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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

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

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

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

س والدراسات العلیا تسھم فى الرقى و التنمیة مرحلتى اللیسان
 .  المستدامة للمجتمع

  2016/2017لعام الجامعيا  لخامسامحضر مجلس الكلیة 
  14/12/2016  الموافقربعاءاألالمنعقد یوم 

**********  
محمد رفعت / ستاذ الدكتورالسید األ  برئاسةصباحًا عشرة  حادیةاجتمع مجلس الكلیة في تمام الساعة ال    

 -:بحضور كل من ة عمید الكلی  امـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاالم
 القائم بعمل وكیل الكلیة لشئون التعلیم والطالب    عبدالمنعم محمد مجاھد/ د.أ .1
 رئیس مجلس قسم اللغةاالنجلیزیة      ایمان حلمى الملیجى. د.أ .2
 مفوض بادارة مجلس قسم التاریخ     أحمد عبدالعزیز عیسى/ د.أ .3
 األستاذ بقسم الجغرافیا     محمد عبدالقادر عبدالحمید/ د.أ .4
 بقسم الفلسفةالمتفرغ األستاذ       میالد زكى غالي/ د.أ .5
 القائم بعمل رئیس مجلس قسم اآلثار      عبیر عبدالمحسن قاسم. د .6
 اللغة العربیةقسم  القائم بعمل رئیس مجلس       ایمان فؤاد بركات. د .7
 القائم بعمل رئیس مجلس قسم الفلسفة      عصام كمال المصري. د .8
 األستاذ المساعد بقسم اللغة االنجلیزیة        میراندا محمد خمیس الزوكة. د .9

 الفلسفةالمدرس بقسم       رشا محمود رجب. د .10
 المدیر التنفیذي لوحدة ضمان الجودة بالكلیة    ابراھیم محمد على مرجونھ. د .11
 مدیر وحدة الخدمات االلكترونیة       أحمد عطیة حمیدة. د .12
 أمین الكلیة    ابراھیم سعد الشرقاوى/ السید .13
 إداري     فین محمد رحومةنی/ السیدة .14
 ناجى بدر ابراھیم  / السید الدكتور  و  ماجد محمد شعلھ /د.ودعى لحضور االجتماع السید أ. 

 :واعتذر عن عدم الحضور 
 مفوض بادارة مجلس قسم الجغرافیا     عبد العظیم احمد عبدالعظیم/ د.أ -
 ةقسم اللغة العربیباألستاذ المتفرغ       محمود فراج عبدالحافظ/ د.أ -

  
  
  

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

  . بجمیع السادة الحاضرین ورئیس المجلس عمید الكلیة  محمد رفعت االمام / د.في بدایة االجتماع رحب السید أ
نھ األخیرة من مسلمین ومسیحین الذین امتدت الیھم التعازى باسم المجلس لشھداء مصر في األوسیادتھ ثم قدم  -

 .سیح جناتھ فید الغدر واإلرھاب ودعى لھم جمیعًا بالرحمة والمغفرة وأن یسكنھم اهللا 
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  دعى سیادتھ لمصرنا الحبیبھ بأن یحمیھا اهللا من أعدائھا  في الداخل والخارجكما. 
  ثم شرع سیادتھ في موضوعات المجلس على النحو التالي: 
 

  -:موضوعات اإلحاطة : أوال 
  

 .   بجلستھ السابقة لتصدیق على محضر مجلس الكلیةتم ا .1
 

  :موضوعات وحدة ضمان الجودة :   ثانیا
  
ووافق على   4/12/2016أحیط مجلس الكلیة علمًا بمحضر اجتماع  مجلس ادارة وحدة ضمان الجودة بجلستھ في  .1

 .بھ من موضوعات  كل ما جاء
لى دعوة أحد المتخصصین في شروط ومعاییر الورقة االمتحانیة الخاصة باالمتحان وافق مجلس الكلیة ع .2

 .االلكترونى لمنح دورات للسادة أعضاء ھیئة التدریس بالكلیة
  

  : ITات وحدة تكنولوجیا المعلومموضوعات :   ًاثالث
  
المقدم   2016  نوفمبرر عن شھ التقریر الشھري ووافق على كل ما جاء من موضوعات باحیط مجلس الكلیة علمًا  .1

 .  ITأحمد عطیة  المدیر التنفیذي لوحدة / من السیدالدكتور
  

  :موضوعات شئون ھیئة التدریس :   ًارابع
  
بموافقة مجلس القسم على الجغرافیة مجلس قسم المفوض لرئاسة  عبدالعظیم أحمد عبدالعظیم / د.السید أكتاب  .1

األستاذ المساعد    یاسر أحمد السید السید / الدكتور لى تعیین السید ع  13/12/2016مستوى األساتذة بجلستھ في  
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بناًء على تقریر اللجنة العلمیة الدائمة   "    جغرافیة مناخیة " بالقسم  فى وظیفة أستاذ بذات القسم  تخصص  
منذ تعینھ محسن  حیث أن سیادتھ ملتزم بعملھ ومسلكھ ) جغرافیة مناخیة ( للترقیة بترقیة سیادتھ لدرجة أستاذ 

 .الداء واجباتھ
 - : القرار  

  .على مستوى األساتذة وافق مجلس الكلیة 
  
یجدد مجلس الكلیة طلبھ للمرة الثالثة باعادة تسكین بعض السادة أعضاء ھیئة التدریس ومعاونیھم بالكلیة من  .2

رئیس الجامعة للتفضل بالنظر / د.بعض األقسام العلمیة الى األقسام الجدیدة طبقا لتخصصاتھم ویرفع األمر للسید أ
 .في عرض الموضوع على مجلس الجامعة 

 
محمد عوض السمنى  المدرس بقسم الجغرافیا / یجدد مجلس الكلیة طلبھ بانھاء اجراءات تعیین السید الدكتور .3

 .للتعیین مستوفاه  ھبوظیفة أستاذ مساعد بذات القسم حیث أن جمیع أوراق
  

ان بركات  القائم بعمل رئیس مجلس قسم اللغة العربیة برفض المجلس بجلستھ في ایم/ كتاب السیدة الدكتورة .4
محمود عسران  المدرس بكلیة ریاض األطفال والذي یلتمس فیھ / الطلب المقدم من السید الدكتور 14/12/2016

 .قسمنقلھ الى قسم اللغة العربیة بالكلیة لعدم الحاجة الیھ ووفرة السادة أعضاء ھیئة التدریس بال
 - : القرار  

  .أحیط مجلس الكلیة علمًا ووافق على قرار مجلس قسم اللغة العربیة بالرفض لعدم الحاجة 
  
  

  :موضوعات شئون الطالب :    ًاخامس
  

 :إبراھیم مرجونة المدیر التنفیذي للوحدة النقاط التالیة/ أثار السید الدكتور : فیما یتعلق بوحدة الجودة .1
 األقسام العلمیة بسرعة إنجاز االستبیانات الخاصة بالطالب،والتي یتم عملھا في  أن الوحدة بصدد مخاطبة

 ) .األسبوع األخیر من الفصل الدراسي ( نھایة كل فصل دراسي 
  ضرورة عمل كتیب خاص بتحدید أماكن ممارسة األنشطة للطالب ، وذلك ألنھا من اإلجراءات التي یتم

 .نى والمتابعة الدعم الفسؤال الوحدة علیھا من لجان 
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  عبد العظیم أحمد عبد العظیم باعتماد برنامج لشعبة المساحة، وتم عمل ورشة / تقدم السید األستاذ الدكتور
 .عمل للقسم بخصوص ھذا الموضوع، والوحدة توجھ الشكر لقسم الجغرافیا على حسن اإلستقبال

 التأكید على تفعیل القواعد المنظمةلالمتحانات الشفھیة. 
 على عمل امتحانات للطالب ذوي االحتیاجات الخاصة تتناسب مع مستوى اعاقتھم التأكید. 
 إبراھیم مرجونة نموذج التقریر الشھري الخاص بالدعم الطالبي وعددًا من استمارات الدعم الطالبي / قدم د

ذوي  والطالب) علمیًا ومادیًا(التي تشمل بطاقة الطالب اإلرشادیة والطالب المتففوقین والمتعثرین 
 .االحتیاجات الخاصة تمھیدًا لتعمیمھا على السادة مسئولوا الدعم الطالبي

 - : القرار  
  .أحیط مجلس الكلیة علمًا ووافق على كل ما جاء من موضوعات بوحدة الجودة  

 
 :أحمد عطیة الُمدیر التنفیذي للوحدة إلى ما یلي/ أشار السید الدكتور : MISبوحدة  فیما یتعلق .2

 ء من تسجیل قاعدة البیانات للطالب الجددتم اإلنتھا. 
 جاري التجھیز للكنتروالت الجدیدة. 
  الخاصة بالرصد للسادة رؤساء " كلمات المرور"أن الوحدة على استعداد للرصد اآللي، وسوف یتم توزیع

 .الكنتروالت
 - : القرار  

  . MISوحدة ب أحیط مجلس الكلیة علمًا بما جاء من موضوعات 
  

  :المدیر التنفیذي للوحدةعلى اآلتي –بدور عبد المقصود / أكدت السیدة الدكتورة :والتقویم وحدة القیاس .3
 تم إرسال خطاب خاص بتحدید المقررات اإللیكترونیة لألقسام العلمیة.  
  یوجد عجز في عدد الموظفین اإلداریین بالوحدة، وھو ما یعیق تصحیح المقررات اإللیكترونیة، ولھذا تقرر

 .ستاذ المقرر بالوحدة للُمساھمة في آلیات التصحیح الُمتبعة بالوحدةأن یتواجد أ
  تم اعتماد المقررات اإللیكترونیة الواردة من األقسام العلمیة، ولن ُیلتفت ألیة مقررات ترد بعد یوم االثنین

 . 12/12/2016الموافق 
 رى للطالب، واإللتزام بشروط التأكید على وضع سؤال مقالي باالمتحان اإللیكتروني یقیس المھارات األخ

و ذلك اعتبارًا من الفصل الدراسى األول للعام الجامعى یكتروني بناًء على معاییر الجودةوضع االمتحان اإلل
2016/2017. 

 - : القرار  
  . أحیط مجلس الكلیة علمًا ووافق على كل ما جاء من موضوعات بوحدة التقویم 

 
لم ُیقدمھا سوى قسمي .لسادة أعضاء ھیئة التدریس والھیئة الُمعاونةبشأن تقاریر متابعة أداء ا: الموضوع .4

 .الفلسفة والجغرافیا
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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
 .والمستمر 

  ==========================================================================  
      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 
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المنافسة محلیأ و اقلیمًیا من خالل برامج دراسیة متمیزة فى 

س والدراسات العلیا تسھم فى الرقى و التنمیة مرحلتى اللیسان
 .  المستدامة للمجتمع
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  .الجاري
 - : القرار  

  .أحیط مجلس الكلیة علمًا
 

فلم ُیقدمھا سوى أقسام الفلسفة، والتاریخ، : الدعم الطالبي عن الفرق األربعبشأن تقاریر مسئولوا : الموضوع .5
 .والدراسات الیونانیة والالتینیة، واآلثار

  .تھیب اللجنة باألقسام األخرى تقدیمھا بحد أقصى ُمنتصف الشھر الجاري:القرار
 - : القرار  

  ,أحیط مجلس الكلیة علمًا
 

 قدم مستشاروا اللجان تقاریرھم، : ري اللجان السبعلالتحاداالطالع على تقاریر مستشا: الموضوع .6
 - : القرار  

  .أحیط مجلس الكلیة علمًا 
  
 .عبد المنعم مجاھد باعتماد لوجو لوكالة الكلیة لشؤون التعلیم والطالب/ د.النظر في ُمقترح أ: الموضوع .7

إداري یتبع اإلدارة العامة للكلیة، ومن  رأى أغلبیة الحضور أن وكالة الكلیة لشؤون التعلیم والطالب قسم:القرار
  . ثم ال ینبغي أن ُیخصص لھ لوجو ُمنفرد

 - : القرار  
  .یستخدم اللوجو المخصص للكلیة

 
  .بشأن مدى انتظام الدراسة باألقسام على الالئحة الجدیدة: الموضوع .8

نانتظام الدراسة على الالئحة احیطت اللجنة علمًا بما تفیده التقاریر الواردة من األقسام العلمیةبشأ:القرار
  .الداخلیة الجدیدة للُكلیة

 - : القرار  
  .أحیط مجلس الكلیة علمًا 

  
النظر في القوائم النھائیة لقبول الطالب الجدد بأقسام الُكلیة وتقییم مدى اإللتزام بقرارات مجالس : الموضوع .9

الكلیة لشؤون التعلیم والطالب اللجنة علمًا عبد المنعم مجاھد وكیل / د.فقد أحاط السید أ. الكلیة بھذا الشأن
وأطلع . 2017- 2016باإلحصائیة النھائیة لقوائم طالب الفرقة األولى بأقسام الُكلیة الُمختلفة عن العام الجامعي 

أعضاء اللجنة على الظروف التي أحاطت بإعالن القوائم النھائیة لقبول الطالب الجدد على ھذه الالئحة، وما 
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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 
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محمد رفعت اإلمام عمید / ھذه الظروف من إجراءات وما قدمھ من توصیات للسید األستاذ الدكتور اتخذه بشأن
 .24/11/2016الكلیة بتاریخ 

أحیطت اللجنة علمًا، وتوصي اللجنة ُمستقبًال بضرورة احترام السیاسة العامة والقواعد التي تضعھا : القرار
  .ةإدارة الكلیة للقبول بأقسام الُكلیة الُمختلف

 - : القرار  
  .أحیط مجلس الكلیة علمًا 

 
ُمتابعة ما تم بالنسبة لالمتحانات الشفویة، من تشكیل لجانھا، وتقدیم جداولھا، وااللتزام بأمكانھا : الموضوع .10

  . ومواعیدھا
  .أحیطت اللجنة علمًا:القرار

 - : القرار  
  .أحیط مجلس الكلیة علمًا 

  
 .ریریةتحدید موعد االمتحانات التح: الموضوع .11

-2016وافقت اللجنة على تحدید موعد االمتحانات التحریریة للفصل الدراسي األول للعام الجامعي : القرار
بواقع یومین في األسبوع لكل فرقة، وذلك على ثالث فترات  1/1/2017بدایة من یوم األحد الموافق  2017

على أن ینتم إنھاء الدراسة واألنشطة  .األولى كما سیوضحھا جدول االمتحان الجاري إعداده بھذا الخصوص
  .22/12/2016یوم الخمیس الموافق 

 - : القرار  
  .وافق مجلس الكلیة 

 
جدول امتحانات الفصل الدراسي األول ومتابعة ما وصل من األقسام عن ُمقترح ترتیب : الموضوع .12

  .ُمقترحاتھا بھذا الشأن ولقد قدمت أقسام الفلسفة، والجغرافیا،واللغة اإلنجلیزیة، واآلثار.الُمقررات
ُمراعاة ُمقترحات األقسام بھذا الخصوص، وُتفوِّض اللجنة وكیل الكلیة لشؤون التعلیم والطالب في : القرار

  .وضع ترتیب الُمقررات االمتحانیة التي لم یرد بشأنھا ُمقترح من األقسام بحد أقصى منتصف الشھر الجاري
 - : القرار  

  .وافق مجلس الكلیة 
  

، مع تحدید أسماء 2016/2017تشكیل كونتروالت الفصل الدراسي األول عن العام الجامعي :ضوعالمو .13
  .الُمنتدبین والدرجة الوظیفیة والجھة الُمنتدب منھا، والتنسیق معھم

اطلعت اللجنة على تشكیالت الكونتروالت الواردة من أقسام الفلسفة، واللغة اإلنجلیزیة، والجغرافیا، : القرار
وتھیب باألقسام التي لم ُتقدم تشكیل . یخ، واللغة العربیة، واآلثار، والدراسات الیونانیة والالتینیةوالتار
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  :رؤیة الكلیة 
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 .  المستدامة للمجتمع

كونتروالتھا تقدیمھا بحد أقصى یوم الخمیس القادم، كما ُتفوِّض رئیسھا في إجراءات التعدیالت الخاصة بتشكیل 
المتحانات بالشكل المطلوب، مع مراعاة قدر الكنتروالت باألقسام العلمیة، بما یسمح بتسییر عملیة إجراء ا

اإلمكان أن یكون أعضاء الكونترول بالقسم ھم من أعضاء ھیئة التدریس بالقسم ذاتھ،وأن یتولى رئاسة 
  .الكونترول أحد أعضاء ھیئة التدریس بالكلیة دون النظر إلى درجتھ العلمیة

 - : القرار  
  .وافق مجلس الكلیة 

  
ت التي سوف یتم عقد امتحانات إلیكترونیة بھا والشروط الواجب توافرھا في الورقة تحدید الُمقررا:الموضوع .14

  .االمتحانیة وواضعھا
 : القرار

 وافقت اللجنة على عقد :فیما یختص بتحدید الُمقررات التي سوف یتم عقد امتحانات إلكترونیة بھا
األقسام حتى تاریخھ، والُمسلَّم بیان بھا  االمتحانات اإللكترونیة في الُمقررات التي ُرِفَعت إلیھا من مجالس

 .بدور أبو جنینة/ الدكتورة للسیدة 
 - : القرار  

  .وافق مجلس الكلیة 
  
 فیتم االلتزام بالقواعد التي وضعتھا :أما فیما یختص بالشروط الواجب توافرھا بالورقة االمتحانیة عامة

والُمتمثلة في المعیارین األولین  وحدة ضمان الجودة في ھذا الخصوص من حیث الشكل والمضمون،
وضوح ورقة األسئلة وشمولھا على : المعیار األول: الُمضمَّنین بنموذج قیاس جودة االمتحان، وھما

 .كفاءة أسالیب التقییم ومدى توافقھا مع توصیف الُمقرر: البیانات األساسیة، المعیار الثاني
 - : القرار  

  .كلیة وافق مجلس الكلیة وتعلن على موقع ال
  

فتؤكد اللجنة على ضرورة اإللتزام بالقواعد : فیما یختص بالشروط الواجب توافرھا في االختبار اإللكتروني .15
 : التي أوصت بھا وحدة القیاس والتقویم، والُمتمثلة في مجموعة المعاییر التالیة

 یتضمن االختبار االلكتروني سؤال مقالي.  
 لطباعة، وذلك باستخدام أوراق طباعة نموذج اإلجابة مع مراعاة جودة ا)A4 ( جرام 80بوزن.  
  تدبیس نموذج اإلجابة المطبوع بغالف مدون علیھ اسم الطالب، ورقم الجلوس، والفرقة الدراسیة، ویتم

الحصول علیھ من وحدة التقویم، وُیراعى أن یكون نموذج اإلجابة الُمرفق بالغالف في ظرف ُمنفصل 
  .للكونترولعن أوراق األسئلة حین تسلیمھ 

  بعد تظلیل اإلجابات الصحیحة موضحًا توزیع ) الُمعد في الوحدة(أن ُیسلِّم أستاذ المادة نموذج اإلجابة
  .الدرجات لكل سؤال، على أن تكون الدرجة رقمًا صحیحًا ولیس برقم عشري
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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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س والدراسات العلیا تسھم فى الرقى و التنمیة مرحلتى اللیسان
 .  المستدامة للمجتمع

  رئیس یجب وضع األختام الخاصة بالكونترول على الغالف المرفق بنموذج اإلجابة، وكذلك وضع ختم
  .الكونترول على نموذج الجابة ذاتھ

  لكل طالب بمعرفة رئیس الكنترول على الغالف الخارجي ونموذج ) بشكل واضح(یتم وضع رقم سري
  .اإلجابة، وذلك قبل تسلیمھ للوحدة

  یتم نزع الغالف المدون علیھ بیانات الطالب عن موذج اإلجابة، لالحتفاظ بھ في الكونترول؛ حتى یتم
  .موذج من الوحدة بعد التصحیحإعادة الن

  یتم تسلیم نماذج اإلجابة للوحدة فور االنتھاء من أجراء االمتحان، والحصول على إیصال من الوحدة
  .موضح بھ اسم المادة، وأستاذھا، والفرقة الدراسیة، وعدد األوراق

  من الدبابیسأن تكون نماذج اإلجابة الُمسلمة للوحدة ُمرتبة وُمرقمة ترقیمًا سریًا، وخالیة.  
 عدم كتابة أسمھ، أو رقم جلوسھ، أو أي تعلیقات على نموذج : التنبیھ على الطالب أن یلتزم بما یلي

؛ ألنھ ُیخفي معالم النموذج، فال یتعرف علیھ )الكوریكتور(وكذلك عدم استخدام مزیل الحبر . اإلجابة
حالة تظلیل أكثر من دائرة یتم وضع وفي . وضرورة تظلیل دائرة واحدة ترمز لإلجابة الصحیحة. الجھاز
 .من قبل الطالب على الدوائر غیر الصحیحة، وُتترك الدائرة التي ترمز لإلجابة الصحیحة) X(عالمة 

 - : القرار  
  .وافق مجلس الكلیة 

  
ان یكون وافقت اللجنة على أنھ ُیشترط : فیما یختص بالشروط الواجب توافرھا في واضع االمتحان اإللكتروني .16

أن یكون حاصًال على دورات معتمدة في نظم االمتحانات وطرق تقوییم وًا بلجنة وضع األسئلة للمادة و عض
الطالب كشرط لقیام سیادتھ بوضع امتحانھ الكترونیًا على أن یبدأ تفعیل ابتداًء من امتحانات الفصل الدراسي 

 .2016/2017الثاني للعام الجامعي 
 - : القرار  

  .وافق مجلس الكلیة 
 

  . تحدید مواصفات للورقة االمتحانیة الخاصة بذوي االحتیاجات الخاصة: الموضوع .17
توصي اللجنة بوضع امتحان منفصل لذوي االحتیاجات الخاصة مؤسس على نوعیة بذاتھا من األسئلة : القرار

  ...) طورھاالجملة، اكتب ما ال یزید عن فقرة ُمحدد عدد س/أكمل، اختار، اذكر صحة أو خطأ العبارة(أخصھا 
 - : القرار  

  .وافق مجلس الكلیة 
  

أرسلت األقسام التالیة : تشكیل لجان ضع وتصحیح أسئلة االمتحانات عن الفصل الدراسي األول: الموضوع .18
تشكیل لجانھا، وھیالتاریخ،والجغرافیا،واللغة اإلنجلیزیة،واللغة العربیة، واآلثار، والدراسات الیونانیة 

 .ةالتینوال
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  :رؤیة الكلیة 
تتطلع الكلیة إلى أن تكون مؤسسة تعلیمیة وبحثیة معتمدة تحتل 
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س والدراسات العلیا تسھم فى الرقى و التنمیة مرحلتى اللیسان
 .  المستدامة للمجتمع

یطت اللجنة علمًا، وتھیب باألقسام التي لم تقدم تشكیالتھا تقدیمھا بحد أقصى منتصف الشھر اح: القرار
  .الجاري

 - : القرار  
  أحیط مجلس الكلیة علمًا

 
 .أیام طباعة االمتحانات: الموضوع .19

الطباعة، وكیل الكلیة، لتحدید أیام - عبد المنعم مجاھد/وافقت اللجنة على تفویض السید األستاذ الدكتور: القرار
 : والتي اقترح سیادتھ أن تكون على النحو التالي

 القسم التاریخ
 السیاسة جغرافیا 18/12األحد 

 لغة إنجلیزیة تاریخ 19/12االثنین 
 اللغات الشرقیة عربي 20/12الثالثاء 
الیونانیة  الدراسات اجتماع 21/12األربعاء 

 والالتینیة
 فلسفة آثار 22/12الخمیس 

 السیاسة جغرافیا 25/12األحد 
 لغة إنجلیزیة تاریخ 26/12االثنین 
 اللغات الشرقیة عربي 27/12الثالثاء 
 آثار اجتماع 28/12األربعاء 
الدراسات الیونانیة  29/12الخمیس 

 والالتینیة
 فلسفة

 - : القرار  
  .وافق مجلس الكلیة 

  
  .ُمتخلفین فیھُمقترح تأجیل امتحان ُمقرر حقوق اإلنسان للطالب ال:الموضوع .20

- 2016وافقت اللجنة على تأجیل امتحان ُمقرر حقوق اإلنسان للفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي :القرار
2017.  

 - : القرار  
  .وافق مجلس الكلیة 
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  :رؤیة الكلیة 
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المنافسة محلیأ و اقلیمًیا من خالل برامج دراسیة متمیزة فى 
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نظرت اللجنة في ُمقترح قسم اللغة العربیة بشأن تأجیل ُمقرر اللغة العربیة الُمقررة على طالب : الموضوع .21
  .األولى بالفصل الدراسي األولالفرقة 
  . 2017/2018وافقت اللجنة على تأجیل المُقرر المذكور إلى الفصل الدراسي األول من العام الجامعي : القرار

 - : القرار  
  .وافق مجلس الكلیة 

 
 .إقرار خریطة تصحیح االمتحانات وإعالن نتیجتھا بما تضمھ من مواعید: الموضوع .22

على أن یتم إعالن النتیجة  11/2/2017تصحیح جمیع الُمقررات بحد أقصى یوم األحد توصي اللجنة بأن تنتھي 
  . 2017/بحد أقصى األسبوع األول من شھر مارس

 - : القرار  
  .وافق مجلس الكلیة 

 
رئیس الجامعة عمداء ووكالء الكلیات لشؤون التعلیم والطالب بتشكیل لجنة تحكیم / د.تكلیف السید أ: الموضوع .23

 .ات واالبتكارات داخل كل كلیةاالبداع
  ..ُتفوِّض اللجنة رئیسھا في ُتشكیل اللجنة المذكورة: القرار

 - : القرار  
  .وافق مجلس الكلیة 

 
 ".حقوق اإلنسان"النظر في شكاوى بعض الطالب بشأن عدم إعالن نتیجة امتحانھم في ُمقرر : الموضوع .24

  .ُیعرض األمر على مجلس الُكلیة: القرار
 -  :القرار  

  .أحیط مجلس الكلیة علمًا
  

  :على ما یأتي 12/10/2016التأكید على موافقة مجلس الكلیة في : الموضوع .25
  ُمنفصلة عن ) الخاصة بالطالب الُمتخلفین والباقین لإلعادة(أن تكون اختبارات ُمقررات الالئحة القدیمة

 .اختبارات ُمقررات الالئحة الجدیدة
 لباقون لإلعادة في ُمقررات الالئحة القدیمة بالعناوین ذاتھا التي تحملھا أن ُیمتحن الطالب الُمتخلفون وا

 .ُمسمیات ھذه الُمقرات في الالئحة القدیمة
  أن ُیمتحن الطالب الُمتخلفون والباقون لإلعادة في ُمقررات الالئحة القدیمة في الفصل الدراسي ذاتھ الذي

 .تنص علیھ الالئحة القدیمة
 - : القرار  

  .س الكلیة وافق مجل
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  :رؤیة الكلیة 
تتطلع الكلیة إلى أن تكون مؤسسة تعلیمیة وبحثیة معتمدة تحتل 
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صالح محمد صالح محمد الُمقید بالفرقة / قرار مجلس التأدیب االستئنافي والخاص بحالة الطالب: الموضوع .26

ونص على إلغاء قرار المجلس االبتدائي واالكتفاء  2016/الرابعة قسم االجتماع، والذي ُعِقد في شھر أكتوبر
 "علم اجتماع السلوك االنحرافي"یة لھا وھي والمادة التال" السیاسة االجتماعیة"بمادة الضبط وھي 

نظرًا ألن تاریخ انعقاد مجلس التأدیب االستئنافي أتى بعد انتھاء دور سبتمبر، وحرصًا على مصلحة : القرار
فإن اللجنة ترفع ُمقترحًا بإمتحان الطالب في المادتین المذكورتین مع امتحانات الفصل الدراسي األول . الطالب

بناءًا على اقتراح مجلس قسم االجتماع، وتوصیة مجلس الجامعة لشؤون التعلیم  2016/2017 للعام الجامعي
  .    والطالب عن شھر نوفمبر بإعداد ُمذكرة تتضمن ُمقترحًا في ھذا الشأن

 - : القرار  
  .وافق مجلس الكلیة 

  
والُمقدمة لسیادتھ من  تقریر قسم شؤون الطالب ردًا على الشكوى الُمحوَّلة من رئیس الجامعة: الموضوع .27

انتظام من  -محمد خالد فتحي عشبة الُمقید بالفرقة الثانیة بقسم اآلثار والدراسات الیونانیة والرومانیة/ الطالب
، والذي أفاد بأن الطالب رسب سنتین متوالیتین األولى في العام 2017-2016الخارج عن العام الجامعي 

وأنھ باإلطالع على نتیجتھ في العام األخیر  2015/2016م الجامعي ، والثانیة في العا2014/2015الجامعي 
ضعیف،  38ضعیف جدًا، عملة یونانیة وھلینستیة  18عمارة یونانیة : (تبیَّن أنھ راسب في أربع ُمقررات ھي

ولما كان ُمقرر على الطالب عشرة ُمقررات فتكون درجة ) ضعیف 41ضعیف جدًا، لغة التینیة  28آثار فرعونیة 
، والطالب یحتاج درجة لرفع مادتین والصعود إلى الفرقة الثانیة بتقدیر عام %2درجة بواقع  20الرأفة 
 .مادتین
الذین تشابھت حالتھم معھ، ولم ُتغیَّر  2015/2016یتم مساواة الطالب بزمالءه في العام الجامعي : القرار

شأن وھو أن ُتضاف درجة واحدة فقط لمجموع حالتھم نظرًا لاللتزام بنص قرار لجنة الُممتحنین في ھذا ال
إلى  34درجات الرأفة إذا ما كانت سُتحوِّل نتیجة الطالب في أحد الُمقررات من ضعیف جدًا إلى ضعیف أي من 

35 .  
 - : القرار  

  .وافق مجلس الكلیة 
 

) 20(ر عدد بشأن توفی 13/11/2016عبد العظیم أحمد رئیس قسم الجغرافیا بتاریخ / د.كتاب أ: الموضوع .28
بالقسم حیث أن ھذا من أساسیات العملیة التعلیمیة  GISجھاز كمبیوتر لتجھیز معمل نظم المعلومات الجغرافیة 

 .بالقسم
  .توصي اللجنة بتلبیة االحتیاجات المذكورة: القرار

 - : القرار  
  .أحیط  مجلس الكلیة علمًا حیث سبق مخاطبة الجامعة بالمطلوب 
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  :رؤیة الكلیة 
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لس قسم الجغرافیا توزیع ُمقررات الطالب الباقین لإلعادة في الفرقة األولى بالقسم عن اعتماد مج: الموضوع .29

 .الفصل الدراسي الثاني
  .أحیطت اللجنة علمًا: القرار

 - : القرار  
  .أحیط  مجلس الكلیة علمًا

 
ن محمد عوض السمني ع/ كتاب قسم الجغرافیا بشأن موافقة مجلس القسم عاى قبول اعتذار د: الموضوع .30

لظروف خاصة تمنعھ من القیام  2016/2017الُمشاركة في أعمال الكنتروالت في الفصل الدراسي األول 
  .بمھامھ في الكنتروالت

  .أحیطت اللجنة علمًا: القرار
 - : القرار  

  .أحیط  مجلس الكلیة علمًا
  

ني للعام الجامعي موافقة مجلس قسم الجغرافیا على االنتدابات الخاصة بالفصل الدراسي الثا: الموضوع .31
محمد إبراھیم نصر من كلیة الزراعة جامعة اإلسكندریة  لتدریس ُمقرر / ، وتتمثل في انتداب د2016/2017

بواقع ساعتین أسبوعیًا، وكذلك تدریس ُمقرر مشروع تطبیقي ) خرائط(مساحة تاكیومتریة للفرقة الثالثة 
  .بواقع ساعتین أسبوعیًا) خرائط(للفرقة الرابعة 

  .وافقت اللجنة: ارالقر
 - : القرار  

  .وافق مجلس الكلیة 
 

 .كتاب قسم التاریخ بشأن ضرورة توفیر صیانة أدوات العرض مثل الداتاشو: الموضوع .32
توصي اللجنة بإجراء صیانة دوریة ألجھزة عرض المعلومات بالكلیة، ووضع اآللیة الكفیلة بالحفاظ : القرار

  .علیھا وصیانتھا
 - : القرار  
  .مجلس الكلیة علمًاأحیط  

  
كتاب مجلس قسم التاریخ بشأن قبول االعتذار الُمقدم من الدكتورة، نادیة إبراھیم النویھي ُمدرس : الموضوع .33

التاریخ الوسیط بالقسم عن الُمشاركة في أعمال االمتحانات الشفھیة، والكونترول للفصل الدراسي األول 
2016-2017. 
  .أحیط اللجنة علمًا: 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
المنافسة محلیأ و اقلیمًیا من خالل برامج دراسیة متمیزة فى 

س والدراسات العلیا تسھم فى الرقى و التنمیة مرحلتى اللیسان
 .  المستدامة للمجتمع

 - : ار  القر
  .أحیط  مجلس الكلیة علمًا

  
جھاز كمبیوتر لكل غرفة ومزود بطابعة ملونة ) 2(قسم الفلسفة بشأن توفیر عدد  كتاب مجلس: الموضوع .34

 .وأخرى لیزر، ماكینة تصویر دیجیتال
  .توصي اللجنة بتلبیات احتیاجات قسم الفلسفة على وجھ السرعة: القرار

 - : القرار  
  .مًا حیث سبق مخاطبة الجامعة بالمطلوب أحیط  مجلس الكلیة عل

 
حنان / د.م.على انتداب أ/ 4/12موافقة مجلس قسم اآلثار بجلستھ المنعقدة یوم األحد الموافق : الموضوع .35

مدخل إلى علم / خمیس الشافعي األستاذ الُمساعد بالقسم للتدریس بكلیة العلوم جامعة دمنھور لتدریس ُمقرر
اقع أربع ساعات أسبوعیا، على أن یكون یوم االنتداب السبت من كل أسبوع، وذلك في الفرقة األولى بو -اآلثار

  .2016/2017الفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي 
  .وافقت اللجنة: القرار

 - : القرار  
  .وافق مجلس الكلیة 

 
عزت قادوس / د.نتداب أعلى ا/ 4/12موافقة مجلس قسم اآلثار بجلستھ المنعقدة یوم األحد الموافق : الموضوع .36

لفرقة الرابعة بواقع أربع ساعات أسبوعیًا " ترمیم اآلثار"من كلیة اآلداب جامعة اإلسكندریة لتدریس ُمقرر 
 .2016/2017وذلك یوم الخمیس من كل أسبوع، وذلك في الفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي 

 .لُمقررتوافق اللجنة في حال تخصص سیادتھ في موضوع ا:القرار
 - : القرار  

  .وافق مجلس الكلیة 
  

عبدالمنعم محمد مجاھد وكیل الكلیة لشئون التعلیم والطالب متمنًا قائمة بالمقررات االلكترونیة / د.كتاب السید أ .37
ألقسام اللغة العربیة والتاریخ والجغرافیا  2016/2017التى سیعقد بھا امتحانات االلكترونیة فصل دراسى أول 

 .واالثار  واالجتماع
 - : القرار  

  .وافق مجلس الكلیة 
 

  :الدراسات العلیاموضوعات :   ًاسادس
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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 

س والدراسات العلیا تسھم فى الرقى و التنمیة مرحلتى اللیسان
 .  المستدامة للمجتمع

  
على تشكیل لجنة الحكم والمناقشة لرسالة  2016/  12/  1موافقة مجلس قسم التاریخ فى جلستھ المنعقده بتاریخ  .1

إیمان على محمد الشیشنى / ة ماجستیر فرع التاریخ الحدیث والمعاصر نظام الساعات المعتمدة والمقدمة من الطالب
  : وذلك على النحو التالى  2003 – 1975تاریخ التعلیم العالى والبعثات العلمیة فى مالیزیا : وموضوعھا 

  رئیسا ومناقشا ) جامعة حلوان  –كلیة اآلداب –استاذ التاریخ الحدیث والمعاصر (عاصم أحمد الدسوقى  / د.أ
  مناقشًا  )            جامعة دمنھور  –كلیة اآلداب –لتاریخ الحدیث والمعاصر استاذ ا(صالح أحمد ھریدى على / د.أ
   مشرفًا    )       جامعة عین شمس   –كلیة التربیة  –أستاذ التاریخ الحدیث والمعاصر (جمال معوض شقرة / د.أ
  مشرفا                           جامعة دمنھور       –أحمد عبد العزیز على عیسى رئیس قسم التاریخ كلیة اآلداب / د.أ

 - : القرار  
  .وافق مجلس الكلیة 

  
على تشیكل لجنة الحكم والمناقشة لرسالة  2016/  12/  1موافقة مجلس قسم التاریخ فى جلستھ المنعقده بتاریخ  .2

العزیز عطیة  محمود عبد/ الماجستیر فرع التاریخ الحدیث والمعاصر ،نظام الساعات المعتمدة والمقدمة من الطالب
  : ،وذلك على النحو التالى  1871 – 1821الحركة الوطنیة فى رومانیا : حجازى وموضوعھا 

  ) رئیساو مناقشا  (جامعة دمنھور  –كلیة اآلداب   -صالح أحمد ھریدى على    أستاذ التاریخ الحدیث والمعاصر/ د.أ
  -القاھرة  -جامعة األزھر –كلیة الدراسات اإلسالمیة  –عاصر  عبلة السید حنفى على      أستاذ التاریخ الحدیث والم/ د. أ
  )ناقشًام(
جامعة دمنھور  –كلیة اآلداب  –رئیس قسم التاریخ  –أحمد عبد العزیز على عیسى   أستاذ التاریخ الحدیث والمعاصر / د.أ
  )مشرفا (

 - : القرار  
  .وافق مجلس الكلیة 

  
/ على المقترح المقدم من الدكتور 2016/  12/  1نعقده بتاریخ موافقة مجلس قسم التاریخ فى جلستھ الم .3

أبراھیم محمد على مرجونة أستاذ التاریخ اإلسالمى وحضارتھ المساعد بالقسم على تشیكل اإلمتحان التأھیلى 
ھنیة بھنوس نصر عبد ربھ المدرس المساعد بكلیة التربیة بدمنھور وسیكون امتحان شامل / لطالبة الدكتواره 

  :فى مجال التخصص وذلك على النحو التالى ) فویا ش(
  عفیفى محمود إبراھیم                أستاذ التاریخ اإلسالمى وحضارتھ بآداب بنھا  / د.أ
  أحمد إسماعیل الجمال               أستاذ التاریخ اإلسالمى وحضارتھ المساعد بآداب دمنھور / د
  أستاذ التاریخ اإلسالمى وحضارتھ المساعد بآداب دمنھور   إبراھیم محمد مرجونة              / د

  - : 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 

س والدراسات العلیا تسھم فى الرقى و التنمیة مرحلتى اللیسان
 .  المستدامة للمجتمع

على مد فترة التسجیل لدرجة  2016/  12/  7موافقة مجلس قسم التاریخ فى جلستھ المنعقده بتاریخ  .4
صالح سالم : سارة محمد مصطفى حسن وموضوعھا / الماجستیر فرع التاریخ الحدیث والمعاصر للطالبة 

 2018/ 1/  10وحتى  – 2017/ 11/1إعتبارا من  1962 – 1948ودورة فى الحیاة السیاسیة المصریة 
 .،وذلك بناء على موافقة لجنة اإلشراف 

 - : القرار  
  .وافق مجلس الكلیة 

  
عتماد یفید  موافقة مجلس القسم على إ 2016/  12/  7كتاب مجلس قسم التاریخ فى جلستھ المنعقده بتاریخ  .5

تشكیل لجان التصحیح ووضع األسئلة لمرحتلى الماجستیر والدكتواره نظام الساعات المعتمدة لفصل الخریف 
 . الحدیث والمعاصر –اإلسالمى  –الوسیط  –القدیم (،للتخصصات األربعة  2017/  2016

 - : القرار  
  .وافق مجلس الكلیة 

  
على تجدید تشیكل لجنة  الحكم  2016/   12/  7ریخ موافقة مجلس قسم التاریخ فى جلستھ المنعقده بتا .6

محمد عبد الحمید على /والمناقشة لرسالة دكتواره فرع التاریخ الحدیث والمعاصر ، والمقدمة من الطالب 
  : ،وذلك على النحو التالى  1952 – 1922المعتقلون والسجناء السیاسیون فى مصر : الصعیدى ،وعنوانھا 

  )رئیسا ومناقشا (جامعة المنصورة  –كلیة اآلداب  –أستاذ التاریخ والمعاصر على محمد شلبى  / د.أ
  )مناقشا (جامعة دمنھور  –كلیة التربیة  –عاصم محروس عبد المطلب   أستاذ  التاریخ الحدیث والمعاصر / د.أ
  ) مشرفا (رجامعة دمنھو –عمید كلیة اآلداب  - محمد رفعت االمام   أستاذ التاریخ الحدیث والمعاصر/ د.أ
  )مشرفا (جامعة اإلسكندریة   –كلیة اآلداب  –ناھد إبراھیم الدسوقى  أستاذ التاریخ الحدیث والمعاصر المساعد / د.أ

 - : القرار  
  .وافق مجلس الكلیة 

  
على تشكیل كنترول الدراسات العلیا لفصل الخریف  2016/  12/  1موافقة مجلس قسم التاریخ بجلستھ فى  .7

  :نظام الساعات المعتمدة للتخصصات األربعة وذلك على النحو التالى  2017 – 2016
  فایزة محمود صقر                                         رئیسا / د.أ
  أحمد خمیس الفقى                                           عضوا / د
  عضوا      محمد رشاد المقدم                                       / د

  - : 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 

س والدراسات العلیا تسھم فى الرقى و التنمیة مرحلتى اللیسان
 .  المستدامة للمجتمع

على تسجیل درجة الماجستیر فى اآلداب شعبة  2016/  12/  1موافقة قسم التاریج بجلستھ المنعقدة فى  .8
مدینة : ھبة مسعود جمعة وعنوانھ / التاریخ اإلسالمى وحضارتھ نظام الساعات المعتمدة والمقدمة من الطالبة 

ابطى إلى نھایة العصر المرینى من القرن الخامس الھجرى إلى نھایة العصر المنرینى أزمور منذ العصر المر
الحادى عشر إلى الخامس عشر المیالدى ، / من القرن الخامس الھجرى إلى نھایة القرن التاسع الھجرى 

آداب إبراھیم عبد المنعم سالمة أستاذ التاریخ اإلسالمى وحضارتھ ب/ د.أ: وتتكون لجنة اإلشراف من 
 .  بآداب دمنھور  –أحمد إسماعیل الجمال   أستاذ التاریخ اإلسالمى وحضارتھ المساعد / اإلسكندریة ،ود

 - : القرار  
  .وافق مجلس الكلیة 

  
على تسجیل درجة الماجستیر فى اآلداب شعبة 2016/ 12/  1موافقة مجلس قسم التاریخ  بجلستھ المنعقدة فى  .9

: ھشام محمد سعد بدر  وعنوانھا / ام الساعات المعتمدة والمقدمة من الطالب التاریخ اإلسالمى وحضارتھ نظ
أحمد إسماعیل / م ، وتتكون لجنة اإلشراف من د 199- 1221 - ھـ  515مدنیة تنمیل فى عصر الموحدین 

تیسیر محمد شادى مدرس التاریخ / الجمال أستاذ التاریخ اإلسالمى وحضارتھ المساعد بآداب دمنھور ،ود
 .سالمى وحضارتھ بآداب دمنھور اإل

 - : القرار  
  .وافق مجلس الكلیة 

  
عادل إسماعیل / على ماجاء بخطاب الدكتور 2016/  12/  1موافقة مجلس قسم التاریخ بجلستھ المنعقدة فى  .10

ء ھالل المرشد األكادیمى لطالب الدراسات العلیا فرع التاریخ الوسیط نظام الساعات المعتمدة والذى یفید إلغا
یاسر مصطفى عبد الوھاب األستاذ المساعد بكلیة اآلداب جامعة كفر الشیخ والمنتدب لتدریس / انتداب الدكتور

 .ھشام أبو النجاه / ثالث ساعات لمرحلة الماجستیر ،وذلك بعد انسحاب طالب الدكتواره ذبذلك التخصص
 - : القرار  

  .وافق مجلس الكلیة 
  

محمد / باإلجماع على إلغاء تسجیل الطالب  2016/  12/  1المنعقدة فى  موافقة مجلس قسم التاریج بجلستھ  .11
لوجود )  1979 – 1972وزراة الخارجیة المصریة (صالح عبد الھادى دغیم لدرجة الماجستیر فى موضوع 

تطابق كامل فى عنوان الموضوع والفترة الزمنیة ،ومن ثم فإنھ سیكون تكرار لموضوع مسجل بالفعل وإھدارا 
الطالب ولجنة اإلشراف ،والمجلس یحمل الطالب المسئولیة ،وینبھ المجلس قسم الدراسات العلیا بالكلیة  لوقت

بأنھ یتحرى بدقة وصول الخطابات من جمیع كلیات اآلداب بالدولة والمعاھد المناظرة بعدم تسیجل الموضوع 
 .فیھا 
 - : القرار  

  .وافق مجلس الكلیة 
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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

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

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

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

س والدراسات العلیا تسھم فى الرقى و التنمیة مرحلتى اللیسان
 .  المستدامة للمجتمع

  
على تشیكل كنترول  2016/  12/  1بجلستھ المنعقدة یوم الخمیس الموافق موافقة مجلس قسم الجغرافیا  .12

  :الدراسات العلیا فصل الخریف على النحوالتالى 
  یاسر أحمد السید                        رئیسا / د -
  مرفت عبد اللطیف غالب            عضوا / د -

 - : القرار  
  .وافق مجلس الكلیة 

  
على تشیكل لجان وضع  2016/  12/  1غرافیا بجلستھ المنعقدة یوم الخمیس الموافق موافقة مجلس قسم الج .13

 . 2016األسئلة وتصحیحھا للدراسات العلیا فصل الخریف 
 - : القرار  

  .وافق مجلس الكلیة 
  

/ د.،الذى ناقش اإلستفسار من أ 2016/  12/  1كتاب قسم الجغرافیا بجلستھ المنعقدة یوم الخمیس الموافق  .14
كیل الكلیة لشئون التعلیم بشأن الئحة دبلوم المساحة ونظم المعلومات الجغرافیة والتى تم رفعھا فى مجلس و

ومطالبة إدارة الكلیة بسرعة إجراءات تفعیل الدبلومة والتى تم الموافقة علیھا فى مجلس  2016الكلیة أكتوبر 
 . 2016ثم مجلس الكلیة أكتوبر  2016قسم أكتوبر 

 - : القرار  
  .رئیس الجامعة  / د.أحیط مجلس الكلیة علمًا و ترفع الالئحة المقدمة للسید أ

  
على تشیكل لجنة الحكم  2016/  12/  1موافقة مجلس قسم الجغرافیا بجلستھ المنعقدة یوم الخمیس الموافق  .15

: ستیر بعنوان عبد المولى شعبان عبد المولى عرقوب المعید بالقسم والمسجل لدرجة الماج/ والمناقشة للطالب 
وتتكون لجنة الحكم .جغرافیة االتصال البریدى فى ریف مركز أبوحمص باستخدام نظم المعلومات الجغرافیة 

  : والمناقشة من 
  أحمد السید التراملى                          رئیسا / د.أ -

  جامعة القاھرة  –أستاذ الجغرافیة االقتصادیة والرئیس السابق لقسم الجغرافیا بكلیة اآلداب 
  محمد عبد القادر عبد الحمید           مشرفا / د.أ -

  جامعة دمنھور  –أستاذ الجغرافیا بكلیة اآلداب 
  عمر عبد الھادى غنیم              عضوا / د.أ -

  .جامعة اإلسكندریة  –أستاذ الجغرافیا االقتصادیة المساعد بكلیة اآلداب 
 - : القرار  

  .وافق مجلس الكلیة 
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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

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

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

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

س والدراسات العلیا تسھم فى الرقى و التنمیة مرحلتى اللیسان
 .  المستدامة للمجتمع

  
على تشیكل لجنة الحكم  2016/  12/  1موافقة مجلس قسم الجغرافیا بجلستھ المنعقدة یوم الخمیس الموافق  .16

حسام الدین حمدى رزق عبد الحمید مازن المعید بالقسم والمسجل لدرجة الماجستیر بعنوان / والمناقشة للطالب
وتتكون لجنة الحكم " لمعلومات الجغرافیة التنمیة العمرانیة ومشكالتھا فى مدینة رشید باستخدام نظم ا: "

  :والمناقشة من 
  جامعة اإلسكندریة  –محمد الفتحى بكیر                       مناقشا ورئیسا      أستاذ الجغرافیة كلیة اآلداب / د.أ -
  ة عبد العظیم أحمد عبد العظیم        مشرفا                   أستاذ ورئیس قسم الجغرافی/ د.أ -
  األستاذ المتفرغ بالقسم  مناقشا                              عالء عزت شلبى                      / د.أ

 - : القرار  
مفوض / د.محمد عبدالقادر عبدالحمید لعدم العرض الجید للسید أ/ د.مع تسجیل اعتراض أ وافق مجلس الكلیة 

  .م والمناقشة عن رسائل الماجستیر رئیس قسم الجغرافیة لموضوعات تشكیل لجان الحك
  

على تشیكل لجنة الحكم  2016/  12/  1موافقة مجلس قسم الجغرافیا بجلستھ المنعقدة یوم الخمیس الموافق  .17
 –ھضبة باكو جنوب غرب منخفض القطارة " أحمد فرحات حسن المعید بالقسم بعنوان / والمناقشة للطالب 

وتتكون لجنة الحكم " لمعلومات الجغرافیة واالستشعار عن بعد دراسة جیومورفولوجیة باستخدام نظم ا
  :والمناقشة للطالب على النحو التالى 

جامعة  –أستاذ الجغرافیا الطبیعیة بكلیة اآلداب          ممدوح تھامى عقل       رئیسا ومناقشا        / د .أ -
  اإلسكندریة

       كلیة اآلداب جامعة دمنھورأستاذ الجغرافیا الطبیعیة ب              مشرفا          ماجد محمد شعلة            / د.أ
  .جامعة بنى سویف  –أستاذ الجغرافیا الطبیعیة بكلیة اآلداب   أحمد السید محمد معتوق  مناقشا                  / د.أ -

 - : القرار  
  .وافق مجلس الكلیة 

  
على تشیكل لجنة الحكم  2016/  12/  1یوم الخمیس الموافق  موافقة مجلس قسم الجغرافیا بجلستھ المنعقدة .18

الطالق فى محافظة كفر " نادیة جابر صبحى عفیفى المسجلة لدرجة الماجستیر بعنوان / والمناقشة للطالبة 
وتتكون لجنة الحكم " دراسة فى الجغرافیة االجتماعیة بإستخدام نظم المعلومات الجغرافیة   –الشیخ 

  : والمناقشة من 
  كلیة االداب جامعة دمنھورأستاذ ورئیس قسم الجغرافیة    عبد العظیم أحمد عبد العظیم        مشرفا ورئیسا  / د.أ -
  بكلیة اآلداب جامعة دمنھورمناقشا               األستاذ المتفرغ        عالء عزت شلبى                         / د.أ
جامعة  –األستاذ جغرافیة السكان المساعد بكلیة اآلداب  مناقشا                       وائل عبد اهللا إبراھیم محمد  / د

  المنصورة 
 - : القرار  

  .وافق مجلس الكلیة 
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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

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

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

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

س والدراسات العلیا تسھم فى الرقى و التنمیة مرحلتى اللیسان
 .  المستدامة للمجتمع

 2016/  12/  4موافقة مجلس قسم اآلثار والدراسات الیونانیة والرومانیة بجلستھ المنعقدة یوم األحد الموافق  .19
العمارة فى عھد االمبراطور :  " جمال صالح محمد یاسین بعنوان / الب على تشیكل لجنة مناقشة رسالة الط

) دراسة تطبیقیة على معبد فیستا بروما بطریقة العلوم االفتراضیة " (كاراكال وانعكاس ذلك على بعض عمالتھ
  :وتتكون لجنة الحكم والمناقشة من 

  جامعة طنطا  –ذ اآلثار الیونانیة والرومانیة كلیة اآلداب ابراھیم سعد إبراھیم      رئیس ومناقشا           أستا/ د.أ -
  جامعة القاھرة  –یاسر محمود الشایب     مناقشا                   أستاذ مساعد بكلیة الھندسة / د .م.أ
  جامعة عین شمس  –تامر محمد النادى      مشرف مشاركا        أستاذ مساعد بكلیة الھندسة / د .م .أ
عبیر عبد المحسن قاسم   مشرف مشاركا     أستاذ مساعد اآلثار الیونانیة والرومانیة القائم بأعمال / د .م .أ

  جامعة دمنھور  –كلیة اآلداب  –ورئیس القسم 
 - : القرار  

  .وافق مجلس الكلیة 
  

 2016/  12/  4موافقة مجلس قسم اآلثار والدراسات الیونانیة والرومانیة بجلستھ المنعقدة یوم األحد الموافق  .20
العناصر الكالسكیة فى العمارة : " محمد أمین سعد فرج فى موضوع / على تشیكل لجنة مناقشة رسالة الطالب 

  "باألردن فى العصرین الیونانى والرومانى لمدن ةعمان ،جرش ،البتراء
  :ن لجنة المناقشة الستكماال لمتطلبات الماجستیر بنظام الساعات المعتمدة وتتكو) تاریخیة  –دراسة أثریة (
 –عمید كلیة السیاحة والفنادق األسبق  –أستاذ اآلثار الرومانیة )  رئیسا ومناقشا (فاطمة صالح الدین موسى  / د.أ

  . جامعة اإلسكندریة 
  جامعة المنیا  –أستاذ اآلثار الیونانیة والرومانیة  االمتفرغ كلیة اآلداب )    مناقشا (ممدوح درویش مصطفى  / د.أ
 –أستاذ مساعد اآلثار الیونانیة والرومانیة القائم بأعمال رئیس القسم )   مشرفا (عبیر عبد المحسن قاسم / د .م .أ

  .جامعة دمنھور –كلیة اآلداب 
 - : القرار  

  .وافق مجلس الكلیة 
  

تعدیل لجنة یطلب فیة الموافقة على  2016/  12/  1كتاب قسم الفلسفة بجلستھ المنعقدة فى یوم األحد الموافق  .21
ابتسام مصطفى السید الخمارى للحصول على درجة الدكتواره فى اآلداب قسم الفلسفة شعبة / االشراف للطالبة 

،بناء على ماتم إدراجھ .فلسفة اسالمیة والموافقة على مد فترة التسجیل للطالبة بناء على طلب لجنة االشراف 
 . فى لجنة الدراسات العلیا السابقة 

 - : القرار  
  .وافق مجلس الكلیة 

  
ھند فوزى أحمد بلتاجى / على خطة الطالبة 2016/   12/  4موافقة قسم اللغة العربیة  بجلستھ المنعقدة  .22

التحلیل الصرفى أللفاظ : "بعنوان  2016/  12/  4المقدمة لدرجة الماجستیر فى سمینار القسم المنعقد بتاریخ 
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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

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

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

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

س والدراسات العلیا تسھم فى الرقى و التنمیة مرحلتى اللیسان
 .  المستدامة للمجتمع

محمد رضا / بد الحافظ  أستاذ متفرغ العلوم اللغویة بالقسم ودمحمود فراج ع/ د.تحت إشراف أ" سوة النور 
 .محفوظ  مدرس العلوم اللغویة بالقسم 

 - : القرار  
  .وافق مجلس الكلیة 

  
منى محمد خلیفة یونس  / على خطة الطالبة 2016/   12/  4موافقة قسم اللغة العربیة  بجلستھ المنعقدة  .23

  . 2016/ 12/  4لقسم المنعقد بتاریخ المقدمة لدرجة الماجستیر فى سمینار ا
: تحت إشراف " السبك والحبك فى قصیدة نھج البردة ألحمد شوقى دراسة تطبیقیة فى لسانیات النص :" بعنوان 

ایمان فایز راضوان مدرس العلوم / محمود فراج عبد الحافظ  أستاذ متفرغ العلوم اللغویة ود/ د.تحت إشراف أ" 
  .اللغویة بالقسم 

 - : ر  القرا
  .وافق مجلس الكلیة 

  
بھاء عبد المنجد أحمد منصور  / على خطة الطالبة 2016/   12/  4موافقة قسم اللغة العربیة  بجلستھ المنعقدة  .24

   2016/ 12/  4المقدمة لدرجة الماجستیر فى سمینار القسم المنعقد بتاریخ 
محمود فراج عبد الحافظ  / د.تحت إشراف أ"  :تحت إشراف " الحقول الداللیة فى مقامات الزمخشرى :" بعنوان 

  بدور أبو جنینة مدرس النحو والصرف  بالقسم/ أستاذ متفرغ العلوم اللغویة ود
 - : القرار  

  .وافق مجلس الكلیة 
  

عمالة : أحمد سعید السید المعید بالقسم بعنوان / كتاب قسم الجغرافیة بشأن عقد سمینار للقسم لكل من الطالب  .25
دراسة فى جغرافیة السكان ،والطالبة حنان  –مدینة أبو حمص باستخدام نظم المعلومات الجغرافیة األطفال ب

الھجرة غیر الشرعیة من مدن محافظة البحیرة إلى أروبا باستخدام نظم المعلومات : "حمدى مازن بعنوان 
 . دراسة فى جغرافیة السكان  –الجغرافیة 

 - : القرار  
  .وافق مجلس الكلیة 

  
على تشكیل لجنة الحكم   2016/  12/  5فقة مجلس  قسم االجتماع بجلستھ المنعقدة یوم األثنین الموافق موا .26

أحمد دمین منصور عیساوى المسجل لنیل درجة الماجستیر بنظام الساعات / والمناقشة على رسالة الطالب 
وتتكون " واإلشباعات المتحققة  استخدمات المراءة للقناة الخامسة: "المعتمدة من قسم االجتماع فى موضوع 

  : لجنة الحكم والمناقشة من 
  جامعة القاھرة  –أستاذ بكلیة االعالم )      مناقشا ورئیسا (بركات عبد العزیز  / د.أ
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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

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

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

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

س والدراسات العلیا تسھم فى الرقى و التنمیة مرحلتى اللیسان
 .  المستدامة للمجتمع

  جامعة القاھرة  –أستاذ بكلیة االعالم   )          مشرفا(محمد محمود المرسى / د.أ
  ستاذ علم االجتماع المساعد بالقسم األ) مشرفا (ناجى ابراھیم بدر / الدكتور 
  نائب رئیس قطاع القنوات االقلیمیة )   مناقشا (مصطفى عبد الوھاب / الدكتور
 - : القرار  

  .وافق مجلس الكلیة 
  

على تشكیل لجنة الحكم   2016/  12/  5موافقة مجلس  قسم االجتماع بجلستھ المنعقدة یوم األثنین الموافق   .27
ھاجر سامى أحمد عامر  المسجل لنیل درجة الماجستیر بنظام الساعات / الطالبة  والمناقشة على رسالة

تأثیر تكنولوجیا االتصاالت والمعلومات وشبكة اإلنترنت على : "المعتمدة من قسم االجتماع فى موضوع 
المناقشة وتتكون لجنة الحكم و" دراسة تطبیقیة على عینة من األسر فى مدینة االسكندریة   (التماسك األسرى

  : من 
  جامعة دمنھور  –أستاذ علم االجتماع المساعد بالقسم )    مشرفا ورئیسا (السید شحاتھ السید / الدكتور 
  جامعة دمنھور –أستاذ علم االجتماع المساعد بالقسم )     مناقشا (محمود عبد الحمید حمدى / الدكتور 
  جامعة االسكندریة –االجتماع المساعد   أستاذ علم)      مناقشا (محمد على البدوى / الدكتور
  جامعة دمنھور –أستاذ علم االجتماع المساعد بالقسم ) مشرفا مشاركا (مجدى أحمد بیومى / الدكتور 
 - : القرار  

  .وافق مجلس الكلیة 
  

كم على تشكیل لجنة الح  2016/  12/  5موافقة مجلس  قسم االجتماع بجلستھ المنعقدة یوم األثنین الموافق  .28
راند عصام عبد المنعم محمود   المسجل لنیل درجة الماجستیر بنظام الساعات / والمناقشة على رسالة الطالبة 

دراسة تحلیلیة فلى (اتجاھات وأنماط الجریمة فى المجتمع المصرى : "المعتمدة من قسم االجتماع فى موضوع 
  :نوتتكون لجنة الحكم والمناقشة م)  "  2013 – 2009الفترة من 

  جامعة اإلسكندریة  –كلیة اآلداب  –أستاذ علم االجتماع ) رئیسا ومناقشا (السید رشاد غنیم / د.أ
  جامعة دمنھور –أستاذ علم االجتماع المساعد بالقسم ) مناقشا (مجدى أحمد بیومى / الدكتور 

  جامعة دمنھور –أستاذ علم االجتماع المساعد بالقسم ) مشرفا (حمدى على أحمد / د
 - : قرار  ال

  .وافق مجلس الكلیة 
  

على تشكیل لجنة الحكم   2016/  12/  5موافقة مجلس  قسم االجتماع بجلستھ المنعقدة یوم األثنین الموافق  .29
ھبة سعد توفیق األصولى   المسجل لنیل درجة الماجستیر بنظام الساعات / والمناقشة على رسالة الطالبة 

دراسة حالة لمجموعة من "المشروعات الصغیرة وتمكین الشباب : " المعتمدة من قسم االجتماع فى موضوع
  :وتتكون لجنة الحكم والمناقشة من" المستفیدین من الصندوق االجتماعى للتنمیة بمدینة دمنھور   



    

                                                                                                                                               
        Damanhur universityجامعة دمنھور                                                                                                                         
          Faculty of Artكلیة اآلداب                                                                                                                                

                                                         
  

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

  :رسالة الكلیة 
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رات العلمیة و الفكریة و التكنولوجیة ، و ذلك بالتطویر المستمر للبرامج التعلیمیة و القدرات العلمیة و البحثیة ألساتذتھا الجودة التعلیمیة و البحثیة ، و مواكبة التطو
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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 

س والدراسات العلیا تسھم فى الرقى و التنمیة مرحلتى اللیسان
 .  المستدامة للمجتمع

  جامعة دمنھور –أستاذ علم االجتماع المساعد بالقسم )    رئیسا ومناقشا  (السید شحاتھ السید / الدكتور 
  جامعة االسكندریة –كلیة اآلداب  –عمید معھد العلوم )   مناقشا (محمد على البدوى / الدكتور

  جامعة دمنھور –أستاذ علم االجتماع المساعد بالقسم ) مشرفا (حمدى على أحمد / د
   - : القرار  

  .وافق مجلس الكلیة 
  

على منح درجة   2016 / 12/  5موافقة مجلس  قسم االجتماع بجلستھ المنعقدة یوم األثنین الموافق  .30
التحول فى اتجاھات الشباب نحو انتماء : "یسر محمود حسین رجب فى موضوع / الماجستیر للطالبة 

وذلك بعد اتمام " دراسة میدانیة على طالب جامعة دمنھور ""ینایر  25والمشاركة الشعبیة بعد ثورة 
 .التصویبات 

 - : القرار  
  .وافق مجلس الكلیة 

  
/ على وقف قید الطالبة   2016/  12/  5قسم االجتماع بجلستھ المنعقدة یوم األثنین الموافق  موافقة مجلس    .31

المعالجة الصحفیة لظاھرة اإلحتجات :"دعاء فتحى كمال عزم حیث أنھا مسجلة لدرجة الماجستیر فى موضوع 
/  12/  30حتى  2009/  9/  1من )المصرى الیوم  –الوفد  –االھرام (دراسة تحلیلیة مقارنة ثاللث جرائد ""

 .وذلك نظرا لظروف أسریة  2009/  12علما بأن تاریخ تسجیلھا  2009
 - : القرار  

  .وافق مجلس الكلیة 
  

على أعتمد نتیجة   2016/  12/  5موافقة مجلس  قسم االجتماع بجلستھ المنعقدة یوم األثنین الموافق  .32
ى شحاتھ حامد والمسجلة لمشیماء ح/ تحان لطالبة الدكتواره االمتحان التأھیلى الشامل والمقدمة من لجنة االم

 .لنیل درجة الدكتواره بنظام الساعات المعتمدة 
 - : القرار  

  .وافق مجلس الكلیة 
  

على تسجیل خطة   2016/  12/  5موافقة مجلس  قسم االجتماع بجلستھ المنعقدة یوم األثنین الموافق  .33
عادل عبد القادر سلیم / نظام الساعات المعتمدة المقدمة من الطالب –استكمال متطلبات درجة الماجستیر 

دراسة تطبیقیة على طلبة " "العوامل االجتماعیة والتنظیمیة المؤثرة فى ظاھرة التسرب الدراسى : "بعنوان 
  :وتتكون لجنة اإلشراف من " محافظة البحیرة  –بعض مدراس التعلیم االساسى بمدینة دمنھور 

  دى بیومى   أستاذ علم االجتماع المساعد بالقسم مج/ الدكنور 
  الدكتور حمدى احمد على    أستاذ علم االجتماع المساعد بالقسم
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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

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

س والدراسات العلیا تسھم فى الرقى و التنمیة مرحلتى اللیسان
 .  المستدامة للمجتمع

 - : القرار  
  .وافق مجلس الكلیة 

  
على تغیر عنوان بحث   2016/  12/  5موافقة مجلس  قسم االجتماع بجلستھ المنعقدة یوم األثنین الموافق  .34

المعوقات المرتبطة بأداء التنظیمات الطبیة واإلداریة بقطاع الھیئة العامة : "دى من آیة على البھی/ الطالبة 
دراسة وصفیة لبعض قضایا فى قطاع الھیئة العامة للتأمین  –للتأمین الصحى بدمنھور فرع شمال غرب الدلتا 

  "الصحى 
  :لیصبح 

علما بأن ھذا " ة العامة للتأمین الصحى بدمنھورالمعوقات المرتبطة بأداء التنظیمات الطبیة واإلداریة بقطاع الھیئ"
  .التغیر الیمس جوھر الموضوع والیعد تسجیال جدید 

 - : القرار  
  .وافق مجلس الكلیة 

  
/ على مد قید الطالبة   2016/  12/  5موافقة مجلس  قسم االجتماع بجلستھ المنعقدة یوم األثنین الموافق  .35

 12/  13وینتھى فى  2015/  12/  14ة عبد الرحیم على لمدة عامین یبداء من ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــھب
تكنولوجیا االتصال الحدیث : والمسجلة لنیل درجة الماجستیر بنظام الساعات المعتمدة  فى موضوع  2017/ 

علما بأن تاریخ " ور دراسة میدانیة على عینة من طالب جامعة االسكندریة فرع دمنھ" "وتغییر ثقافة الشباب 
 .  2009/  12/  14التسجیل 

 - : القرار  
  .وافق مجلس الكلیة 

  
/ على مد قید الطالبة   2016/  12/  5موافقة مجلس  قسم االجتماع بجلستھ المنعقدة یوم األثنین الموافق  .36

 2017/  10/  11وینتھى فى  2016/  10/  12شیماء على محمود  یوسف  على لمدة عام یبداء من 
دور السینما الروائیة المصریة فى :    "والمسجلة لنیل درجة الماجستیر بنظام الساعات المعتمدة  فى موضوع

 . 2009/  10/  12: علما بأن تاریج التسجیل "معالجة القضایا االجتماعیة لقاطنى المناطق العشوائیة 
 - : القرار  

  .وافق مجلس الكلیة 
  

دیدة جعلى مقبول دفعة   2016/  12/  5بجلستھ المنعقدة یوم األثنین الموافق موافقة مجلس  قسم االجتماع  .37
  2017/   2016لاللتحاق ببرماج الدراسات العلیا بنظام الساعات المعتمدة لفصل الربیع

 - : 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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س والدراسات العلیا تسھم فى الرقى و التنمیة مرحلتى اللیسان
 .  المستدامة للمجتمع

  
  2016/  12/  4م األحد الموافق موافقة مجلس قسم اآلثار والدراسات الیونانیة والرومانیة بجلستھ المنعقدة یو .38

 .دكتواره  –على مقبول دفعة حدیدة لاللتحاق ببرماج الدراسات العلیا بنظام الساعات المعتمدة ماجستیر 
 - : القرار  

  .وافق مجلس الكلیة 
  

على قبول دفعة جدیدة لاللتحاق بالدراسات  2016/  12/  1موافقة مجلس قسم التاریج بجلستھ المنعقدة فى  .39
 –االسالمى  –الوسیط  –القدیم (للتخصصات األربعة  2017/  2016لعلیا نظام الساعات المعتمدة لفصل الربیعا

 ).الحدیث 
 - : القرار  

  .وافق مجلس الكلیة 
  

على تجدید تشكیل لجنة الحكم والمناقشة  2016/  12/  1موافقة مجلس قسم التاریج بجلستھ المنعقدة فى  .40
سیاسیة الوالیات المتحدة "زنیب عیسى عبد الرحمن أحمد وعنوانھا / مة من الطالبة لرسالة الدكتواره المقد
  :وذلك على النحو التالى "  1972 – 1949األمریكیة تجاه تایوان  

  )رئیسا ومشرفا (عاصم محروس عبد المطلب  أستاذ التاریخ الحدیث والمعاصر   بتریة دمنھور / د.أ
  )مشرفا (التاریخ الحدیث والمعاصر   عمید كلیة اآلداب دمنھور محمد رفعت االمام   أستاذ / د.أ
  ) مناقشا  (أشرف محمد عبد الرحمن أستاذ التاریخ الحدیث والمعاصر   بتربیة عین شمس  / د.أ
  )   مناقشا(نھى عزمى  أستاذ التاریخ الحدیث والمعاصربكلیة السیاحة والفنادق / د.أ

 - : القرار  
  .وافق مجلس الكلیة 

  
على منح الدرجة  106/  12/  4موافقة مجلس قسم الغة العربیة بجلستھ المنعقدة فى یوم األحد الموافق  .41

حسین محمد ابراھیم أبوعیسى على درجة الماجستیر فى اآلداب نظام قدیم تخصص نقد وبالغة / العلمیة للطالب
محمد زكریا عنانى  / د.أ: أشراف  "ممتاز" بتقدیر" الصورة الفنیة فى شعر ابن النبیھ المصرى :"فى موضوع

  جامعة االسكندریة  –أستاذ األدب العربى 
  جامعة دمنھور  –كلیة اآلداب  –محمد محمود أبوعلى أستاذ مساعد النقد والبالغة / د.أ

 - : القرار  
  .وافق مجلس الكلیة 

  
 .ساتذه المساعدین محمد محمود أبوعلى على أن تتكون لجنة الحكم والمناقشة من الساده األ/ أعترض د .42

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

س والدراسات العلیا تسھم فى الرقى و التنمیة مرحلتى اللیسان
 .  المستدامة للمجتمع

من الالئحة التنفیذیة لقانون تنظیم الجامعات ) 104(تطبیق اللوائح والقوانین حیث أن المادة وافق مجلس الكلیة 
  :تنص على اآلتى 

المشرف على الرسالة والعضوان اآلخران  شكل مجلس الكلیة لجنة الحكم  على الرسالة من ثالثة أعضاء أحدھمی "
  .".اعدین بالجامعاتن األساتذة واألساتذة المسمن بی

  
  

رفضت اللجنة باالجماع  نشر بحث دولى كشرط للمناقشة بالنسبة لتخصص العلوم االنسانیة وتكتفى بنشر بحث  .43
 محلى فقط 

 - : القرار  
  . على قرار اللجنة  وافق مجلس الكلیة

  
نظام ساعات معتمدة  2017/  2016یا فصل ربیع وافقت الجنة على قبول دفعة جدیدة لاللتحاق بالدراسات العل .44

معلقة لحین )جغرافیة  –فلسفة  –لغة عربیة (بأقسام االجتماع واآلثار و التاریخ والموافقة على باقى األقسام 
 .ورود الخطابات التنفیذیة من األقسام 

 - : القرار  
  .وافق مجلس الكلیة 

  
ل منذ شھرین یفید بعدم قبول دفعة جدیدة من طالب الدراسات التأكید على خطاب قسم اللغة االنجلیزیة المرس .45

 . 2017العلیا فى شھر ینایر 
 - : القرار  

  .وافق مجلس الكلیة 
  

وافقت اللجنة على مقترح الدبلومة المھنیة للترجمة المقدم من من قسم اللغة االنجلیزیة وأوصت بعمل دبلومات  .46
محمد أبوعلى على المقترح لعدم وجود ھذا المسمى فى / تور مماثلة باألقسام األخرى ،فى حین اعترض الدك

 .الالئحة المطبقة والتابعة لجامعة االسكندریة 
 - : القرار  

  .رئیس الجامعة للتفضل بالنظر / د.ویرفع مقترح الدبلومة المھنیة للترجمة للسید أ وافق مجلس الكلیة 
  

قررات األقسام العلمیة وترفض محاولة " نقض "جنة ایمان الملیجى أنھ لیس من صمیم عمل الل /د.أ  تعلیق .47
محمد أبوعلى تغیر قرار مجلس قسم اللغة اإلنجلیزیة إلجباره على قبول دفعة جدیدة للدراسات العلیا / الدكتور

فى شھر ینایر ،فى حین مقررات فصل الربیع ھى تطبیق للنظریات التى یتم تدریسھا فى فصل الخریف ،وعلى 
 . الدراسات العلیا مرتین فى العام الواحد ذلك یستحیل فتح 
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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 

س والدراسات العلیا تسھم فى الرقى و التنمیة مرحلتى اللیسان
 .  المستدامة للمجتمع

 - : القرار  
  . على قرار مجلس قسم اللغة االنجلیزیة السابق بخصوص ھذا الشأن  وافق مجلس الكلیة

  
على تشیكل وضع  2016/  12/  12خطاب قسم اللغة االنجلیزیة بموافقة المجلس بجلستھ الطارئة بتاریخ  .48

أدب انجلیزى ،كما وافق على  2017/  2016یب مواد امتحانات خریف األسئلة والتصحیح والكنترول وتترت
لتصبح شعر خدیث الفرقة الرابعة  2017/  2016تعدیل المواد المؤھلة لتكمیلى ماجستیر أدب انجلیزى لربیع 

 وأدب أمریكیى حدیث الفرقة الرابعة وترجمة الفرقة األولى 
 - : القرار  

  .وافق مجلس الكلیة 
  

لدراسات العلیا باالجماع على مقترح تغییر بنود الئحة الدراسات العلیا التى تمت الموافقة علیھا وافقت لجنة ا .49
  : من قبل فى شھر أكتوبر وھى كالتالى 

  إضافة تقدیر رسالة الماجستیر لمنطوق الحكم وشھادة الماجستیر فى المناقشة  
  الماجستیر فى حالة عدم توفر األساتذه االكتفاء باألساتذه المساعدین فى تشكیل لجنة الحكم فى رسائل  
  قبول خریجى الكلیة وخاصة المعیدین باإلفادة حتى یتم إستخراج الشھادة لھم  
 بدال ) أدب (للماجیستیر " الدراسات البینیة والثقافیة" فى الئحة قسم اللغة االنجلیزیة تدریس المواد التالیة

" حضارة الفرنین العشرین والحادى والعشرین" وتدریس" شكسبیر"   نـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم
والقرن الثامن " بدال من العصر الفكتورى" المدراس النقدیة بالقرنین العشرین والحادى والعشرین"و

،وضرورة عقد امتحان شفوى وتحریرى للمتقدمین للماجستیر والدكتواره وقبول جید بحد أدنى " عشر
،وفى بند قبول خریجى تخصصات أخرى یشترط موافقة أھل التخصص فى  2018/  2017بدءا من خریف 

  .    حالة دراسة مقررات المرحلة الجامعیة األولى باللغة العربیة  
 - : القرار  

  .وافق مجلس الكلیة 
  

من  وافق مجلس الكلیة على أن یتم تحدید مواعید امتحانات الدراسات العلیا بمعرفة أستاذ المقرر  اعتبارًا .50
عن وضع االمتحان واالشراف علیھ واالنتھاء من النتیجة وتسلیمھا مسئول  ستاذ المقرر یكون أو 9/1/2017

 .للمرشد االكادیمي مع الغاء كنترول الدراسات العلیا  
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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 

س والدراسات العلیا تسھم فى الرقى و التنمیة مرحلتى اللیسان
 .  المستدامة للمجتمع

  :العالقات الثقافیة والخارجیة موضوعات :  سابعًا
  
/ بشأن التقاریر العلمیة للسید األستاذ الدكتور   م1/12/2016كتاب مجلس قسم التاریخ بجلستھ المنعقدة بتاریخ  .1

المدرس بالقسم عن حضورھما  –شیماء البنا / األستاذ المتفرغ بالقسم ، والسیدة الدكتورة –صالح احمد ھریدي 
 24فعالیات المؤتمر الدولي التاسع الذي نظمھ المركز التونسي العالمي للدراسات والبحوث والتنمیة في الفترة من 

 .2016نوفمبر  26 إلي

 - : القرار  
  أحیط مجلس الكلیة علمًا

  
 –مرفت فراج / م  بشأن إلقاء للسیدة الدكتورة 1/12/2016كتاب مجلس قسم التاریخ بجلستھ المنعقدة بتاریخ  .2

المدرس بالقسم محاضرة عن النیل والبردي والكتابة المصریة القدیمة بمشروع جامعة الطفل التي تشارك بھ 
 .5/11/2016وقد ألقت ھذه المحاضرة بمقر جامعة الطفلي بكلیة الزراعة في یوم السبت الموافق  الجامعة ،

 - : القرار  
  أحیط مجلس الكلیة علمًا

  
فایزة / م  بشأن إلقاء للسیدة األستاذة الدكتورة 1/12/2016كتاب مجلس قسم التاریخ بجلستھ المنعقدة بتاریخ  .3

وذلك " الشخصیة المصریة وإبداعھا عبر التاریخ " قسم محاضرة  بعنوان األستاذ المتفرغ بال –محمود صقر  
 .15/11/2016مشاركة منھا في الدورة التثقیفیة بمركز الشرق األوسط بجامعة عین شمس یوم  

 - : القرار  
  أحیط مجلس الكلیة علمًا

 
تیسیر محمد / یدة الدكتورة م  بشأن إشتراك الس2/11/2016كتاب مجلس قسم التاریخ بجلستھ المنعقدة بتاریخ  .4

  :المدرس بالقسم في ورش العمل اآلتیة  –شادي
  6/9/2016ورشة عمل استیفاء متطلبات المعاییر في 

  11/10/2016ورشة عمل لمراجعة الخطة اإلستراتیجیة لجامعة دمنھور 
  18/10/2016ورشة العمل التي عقدت بمقر الجامعة یوم الثالثاء الموافق 

التي عقدت بمقر وحدة ضمان الجودة بالكلیة یوم الثالثاء الموافق " تطویر معاییر الجودة "  ورشة عمل بعنوان
25/10/2016.  

 - : القرار  
  .أحیط مجلس الكلیة علمًا
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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

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

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

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

س والدراسات العلیا تسھم فى الرقى و التنمیة مرحلتى اللیسان
 .  المستدامة للمجتمع

تیسیر محمد / م  بشأن إختیار السیدة الدكتورة 2/11/2016كتاب مجلس قسم التاریخ بجلستھ المنعقدة بتاریخ  .5
 :یلي  المدرس بالقسم فیما –شادي

 مدیرًا لوحدة إدارة األزمات والطوارئ بالكلیة
  رئیسًا لمعیار الجھاز اإلداري التابع لوحدة ضمان الجودة واالعتماد بالكلیة

  2016عضوًا في مجلس إدارة الجودة لعام 
  اختیار سیادتھا من قبل الجامعة كدعم فني للجھاز اإلداري علي مستوي كلیات الجامعة 

إدارة الجودة بالكلیة لسیادتھا بخطابین شكر إحداھما لمجھوداتھا في إدارة األزمات والطوارئ وكذلك تقدیم مجلس 
بالكلیة بصفتھا مدیر تنفیذي لمجلس إدارة وحدة األزمات والطوارئ ، واآلخر لمجھوداتھا في معیار الجھاز اإلداري 

 بصفتھا رئیسا للمعیار 

 - : القرار  
  أحیط مجلس الكلیة علمًا

  
/ م  بشأن مشاركة السید األستاذ   الدكتور 1/12/2016جلس قسم الجغرافیا بجلستھ المنعقدة بتاریخ كتاب م .6

الدكتور " األستاذ بالقسم في حضور ندوة أسبوع الوعي الجغرافي الخامس بعنوان  –عبدالعظیبم احمد عبدالعظیم 
بقاعة المؤتمرات بكلیة التربیة جامعة  2016/ 17/11وذلك یوم الخمیس الموافق " جمال حمدان شاعر الجغرافیا 

 .اإلسكندریة

 - : القرار  
  أحیط مجلس الكلیة علمًا

  
/ م  بشأن مشاركة السید األستاذ  الدكتور 1/12/2016كتاب مجلس قسم الجغرافیا بجلستھ المنعقدة بتاریخ  .7

وذلك " ة اإلسالمیة في االندلس الحضار" األستاذ بالقسم في المؤتمر الدولي بعنوان  –عبدالعظیبم احمد عبدالعظیم 
 .2016/ 15/11یوم الثالثاء الموافق 

 - : القرار  
  أحیط مجلس الكلیة علمًا

  
/ م  بشأن مشاركة السید األستاذ  الدكتور 1/12/2016كتاب مجلس قسم الجغرافیا بجلستھ المنعقدة بتاریخ  .8

ارض " عیة الجغرافیة المصریة تحت عنوان األستاذ بالقسم في حضور ندوة بالجم –عبدالعظیم احمد عبدالعظیم 
 . 2016/ 19/11وذلك یوم السبت الموافق " الریف المصري مورد استراتیجي ال یعوض 

 - : القرار  
  أحیط مجلس الكلیة علمًا
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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

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

س والدراسات العلیا تسھم فى الرقى و التنمیة مرحلتى اللیسان
 .  المستدامة للمجتمع

محمد / م  بشأن مشاركة السید األستاذ الدكتور 1/12/2016كتاب مجلس قسم الجغرافیا بجلستھ المنعقدة بتاریخ  .9
ارض الریف " األستاذ بالقسم في حضور ندوة بالجمعیة الجغرافیة المصریة تحت عنوان  –در عبدالحمید عبدالقا

 . 2016/ 19/11وذلك یوم السبت الموافق " المصري مورد استراتیجي ال یعوض 

 - : القرار  
  أحیط مجلس الكلیة علمًا

  
مرفت / بشأن مشاركة السیدة الدكتورة م  1/12/2016كتاب مجلس قسم الجغرافیا بجلستھ المنعقدة بتاریخ  .10

في مكتبة اإلسكندریة   GISاألستاذ المساعد بالقسم في حضور یوم نظم المعلومات الجغرافیة  –عبداللطیف غالب 
  وذلك برفقة مجموعة من طالب الفرقة الرابعة شعبة الخرائط

 - : القرار  
  أحیط مجلس الكلیة علمًا

  

  :  وارئاألزمات والطموضوعات :   ًاثامن
بجلستھ في  وحدة األزمات والطوارئبما جاء من موضوعات بمحضر اجتماع علمًا   مجلس الكلیة  أحیط .1

 . كل ما جاء بھ من موضوعات ىووافق عل 5/12/2016
 

  : رعایة الشباب موضوعات :   تاسعًا
  
اعضاء ھیئة التدریس من السادة )2(المشرف على قسم رعایة الشباب بالكلیة لترشیح عدد / كتاب السید .  1

   2016/2017بالكلیة لالنضمام لعضویة مجلس ادارة صندوق التكافل االجتماعى للطالب للعام الجامعى 
  :القرار 

  :وافق مجلس الكلیة على ترشیج كل من 
 محمد رضا  عوض محفوظ/ الدكتور .1
 عبدالباسط ریاض محمد ریاض/ الدكتور .2
  
  

  : تبرعات :   عاشرًا
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رات العلمیة و الفكریة و التكنولوجیة ، و ذلك بالتطویر المستمر للبرامج التعلیمیة و القدرات العلمیة و البحثیة ألساتذتھا الجودة التعلیمیة و البحثیة ، و مواكبة التطو
اجات المجتمع  ، و تلبیة احتی و طالبھا ، و استخدام وسائل تعلیمیة حدیثة ،و متابعة الخریجین، و إتاحة الفرصة لھا لمتابعة الجدید من العلوم و المعارف و الخبرات
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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 

س والدراسات العلیا تسھم فى الرقى و التنمیة مرحلتى اللیسان
 .  المستدامة للمجتمع

  
عبدالعظیم أحمد عبدالعظیم المفوض رئیس مجلس قسم الجغرافیا بموافقة مجلس القسم / د.كتاب السید أ.  1

  :للقسم من بعض األشخاص  على النحو التالى   على قبول التبرع العینى المقدم 1/12/2016بجلستھ في 
  ھ أجھزة حاسب آلى مستعمل) 6(عدد . 
  ستائر قماش للنوافذ.  

  :القرار 
  .قول التبرعات وافق مجلس الكلیة على 

  
  .الثانیة والنصف بعد الظھر الساعة ھذا وقد انتھى االجتماع 

  
                  

  
  عمید الكلیةجلس ویس المرئ                 أمین المجلس    

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


