسي األول للعام الجامعي - 4
 - : القرار  

  .علمًاأحیط  مجلس الكلیة 
  
  
  :على النحو اآلتي  2017- 2016للعام الجامعي  تم الموافقة على منسقي الدعم الطالبي- 5

  :قسم اللغة العربیة :أوًال 
 الفرقة الرابعة الفرقة الثالثة الفرقة الثانیة الفرقة األولى منسق عام 

  بدور عبد المقصود.د إیمان بركات.د

  محمد أبوعلي .د

  محمد محفوظ.د

 إیمان رضوان .د

  أحمد عطیھ .د

  مروة شحاتھ.د

 غادة عشبة.د

  عبد الواحد الشیخ .د.أ

  أمنیة عیسى .د

  إیمان عبد السمیع .د

 

أسماء شمس الدین .د
  ھدى عیسى .د

  محمد الفقي .د

 عصام وھبان .د

  :قسم اللغة اإلنجلیزیة :ثانیًا 
 الفرقة الرابعة الفرقة الثالثة الفرقة الثانیة الفرقة األولى منسق عام

  ناجي رشوان .د )أدب ولغة (أسماء الشیخ  .د نھلة نجیب .د نھلة نجیب .د

 )أدب ولغة (

( إیمان الملیجي .د.أ
   )لغة

( میراندا الزوكة .د
 )أدب

  :قسم التاریخ و اآلثار المصریة و اإلسالمیة :ثالثًا 
 الفرقة الرابعة الفرقة الثالثة الفرقة الثانیة الفرقة األولى منسق عام

عبد المنعم .د.أ
 مجاھد

 كارم القاضي.د تیسیر شادي .د فایز أنور .د مرفت فراج .د

  :قسم الجغرافیا :رابعًا 
 الفرقة الرابعة الفرقة الثالثة الفرقة الثانیة الفرقة األولى منسق عام

عبد العظیم أحمد عبد .د.أ
 العظیم

 ماجد شعلة .د.أ محمد عبد القادر.د.أ یاسر السید.د عالء عزت .د.أ
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  :رؤیة الكلیة 
تتطلع الكلیة إلى أن تكون مؤسسة تعلیمیة وبحثیة معتمدة تحتل 

مستوى  بأساتذتھا وخریجیھا إلى وتصل مكانة مرموقة بین نظائرھا
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  :قسم الفلسفة :خامسًا 
 شعبة السیاسة الفرقة الرابعة الفرقة الثالثة الفرقة الثانیة ة األولىالفرق منسق عام

  حیاة إبراھیم .د

 عزة بلتاجي .أ

  رشا رجب .د

 زینب العبد .أ

محمد رضا عبد .د
  الفتاح

 نشوى سالم .أ

حسام .د
  رحومھ

 آیات زكریا.أ

  منى عثمان .د

 زینب حمیده.أ

 أمیرة حموده.أ

  
  :قسم االجتماع :سادسًا 

 الفرقة الرابعة الفرقة الثالثة الفرقة الثانیة الفرقة األولى ممنسق عا
 ناجي بدر .د رھام رضوان .د أشرف البھي .د خالد شحاتھ.د السید شحاتھ .د

  
  :قسم اآلثار و الدراسات الیونانیة و الرومانیة:سابعًا 

 الفرقة الرابعة الفرقة الثالثة الفرقة الثانیة الفرقة األولى منسق عام
 عبیر قاسم .د شیرویت فضل .د حنان الشافعي .د سماح الصاوي.د نھى عبد الرحمن.د
  

 - : القرار  
  .وافق مجلس الكلیة 

  
  : 2017- 2016تم الموافقة على تشكیل لجان فحص الكتاب الجامعي للعام الجامعي  - 6

  :قسم اللغة العربیة : أوُال 
 رئیسًا محمود فراج.د.أ

 عضوًا إیمان بركات.د
 عضو الجودة یمن سالمأ.د

  
  :قسم اللغة اإلنجلیزیة: ثانیًا 

لغة ( میراندا الزوكة .د
( 

 رئیسًا

 عضوًا )أدب ( ناجي رشوان .د
 عضو الجودة نھلة نجیب .د
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  :رؤیة الكلیة 
تتطلع الكلیة إلى أن تكون مؤسسة تعلیمیة وبحثیة معتمدة تحتل 
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  :قسم التاریخ و اآلثار المصریة و اإلسالمیة : ثالثًا 
 رئیسًا أحمد عبد العزیز.د.أ

 عضوًا وفدي أبوالنضر .د
 عضو الجودة رجونة إبراھیم م.د

  
  :قسم الجغرافیا: رابعًا 

 رئیسًا محمد مجدي تراب .د.أ
 عضوًا عالء عزت .د.أ

 عضو الجودة أیمن سالم .د
  

  :قسم الفلسفة: خامسًا
 رئیسًا میالدغالي  .د.أ
 عضوًا حیاه إبراھیم .د
 عضو الجودة سماح الصاوي .د

  
  :قسم االجتماع: سادسًا
 رئیسًا مجدي بیومي .د
 عضوًا أشرف البھي .د
 عضو الجودة تیسیر شادي .د

  
  :قسم اآلثار و الدراسات الیونانیة و الرومانیة : سابعًا
 رئیسًا حنان الشافعي .د
 عضوًا شیرویت فضل .د
 عضو الجودة سماح الصاوي .د

  
 - : القرار  

  .وافق مجلس الكلیة 
  
  
ة اإلنجلیزیة بشأن تجمید قبول طالب شعبة اللغة للعام الجامعي وافقت اللجنة على الخطاب المرفوع من قسم اللغ- 7

نظرًا لعدم توافر أعضاء ھیئة تدریس بالقسم ، مع استمرار شعبة اللغة لطالب الفرقة الثانیة للعام  2016-2017
  .و حتى تخرجھم ، و استمرار العمل بشعبة األدب  2017-2016الجامعي 
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  .وافق مجلس الكلیة 

  
  : وافقت اللجنة على شروط قبول الطالب بشعبة اإلعالم بقسم االجتماع على النحو اآلتي  - 8

  .أن یكون الطالب ناجحًا و منقوًال إلى الفرقة الثالثة بدون مواد  -
 " .جید " عن  ) سوسویولوجیا االتصال و اإلعالم ( أال یقل تقدیر الطالب في مادة  -
 .ذین الشرطین بالنظر للمجموع الكلي تتم المفاضلة بین الطالب في ضوء ھ -
 .اجتیاز المقابلة الشخصیة  -

 - : القرار  
  .وافق مجلس الكلیة 

  
رفض أعضاء اللجنة الشروط الخاصة بالقبول بشعبتي اآلثار المصریة و اإلسالمیة بقسم التاریخ و اآلثار  - 9

لشروط السابقة و التي تتفق مع معاییر وحدة المصریة و اإلسالمیة المرفوعة من مجلس قسم التاریخ ، مع االلتزام با
  :ضمان الجودة ، و ھي 

یقبل القسم كل المتقدمین لھ من مجموع الطالب الملتحقین بالكلیة وفقًا : فیما یتعلق بآلیة القبول بالقسم : أوًال  -
قبولین قد سبق لھم أن یكون الم –في حال المفاضلة  –و ُیفضل . للسیاسة العامة التي تعتمدھا الجامعة و الكلیة 

  .دراسة مقررات تاریخیة في مرحلة الثانویة العامة أي من خریجي الشعبة األدبیة 
فیما یتعلق بآلیة القبول بشعبتي اآلثار المصریة و اإلسالمیة ، فقد وافق المجلس بأغلبیة أعضاءه أن :  ثانیًا -

مین و المنقولین إلى الفرقة الثانیة دون مواد ، یكون االلتحاق بھاتین الشعبتین لألعلى تقدیرًا من مجموع المتقد
  .و ذلك في إطار النسبة التي یحددھا القسم سنویًا ألعداد المقبولین بالشعبتین 

 - : القرار  
  .وافق مجلس الكلیة 

 

  :الدراسات العلیاموضوعات :   ًاسادس
  
على قبول خریجي قسم اللغة اإلنجلیزیة م 21/5/2016موافقة مجلس قسم اللغة اإلنجلیزیة بجلستھ المنعقدة بتاریخ  .1

ة اآل  ي بكلی ام دراس تیفاء ع روط اس ي بش ام واألساس میھا الع ة بقس ة التربی ھ ودراسدبكلی اح فی واد  ةاب والنج الم
  :التالیة

  أدب 2نقد وأدب كالسیكى   – 1
  أدب 2تراث كالسیكى  -2
  4نقد  -3
  4شعر رومانسى  -4
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اء الشخص   يالمساھمة ف  ،و ذات         حل مشكالتھ ، و بن ویم ال اون و التق راءات تتسم باالستقاللیة و التع واطنین من خالل إج اء و الم یم االنتم ة ق ي یة المصریة و تنمی
 .والمستمر 
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  :رؤیة الكلیة 
تتطلع الكلیة إلى أن تكون مؤسسة تعلیمیة وبحثیة معتمدة تحتل 

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

 .  للمجتمعالمستدامة 

  4ادب مقارن  -7
  4 شعر فیكتورى وحدیث -6

 - : القرار  
  .وافق مجلس الكلیة 

  

اریخ   .2 دة بت تھ المنعق ة بجلس ة اإلنجلیزی م اللغ س قس ة مجل ا  21/5/2016موافق ات العلی واد الدراس ع م ى توزی م عل
  . م 2017/ 2016ماجستیر أدب إنجلیزى الفصل الدراسى األول فصل الخریف 

 - : القرار  
  .وافق مجلس الكلیة 

  
اء   مھا ط/ تسجیل بحث الطالبة  .3 ك بن ھ سلیمان العشماوى لدرجة الماجستیر فى اآلداب بنظام الساعات المعتمدة وذل

ى        : م فى موضوع 1/8/2016على موافقة مجلس القسم بتاریخ  لمین ف ر المس وال الشخصیة لغی تطور قضایا األح
  ) م 1955 -1922(  مصر 

   لمعاصر بقسم التاریخ وا أستاذ التاریخ الحدیثاإلمام       محمد رفعت/ د.أ: تحت إشراف 
  مدرس  التاریخ الحدیث المساعد بكلیة اآلداب جامعة دمنھور أحمد خمیس الفقى     /  د                           

 - : القرار  
  .وافق مجلس الكلیة 

  
  -:مخاطبة االقسام العلمیة بشأن إرسال التالى  .4

  كادیمیین و تخصصاتھم ن األیأسماء المرشد – 1 
    التخصصات المختلفةرقام الھواتف للمحكمین فى أقائمة بأسماء و   - 2
  2016/2017بفصل الخریف للعام الجامعى  مقررات توزیع ال – 3
رغبة االقسام فى االشتراك فى وضع خطة برنامج ماجستير الدراسات البينية والمقارنة المقتـرح  تدريسـها    –  4

  .باللغة اإلنجليزية
 - : القرار  

  .الكلیة  وافق مجلس
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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
المنافسة محلیأ و اقلیمًیا من خالل برامج دراسیة متمیزة فى 
مرحلتى اللیسانس والدراسات العلیا تسھم فى الرقى و التنمیة 

 .  للمجتمعالمستدامة 

ب             .5 بق للطال م یس ى ل واد الت دریس الم ا وت ل مقاصة لھ دیم وعم ام ق تمت مناقشة امكانیة قبول تمھیدى ماجستیر نظ
  .دراستھا قبل قبولھ و الموضوع مطروح للمناقشة فى مجلس الكلیة 

 - : القرار  
  .رفض مجلس الكلیة 

  
ة الدراسات      یة و المقارنة باللغنوضع تصور الئحة ماجستیر الدراسات البی .6 ى لجن درس ف ة وت ة االنجلیزیة و الثقافی

 .العلیا التالیة
 - : القرار  

  .وافق مجلس الكلیة 
  

اریخ    .7 دة بت تھ المنعق المیة بجلس ریة واإلس ار المص اریخ واآلث م الت س قس ة مجل ون 1/8/2016موافق ى أن یك م عل
ابق      التقدیر جید ھو الحد األدنى لقبول طالب الدراسات العلیا بالتخصصات ا راره الس دیال لق ك تع لمختلفة للقسم وذل

ة             ة البواب د تمت مخاطب ك فق ى ذل ة بالقسم وعل ول بالتخصصات المختلف دیر مقب والخاص بقبول الحاصلین على تق
 .اإللكترونیة وتم رفع اإلعالن الذي تم وضعھ من قبل

 - :   القرار
  .وافق مجلس الكلیة 

  
ى المج  .8 ة           وضع تواریخ استالم االبحاث للنشر ف ي نھای ي ف ع الحواش أن وض ام بش ة األقس ر ومخاطب ول النش ة وقب ل

 endnotesالبحث 
 - : القرار  

  .وافق مجلس الكلیة 
 

ن      / إیقاف قید الطالب  .9 ارا م ام أول إعتب دة ع بح لم ى  12/10/2016مصطفى أحمد سعید ص م 2017/ 11/10م وحت
ریة واإلس         ار المص اریخ واآلث م الت ة مجلس قس ى موافق اریخ    وذلك بناء عل دة بت تھ المنعق  م1/8/2016المیة بجلس

 . وموافقة لجنة االشراف 
 - : القرار  

  .وافق مجلس الكلیة 
  

دة     / تسجیل بحث الطالبة  .10 اعات المعتم اء   ) إیرین قندیل تامر قندیل  لدرجة الدكتوراة فى اآلداب بنظام الس ك بن وذل
وع  1/8/2016على موافقة مجلس القسم بتاریخ  ة : م فى موض ماس    حولی و الش ة   ) م 995 -959( لی دراسة نقدی

  تاریخیة 

  بكلية اآلداب جامعة دمنهور  المتفرغ  على أحمد السيد            أستاذ التاريخ الوسيط / د.أ: تحت إشراف 
  ياسر مصطفى عبد الوهاب         أستاذ التاريخ الوسيط  المساعد بكلية اآلداب جامعة كفر الشيخ  / د    
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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
المنافسة محلیأ و اقلیمًیا من خالل برامج دراسیة متمیزة فى 
مرحلتى اللیسانس والدراسات العلیا تسھم فى الرقى و التنمیة 

 .  للمجتمعالمستدامة 

  
 -  :القرار  

  .وافق مجلس الكلیة 
  

إیمان عبد السالم على حسین العریان  لدرجة الماجستیر  فى اآلداب بنظام الساعات المعتمدة  / تسجیل بحث الطالبة  .11
اریخ      )  م بت س القس ة مجل ى موافق اء عل ك بن وع  1/8/2016وذل ى موض ین    : م ف ات ىب ى العالق یة ف الدبلوماس

  ) ھـ 648 -612/ م 1250 -1215( إنعكاسھا على الشرق الالتینى اإلمبراطور فردریك الثانى واألیوبین و
  بكلیة اآلداب جامعة دمنھور  المتفرغ  على أحمد السید               أستاذ التاریخ الوسیط / د.أ: تحت إشراف 

  الشیخ  أستاذ التاریخ الوسیط  المساعد بكلیة اآلداب جامعة كفر        یاسر مصطفى عبد الوھاب         / د  
 - : القرار  

  .وافق مجلس الكلیة 
  

اریخ     .12 دة بت تھ المنعق اد    1/8/2016موافقة مجلس قسم التاریخ واآلثار المصریة واإلسالمیة بجلس ذر إعتم ى تع م عل
 م2016نتیجة الدراسات العلیا مرحلة الماجستیر تخصص التاریخ الحدیث بنظام الساعات المعتمدة عن فصل الربیع 

 .  
 - : القرار  

  .وافق مجلس الكلیة 
  

ب   .13 ى اآلداب          / تشكیل لجنة الحكم والمناقشة  للطال تیر   ف جل لدرجة الماجس ارى  المس د الب م عب إسالم مسعود قاس
اریخ     ) نظام الساعات المعتمدة ( ریة واإلسالمیة شعبة الت اریخ حدیث  (من قسم التاریخ واآلثار المص ى   ) ت اء عل بن

نوات     م  ب3/7/2016موافقة مجلس القسم فى  ن خمس س ر م ناء على االلتماس المقدم من الطالب وذلك لمرور أكث
ا   : "فى موضوع"على التحاقھ بالدراسات العلیا وذلك    -1876الدولة العثمانیة وتطور الحركة الوطنیة فى بلغاری

  : على النحو التالى . م1908

داب جامعـة  بكليـة اآل   المتفـرغ   أستاذ التاريخ الحديث   صالح أحمد هريدى / د.أ

  دمنهور

رئيســـــا 
  ومناقشا

إيمان محمد عبـد المـنعم   / د.أ
  عامر 

  مناقشًا  أستاذ التاريخ الحديث  بكلية اآلداب جامعة القاهرة  

  مشرفًا  أستاذ التاريخ الحديث بكلية اآلداب جامعة دمنهور    أحمد عبد العزيز عيسى / د.أ

  م 2009فصل الخریف : علما بأن تاريخ التسجيل

 - : ر  القرا
  .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
المنافسة محلیأ و اقلیمًیا من خالل برامج دراسیة متمیزة فى 
مرحلتى اللیسانس والدراسات العلیا تسھم فى الرقى و التنمیة 

 .  للمجتمعالمستدامة 

م على تشكیل اإلرشاد 1/8/2016موافقة مجلس قسم التاریخ واآلثار المصریة واإلسالمیة بجلستھ المنعقدة بتاریخ  .14
  . األكادیمى للدراسات العلیا 

 - : القرار  
  .وافق مجلس الكلیة 

  
دة     زینب حمیدة عبد العزیز إبراھیم  المسجل/ مد فترة تسجیل بحث الطالبة   .15 م الفلسفة لم تیر  بقس ة  لدرجة الماجس

ن    داء م ى  11/7/2016عام أول ابت راف ومجلس القسم         10/7/2017م وحت ة اإلش ة لجن ى موافق اء عل ك بن م  وذل
  . م 2011/ 11/7بجلستة المنعقدة بتاریخ 

 - : القرار  
  .وافق مجلس الكلیة 

  
فة        / مد فترة تسجیل بحث الطالب   .16 جلة  لدرجة الماجستیر  بقسم الفلس حات   المس د الش نظام  (السعید مختار محم

دیم ن   ) ق داء م ام أول ابت دة ع ى 2016/ 28/8لم راف    27/8/2017م  وحت ة اإلش ة لجن ى موافق اء عل ك بن م  وذل
  .م 2016/ 7/8ومجلس القسم بجلستة المنعقدة بتاریخ 

 - : القرار  
  .ق مجلس الكلیة واف
  

ى اآلداب     0حسین محمد إبراھیم أبو عیسى / تشكیل لجنة الحكم والمناقشة  للطالب  .17 تیر   ف المسجل لدرجة الماجس
  .م1/8/2016من قسم اللغة العربیة بناء على موافقة مجلس القسم فى ) نظام قدیم (

  :على النحو التالي
  رئيسا ومشرفًا  جامعة اإلسكندرية –بكلية اآلداب تفرغ الم أستاذ األدب العربي   محمد زكريا عناني/ د.أ
  مناقشًا  جامعة اإلسكندرية –أستاذ األدب العربي المتفرغ بكلية اآلداب   فوزي سعد عيسى/ د.أ
  مناقشًا  جامعة المنيا–بكلية دار العلوم  –أستاذ النقد والبالغة   عبد الجواد الفحام/ د.أ
  مشرفًا  جامعة دمنهور -بكلية اآلداب –لنقد والبالغة المساعد أستاذ ا  محمد محمود أبو علي / د

  .م2009/  11/  9علما بأن تاريخ التسجيل 
 - : القرار  

  .وافق مجلس الكلیة 
  
  
  



    

                                                                                                                                               
        Damanhur universityجامعة دمنھور                                                                                                                         
          Faculty of Art                                                                                                             كلیة اآلداب                   

                                                         
  

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

  :لكلیة رسالة ا
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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
المنافسة محلیأ و اقلیمًیا من خالل برامج دراسیة متمیزة فى 
مرحلتى اللیسانس والدراسات العلیا تسھم فى الرقى و التنمیة 

 .  للمجتمعالمستدامة 

  

ھبة عبد الرحمن سالم حسین  لدرجة الدكتوراه فى اآلداب بنظام الساعات المعتمدة تخصص / تسجیل بحث الطالبة  .18
واري   " في موضوع . م1/8/2016افقة مجلس قسم اللغة العربیة في تاریخ اللغة وذلك بناء على مو االستلزام الح

  تحت إشراف" في التعبیر القرآني لحوار األنبیاء العرب مع أقوامھم دراسة تداولیة

  ظ أستاذ العلوم اللغوية المتفرغ بكلية اآلداب جامعة دمنهورفمحمود فراج عبد الحا/ د.أ

بكليـة اآلداب جامعـة    –سم اللغة العربية للناطقين بغيرها ققي أستاذ العلوم اللغوية ورئيس صبحي إبراهيم الف/ د.أ

  .طنطا

 - : القرار  
  .وافق مجلس الكلیة 

  
ب   .19 ث الطال جیل بح دة      / تس اعات المعتم ام الس ى اآلداب بنظ دكتوراه ف ة ال زي  لدرج راھیم العزی زي إب ده العزی عب

السبك بین " في موضوع . م1/8/2016س قسم اللغة العربیة في تاریخ تخصص اللغة وذلك بناء على موافقة مجل
  تحت إشراف" روایتي زینب لمحمد حسین ھیكل وقصة مدینتین لتشارلز دیكنز دراسة تقابلیة

  أستاذ العلوم اللغوية المتفرغ بكلية اآلداب جامعة دمنهور  ظ فمحمود فراج عبد الحا/ د.أ

بكلية اآلداب جامعـة   –العلوم اللغوية ورئيس فسم اللغة العربية للناطقين بغيرها أستاذ  صبحي إبراهيم الفقي / د.أ

  .طنطا

 - : القرار  
  .وافق مجلس الكلیة 

  
علي محمد محمد جمیعي  لدرجة الدكتوراه فى اآلداب بنظام الساعات المعتمدة تخصص اللغة / تسجیل بحث الطالب  .20

ة العربی      س قسم اللغ ة مجل اریخ   وذلك بناء على موافق ي ت وع   . م1/8/2016ة ف ي موض ي    "ف ة ف القواعد التحویلی
  تحت إشراف" تحلیلیة -المعلقات السبع دراسة وصفیة

  ظ أستاذ العلوم اللغوية المتفرغ بكلية اآلداب جامعة دمنهورفمحمود فراج عبد الحا/ د.أ

  .سامح عمر أستاذ العلوم اللغوية بكلية اآلداب جامعة بنها/ د.أ

 - : القرار  
  .فق مجلس الكلیة وا
  



    

                                                                                                                                               
        Damanhur universityجامعة دمنھور                                                                                                                         
          Faculty of Art                                                                                                             كلیة اآلداب                   

                                                         
  

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

  :لكلیة رسالة ا
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

المستمر للبرامج التعلیمیة و القدرات العلمیة و البحثیة ألساتذتھا  الجودة التعلیمیة و البحثیة ، و مواكبة التطورات العلمیة و الفكریة و التكنولوجیة ، و ذلك بالتطویر
، 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

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

  ==========================================================================  
      0453367942فاكس  + ت    -0453367941: ت          ~ 15 ~                          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  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 

 .  للمجتمعالمستدامة 

ص        / تسجیل بحث الطالب  .21 دة تخص اعات المعتم ام الس ى اآلداب بنظ دكتوراه ف ھشام فاروق محمد رسالن  لدرجة ال
اریخ     ي ت ة ف وع   . م1/8/2016الدراسات األدبیة والنقدیة وذلك بناء على موافقة مجلس قسم اللغة العربی ي موض ف

  تحت إشراف" رآنیة دراسة تطبیقیة في قصة موسى علیھ السالمالصورة الفنیة والتشكیل الجمالي في القصة الق

  فوزي سعد عيسى أستاذ األدب العربي المتفرغ بكلية اآلداب جامعة اإلسكندرية/ د.أ

  محمد محمود أبو علي أستاذ النقد البالغة المساعد بكلية اآلداب جامعة دمنهور / د.أ

 - : القرار  
  .وافق مجلس الكلیة 

  
دة     / لب تسجیل بحث الطا .22 اعات المعتم ام الس محیي الدین صالح عبد الحمید مبارك  لدرجة الدكتوراه فى اآلداب بنظ

اریخ       ي ت ة ف ة العربی ي  . م1/8/2016تخصص الدراسات األدبیة والنقدیة وذلك بناء على موافقة مجلس قسم اللغ ف
  إشرافتحت " موضوع شعریة النص األخیر دراسة نقدیة في إبداع السیاب ودنقل ودرویش

محمد مصطفى أبو شوارب أستاذ األدب بكلية التربية جامعة اإلسكندرية/ د.أ  

  محمد محمود أبو علي أستاذ النقد البالغة المساعد بكلية اآلداب جامعة دمنهور / د.أ

 - : القرار  
  .وافق مجلس الكلیة 

  

فى اآلداب بنظام الساعات المعتمدة نھا ساري عبد الرحمن عبد العاطي  لدرجة الماجستیر / تسجیل بحث الطالبة  - .23
اریخ       ي ت ة ف ة العربی ي  . م1/8/2016تخصص الدراسات األدبیة والنقدیة وذلك بناء على موافقة مجلس قسم اللغ ف

  تحت إشراف" موضوع االتجاه الوجداني في شعر فوزي عیسى 

  نهور محمد محمود أبو علي أستاذ النقد البالغة المساعد بكلية اآلداب جامعة دم/ د.أ

  أسماء محمود شمس الدين أستاذ األدب المساعد بكلية اآلداب جامعة دمنهور/ د.أ

 - : القرار  
  .وافق مجلس الكلیة 

  

دة           / تعدیل موضوع بحث الطالب .24 اعات المعتم ام الس دكتوراه بنظ جل لدرجة ال ار المس د النج د المجی د عب محمد محم
  "طناب في تفسیر الرازي دراسة في ضوء الدرس األسلوبياال" ن ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم
ى  لوبي     " إل درس األس وء ال ي ض ة ف رازي دراس یر ال ي تفس االعتراض ف اب ب وھر   " االطن س ج دیل ال یم ذا التع وھ

  .م1/8/2016الموضوع وذلك بناء على موافقة مجلس قسم اللغة العربیة في تاریخ 
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  :رؤیة الكلیة 
تتطلع الكلیة إلى أن تكون مؤسسة تعلیمیة وبحثیة معتمدة تحتل 

مستوى  بأساتذتھا وخریجیھا إلى وتصل مكانة مرموقة بین نظائرھا
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 .  للمجتمعالمستدامة 

 - : القرار  
  .وافق مجلس الكلیة 

  
ى         / وضوع بحث الطالب تعدیل م .25 اء عل ك بن م الجغرافیاوذل تیر قس جل لدرجة الماجس یونى المس مصطفى محمود بس

اریخ     م بت س القس ة مجل تخدام          2/8/2016موافق دوار باس ر ال ز كف ى مرك ت ف اتف الثاب بكة الھ وع ش ى موض ف
ى ر      سدرا –المعلومات الجغرافیھ  ت ف اتف الثاب بكة الھ االت لیصبح  ش دوار     ة فى جغرافیة االتص ر ال ز كف ف  مرك ی

  .درایة فى جغرافیة االتصاالت وھذا التعدیل ال یمس جوھر الموضوع –باستخدام المعلومات الجغرافیھ 
 - : القرار  

  .وافق مجلس الكلیة 
  

ى    / تعدیل موضوع بحث الطالب  .26 اء عل ك بن محمد شعبان احمد عمارة  المسجل لدرجة الماجستیر قسم الجغرافیاوذل
س ال  ة مجل اریخ  موافق م بت وع    2/8/2016قس ى موض ر    "ف ى مص رب ف ون الع ة    –الالجئ ى الجغرافی ة ف دراس

كندریة   "لبصبح " السیاسیة ة السیاسیة     –دراسة حالة الالجئین السوریین فى محافظة االس ى الجغرافی ة ف " دراس
  .وھذا التعدیل ال یمس جوھر الموضوع 

 - : القرار  
  .وافق مجلس الكلیة 

  
ا  ) علي أحمد السید / د.عبد المنعم مجاھد، وأ/ د.أ( لتاریخ وردت مخاطبة قسم ا .27 بشأن مخاطبة لجنة الدراسات العلی

نھم التخصصات     تثنى م بشأن تعدیل القرار الذي اتخذ سابًقا بعدم السماح للمدرسین بالتدریس بالدراسات العلیا لیس
ة  وعلى ذلك فالموضوع مطروح للمناقشة في . النادرة والتطبیقیة واللغات مجلس الكلیة أو إحالتھ للمناقشة في لجن

 .2016/ 9/  4الدراسات العلیا التالیة بتاریخ 
  .وافق المجلس على أال یكون المدرس منفردًا وانما تحت اشراف األستاذ : قرار اللجنة 

 - : القرار  
وضوع على جمیع األقسام یعمم ھذا الم و للشق التطبیقى أوالعملى) ساعة ( ال ینفرد المدرس بالمقرر وانما یأخذ 

محمد / د.أ العلمیة بشرط أن یطلب األستاذ ذلك وموافقة مجلس القسم على ترشیح المدرس  مع تسجیل اعتراض 
أحمد عبدالعزیز/د.عبدالقادر و أ  

 
 

ور        .28 رط حض ول بش دیر مقب اجحین بتق ریجین الن ول الخ ة    موافقة مجلس قسم اللغة اإلنجلیزیة على قب السنة التكمیلی
  .السابق ذكرھاالمواد الستھ وبھا 

 - : القرار  
  .وافق مجلس الكلیة 

  
ریجین والدراسات    .29 بخصوص امكانیة قبول خریجى ھذا العام و اعطاء نسخ من نتیجة السنة الرابعة والتراكمى للخ

  .العلیا
 - : القرار  

  .رفض 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
المنافسة محلیأ و اقلیمًیا من خالل برامج دراسیة متمیزة فى 
مرحلتى اللیسانس والدراسات العلیا تسھم فى الرقى و التنمیة 

 .  للمجتمعالمستدامة 

  
ب      بخصوص امكانیة دمج السنة التمھیدیة على النظام القدیم بالساعا .30 د الطال ى ال یعی ل مقاصة حت ت المعتمدة و عم

  .دراسة نفس المواد في سنة أخرى
 - : القرار  

  .رفض مجلس الكلیة 
  

  .بخصوص امكانیة اعادة بعض مواد التكمیلى في دور سبتمبر وھل ھناك حد أقصى لعدد المواد  .31

 - : القرار  
  .وافق مجلس الكلیة على اعادة كل ما ھو مقبول أو راسب 

  
  .التربیة بتقدیر جید واستبدال المواد التكمیلیة  بدبلومة اللغویات التطبیقیة  ةامكانیة قبول خریجى كلی بخصوص .32

 - : القرار  
  .رفض مجلس الكلیة

  
ة والثقافیة والمقارنھ باللغة بینیوافقت لجنة الدراسات العلیاعلى التقدم بفكرة مجلة متخصصة في الدراسات ال .33

  .اللغة العربیة بدولى و قد یتم الحاق ابحاث م بھا یوالتحك ةاالنجلیزی
 - : القرار  

  .وافق مجلس الكلیة 
  
  
  

 :العالقات الثقافیة والخارجیة موضوعات :  سابعًا
  
علي مشاركة  1/8/2016موافقة مجلس قسم التاریخ واآلثار المصریة واإلسالمیة بجلستھ المنعقدة بتاریخ  .1

االستاذ المتفرغ بالقسم  بالمؤتمر الدولي بمدینة باجة  –دي صالح احمد ھری/ السید االستاذ الدكتور 
الھویة المملوكیة من خالل تركة قیطاس بیك الصغیر " بالجمھوریة التونسیة ببحث مقبول تحت عنوان 

الي  24في الفترة من " خالل النصف االول من القرن الثامن عشر  –االعور امیر الحج في مصر العثمانیة 
   2016نوفمبر  26
 - : 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
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بان مؤسسة  1/8/2016احاطة مجلس قسم التاریخ واآلثار المصریة واإلسالمیة بجلستھ المنعقدة بتاریخ  .2
التمیمي للبحث العلمي والمعلومات بالجمھوریة التونسیة قد تبنت ترجمة بعض أبحاث السید االستاذ 

 .فرغ بالقسم  االستاذ المت –صالح احمد ھریدي / الدكتور 
 - : القرار  

  .أحیط  مجلس الكلیة علمًا 
  
علي مشاركة السید  1/8/2016موافقة مجلس قسم التاریخ واآلثار المصریة واإلسالمیة بجلستھ المنعقدة بتاریخ   .3

المؤثرات الحضاریة " االستاذ المساعد بالقسم ببحث تحت عنوان  –ابراھیم محمد علي مرجونة / الدكتور 
بالمؤتمر الدولي الذي سیعقد بالجامعة "  الثامن المیالدي / ة بین عمان والصین خالل القرن الثاني الھجري المتبادل

 .2016اكتوبر  6الي  5االسالمیة بمالیزیا في الفترة من 
 - : القرار  

  .وافق مجلس الكلیة 
 

علي مشاركة السیدة  1/8/2016یخ موافقة مجلس قسم التاریخ واآلثار المصریة واإلسالمیة بجلستھ المنعقدة بتار .4
السلع التجاریة المتبادلة بین عمان والصین " المدرس بالقسم  ببحث تحت عنوان  –تیسیر محمد شادي / الدكتورة 

بالمؤتمر الدولي الذي سیعقد بالجامعة االسالمیة بمالیزیا في " العاشر المیالدي / خالل القرن الرابع الھجري 
 .2016وبر اكت 6الي  5الفترة من 

 - : القرار  
  .وافق مجلس الكلیة 

  
علي مشاركة السیدة  1/8/2016موافقة مجلس قسم التاریخ واآلثار المصریة واإلسالمیة بجلستھ المنعقدة بتاریخ  .5

" الھویة الثقافیة في غرب االندلس " المدرس بالقسم  ببحث تحت عنوان  –شیماء عبدالحمید البنا / الدكتورة 
 .2016نوفمبر  26الي  24لي الذي سیعقد بمدینة باجة بالجمھوریة التونسیة في الفترة من بالمؤتمر الدو

 - : القرار  
  .وافق مجلس الكلیة 

  
بالدعوة الموجھة  1/8/2016احاطة مجلس قسم التاریخ واآلثار المصریة واإلسالمیة بجلستھ المنعقدة بتاریخ  .6

 15لقسم لحضور ندوة دولیة بجامعة كامبردج  وذلك في المدرس المساعد با –احمد محمد عبدالقوي/ للسید
 .2016اغسطس 

 - : القرار  
  .أحیط  مجلس الكلیة علمًا 

  
احمد محمد / بان السید 1/8/2016احاطة مجلس قسم التاریخ واآلثار المصریة واإلسالمیة بجلستھ المنعقدة بتاریخ  .7

اسطورة الكاھن یوحنا وأثارھا علي الصراع " ان المدرس المساعد بالقسم  قد شارك ببحث تحت عنو –عبدالقوي
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  :رؤیة الكلیة 
تتطلع الكلیة إلى أن تكون مؤسسة تعلیمیة وبحثیة معتمدة تحتل 

مستوى  بأساتذتھا وخریجیھا إلى وتصل مكانة مرموقة بین نظائرھا
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بالمؤتمر الدولي االول في العالم في " الصلیبي االسالمي خالل القرنین الثاني عشر والثالث عشر المیالدیین 
 27تخصص الحروب الصلیبیة والعالقات بین الشرق والغرب والذي كان منعقدا في الدنمارك بادونسا في الفترة من 

 .2016/ 1/7لي ا 6/
 - : القرار  

  .أحیط  مجلس الكلیة علمًا 
  
بحضورالسیدة  4/8/2016احاطة مجلس قسم االثار والدراسات الیونانیة والرومانیة بجلستھ المنعقدة بتاریخ  .8

جامعة  –والتي اقیمت بكلیة االداب " یولیو  23ثورة " االستاذ المساعد بالقسم ندوة  –عبیر قاسم / الدكتورة
 .دمنھور 

 - : قرار  ال
  .أحیط  مجلس الكلیة علمًا 

  
بحضورالسیدة  4/8/2016احاطة مجلس قسم االثار والدراسات الیونانیة والرومانیة بجلستھ المنعقدة بتاریخ  .9

جامعة  –والتي اقیمت بكلیة االداب " یولیو  23ثورة " االستاذ المساعد بالقسم ندوة  –سماح الصاوي / الدكتورة
 .دمنھور 

 - : القرار  
  .أحیط  مجلس الكلیة علمًا 

  
بحضورالسیدة  4/8/2016احاطة مجلس قسم االثار والدراسات الیونانیة والرومانیة بجلستھ المنعقدة بتاریخ  .10

جامعة  –والتي اقیمت بكلیة االداب " یولیو  23ثورة " االستاذ المساعد بالقسم ندوة  –حنان الشافعي  / الدكتورة
 .دمنھور 

 - : القرار  
  .مجلس الكلیة علمًا   أحیط

  
  بمشاركة السیدة 4/8/2016احاطة مجلس قسم االثار والدراسات الیونانیة والرومانیة بجلستھ المنعقدة بتاریخ  .11

كیف " االستاذ المساعد بالقسم في ندوة مقامة بالمتحف القومي بورقة بحثیة بعنوان  –عبیر قاسم / الدكتورة
 . 17/7/2016وذلك یوم " وقع اثري العملي في اي م  فید من التدریبتاس

 - : القرار  
  .أحیط  مجلس الكلیة علمًا 

  
  بمشاركة السید 4/8/2016احاطة مجلس قسم االثار والدراسات الیونانیة والرومانیة بجلستھ المنعقدة بتاریخ  .12

المقابر " ثیة بعنوان االستاذ المساعد بالقسم في ندوة مقامة بالمتحف القومي بورقة بح –حنان الشافعي / الدكتورة
 . 17/7/2016وذلك یوم " المیرا ومدینة مارینا العلمین  بین   البرجیة ما

 - : القرار  
  .أحیط  مجلس الكلیة علمًا 
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علي حضور السیدة  4/8/2016موافقة مجلس قسم االثار والدراسات الیونانیة والرومانیة بجلستھ المنعقدة بتاریخ  .13

الستاذ المساعد بالقسم االجتماع النھائي لمشروع التمبس فبركات والذي یقام في جامعة ا –عبیر قاسم / الدكتورة  
حیث ان جامعة دمنھور احد الشركاء بھذا  2016اكتوبر  15-12بالمملكة المتحدة في الفترة من    نوتنجھام 

 .جامعة دمنھور ایة نفقات لھذا الشأن  المشروع ، ولن تتحمل 
 - : القرار  

  .الكلیة وافق مجلس 
  

باشتراك السیدة  4/8/2016احاطة مجلس قسم االثار والدراسات الیونانیة والرومانیة بجلستھ المنعقدة بتاریخ  .14
" ملتقي البرنامج الرئیسي لتأھیل الشباب للقیادة " االستاذ المساعد بالقسم  في برنامج  –عبیر قاسم / الدكتورة

 . 2/8/2016وحتي  31/7/2016والذي اقیم بالقاھرة في الفترة من 
 - : القرار  

  .أحیط  مجلس الكلیة علمًا 
  

عمید / د0بمناقشتھ للخطاب الوارد من السید ا 2/8/2016احاطة مجلس قسم الجغرافیا بجلستھ المنعقدة بتاریخ  .15
 الملك حمد بن عیسي ال خلیفة لتكنولوجیا المعلومات واالتصال في –الكلیة بخصوص االعالن عن جائزة الیونسكو 

 .م 2016مجال التعلیم للعام 
 - : القرار  

  .أحیط  مجلس الكلیة علمًا 
  

محمد عبدالقادر عبدالحمید  0د0بمشاركة السید ا 2/8/2016احاطة مجلس قسم الجغرافیا بجلستھ المنعقدة بتاریخ  .16
االستاذ المتفرغ  –عالء عزت شلبي / د0االستاذ بالقسم ، ا –عبدالعظیم احمد عبدالعظیم  0د0االستاذ بالقسم ، وا –

والذي عقد في الفترة من " الوطن العربي في مفترق الطرق " بالقسم في فعالیات المؤتمر الدولي السادس عشر 
  جامعة االسكندریة     –بكلیة االداب  2016/ 7/  28- 27

 -: القرار      
  .أحیط  مجلس الكلیة علمًا 

                                                                  

  :المكتبة موضوعات :   ًاثامن
 :قبول االھداءات الواردة الى المكتبة  .1

 ماعداد قسم البیانات مرصد التعلی 2013/2014وزارة التعلیم العالى حقائق وارقام العام الجامعى  -
 .العالى
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تتطلع الكلیة إلى أن تكون مؤسسة تعلیمیة وبحثیة معتمدة تحتل 

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 

 .  للمجتمعالمستدامة 

سعد السید / الصلبة  دادارة النقابات  2014  - 42مجلة االنسانیات االصدارة األولى الملحقة بالعدد  -
 .نسخھ    4  -أحمد مجدى  

سعد / رصد تراجع الزمام الزراعى د 2014  - 43مجلة االنسانیات االصدارة األولى الملحقة بالعدد  -
 .نسخھ    4  -السید أحمد مجدى  

 .نسخھ  1 –دلیل الدراسات العلیا بكلیة اآلداب جامعة الزقازیق  -
 .نسخھ 1لجغرافیا بكلیة اآلداب بقنا جامعة جنوب الوادى  دلیل الطالب الجامعى لبرنامج ا -
 .نسخھ 1كلیة اآلداب جامعة االسكندریة  2014دلیل  قسم الجغرافیا ونظم المعلومات الجغرافیة  -
 .صادرة مؤسسة الكوبت للتقدم العلمى  2016ینایر  92مجلة التقدم العلمى العدد  -
 محمد مجدى تراب/ د.اء الوارد من أداالھ -

 )2009مجلة المصریة للتغیر البیئى اصدارات خاصة ال(
 .أحمد عبدالسالم على حسنین نسخھ . د اخطار مشاكل زحف الرمال على الطرق  -
 .المجلة المصریة للتغیر البیئى المجلد الثامن العدد األول -

 محمد أبوعلى , شوقى بدر  یوسف  عن طریق د.االھداء الوارد من د -
  بل الثلج العامروایة ج    شوقى بدر یوسف. د
  االصالة والحداثة في األدب البحراوى    محمد محمود أبوعلى.د
  قراءات في اآلدب العالمى.. وجوه عظیمھ     شوقى بدر یوسف. د
  القصة القصیرة النسویة اللبنانیة انطولوجیا    شوقى بدر یوسف. د
  ببلوجرافیا نجیب محفوظ الجزء األول    شوقى بدر یوسف. د
  ببلوجرافیا نجیب محفوظ الجزء الثانى    شوقى بدر یوسف. د

 - : القرار  
  .وافق مجلس الكلیة 

  
ھ تخصص          / عودة األستاذ .2 ة حیث ان ى قسم المكتب ھانى محمد كتات  لمھام عملھ السابق وھو االشراف عل

 .مكتبات وخبرة في مجال المكتبات والقسم بحاجة الى كمشرف على مركز المكفوفین
 - : القرار  

  .یة وافق مجلس الكل
  
 :أحمد سعبد بشأن . اقتراحات  د .3
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=========================================================  

  :لكلیة رسالة ا
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

المستمر للبرامج التعلیمیة و القدرات العلمیة و البحثیة ألساتذتھا  الجودة التعلیمیة و البحثیة ، و مواكبة التطورات العلمیة و الفكریة و التكنولوجیة ، و ذلك بالتطویر
، 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

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

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

 .  للمجتمعالمستدامة 

دة    2016/2017تخصیص الكتب الجدیدة المنتظر شراؤھا في العام المالي الجدید : أوال  لألقسام والشعب الجدی
  .المزمع فتحھا وكذلك القدیمة والتى لیس لھا كتب متخصصة بالكلیة

د    ارض والمھ ن المع راؤھا م م ش ى ت ب الت رز الكت ة لف كیل لجن ًا تش اتھا  ثانی ي تخصص ا ف ة وتوزیعھ اه والقدیم
  :المختلفة وتشكیل اللجنة كالتالي 

  رئیسًا    أحمد سعید. د
  عضوًا    یاسر السید. د
  عضوًا  مصطفى غالب. د

 .لمباشرة عملھا وكتابة تقریر بما تم  8/8/2016ان تجتمع اللجنة المشكلة غدا االثنین على 
 - : القرار  

  .وافق مجلس الكلیة 
  

  :  األزمات والطوارئوضوعات م:   ًاتاسع
  

 وحدة األزمات والطوارئجاء من موضوعات بمحضر  ماكل على  علمًا ووافق   مجلس الكلیة  أحیط .1
 . 7/8/2016بجلستھ في 

  
 محمد رفعت  االمام عمید الكلیة ورئیس المجلس الفكرة التى تقدم بھا للجامعة / د.طرح السید أ

ًا و اكادیمیًا و یخاصة كأرشیف للجامعة یستفاد منھ علمر كل االضابیر ووضعھا في غرفة االحض
 .بحثیًا  

 اعادة المتحف  عبیر قاسم فكرة تحویل مشروع االضابیر الى مشروع علمى و أیضا. وطرحت د
 .واخراج االثار من المخازن وتكلیف األقسام المعنیة باعداد الالزم لذلك

  
  .ظھر لعد اب   الثانیةالساعة ھذا وقد انتھى االجتماع 

  
  عمید الكلیةجلس ویس المرئ                           أمین المجلس                    

  
  محمد رفعت االمام/ د.أ                                رجب محمود رشا .د   


