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

  :رسالة الكلیة 
وم اإلنسانیة   تقدم الك اییر         لیة 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

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

یة المصریة و تنم    يالمساھمة ف  ،و اء الشخص 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 ی
 .والمستمر 
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  :رؤیة الكلیة 
طلع الكلیة إلى أن تكون مؤسسة تعلیمیة وبحثیة معتمدة تحتل تت

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

 .  المستدامة للمجتمع

  2017/2018لعام الجامعيل  ثانىال محضر مجلس الكلیة 
  13/9/2017 الموافقربعاءاألالمنعقد یوم 

**********  
عبدالمنعم محمد / اجتمع مجلس الكلیة في تمام الساعة العاشرة ظھرًا برئاسة السید األستاذ الدكتور  

 - :من  مجاھـــــــــــــــــــــــــد القائم بعمل عمید الكلیة  بحضور كل
 وكیل الكلیة لشئون الدراسات العلیا والبحوث    حنان خمیس الشافعى/ د.أ .1
 قائم بعمل وكیل الكلیة لشئون خدمة المجتمع وتنمیة البیئة      وفدى السید أبوالنضر. د .2
 المفوض بتسییر أعمال مجلس قسم الجغرافیا    عبدالعظیم أحمد عبدالعظیم/ د.أ .3
 لس قسم التاریخ رئیس مج    أحمد عبدالعزیز عیسى/ د.أ .4
 رئیس مجلس قسم اللغةاالنجلیزیة      ایمان حلمى الملیجى/ د.أ .5
 قائم بعمل رئیس مجلس قسم اآلثاروالدراسات الیونانیة والرومانیة    عبیر عبدالمحسن قاسم/ د.أ .6
 األستاذ بقسم الجغرافیا      ماجد محمد شعلھ/ د.أ .7
 االنجلیزیة األستاذ بقسم اللغة  میراندا محمد خمیس الزوكة    . د.أ .8
  األستاذ المتفرغ بقسم الفلسفة      میالد زكى غالي/ د.أ .9

 األستاذ بقسم اللغة العربیة     عبدالواحد حسن الشیخ. د.أ .10
 القائم بعمل رئیس مجلس قسم الفلسفة      عصام كمال المصري. د .11
 األستاذ المساعد بقسم اآلثار والدراسات الیونانیة والرومانیة      سماح محمد الصاوي. د .12
 المدرس بقسم الفلسفة         دعاء طھ البیار .د .13
 المدیر التنفیذي لوحدة ضمان الجودة بالكلیة      عصام لطفى  وھبان. د .14
 مدیر وحدة الخدمات االلكترونیة       أحمد عطیة حمیدة. د .15
 قائم بعمل أمین الكلیة    نفین محمد رحومة/ السیدة .16
 ادارى       ھانى محمد كتات/ السید .17

  
  
  

  عمید الكلیةقائم بعمل  بدالمنعم محمد مجاھد ع/  د.افتتح السید أ
  "بسم اهللا الرحمن الرحیم " 

 ورئیس المجلس  بجمیع السادة الحاضرین  عبدالمنعم محمد مجاھد / د.في بدایة االجتماع رحب السید أ. 
  2017/2018بدء العام الدراسى الجدید ثم قدم سیادتھ التھنئة بمناسبة  . 
 ب    / كتوركما قدم التھنئة للسید الد ا و یھی محمد عوض السمنى على ترقیتھ لدرجة أستاذ مساعد بقسم الجغرافی

 .المجلس بالجامعة باحتساب اقدمیتھ من تاریخ أول خطاب تعیین 
 :ثم شرع سیادتھ في موضوعات المجلس على النحو التالي  -

 

  -: والتصدیق موضوعات اإلحاطة: أوال 
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  : فیما یتعلق بموضوعات اإلحاطة

 
 وعات التى ًطرحت في مجلس الجامعة، الموض .1

  :على ما یلي 2017/ وافق مجلس الجامعة عن شھر یولیو: أوًال
ھادة   2016لسنة ) 13(استثناء طالب كلیة اآلداب من قرار مجلس الجامعة رقم  )1( بشأن متطلب الحصول على ش

 .2017/2018التخرج على أن یتم تطبیق القرار من دفعة 
ة         ویھیب مجلس الكلیة بالجا ررات تربوی وا ُمق م یدرس ة ل وء أن خریجي الُكلی ي ض –معة ُمراجعة ھذا القرار ف

تؤھلھم للتعامل مع َمْن ُیراُد محو أمیتھم، ومن ثم یتعذر قیامھم بھذا  -ُمقارنًة بأقرانھم من خریجي كلیة التربیة
تح قن     أن، وف ذا الش ع    الدور، أضف إلى ذلك أن التنفیذ یحتاج إلي وجود آلیة واضحة بھ ع المجتم وات اتصال م

  .المدني، وھو ما لم یتم إیضاحھ وتضمینھ القرار المذكور
ص             / تعیین السید الدكتور )2( ة تخص ا بالكلی تاذ ُمساعد بقسم الجغرافی ة أس ي وظیف ید السمني ف وض الس محمد ع

مما ُنِسَب  ویھیب المجلس بالجامعة ضم الفترة السابقة للسید الزمیل وذلك في ضوء تبرئتھ ".جغرافیا المناخ"
 . إلیھ

ادر بجلسة    12لسنة   17825تنفیذ حكم محكمة القضاء اإلداري الصادر في الدعوى رقم  )3(  25/5/2015ق الص
دي عن ُمناقشة    / د.وتنحي السید أ. مي السید السید محمد علي/ بتشكیل لجنة علمیة ُمحایدة للباحثة صالح ھری

 .تة بموجب الحكم الُمشار إلیھرسالة الباحثة لوجود خصومة بینھ وبین الباحثة ثاب
دریس        / د.ما انتھى إلیھ رأي السید أ )4( ة الت اء ھیئ ادة أعض ماح للس دم الس ة بع المستشار القانوني لرئیس الجامع

العائدین من أجازات دراسیة أو بعثات بعد عودتھم مباشرة بالسفر في مھمة علمیة إال بعد إنقضاء نصف المدة 
ع أ  ارج م و بالخ اھا العض ي قض دم    الت ة ع ي حال یة ف ازة الدراس ة أو اإلج ات البعث رد نفق یھم ب دات عل ذ تعھ خ

 .2017لسنة ) 32(عودتھم، وذلك وفق قرار مجلس الجامعة رقم 
  : على ما یلي 2017/وافق مجلس الجامعة عن شھر أغسطس: ثانًیا
دد من الساعات بشأن تحویل أي ع 20/8/2017توصیة مجلس الدراسات العلیا والبحوث بجلستھ المنعقدة في  )1(

ة الدراسات            ق نفس الالئحة الدراسیة لمرحل تم تطبی ي ی اظرة الت ات الُمن الُمعتمدة التي تمت دراستھا بین الكلی
 .جنیًھا مقابل فتح ملف جدید بالجامعة) 2000(العلیا بھا مع تحصیل مبلغ 

ة لإل       2017/أكد مجلس الجامعة عن شھر أغسطس )2( ات الجامع ع كلی ل جمی رورة تأھی ى ض ة    عل ن الھیئ اد م عتم
 .القومیة لضمان الجودة واالعتماد خالل شھر سبتمبر

  :موضوعات التصدیق
بشأن الموافقة على قبول تبرعات من الطالب الراغبین  2017/ إلغاء قرار مجلس الكلیة السابق عن شھر یولیو )1(

 .في نقل قیدھم من جامعات أخرى، ویرغبون في اإللتحاق بالدراسة بالُكلیة
ات / أ إسقاط اسم   )2( ا  آی ة           زكری ا درج راءات منحھ اء اج دم انتھ یة لع اھج الدراس وائح والمن ة الل ن أعضاء لجن م

 الكتوراه حتى تاریخھ، 
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  :موضوعات وحدة ضمان الجودة :   ثانیا

  
 .مع المدیر التنفیذي للوحدة  بخصوص اجتماع منسقي الجودة .1

لعلمیة مع التأكید على تفعیل دور منسق الجودة أحیط المجلس علًما بتقریر اجتماع منسقي األقسام ا: القرار 
  .بالقسم لیكون ھمزة الوصل بین القسم العلمي ووحدة ضمان الجودة 

 - : القرار  
  .احیط مجلس الكلیة علمًا مع التنبیھ على حضور منسق الجودة مجلس القسم مع تقدیم تقریر شھري من القسم العلمى 

 .بخصوص أسبوع الجودة  .2
ووافق المجلس علي الندوة التثقفیة للطالب والندوة , لمجلس أن یكون أول أسبوع من الدراسة قرر ا: القرار 

  . منھماذة واعتمد اآللیة المقترحة لكٍل التثقفیة لألسات
 - : القرار  

  .وافق مجلس الكلیة
 .بخصوص لجنة فحص الكتاب الجامعي .3

ویرفع األمر لمجلس الكلیة التخاذ القرار ا الخصوص، قدمت تقاریرھا بھذ توجیھ الشكر لألقسام التي قدمت: القرار 
  .قسم السیاسة: وھو  .تقاریرھاالالزم في حق بقیة األقسام التي لم تلتزم بتقدیم 

 - : القرار  
على تفعیل اإلجراءات اإلداریة والقانونیة حیال من امتنع عن تقدیم التقاریر المذكورة، على أن  مجلس الكلیة وافق

  .ون من الخارج ُمھلة أسبوعین من بدایة الفصل الدراسي األول لتقدیم كتبھم للجان المذكورةُیمھل المنتدب
  

 .بخصوص ملف اإلنجاز السنوي لألقسام  .4
توجیھ الشكر لألقسام التي قدمت ملف اإلنجاز السنوي ویرفع األمر لمجلس الكلیة التخاذ القرار الالزم في : القرار     

  ) .اآلثار  –السیاسة  –االجتماع  –التاریخ  –اللغة العربیة ( تلتزم بتقدیمھ وھي أقسام حق بقیة األقسام التي لم 
 - : القرار  

  .. 20/9/2017مع مد فترة تقدیم ملف االنجاز السنوى اسبوع حتى  أحیط مجلس الكلیة علمًا 
 .بخصوص تفعیل آلیات محاسبة غیر المتعاونین في أعمال الجودة وأنشطتھا .5

  .م21/5/2014وافق المجلس علي تفعیل آلیة  الثواب والعقاب المعتمدة من الجامعة في : القرار     
 - : القرار  

  .وافق مجلس الكلیة
  

 .بخصوص حضور منسقي الجودة لمجالس األقسام لعرض موضوعات الجودة شھرًیا .6
  .المتعلقة بالجودة شھرًیا  ُیطالب المجلس بحضور منسق الجودة لمجلس القسم العلمي لعرض الموضوعات: القرار     
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 - : القرار  
  .وافق مجلس الكلیة

  
 .بخصوص اعتماد البرنامج المقترح لمتطلبات الجودة من األقسام ، واعتماد خطواتھ التنفیذیة .7

  .وافق المجلس : القرار     
 - : القرار  

  .وافق مجلس الكلیة
  

 .ل بھا فور إقرارھااعتماد الوثیقة الموحدة المقترحة لشكل ملف اإلنجاز، والعم .8
  .وافق المجلس : القرار     

 - : القرار  
  .وافق مجلس الكلیة

  
 .موضح علیھ أھم المالحظات وتعمیمھ على األقسام ) توصیف مقرر ( بخصوص اعتماد  .9

  .وافق المجلس : القرار 
 - : القرار  

  .وافق مجلس الكلیة
  

 .جمیع األقسام للعمل بھا على) سوفت / ورقیة( بخصوص اعتماد توزیع نماذج الجودة  .10
  .وافق المجلس : القرار 

  - : القرار  
 

  .مع نشر موضوعات الجودة على موقع الكلیة والجودة واالیمیل الرسمى لكل عضو ھیئة تدریس  وافق مجلس الكلیة
  

 .  بخصوص حفل استقبال الطالب الجدد .11
اسة ومشاركة أعضاء من كل قسم لعرض أھم وافق المجلس على أن یتم في األسبوع األول من الدر: القرار     

قسام العلمیة في الكلیة على أن یتم تحدید الموعد وفًقا لقرار مجلس المعلومات التي یجب أن یعرفھا الطالب عن األ
  . الكلیة 

  - : القرار  
 

  .على أن یكون األسبوع الثانى من الدراسة  وافق مجلس الكلیة
  

 .لألقسام العلمیة ) یجیة االسترات( بخصوص الخطة التطویریة  .12
توجیھ الشكر لألقسام العلمیة التي قدمت ورفع األمر لمجلس الكلیة التخاذ القرار الالزم في حق االقسام التي لم : القرار 
  تسلم 
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  :رؤیة الكلیة 
طلع الكلیة إلى أن تكون مؤسسة تعلیمیة وبحثیة معتمدة تحتل تت

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

 .  المستدامة للمجتمع

  - : القرار  
 

إلیجابي مع ، مع تفعیل آلیات الثواب والعقاب التي أقرتھا الجامعة فیما یختص بعدم التفاعل اأحیط مجلس الكلیة علمًا
  .متطلبات الجودة

  
 .بخصوص تقریر المقرر  لالقسام العلمیة  .13

) اللغة العربیة غیر مكتمل  -الفلسفة –اللغة اإلنجلیزیة ( توجیھ الشكر لألقسام العلمیة التي قدمت وھي : القرار      
  .ورفع األمر لمجلس الكلیة التخاذ القرار الالزم في حق االقسام التي لم تسلم 

 - : ار  القر
  أحیط مجلس الكلیة علمًا

  
  .ما یستجد من أعمال  .14

 .مقترح آلیات التعامل مع الطالب ذوي االحتیاجات الخاصة  - أ
  .تم توزیع المقترح على أعضاء مجلس اإلدارة للنظر والبت في األمر : القرار 

 - : القرار  
  .أحیط مجلس الكلیة علمًا

  
  

 .االمتحانات  اعتماد التقریر النھائي للجنة مراجعة جودة - ب
  .وافق المجلس على اعتماد التقریر النھائي للجنة المراجعة مع رفعھ لمجلس الكلیة : القرار 

 - : القرار  
  .أحیط مجلس الكلیة علمًا 

  

  : ITات تكنولوجیا المعلوموحدة  موضوعات :   ثالثًا
  

 :لنحو التالى على ا  2017  سبتمبر ر ــــعن شھمحضر اجتماع وحدة تكنولوجیا المعلومات 
بدء فقد تم   2017/2018فیما یتعلق بالتقدیم االلكترونى للطالب المستجدین والملتحقین بالكلیة للعام الدراسى  .1

التقدیم الكترونى على برنامج التقدیم على موقع الكلیة لطالب المرحلة الثالثة لتنسیق الثانویة العامة من یوم االثنین 
من عدد طالب % 93لطالب سریعًا جدا حتى انھ بلغ عدد المتقدمین ما یقرب من وكان االقبال من ا 11/9/2017

طالب مستجد  3500طالب من اصل  2570المرحلة الثالثة ، وبھذا یكون عدد الطالب المتقدمین للكلیة الكترونیًا 
 .مرشح للكلیة عن طریق مكتب التنسیق

االلكترونى فقد تم االنتھاء من البرنامج المخصص لھذا عن طریق برنامج التسجیل )كارنیھات ( فیما یتعلق بعمل  .2
/ د.، وھذا بعد الموافقة السریعة من السید أ (MIS)األمر ورفعھ على الموقع الرسمى للكلیة و ربطھ بقاعدة بیانات 

یذ ، عبدالمنعم محمد مجاھد عمید الكلیة و تقدیمھ الدعم المستمر وتذلل العقبات لخروج ھذا األمر الى حیز التنف
 .ومن ثم نشكر سیادتھ على دعمھ الكبیر الذى أسھم لخروج ھذا البرنامج الى حیز التنفیذ 
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  :رؤیة الكلیة 
طلع الكلیة إلى أن تكون مؤسسة تعلیمیة وبحثیة معتمدة تحتل تت

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

 .  المستدامة للمجتمع

فنناشد السادة أعضاء لجنة التظلمات سرعة االنتھاء من فحص تظلمات الطالب المتبقیة  MISوحدة فیما یخص  .3
وجد ، وكذا األمر فیما یتعلق بلجنة  لتعدیل ما یجب تعدیلھ على نظام الرصد اآللى ، وطباعة النتیجة بعد التعدیل أن

االستئناف على عقوبات الغش بالجامعة التى لم ترسل لنا حتى اآلن نتیجة جمیع الطالب الذین أستانفوا على 
 .عقوبات الغش 

أحمد عطیة بأنھ قد تم / فیما یخص المشكالت التى تحدث في أثناء عمل برناج الفاروق للمرتبات أفاد الدكتور .4
بالجامعة قبل سفره ، والذي أفاد بأن ھذا قد حدث منذ   (MIS)أحمد عجاج المدیر التنفیذي ل / الدكتور التواصل مع

و أنھ یتواصل مع الجھة المنتجة للبرنامج بجامعة المنصورة لحل المشكلة ، وقد ) فیرس(شھرین تقریبًا بسبب 
 للح   (MIS)لمدیر التنفیذي الجدید ل یسریة الھمشرى ا/ أحمد عطیة بالتواصل مع الدكتورة / تعھد الدكتور

 .المشكلة 
سجل الموقع الرسمى للكلیة حتى الیوم ما یزید عن ملیون وخمسمائة وثمانین ألف زیارة ، كما بلغ عدد القراءات  .5

  .ألف  قراءة للموضوعات المنشورة على الموقع  966لموقع الكلیة ما یزید عن 
  
  

  : موضوعات شئون ھیئة التدریس:   ًارابع
  
حنان الشافعى وكیل الكلیة للدراسات العلیا ورئیس مجلس قسم االجتماع  بموافقة المجلس / د.كتاب السیدة أ .1

سحر أحمد فتحى بلبع المدرس المساعد بقسم االجتماع / على تعیین الدكتورة 6/9/2017بجلستھ المنعقدة في 
حصولھا على الدكتوراه والمذكورة مشھود لھا بذات القسم ل)  علم اجتماع التنمیة   ( بوظیفة مدرس  تخصــص 

 .بالسمعة الطیبھ والسیرة الحسنة ممیزة في أداء عملھا منذ تعینھا 
 - : القرار  

  .وافق مجلس الكلیة
 

 6458رئیس الجامعة على تنفیذ حكم المحكمة رقم / د.كتاب ادارة الكادر الخاص بالجامعة بشأن  موافقة السید أ .2
ھبھ عبدالمنصف محمد ناصف بشأن أحقیتھا في / ق الصادر لصالح السیدة الدكتورة 10ـــــــــة لسنـــــــــــــــــ

 .التعیین في وظیفة مدرس آثار بكلیة اآلداب  
 - : القرار  

  .احتراًما لحكم القضاء وافق مجلس الكلیة
  
 6/9/2017بجلستھ في أحمد عبدالعزیز عیسى رئیس مجلس قسم التاریخ بشأن موافقة مجلس القسم / د.كتاب أ .3

وفدى السید أبوالنضر  األستاذ / اجازة بمرتب للسید الدكتور 4/7/2017وحتى  28/6/2017باعتبار الفترة من 
 .المساعد بالقسم عند تأدیة شعیرة العمرة و ذلك نظرًا لظروف الطیران عند العودة 

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

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

 .  المستدامة للمجتمع

  :ب موضوعات شئون الطال:    ًاخامس
  

  
 .موضوعات اإلحاطة والتصدیق: أوًال

الُمقرر على الفرقة الثالثة بقسم " مواقع أثریة"عبد الباسط ریاض عن تدریس ُمقرر / اعتذار السید الدكتور)1(
ون      "شعبة اآلثار المصریة"-التاریخ ھ یك دریس فإن یادتھ الت اء س ؛ وذلك ألنھ تبیَّن أنھ بإضافة ھذا الُمقرر ألعب

یس أربعة ُمقررات بالفرقة المذكورة، وھو ما ال یستقیم مع قراٍر سابق لمجلس الكلیة الذي یؤكد على ُمكلًفا بتدر
ة الواحدة   ف     . عدم إنفراد عضو ھیئة التدریس بتدریس أكثر من ثالثة ُمقررات بالفرق ة موق د اللجن ھ تحَم وعلی

ید ا    ذكور للس رر الم دریس الُمق ناد ت ابق، بإس راره الس دل ق یادتھ، وُیع دكتورس الم / ل ن س ار "أیم درس اآلث ُم
  ".المصریة

رًرا     ) 2( ان ُمق ھ ك ا بأن تھیب اللجنة باللجنة الُمشكلة لتقییم المتحف وتقدیم التوصیات بشأنھ رفع تقریرھا، علًم
  .2017/استیفاء التقریر المذكور الشھر الجاري للعرض على مجلس الكلیة عن شھر سبتمبر

  .التصدیق على الجلسة السابقة) 3(
  

  :القیاس والتقویم -MIS -الجودة : موضوعات وحدات: ثانًیا
دكتور        .1 ید ال ذار الس ًرا العت ة؛ نظ ودة لمجلس الكلی ان   / ُترفع موضوعات الج ام وھب ذي لوحدة    "عص دیر التنفی الم

  .عن الحضور" ضمان الجودة
 :لى ما یليالمدیر التنفیذي للوحدة ع –أحمد عطیة / أكد السید الدكتور: MISفیما یتعلق بوحدة  .2

دد   .  2.1 ي لع ى         ) 1145(تم التسجیل اإللیكترون رحلتین األول ي الم ة ف حین للكلی ن الطالب المستجدین المرش م
 .1227والثانیة من مراحل تنسیق الثانویة العامة، وقد بلغ عدد المرشحین للكلیة في المرحلتین 

م؛ حتى یتم تعدیل نتائجھم على نظام لم تصل بعد جمیع نتائج التظلمات للطالب الذین ثبت لھم حق في التظل  2.2
 .الرصد اآللي

نى         2.3 ى یتس ة؛ حت تئناف بالجامع ة االس ن لجن لم تصل حتى اآلن نتائج لجنة االستئناف على عقوبات الغش م
 .تعدیل العقوبات على نظام الرصد اآللي طبقًا لقرارات اللجنة

بدور / س الُكلیة؛ نظًرا العتذار السیدة الدكتوره ُترفع موضوعات الوحدة لمجل: فیما یتعلق بوحدة القیاس والتقویم .3
 .عن عدم الحضور" المدیر التنفیذي للوحدة"عبد المقصود 

 .وافقت اللجنة: قرار اللجنة
  :قرار مجلس الكلیة

َقِبَل المجلس اعتذار السیدة الدكتوره بدور عبد المقصود عن عدم الحضور، لعدم وجود موضوعات یمكن طرحھا  
  .خاصة وأن العام الجامعي في ُمستھلھعلى المجلس، 

 
وع .4 ارات            : الموض حیح اإلختب ة تص ن آلی ة ع دورة تدریبی ام ب اءھا لالنتظ ض أعض ة بع ام العلمی یح األقس ترش

ة         / اإللیكترونیة تحت إشراف الدكتوره رار مجلس الكلی ًذا لق ك تنفی ویم؛ وذل اس والتق بدور جنینة مدیر وحدة القی
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  :رسالة الكلیة 
وم اإلنسانیة   تقدم الك اییر         لیة 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

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

یة المصریة و تنم    يالمساھمة ف  ،و اء الشخص 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 ی
 .والمستمر 
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  :رؤیة الكلیة 
طلع الكلیة إلى أن تكون مؤسسة تعلیمیة وبحثیة معتمدة تحتل تت

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

 .  المستدامة للمجتمع

ل       االعتیادي عن شھر یولیو، وال ة للعم ون داعم ة تك دریس بالُكلی ة الت ذي ھدف إلى تكوین كوادر من أعضاء ھیئ
 :بوحدة القیاس والتقویم، وقد كانت ترشیحات األقسام كما یلي

  الُمرشَّح  القسم الُمرشِّح  م

  أیمن محمد سالم/ د  التاریخ  1
  عبد الباسط ریاض محمد/ د

  منى محمود عثمان/ د  الفسلفة  2
  د رجبرشا محمو/ د

  عبد العظیم أحمد عبد العظیم/ د.أ  الجغرافیا  3
  عالء عزت شلبي/ د.أ

  سماح الصاوي/ د  اآلثار والدراسات الیونانیة والرومانیة  4
  شیرویت فضل/ د

  إیمان فایز رضوان/ د  اللغة العربیة  5
  محمد رضا محفوظ/د

  خالد شحاتھ / د  االجتماع   6
  نھا غالي / د

  محمد الفقي / د  الشرقیة  اللغات  7
  أحمد عطیة / د

  صابر صادق/ د  اآلثار   8
ذا               : قرار اللجنة  یحاتھا بھ ع ترش م ترف ي ل ام الت أن األقس ابقة بش ة الس رارات مجلس الُكلی ق ق ع تطبی ة، م وافقت اللجن

  .الخصوص
  :قرار مجلس الكلیة

  .وافق المجلس 
  

  : التقاریر المرفوعة من األقسام: ثالثًا
 : تقاریر لجان مراجعة الكتاب الجامعي: وضوعالم .5

دیم د : القرار  ان   / ُیرفع األمر لمجلس الكلیة لعدم تق ذي  "عصام وھب دیر التنفی أن؛     " الم ذا الش ره بھ ودة تقری للج
  .إلعتذار سیادتھ عن الحضور

  :قرار مجلس الُكلیة
دیم قسم      للجودة تقریره " المدیر التنفیذي"عصام وھبان / أحیط المجلس بتقریر د  دم تق اد بع د أف بھذا الشأن؛ وق

ون    / وعلیھ ُیكلَّف د. السیاسة لتقریره ي عض ودة ف عصام المصري بإنھاء رفع التقریر المذكور لوحدة ضمان الج
  .أسبوع من تاریخھ
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ام   : تقاریر متابعة أداء السادة أعضاء ھیئة التدریس والھیئة الُمعاونة: الموضوع .6 وى أقس دمھا س اریخ،  : لم یق الت

اللغة : في حین لم ترفع األقسام التالیة تقاریرھا، وھي .، واللغة اإلنجلیزیةسفة، اللغات الشرقیة، والجغرافیاوالفل
 .، والسیاسة تقاریرھا)ح.ل(العربیة، واإلجتماع، واآلثار الیونانیة والرومانیة، واآلثار 

ع       توجھ اللجنة الشكر لألقسام التي التزمت برفع تقاریرھا، وت: القرار ذوھا م ذو ح ة أن تح ة أقسام الكلی ھیب ببقی
رفع األمر لمجلس الكلیة إلتخاذ القرارات الالزمة حیال استمرار عزوف بعض األقسام العلمیة عن تقدیم تقاریرھا 
ور      ذه األم ق بھ ا یتعل بھذا الشأن، مع التوصیة بتفعیل التوصیات السابقة لمجلس وحدة ضمان الجودة بالُكلیة فیم

أن     وأمثالھا، و ذا الش ة السابقة بھ الس الكلی دكتور     . كذا قرارات مج ید ال ف الس ع تكلی ان   / م دیر   –عصام وھب الم
التنفیذي لوحدة ضمان الجودة، بإعداد نموذج تقریر لمتابعة أداء السادة أعضاء ھیئة التدریس والھیئة المعاونة، 

  .على أن ُیرفع لمجلس الكلیة العتماده
  : قرار مجلس الكلیة

اریخ        وافق الم ة بت دة من الجامع رارات المعتم ق الق ھا تطبی جلس على ما ورد بقرار اللجنة جملة وتفصیال وأخص
  .بشأن تفعیل آلیة الثواب والعقاب 21/5/2014
 

  ):وغیرھا... اعتماد خطط الزیارات المیدانیة -إعداد جداول: (إسناد الُمقررات التدریسیة والفعالیات الُمتعلقة بھا: رابعًا
امعي  : الموضوع .7 : المرفوعة من أقسام     2017/2018اعتماد الجداول الدراسیة للفصل الدراسي األول للعام الج

ار والدراسات   )ح.ل(اللغة العربیة، والجغرافیا، والسیاسة، واللغة اإلنجلیزیة، والتاریخ، والفلسفة، اآلثار  ، واآلث
 .الیونانیة والرومانیة، واللغات الشرقیة

  .اللجنة، وتھیب بقسم االجتماع رفع جدولھ وافقت: قرار اللجنة 
  :قرار مجلس الكلیة

  .وافق المجلس 
 

وع .8 ي    : الموض دة ف تھ المنعق اریخ بجلس م الت س قس اب مجل امج    6/9/2017كت اد برن ى اعتم ة عل أن الموافق بش
رر  ة لُمق ارات المیدانی ي  ( الزی دریب العمل ة  ) الت ة الثالث ة  لل   –للفرق ریة القدیم ار المص عبة اآلث امعي  ش ام الج ع

 .منار بھنسي.صابر صادق، على أن یكون اإلشراف على الزیارات لسیادتھ وأ.، والُمقدم من د2017/2018
أحیطت اللجنة علًما، مع رفع أمر عدم رفع برنامج الزیارات المیدانیة لطالب الفرقة الرابعة بشعبة  : قرار اللجنة 

  .ذ الالزماآلثار المصریة بقسم التاریخ لمجلس الكلیة إلتخا
  :قرار مجلس الكلیة

دكتور    تاذ ال ارة            / ُمخاطبة السید األس امج الزی ع برن ي الُمختص برف س القسم العلم یس مجل ز رئ د العزی د عب أحم
  .المتبقي في غضون أسبوع من تاریخھ

  
 .2018-2017عدم موافاة قسم االجتماع ببرامج الزیارات المیدانیة عن العام الجامعي : الموضوع .9
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  .ُیرفع األمر لمجلس الكلیة التخاذ القرارات الالزمة بھذا الشأن: جنةقرار الل
  :قرار مجلس الُكلیة

حنان الشافعي وكیل الكلیة للدراسات العلیا ورئیس القسم الُمفوَّض أن ھناك صعوبة في موافاة / د.أفادت السیدة أ 
رً     ة نظ ن الدراس ین م بوعین األول ل األس امج قب ذا البرن ة بھ ات   إدارة الُكلی ى موافق ول عل ك بالحص اط ذل ا الرتب

  .المؤسسات والجھات التي ستتم زیارتھا، وأنھ لم تصل تلك الموافقات بعد
 

ي    : الموضوع .10 دة ف رر        6/9/2017كتاب مجلس قسم التاریخ بجلستھ المنعق ف ُمق ناد نص ى إس ة عل بشأن الموافق
إبراھیم مرجونة إسقاطًا / ل ساعة واحدة للدكتور بالفرقة الثانیة بُمعد) بي روأو –إسالمي ( التاریخ الدبلوماسي :

 .تیسیر شادي.من د
  .أحیطت اللجنة علًما: قرار اللجنة

  :قرار مجلس الكلیة
  .أحیط مجلس الكلیة علًما 

  
  

وع .11 ي        : الموض دة ف تھ المنعق اریخ بجلس م الت س قس اب مجل ي       6/9/2017كت ابق ف راراه الس كھ بق أن تمس بش
ة     :بإسناد نصف ُمقرر  1/8/2017 رة العربی ى    –تاریخ العرب قبل اإلسالم وجغرافیة شبھ الجزی ة األول  –بالفرق

 .الفصل الدراسي األول، لتخصص التاریخ اإلسالمي –قسم اللغة العربیة 
ھ    : القرار وط ب ي المن أحیطت اللجنة علًما، مع التوصیة بطرح جوانب الخالف العلمي الدائر حول التخصص العلم

ذا      تدریس ھذا الُمقرر ل ة بھ یاتھا لمجلس الُكلی ع توص لجنة اللوائح والمناھج الدراسیة بالكلیة لدراسة األمر، ورف
  .الشأن

  :قرار مجلس الُكلیة
  .وافق المجلس على ما ورد بقرار اللجنة 

  
ي      : الموضوع .12 دة ف تھ المنعق اریخ بجلس ة        6/9/2017كتاب مجلس قسم الت رار مجلس الكلی ى ق أن اطالعھ عل بش

اریخ   د   16/8/2017بت ید أ     ) 23(البن وعتین للس ذكرتین المرف ي الم ا ف ار إلیھ ررات الُمش وص الُمق ل .د.بخص وكی
ى   الكلیة لشؤون التعلیم والطالب والقائم بعمل عمید الكلیة في ھذا الصدد، وقد انتھى رأي األغلبیة في المجلس إل

س    ي مجل ررات ف ع الُمق د توزی دة عن ة الجدی األكواد بالالئح زام ب ررات  3/7/2017االلت ناد الُمق اة إس ع مراع ، م
ا بقسم       ررات ذاتھ دیم بالقسم، والُمق الُمتعلقة بحضارة مصر والشرق األدنى القدیم بقسم التاریخ لفرع التاریخ الق

 .اآلثار لتخصص اآلثار المصریة القدیمة بقسم اآلثار، وذلك بدایًة من العام الجامعي القادم
ارة     أحیطت اللجنة علًما، : قرار اللجنة واد الحض دریس م ول ت مع التوصیة بطرح جوانب الخالف العلمي الدائر ح

یاتھا لمجلس       ع توص ر، ورف ة األم القدیمة بأقسام الكلیة الُمختلفة للجنة اللوائح والمناھج الدراسیة بالكلیة لدراس
  .الُكلیة بھذا الشأن
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مستوى  بأساتذتھا وخریجیھا إلى وتصل مكانة مرموقة بین نظائرھا
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  :قرار مجلس الُكلیة
  .وافق المجلس على ما ورد بقرار اللجنة 

  
بشأن إسناد  7/9/2017كتاب مجلس قسم اآلثار والدراسات الیونانیة والرومانیة بجلستھ المنعقدة في : عالموضو .13

اریخ    –بالفرقة الثانیة " تاریخ وحضارة الیونان والرومان"تدریس ُمقرر دة   " قسم الت ى السیدة   " الئحة جدی إل
 .األستاذ بالقسم –عبیر عبد المحسن قاسم / األستاذة الدكتورة 

  .أحیطت اللجنة علًما: رقرا
  :قرار مجلس الُكلیة

  .أحیط مجلس الكلیة علًما 
  

وع .14 ي   : الموض دة ف تھ المنعق ة بجلس ة والرومانی ات الیونانی ار والدراس م اآلث س قس اب مجل أن  7/9/2017كت بش
"  سالميتاریخ مصر القدیم حتى الفتح اإل"شیرویت فضل في تدریس ُمقرر / التأكید على ُمشاركة السیدة الدكتوره

 .4/7/2017بقسم الجغرافیا تأكیًدا على قرار مجلس القسم السابق بتاریخ  –بالفرقة األولى 
  .أحیطت اللجنة علًما: قرار اللجة

  :قرار مجلس الُكلیة
اھج      وائح والمن ة الل رر للجن ذا المق دریس ھ ناد ت ول إس دائر ح الف ال رح الخ ع ط ا، م ة علًم س الكلی یط مجل أح

  .یاتھا بشأنھالدراسیة لرفع توص
  

وع  .15 یدة أ: الموض ت الس م .د.طرح ر قاس ة   –عبی ات الیونانی ار والدراس م اآلث س قس یس مجل ل رئ ائم بعم الق
ة  "والرومانیة، مشكلة تخص تدریس مادة  ة الیونانی ة   " اللغ ة الثانی ة      –بالفرق ة القدیم شعبة الدراسات األوروبی

 .بالقسم، والتي ال یوجد متخصص بالقسم لتدریسھا
رار   ةق ف د : اللجن تم تكلی رحمن  .ی د ال ى عب ا .أ+ نھ دریس الم یحة بت د ش رر أحم ا ق ي دة؛ لم م العلم س القس ه مجل

  .تؤھلھ لتدریس الُمقرر المذكور من أن كلیھما حاصل على بعض الدورات التي الُمختص
  :قرار مجلس الُكلیة

  .ھادات المذكورةوافق مجلس الُكلیة على ما ورد بقرار اللجنة في حال تقدیم المذكورین الش 
  

ة بالمق      : الموضوع .16 ة والرومانی ات الیونانی ار والدراس م اآلث اة قس ي      عدم مواف ررات الت ة الُمق ة لمعادل اصة الالزم
ار        م اآلث ى بقس ة األول الب الفرق ررات ط ة بُمق ة والالتینی ات الیونانی م الدراس ى بقس ة األول الب الفرق ھا ط درس

رار    26/7/2017ا لتنفیذ قرار مجلس الجامعة بجلستھ الُمنعقدة في والدراسات الیونانیة والرومانیة تمھیًد ذا ق وك
طس  ھر أغس ن ش ھ ع ب علی ة الُمترت س الكلی ام  . 2017/مجل ن الع ذكور ع م الم ى بالقس ة األول الب الفرق ل ط بنق

امعي   ة       2017-2016الج ة والرومانی ات الیونانی ار والدراس م اآلث ة بقس ة الثانی ى الفرق ات  "إل عبة الدراس ش
 "ألوروبیة القدیمةا
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  :رسالة الكلیة 
وم اإلنسانیة   تقدم الك اییر         لیة 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

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

یة المصریة و تنم    يالمساھمة ف  ،و اء الشخص 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 ی
 .والمستمر 
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  :رؤیة الكلیة 
طلع الكلیة إلى أن تكون مؤسسة تعلیمیة وبحثیة معتمدة تحتل تت

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

 .  المستدامة للمجتمع

  .وافقت اللجنة على أن یرفع القسم العلمي المقاصة المطلوبة في غضون أسبوع من تاریخھ: قرار اللجنة
  :قرار مجلس الُكلیة

  .وافق المجلس 
 

دكتوره           : الموضوع .17 یدة ال نادھا للس م إس ي ت ررات الت دریس الُمق ادة إسناد ت أن إع ة بش / كتاب قسم اللغة اإلنجلیزی
 :، وذلك لعدول سیادتھا عن االنتداب على النحو اآلتي رحاب مسعود

  القائم بالتدریس  الشعبة  الفرقة  الُمقرر  م
 لغة  الثالثة   لغویات اجتماعیة  2  نھلة نجیب.د لغة  الرابعة   معاجم  1
 لغة  الثالثة   مھارات مرجعیة  4  ناجي رشوان.د لغة  الرابعة   ترجمة  3

  .أحیطت اللجنة علًما: قرار اللجنة
  : قرار مجلس الُكلیة

  .أحیط مجلس الُكلیة علًما
  
   

  :االنتدابات: خامسًا
 : كتاب قسم اللغة اإلنجلیزیة بشأن انتداب: الموضوع .18

اسم 
  المنتدب

اسم   التوصیف الوظیفي
  الُمقرر

الفصل   الفرقة
  الدراسي

عدد 
  الساعات

یوم 
  االنتداب

اء .أ وف
  زوید 

ة    ة األلمانی درس اللغ م
ة اإلنج م اللغ ة بقس لیزی

جامعة  –كلیة اآلداب  –
  اإلسكندریة 

ة  اللغ
  األلمانیة 

  الثاني  الثانیة 
2017/2018  

3 
  ساعات

  الثالثاء

فر أ ك لس افعي  / وذل ة الش ة       –فھیم ل درج التھا لنی داد رس اق إع ي نط ا ف م أللمانی ة بالقس ة األلمانی درس اللغ م
  .ستیرچالما

  .وافقت اللجنة: قرار اللجنة
  : قرار مجلس الُكلیة

  .وافق المجلس
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  :رؤیة الكلیة 
طلع الكلیة إلى أن تكون مؤسسة تعلیمیة وبحثیة معتمدة تحتل تت

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

 .  المستدامة للمجتمع

  :الموضوعات الُمتعلقة باالمتحانات التحریریة: سادسًا
ام          العلمیةبشأن رفع األقسام : الموضوع .19 ات دور سبتمبر للع واد امتحان ئلة لم حیح األس ع وتص لتشكیل لجان وض

 .االجتماع: یرفعھا قسم لم : 2016/2017الجامعي 
ك    رفع األمر لعمید ومجلس الكلیة؛ لیتخذ كل م :القرار ال ذل ة حی ھ   -نھما القرارات الالزم ا الختصاص ٌل وفًق ي   -ك ف

ذه              ق بھ ا یتعل ة فیم ودة بالُكلی مان الج یات مجلس وحدة ض ل توص یة بتفعی ع التوص ة، م الحیاتھ اإلداری وء ص ض
  .األمور وأمثالھا

  :قرار مجلس الكلیة
دكتور   ذا       / للسید األستاذ ال ال ھ الزم حی یس المجلس اتخاذ ال ق  األرئ ر، وتطبی ة      م ن الجامع دة م رارات المعتم الق

  بشأن تفعیل آلیة الثواب والعقاب 21/5/2014بتاریخ 
  

 :خطابات واردة من األقسام: سابعًا
الباقین لإلعادة بالفرقة الثانیة أدب للعام " اللغة"كتاب قسم اللغة اإلنجلیزیة بشأن مقاصة طالب شعبة : الموضوع .20

 ).وفق المعروض( 2017/2018الجامعي 
  .أحیطت اللجنة علًما: اللجنة قرار 

  : قرار مجلس الكلیة
  .أحیط المجلس علًما

  
اریخ    : الموضوع  .21 دة بت رر    22/8/2017كتاب مجلس قسم اللغة العربیة بجلستھ المنعق دریس ُمق أن ت ة  : "بش اللغ

قرر المجلس أن لطالب الكلیة بالفرقتین األولى والثانیة بجمیع األقسام حسب نظام الالئحة الجدیدة، فقد " العربیة
اء          ق األعض د اتف م، وق اتذة بالقس اب واحد ألحد األس یدرس الكتاب الدراسي من خالل القسم بحیث یتم تدریس كت

 .عبد الواحد الشیخ/ على تدریس كتاب اللغة العربیة لألستاذ الدكتور
  .أحیطت اللجنة علًما:قرار اللجنة 

  :قرار مجلس الُكلیة
-2017عن العام الجامعي ) الئحة حدیثة(الُمقرر المذكور لطالب الفرقة األولى  وافق المجلس على إرجاء تدریس 

عن العام ) الئحة حدیثة(إلى العام الجامعي القادم، كما وافق على تدریس ھذا الُمقرر لطالب الفرقة الثانیة  2018
  ). 2018-2017الجامعي الحالي 

  
 

  :الدراسات العلیاموضوعات :   ًاسادس
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  :رؤیة الكلیة 
طلع الكلیة إلى أن تكون مؤسسة تعلیمیة وبحثیة معتمدة تحتل تت

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

 .  المستدامة للمجتمع

على  2017/  9/  16افقة مجلس قسم اللغة العربیة وآدابھا فى جلستھ الطارئة  المنعقدة بتاریخ مو:الموضوع  - 1
 10الصیفى لمستوى الماجستیر بنظام الساعات المعتمدة ،وذلك بحیث یبداء  لفصلتحدید موعد بدایة امتحانات ا

 :على النحوالتالى  2017/  9/  16وینتھى یوم  2017/  9/ 
  2017/  9/  10بیقى               األحد                    مادة النقد التط -
  2017/  9/ 11                   موضوع خاص فى البالغة    األثنین  -
  2017/  9/  12علم المصطلح                   الثالثاء                   -
 2017/  9/    16تحقیق التراث                  السبت                   -

 وافقت اللجنة:القرار
 - : القرار  

  .وافق مجلس الكلیة 
  

على  2017/  9/  16موافقة مجلس قسم اللغة العربیة وآدابھا فى جلستھ الطارئة  المنعقدة بتاریخ :الموضوع   - 2
  .2017 فصل الخریف) المقبول (قبول طالب التكمیلى بمستوى 

 وافقت اللجنة:القرار
 - : القرار  

  .الكلیة وافق مجلس 
  

ن       / تسجیل الطالبة :الموضوع  - 3 دة م اعات المعتم ى اآلداب بنظام الس تیر ف أسماء سعید أبو عقده لدرجة الماجس
راف  "  البعد العجابئى فى روایات خیرى شلبى: "قسم اللغة العربیة وآدابھا تخصص األدب والنقد بعنوان  بإش

 . 2017/  9/  7لى موافقة مجلس القسم بجلستھ فى محمد محمود أبو على  بناء ع/ إیمان  فؤاد بركات ود/ د
 وافقت اللجنة:القرار

 - : القرار  
  .وافق مجلس الكلیة 

  
یاسر السعید على نور الدین لدرجة الماجستیر فى اآلداب بنظام الساعات المعتمدة / تسجیل الطالب :الموضوع  - 4

ن        األ: "من قسم اللغة العربیة وآدابھا تخصص األدب والنقد بعنوان  ریم ع رآن الك دیث الق ة فى ح ال الكالمی فع
حابة  ة  –الص ة تداولی راف د":  دراس ى/ بإش و عل ود أب د محم ة  / د ،محم اًءعلى موافق ة  بن ال عطی ا جم رانی

 . 2017/  9/  7مجلس القسم بجلستھ فى 
 وافقت اللجنة:القرار

 - : القرار  
  .وافق مجلس الكلیة 

  
اعات         أمیرة م/  تسجیل الطالبة :الموضوع   - 5 ام الس ى اآلداب بنظ تیر ف روى لدرجة الماجس وى الس د الق حمد عب

ظاھرة المقال النزالى فى النصف األول : "المعتمدة من قسم اللغة العربیة وآدابھا تخصص األدب والنقد بعنوان 
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  :رؤیة الكلیة 
طلع الكلیة إلى أن تكون مؤسسة تعلیمیة وبحثیة معتمدة تحتل تت

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

 .  المستدامة للمجتمع

ى  / د:بإشراف " ":  من القرن العشرین مقاالت زكى مبارك أنموذجا  و عل ود  / د، محمد محمود أب  أسماء محم
 . 2017/  9/  7شمس الدین   بناًء على موافقة مجلس القسم بجلستھ فى 

 وافقت اللجنة:القرار
 - : القرار  

  .وافق مجلس الكلیة 
  

مصطفى فتحى خلیفة النحراوى لدرجة الماجستیر فى اآلداب بنظام الساعات المعتمدة من قسم /  تسجیل الطالب  - 6
راف ":  التناص فى شعر مختار عیسى  : "بعنوان اللغة العربیة وآدابھا تخصص األدب والنقد  ن  / د.أ:بإش أیم

 . 2017/  9/  7على موافقة مجلس القسم بجلستھ فى  محمد محمود أبو على  بناًء/ میدان  ود
 وافقت اللجنة:القرار

 - : القرار  
  .وافق مجلس الكلیة 

  
ة  محمد أحمد محمد غباشى لدرجة الماجستیر فى اآلداب ب/ تسجیل الطالب  - 7 نظام الساعات المعتمدة من قسم اللغ

وان    د بعن ن          : "العربیة وآدابھا تخصص األدب والنق د اهللا ب ین عب ة ب د والحكم ى شعر الزھ ا والتشكیل ف الرؤی
دین  / الحافظ ود  محمود عبد/ د.أ: بإشراف  " :  دراسة أسلوبیة  –المبارك والشافعى  أسماء محمود شمس ال

 . 2017/  9/  7بنًا على موافقة مجلس القسم بجلستھ فى 
 وافقت اللجنة:القرار

 - : القرار  
  .وافق مجلس الكلیة 

  
  موضوعات قسم اللغة اإلنجلیزیة : ثانیا 

زى   تیجةن: الموضوع   .1 ى أدب إنجلی زى   -االختبارات المؤھلة لاللتحاق بتكمیل واره   -ماجستیرأدب انجلی دكت
 أدب انجلیزى 

 وافقت اللجنة:القرار
 - : القرار  

  .وافق مجلس الكلیة 
  
 فصل الصیف  ) ماجستیر (موافقة مجلس قسم اللغة االنجلیزیة على أعتماد نتجیة الساعات المعتمدة  .2

 وافقت اللجنة:القرار
 - : القرار  

  .وافق مجلس الكلیة 
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، و تلبیة احتیاجات المجتمع   و طالبھا ، و استخدام وسائل تعلیمیة حدیثة ،و متابعة الخریجین، و إتاحة الفرصة لھا لمتابعة الجدید من العلوم و المعارف و الخبرات

یة المصریة و تنم    يالمساھمة ف  ،و اء الشخص 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 ی
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  :رؤیة الكلیة 
طلع الكلیة إلى أن تكون مؤسسة تعلیمیة وبحثیة معتمدة تحتل تت

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

 .  المستدامة للمجتمع

  موضوعات قسم االجتماع :ثالثا 
اع بجلس    : الموضوع  .1 ى   موافقة مجلس قسم االجتم دة ف اد السمینار       2017/  9/  6تھ المنعق ة إنعق اد آلی ى أعتم عل

  خالد شحاتھ / السید الدكتور  ھحمدى على السید وأمین/ بمقرره وأمینھ على أن یكون مقرره السید الدكتور
 وافقت اللجنة:القرار

 - : القرار  
  .وافق مجلس الكلیة 

  
ى   موافقة مجلس قسم االجتماع بجلستھ المنع : الموضوع  .2 دة ف ة للقسم       2017/  9/  6ق اد الخطة البحثی ى إعتم عل

 . 2018/  2017للفترة من 
 وافقت اللجنة:القرار

 - : القرار  
  .وافق مجلس الكلیة 

  
امج        2017/  9/  6موافقة مجلس قسم االجتماع بجلستھ المنعقدة فى  .3 اق ببرن دمین لإللتح الب المتق ول الط ى قب عل

وراه  دك –ماجستیر (الدراسات العلیا  ف      )ت ل الخری دة لفص اعات المعتم ام الس ة      2017بنظ د مقابل تم تحدی وف ی وس
 .شخصیة للمتقدمین بعد حین 

 یرفع األمر لمجلس الكلیة التخاذالالزم فى قبول الطالب باالفادة :قرار اللجنة
 - : القرار  

  .وافق مجلس الكلیة 
  
وع   .4 وم  : الموض دة ی تھ المنعق اع بجلس م االجتم س قس ة مجل ق موافق اء المواف كیل  2017/  9/  6األربع ى التش عل

أھیلى    ارات الت دكتواره  (المقترح الختب ة  ) ال ل         / للطالب جلة لنی اعد بالقسم والمس اض مدرس مس تح اهللا فی اب ف رح
دراسة تحلیلیة لمظاھر ""الوصم االجتماعى المرتبط باألمراض المعدیة " درجة الدكتواره فى اآلداب فى موضوع 

 "اعى بالتطبیق على عینة من المصابین باأللتھاب الكبدى الوبائى بمحافظة البحیرة التمیز االجتم
  :والتشكیل المقترح 

 جامعة االسكندریة  –كلیة اآلداب  –سامیة محمد جابر      أستاذ علم االجتماع / السیدة األستاذ الدكتور  -
 لعالى للخدمة االجتماعیة بدمنھور أستاذ وعمید المعھد ا    عماد حمدى داود /السید األستاذ الدكتور  -
 . جامعة دمنھور  –أستاذ علم االجتماع المساعد كلیة اآلداب      السید شحاتھ       / السید الدكتور  -

 وافقت اللجنة:القرار
  - : القرار  

  .وافق مجلس الكلیة 
 

د   / على تسجیل الطالبة  2017/  9/  6موافقة مجلس قسم االجتماع بجلستھ المنعقدة فى  .5 شیماء بھاء حام
المعتقدات الشعبیة المرتبطة بإحیاء ذكرى األولیاء " عبد الشافى درجة الماجستیر فى اآلداب فى موضوع 
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  :رؤیة الكلیة 
طلع الكلیة إلى أن تكون مؤسسة تعلیمیة وبحثیة معتمدة تحتل تت

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

 .  المستدامة للمجتمع

د  / تحت إشراف د" دراسة میدانیة لمولد سیدى إبراھیم الدسوقى بمحافظة كفر الشیخ " محمود عبد الحمی
 أشرف البھى المدرس بالقسم / ور جامعة دمنھور والدكت –حمدى أستاذ علم االجتماع المساعد 

 وافقت اللجنة:القرار
 - : القرار  

  .وافق مجلس الكلیة 
  

  موضوعات قسم التاریخ : رابعا 
تشیكل لجنة المناقشة والحكم لرسالة ماجستیر فرع التاریخ الحدیث والمعاصر،نظام  ةإعاد: الموضوع  - 1

المعونات األوربیة : "ونى أبو شھبة وموضوعھا إیمان محمد بسی/ الساعات المعتمدة والمقدمة من الطالبة 
/  9/ 6بناًء على موافقة مجلس قسم التاریخ بجلستھ المنعقدة فى"   1969/  1956واألمریكیة للسودان 

  :وھونفس التشكیل السابق  وتتكون اللجنة من  2017
  صالح أحمد ھریدى                                   رئیسا ومشرفًا/ د .أ

  جامعة دمنھور  –كلیة اآلداب  –اذ التاریخ الحدیث والمعاصر أست
  )مناقشا ( إیمان محمد عامر                                       /د.أ

  جامعة القاھرة  –كلیة اآلداب  –أستاذ التاریخ الحدیث والمعاصر المساعد  
       سمیرة فھمى على عمر                                        .د

  )مشرفا (جامعة طنطا   –كلیة اآلداب  –أستاذ التاریخ الحدیث والمعاصر المساعد  
  فایزة محمد حسن ملوك / د

  )مشرفا (جامعة دمنھور     –كلیة اآلداب  –أستاذ التاریخ الحدیث والمعاصر المساعد 
 وافقت اللجنة:القرار

 - : القرار  
  .وافق مجلس الكلیة 

  
والء أبو / الدكتوارة فرع التاریخ الحدیث والمعاصر ،نظام الساعات المعتمدة للطالبة منح درجة : الموضوع  - 2

 1977/  1954حلف جنوب شرق آسیا فى ضوء االسترتیجیة األمریكیة " الحسن سعید عبد الغنى فى موضوع 
ستھ المنعقدة بناًء على موافقة مجلس قسم التاریخ بجل" وذلك بتقدیر مرضى وقد أتمت الطالبة التصویبات " 
 .2017/  9/ 6فى
 وافقت اللجنة:القرار

 - : القرار  
  .وافق مجلس الكلیة 

  
 سندس/ على المذكرة المقدمة من الطالبة  2017/  9/  6أحیط مجلس قسم التاریخ بجلستھ فى : الموضوع  - 3

لتسجیل لدرجة بسبب ورود أوراقھا من من الجامعة ،الن المقررات المؤھلة ل مرادعبد المقصود  عبدالشافى 
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  :رؤیة الكلیة 
طلع الكلیة إلى أن تكون مؤسسة تعلیمیة وبحثیة معتمدة تحتل تت

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

 .  المستدامة للمجتمع

الماجستیر مرعلیھا خمس سنوات ،وقد حصلت علیھا من آداب االسكندریة ،ولما كانت الطالبة عند تسجلیھا 
،لھذه االعتبارات الرجاء من إدارة الكلیة  2013لذات الدرجة بالكلیة تم تحمیلھا مواد إضافیة فصل الربیع 

 .مناقشة والحكم خاصة یوجد حاالت مشابھة لتلك الحالة التنسیق مع إدارة الدراسات العلیا النھاء إجراءات ال
  :القرار 

  موافقة اللجنة ویرفع األمر إلى مجلس الكلیة وحصر الحاالت المشابھھ
 - : القرار  

وافق مجلس الكلیة على ُمخاطبة الدراسات العلیا بالجامعة للتوجیھ بمناقشة الطالبة، وذلك في ضوء أن مجلس الجامعة  
ي          2017ر عن شھر سبتمب دة ف وث بجلستھ المنعق ا والبح ات العلی  20/8/2017قد وافق على  توصیة مجلس الدراس

ق نفس الالئحة               تم تطبی ي ی اظرة الت ات الُمن ین الكلی تھا ب ي تمت دراس دة الت بشأن تحویل أي عدد من الساعات الُمعتم
  . بل فتح ملف جدید بالجامعةجنیًھا مقا) 2000(الدراسیة لمرحلة الدراسات العلیا بھا مع تحصیل مبلغ 

  
ررات                ا بدراسة ُمق ة لرسالتھا ھو تكلیفھ أخر مناقشة الطالب ى ت ي أدت إل ة الت باب الرئیس د األس ت أح ا كان ولم
ا          ي الالئحة ذاتھ كندریة وھ ة اإلس دة بجامع ازت الساعات الُمعتم دراسیة على مدار فصل دراسي كامل رغم أنھا قد اجت

ة دمنھور مما ترتب علیھ إنقضاء فترة زمنیة من الُمدة الُمقررة إلنھاء مناقشتھا رغًما عنھا، الُمقررة بكلیة اآلداب جامع
وھو ما ترتب علیھ إنقضاء أكثر من خمس سنوات على دراسة ُمقررات الساعات المعتمدة، فإن الكلیة في ضوء ما تقدم 

  .ُمناقشتھا دون إعادة دراسة الُمقررت التكمیلیةبالموافقة على  -وغیرھا من الحاالت الُمشابھة–تذكي إلتماس الطالبة 
  

  
محمد السید بسیونى السید فرع التاریخ االسالمى وحضارتھ بنظام / تسجیل درجة الدكتواره لطالب : الموضوع  - 4

 – 132التنطیمات السریة الشیعیة فى مدینة سلمیة خالل العصر العباسى " الساعات المعتمدة فى موضوع 
/ تحت إشراف د  2017/  9/  6، بناء على موافقة مجلس القسم بجلستھ فى " م1258 – 750/ ھـ  656

تیسر محمد محمد شادى مدرس التاریخ / ابراھیم مرجونة أستاذ التاریخ االسالمى وحضارتھ المساعد ود
 .االسالمى وحضارتھ 

 وافقت اللجنة:القرار
 - : القرار  

  .وافق مجلس الكلیة 
  
عبد الشافى أحمد محمد ھیكل فرع التاریخ االسالمى وحضارتھ / لطالب ادكتواره تسجیل درجة ال: الموضوع  - 5

/ ھـ 923/  648استراتیجیة حمایة أمن الدولة فى العصر المملوكى " بنظام الساعات المعتمدة فى موضوع 
ابراھیم / تحت إشراف د  2017/  9/  6، بناء على موافقة مجلس القسم بجلستھ فى " م  1517 – 1250

تیسر محمد محمد شادى مدرس التارخ االسالمى / مرجونة أستاذ التاریخ االسالمى وحضارتھ المساعد ود
 .وحضارتھ 

 وافقت اللجنة:القرار
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یة المصریة و تنم    يالمساھمة ف  ،و اء الشخص 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 ی
 .والمستمر 

  ==========================================================================  
      0453367942فاكس  + ت    -0453367941: ت          ~ 19 ~                          البحیرة  –دمنھور  –األبعادیة –مجمع الكلیات                    

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

 

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

  
سارة حافظ عید حسین  فرع التاریخ الحدیث والمعاصر  بنظام / تسجیل درجة الدكتواره لطالبة: الموضوع  - 6

، بناًء على موافقة " م 1878/  1804الحركة الوطنیة فى الجبل األسود " لمعتمدة فى موضوع الساعات ا
صالح أحمد ھریدى أستاذ التاریخ الحدیث / د.تحت إشراف أ  2017/  9/  6مجلس القسم بجلستھ فى 

 .فایزة محمد حسن ملوك أستاذ التاریخ الحدیث والمعاصر المساعد/ والمعاصر بالقسم ود
 وافقت اللجنة:القرار

 - : القرار  
  .وافق مجلس الكلیة 

  
محمد عبد الغنى السید یونس  فرع التاریخ الحدیث والمعاصر  بنظام الساعات / تسجیل درجة الدكتواره لطالب  - 7

، بناًء على موافقة مجلس القسم "   2003/  1979السیاسة األمریكیة تجاه إیران " المعتمدة فى موضوع 
صالح أحمد ھریدى أستاذ التاریخ / د.تحت إشراف  أ  2017/  9/  6ى ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبجلستھ ف

 .أحمد عبد العزیز على عیسى  أستاذ التاریخ الحدیث والمعاصر/ د.الحدیث والمعاصر بالقسم وأ
 وافقت اللجنة:القرار

 - : القرار  
  .وافق مجلس الكلیة 

  
مصطفى أحمد سعد صبح لدرجة الدكتواره بالقسم / الفترة التاریخیة لبحث الطالب تعدیل عنوان و:الموضوع  - 8

 – 549/ م  1199 – 1154روجر أف ھوفدن مؤرخا لسیاسة انجلترا الخارجیة " فرع التاریخ الوسیط من 
،علما  1199 – 1189األول  دروجر أف ھوفدن مؤرخا لسیاسة انجلترا الخارجیة عصر ریتشار"إلى "ھـ 595

  أن ھذا التعدیل الیمس جوھر الموضوع ویسیر فى السیاق ذاتھ ب
 وافقت اللجنة:القرار

 - : القرار  
  .وافق مجلس الكلیة 

 
وقد وافق على أعتماد تقاریر السادة  2017/  9/  6أحیط مجلس قسم التاریخ بجلستھ فى : الموضوع  - 9

وذلك للطالب المتقدمین ) لحدیث والمعاصر ا –االسالمى  –القدیم (المرشدین األكادیمین للتخصصات الثالثة 
 . 2018/  2017لمرحلتى الماجستیر والدكتواره فصل الخریف 

 وافقت اللجنة:القرار
 - : القرار  

  .وافق مجلس الكلیة 
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على اعتماد توزیع المقررات  2017/ 9/  6موافقة مجلس قسم التاریخ بجلستھ فى : الموضوع  - 10
الحدیث والمعاصر لفصل / االسالمى / القدیم (الدكتواره للتخصصات الثالثة التدریسیة لمرحلتى الماجستیر و

   2018/  2017الخریف 
 وافقت اللجنة:القرار

 - : القرار  
  .وافق مجلس الكلیة 

  
  موضوعات قسم الجغرافیا : خامسا 

الخطاب  2017/  9/  6مناقشة مجلس قسم الجغرافیا بجلستھ المنعقدة یوم األربعاء الموافق : الموضوع  - 1
 2017الوارد من مشرف الدراسات العلیا بخصوص ملفات الطالب المتقدمین للدراسات العلیا فصل الخریف 

 دكتواره  –ماجستیر ) نظام الساعات المعتمدة (
  : وأسماؤھم كاآلتى )  الشعبة الطبیعیة(وافق المجلس على قبول طالب التربیة تخصص : أوًال الماجستیر : القرار
ة       ھند رشید - 1 واد اإلجتماعی ة شعبة الم ى اآلداب والتربی ى  (قطب محمد لیسانس ف ة أساس ایو  )تربی  2015دور م

  0تقدیر جید جدًا 
ى (محمد سمیر محمد عبد الرازق لیسانس فى اآلداب والتربیة شعبة المواد اإلجتماعیة  - 2 ایو  ) تربیة أساس دور م

  0تقدیر جید جدًا  2015
 2015دور مایو ) تربیة أساسى(اآلداب والتربیة شعبة المواد اإلجتماعیة باسم رزیق جمعة صالح  لیسانس فى  - 3

  0تقدیر جید جدًا 
  .على أن یكملوا المواد التكمیلیة الالزمة

  :القرار 
  .وافق مجلس الكلیة 

  
 :ویعتذر القسم عن قبول الطالب اآلتى أسماؤھم : ثانیا

ات     مروة محمد أحمد أمین لیسانس جغرافیة شعبة الخرائط وال - 1 الى للدراس د الع ن المعھ احة م نج    مس ة بكی األدبی
  .مریوط تقدیر جید 

ة           - 2 ات األدبی الى للدراس د الع رائط والمساحة من المعھ عبة الخ ة ش لمیاء أحمد فؤاد سالم الفالح لیسانس جغرافی
  .بكینج مریوط تقدیر جید جدًا

د    أسماء صالح عیاد عبد الونیس لیسانس جغرافیة شعبة الخرائط والمساح  - 3 دیر جی ور تق دم  ة من آداب دمنھ لع
  ) .ثالثة طالب(اكتمال العدد 

  : القرار 
     .ُیرد األمر لمجلس القسم العلمي الُمختص لبیان أسباب استبعاد الطالب المذكورین

 
 ) للحصول على الدكتوراه (وافق المجلس على قبول األسماء التالیة : ثالثًا الدكتوراه 
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د ال  -1 ور           عبد المولى شعبان عب ة دمنھ ة اآلداب جامع ة كلی ى اآلداب من قسم الجغرافی تیر ف وب ماجس ولى عرق م
  0) للحصول على الدكتوراه(
ور        -2 ة دمنھ ة اآلداب جامع ة كلی ى اآلداب من قسم الجغرافی ول  (أحمد فرحات أحمد حسن السید ماجستیر ف للحص

  0) على الدكتوراه
للحصول على (من قسم الجغرافیة كلیة اآلداب جامعة دمنھور حسام رزق عبد الحمید مازن ماجستیر فى اآلداب -3

   0) الدكتوراه
  :القرار 

  یرفع األمر لمجلس الكلیة لمعرفة لماذا تم رفض الطالب لتسجیل  الماجستیر وقبول طالب واحد بالدكتواره 
 - : القرار  

  .یعاد األوراق للقسم 
  

  موضوعات قسم الفلسفة:سادسا 
وع   - 1 ة مجل : الموض ق    موافق اء المواف وم الثالث فة ی م الفلس الب    2017/  9/  5س قس ول أوراق الط ى قب عل

ف   یح د  2017للدراسات العلیا الجدد فصل الخری ادیمى لطالب        / وترش د األك ون المرش ان لتك ى محمود عثم من
 .الدراسات العلیا 

 وافقت اللجنة:القرار
 - : القرار  

  .وافق مجلس الكلیة 
  

  :ثار والدراسات الیونانیة والرومانیة موضوعات قسم اآل: سابعا 
 2017/  9/ 7موافقة مجلس قسم اآلثار والدراسات الیونانیة والرومانیة بجلستھ المنعقدة بتاریخ  :الموضوع  - 1

ة          ات الیونانی ار والدراس دة من قسم اآلث على قبول الطالب المتقدمین لدرجة الماجستیر بنظام الساعات المعتم
 . 2017ف والرومانیة بفصل الخری

 وافقت اللجنة:القرار
 - : القرار  

  .وافق مجلس الكلیة 
  
  
وع   - 2 ة  : الموض م للطالب ة والحك ة المناقش یكل لجن وع   / تش ى موض رجس ف ز ج امى عزی ریم س ارف :" م زخ

یالدى     ابع الم رن الس ى الق ى حت ى والبیزنط ن القبط ى الف ب ف ات والعل ام  " القنین تیر بنظ ة  الماجس ل درج لنی
 تمدة وتتكون لجنة الحكم والمناقشة من الساعات المع

ة  / د.أ ة والرومانی ات الیونانی ار والدراس تاذ اآلث م     أس ن قاس د المحس ر عب ور  –عبی ة دمنھ ا ( –جامع رئیس
  )ومشرفا  
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لؤى محمود سعید   أستاذ اآلثار المصریة والقبطیة المساعد بكلیة السیاحة والفنادق بجامعة مدینة السادات / د
  )مناقشا (ز الدراسات القبطیة بمكتبة االسكندریة  ومدیر مرك

  )مناقشا  (جامعة دمنھور  –سماح محمد الصاوى  أستاذ اآلثار والدراسات الیونانیة والرومانیة  المساعد/ د
  )مشرفا مشاركا (دعاء محمد بھى الدین   نائب المشرف على مركز الدراسات القبطیة بمكتبة االسكندریة 

 لجنةوافقت ال:القرار
 - : القرار  

  .وافق مجلس الكلیة 
  
دعاء ماھر إبراھیم عبد الوھاب لنیل درجة الماجستیر بنظام / تشیكل لجنة المناقشة والحكم للطالبة:الموضوع  - 3

انى  (المكتشفات األثریة بالمحمودیة بحیرة فى : " الساعات المعتمدة فى موضوع  ) العصرین الیونانى والروم
 : وتتكون لجنة الحكم والمناقشة ) الكوم األحمر ، كوم الوسط ،كوم الغرف (دراسة أثریة  للمواقع 

ة          / د.أ ة والرومانی ار والدراسات  الیونانی تاذ اآلث م     أس د المحسن قاس ر عب ور    –عبی ة دمنھ ا ( –جامع رئیس
  )ومشرفا  

ة ا  / د ة والرومانی ة    عبد الحمید عبد الحمید مسعود  أستاذ اآلثار والدراسات الیونانی ة اآلداب جامع اعد بكلی لمس
  ) مناقشا (عین شمس 

ة          ة اآلداب جامع اعد بكلی ة المس ة والرومانی ات الیونانی ار والدراس تاذ اآلث صفاء سمیر أبو الیزید درویش   أس
  )مناقشا(طنطا  

  محمد السید قناوى / د
  )مشرف مشاركا (مدیر میدانى آثرى بالبعثة اإلیطالیة لجامعة بادونا 

 ت اللجنةوافق:القرار
 - : القرار  

  .وافق مجلس الكلیة 
  
  
وع  - 4 ة:الموض م للطالب ة والحك ة المناقش یكل لجن اعات  / تش ام الس تیر بنظ ة الماجس ل درج ى  لنی ور موس دا أن ن

وع    ى موض دة ف لیوقیة       : "المعتم ارة الس ى العم ة عل یكیة المنعكس ر الكیالس م    "العناص ة الحك ون لجن وتتك
 : والمناقشة 

ا       ممدوح ناصف / د.أ ة طنط ة اآلداب جامع ل كلی ة ووكی المصرى    أستاذ اآلثار والدراسات الیونانیة والرومانی
  )رئیسا ومناقشا (
ة اآلداب لشئون الدراسات    / د.أ حنان خمیس الشافعى  أستاذ اآلثار والدراسات الیونانیة والرومانیة ووكیل كلی

 )مناقشا(جامعة دمنھور  –العلیا 
  )مشرفا  ( –جامعة دمنھور  –سم     أستاذ اآلثار والدراسات  الیونانیة والرومانیة عبیر عبد المحسن قا/ د.أ

 وافقت اللجنة:القرار
 - : القرار  

  .وافق مجلس الكلیة 
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  :رؤیة الكلیة 
طلع الكلیة إلى أن تكون مؤسسة تعلیمیة وبحثیة معتمدة تحتل تت
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اریخ       : الموضوع  - 5 دة بت تھ المنعق ة بجلس ة والرومانی ات الیونانی  2017/  9/ 7قرار مجلس قسم اآلثار والدراس
ع  بتأجیل فتح الساعات المعتمدة ل ھادة      2018درجة الدكتواره فصل الربی دم بش دمان األول متق ث أن المتق ، حی

  الماجستیر واآلخر بإفادة وإدارة الكلیة التقبل اإلفادات وبالتالى لن یتم فتح الدراسات العلیا لطالب واحد
 وافقت اللجنة:القرار

 - : القرار  
  .لیا  لحین اعتماد النتیجة من الجامعة بالدراسات الع 2016/2017ارجاء قبول خریجى العام الجامعى 

  
  :موضوعات عامة  

 استعجال األقسام العلمیة بمقترح تعدیل الالئحة الخاصة بالدراسات العلیا وتوصیف المقررات الجارى تدریسھا  - 1
 - : القرار  

  .وافق مجلس الكلیة 
  

 مقترح بشأن تصحیح منطوق تقدیر برنامج الماجستیر والدكتواره  - 2
 - : القرار  

  .وافق مجلس الكلیة 
  

امج           - 3 ا برن ات العلی دریس بالدراس ین للت اده المدرس تراك الس أن اش ابقة بش ات الس ى الموافق ة عل د اللجن تأكی
 :الماجستیر فقط بشرط 

  .مع موافقة أستاذ المادةخبره تدریسیة ثالث سنوات 
  نشر بحثین على األقل فى مجالت علمیة محكمة 

  .والتى ال یتوافر بھا أستاذ  أو أستاذ مساعد نادرة وتتم المشاركة فى التخصصات ال
 - : القرار  

  .وافق مجلس الكلیة 
  
ائعة          / مقترح المقدم من د - 4 ى الش اء البحث العلم وص أخط ل بخص دوه أو ورشھ عم ل ن محمد أبوعلى بشأن عم

 .وتعقد ربع سنویة وتكون بمشاركة األقسام العلمیة بعد ترشیح من ینوب عنھا 
 - : القرار  

  .افق مجلس الكلیة و
  

ادةالدكتور   - 5 دیر لس ة        / تتقدم لجنة الدراسات العلیا بالشكر والتق ة الكلی داءه مكتب وارب الھ و ش طفى أب د مص محم
ة   / د.عید بلبع وأ/د.فوزى عیسى وأ/ د.المستوفى فى شعر أبو تمام  وأ/ مجموعة كتب قیمھ بعنوان  محمد خلیف

 .لندوات العلمیة كأنشطة للدراسات العلیامحمد أبوعلى لمشاركتھم فى سلسلة من ا/ ود
 - : القرار  

  .وافق مجلس الكلیة 
  

ور  "تحت عنوان   2018بشأن عقد المؤتمر األول لكلیة اآلداب فى منتصف شھر فبرایر  - 6  –البحیرة عبر العص
 " رؤیة تنمویة مستقبلیة 
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   .على مجلس الكلیة رأحیطت اللجنة علما ویعرض خطاب محاور المؤتم :القرار
 - : القرار  

على أن ترفع األقسام العلمیة رؤاھا حول محاور المؤتمر للعرض على مجلس الكلیة  وافق مجلس الكلیة
، وفي حال عدم رفع األقسام العلمیة لرؤاھا حول 20/9/2017الطارئ الُمزمع عقده یوم األربعاء الموافق 

  .والُمقترح الُمقدممحاور المؤتمر ُیعد ھذا إعالًنا منھا بالموافقة على الخطة 
  

ھ عدد   / د.الخطاب الوارد من أ - 7 رئیس مجلس قسم االجتماع الخاص بمكتب الوافدین بجامعة دمنھور والمرفق ب
 :وموافقة القسم من حیث المبدأ على قبول الطالبین على النحو التالى .ملف من الطلبة الوافدین )2(
امج   ) كویتى الجنسیة ( اجتماع  یوسف أحمد عیاد عویضة سدوان المطیرى  تخصص/ الطالب  - ھ ببرن قبول

 .الماجستیر بالقسم وفقًا لالئحة المعتمدة و شروطھا 
 8(مع تكلیفة بعدد ) كویتى الجنسیة ( تخصص علم نفس  –محمد عبداهللا ضحوى غانم منیع / قبول الطالب  -

 مقررات دراسیة تكمیلیة على فصلین دراسیین قبل االلتحاق ببرنامج الماجستیر ) 
 .على ان یتم استیفاء االجراءات االداریة واألمنیةالالزمة للقید  -

 - : القرار  
  .وافق مجلس الكلیة 

  
مى السید السید  / محمد حمزة اسماعیل الحداد المشرف على رسالة الطالبة / الخطاب الوارد من السید الدكتور - 8

 :ورة على النحوالتالىمرسى  بشأن تشكیل لجنة الحكم والمناقشة  على رسالة الطالبة المذك
اھرة      / د.أ ة الق ار جامع ة االث د كلی المیة وعمی ار االس ارة واالث تاذ العم داد  اس ماعیل الح زة اس د حم محم
  )مشرفًاورئیسًا(
ا         تفیدة محمد عبدالجواد/ د.أ ة طنط ة اآلداب جامع المیة بكلی ار االس ار واالث تاذ العم (              أس

  )مناقشًا
ار       وقى عبدالعزیزشادیة الدس/ د.أ ة االث المیة بكلی ار االس م االث یس قس المیة ورئ ار االس ون واالث تاذ الفن أس

  جامعة
  )مناقشًا(          القاھرة       

 - : القرار  
  .وافق مجلس الكلیة 

  
املین بقسم       / خطاب الدكتور - 9 كر للع دیم الش عصام المصري القائم بعمل رئیس مجلس قسم الفلسفة  الخاص بتق

 .سات العلیا بالكلیة  لما یقدمونھ من تعاون في سیر أعمال القسم الدرا

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

 .  المستدامة للمجتمع

  

  :العالقات الثقافیة والخارجیة موضوعات :  سابعًا
  
اریخ        .1 دة بت ة بجلستھ المنعق ة العربی س قسم اللغ اب مجل ید      7/9/2017كت ازات الس ا بانج ة علم أن احاطة اللجن بش

 :المدرس بالقسم وھى كالتالى  –ھبان عصام و/ الدكتور
 .7/2/2017بمركز ضمان الجودة بالجامعة بتاریخ  –والتعلم والطالب والخریجون  معاییر التدریس" ندوه  -
الى     " ندوة  - یم الع د التعل ات ومعاھ ث    –اعتماد كلی دار الثال و   –االص ة لضمان    "  2015یولی ة القومی الھیئ

 .29/5/2017یخ التعلیم واالعتماد بالقاھرة  بتار
اب             - دولى للكت رض ال ة المع اب ، لجن ریة للكت ة المص ة العام ن الھیئ دیر م ھادة تق ارس   –حصولھ على ش م

2017. 
 . 2017مایو  –االشتراك بندوة في مؤتمر األدب بین المواجججھة والتھمیش  -

  . أحیطت اللجنة علمًا: القرار 
   - : القرار  

  . علمًاأحیط مجلس الكلیة
  
ي  6/9/2017سم التاریخ بجلستھ المنعقدة بتاریخ كتاب مجلس ق .2 ید أ  م  بشأن الموافقة عل د   / د.سفر الس الح أحم ص

ھریدى  األستاذالمتفرغ بالقسم للماشركة في فعالیات المؤتمر الدولى العاشر بمدینة باجة بالجمھوریة التونسیة في 
ة      السیاحة الدینیة" ببحث تحت عنوان  2017نوفمبر  30الى 28الفترة من اب الرحال ع كت ن واق والحج بالقاھرة م

  "التركى أولیا جلبى 
  وافقت اللجنة : القرار 
   - : القرار  

  .وافق مجلس الكلیة
  
دكتورة  م  6/9/2017بجلستھ المنعقدة بتاریخ التاریخ كتاب مجلس قسم  .3 یدة ال / بشأن احاطة اللجنة علمًا بالقاء الس

ورة " محاضرة تحت عنوان  األستاذ المساعد بالقسم –فایزة محمد ملوك  ة      23ث و وانجازاتھا ضمن االحتفالی یولی
  .یولیو والتى نظمھا فرع الثقافة بالبحیرة بمكتبة مصر العامة بدمنھور 23الخاصة بصورة 

  . أحیطت اللجنة علمًا: القرار 
   - : القرار  

  .أحیط مجلس الكلیةعلمًا 
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حضور كال : م  بشأن احاطة اللجنة باالنشطة اآلتیة 6/9/2017كتاب مجلس قسم الجغرافیا بجلستھ المنعقدة بتاریخ  .4

یدة  ن الس دالاله / م ان عب ید  –ایم م والس اعد بالقس درس المس دوة  / الم م ن اعد بالقس درس المس ات الم د فرح أحم
رفة         وتن مش امج نی دم لبرن ة التق ى كیفی ة عل ق         –تعریفی اء المواف وم االربع ات ی ؤتمرات بالجامع ك بقاعة الم و ذذل

2/8/2017.  
  . أحیطت اللجنة علمًا: القرار 
   - : القرار  

  .أحیط مجلس الكلیةعلمًا 
  
/ م  بشأن احاطة اللجنة علمًا بمشاركة السید الدكتور6/9/2017كتاب مجلس قسم التاریخ بجلستھ المنعقدة بتاریخ  .5

 :صابر صادق المدرس بالقسم في الدورات وورش العمل اآلتیة 
دورة ال  - ي ال اركة ف ة سخامالمش ة ة للورش ائق   " التدریبی ى الوث ق عل راءة والتعلی ى  " الق د العلم بالمعھ

 .2017مایو  20الى  1من  ةالفرنسى لآلثار بالقاھرة خالل  الفتر
ة       - ة المجانی دورة التدریبی ي ال اركة ف ور       " المش ر العص ر عب ي مص ارة ف ور العم ل تط ي مراح " دراسات ف

ة     " اء محاضرة عن بمتحف رشید بعدد من الفعالیات منھا الق ر القدیم ي مص ة ف " مالمح العمارة الجنائزی
 .13/8/2017في 

الفرص والتحدیات األكادیمیة العربیة ... االنتاج الفكرى العربي وآفاق النشر الدولى " حضور ورشة عمل  -
 .19/7/2017للعلوم والتكنولوجیا والنقل البحرى باالسكندریة في 

ن   " دور الشباب في االصالح الثقافى " دولى المصري األول المشاركة في فعالیات المؤتمر ال - رة م فى الفت
  .بالقاھرة واألقصر 3/8/2017وحتى30/7

  . أحیطت اللجنة علمًا: القرار 
   - : القرار  

  .أحیط مجلس الكلیةعلمًا 
  
اریخ    .6 دة بت تھ المنعق ة  بجلس ة العربی م اللغ س قس اب مجل ًا ب 7/9/2017كت ة علم ة اللجن أن احاط ید م  بش ع الس رف

الى  / محمود أبوعلى  اھداءات األستاذ الدكتورمحمد / الدكتور محمد مصطفى ابوشوارب الى مكتبة الكلیة وھى كالت
: 

  .مجلدات ، محمد أبو شوارب 8شعر ابي تمام المكون من  المستوفى من  -
 السرقات الشعریى والتناص، ابراھیم سعد الحقبل -
 ,محمد مصطفى أبوشوارب. یدة العربیة قبل االسالم شعریة االنسجام ، قراءة في وحدة القص -
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وم اإلنسانیة   تقدم الك اییر         لیة 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

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

یة المصریة و تنم    يالمساھمة ف  ،و اء الشخص 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 ی
 .والمستمر 
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  :رؤیة الكلیة 
طلع الكلیة إلى أن تكون مؤسسة تعلیمیة وبحثیة معتمدة تحتل تت

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

 .  المستدامة للمجتمع

 .الخروج من التیة ، دراسة فى سلطة النص ، عبدالعزیز حمودة -
 المرایا المقعرة ، نحو نظریة نقدیة عربیة ، عبدالعزیز حمودة -
 .محمد مصطفى ابوشوارب/د.تحقیق ودراسة أ) ھـ  628 -564( البدیع في علم البدیع لیحیى بن معطى  -
 محمد عوض محمد  -نیل نھر ال -

محمد مصطفى أبوشوارب / كما تقدمت اللجنة بخالص الشكر والتقدیر للسید األستاذ الدكتورأحیطت اللجنة علمًا: القرار 
  . متمنیھ لسیادتھ دوام التقدم والرقى 

   - : القرار  
  .أحیط مجلس الكلیةعلمًا 

  
  
  

  :  خدمة المجتمع وتنمیة البیئة موضوعات :   ًاثامن
  
  االستعداد لقبول واستقبال الطالب الجدد  - 1

 :القرار 
تدعاء أ  م اس ة           / ت ام بنظاف ا االھتم ھ لھ م توجی ة وت ن الكلی ة ع رفة النظاف د مش د الحمی اتن عب ف

ة          ابورة نظاف ة الس ة بنظاف ى العنای افة إل اة ، باإلض ات ودورات المی ات والطرق درجات والقاع الم
باكة وت      ى الس اكل ف د مش ت یوج ة ، وقال باك أ   كامل تدعاء الس ة بإس لت اللجن نعم   / فض د الم عب

یخ وأ د          / الش رعة وق ھ الس ى وج اكل عل ك المش ل تل ة لح ئون العام رف الش ریف مش ود الش محم
د أ    ذلك عھ وب ك ذ المطل د ا بتفی را ووع ات    / حض الح المیكروفون یانة واص ریف بص ود الش محم

  .والمرواح بالكلیة 
 - : القرار  

  .أحیط مجلس الكلیة علمًا
  

 بة بعض الطالب على حوائط الكلیة كتا - 2
 القرار 

ة        رار عقوب ة الق س الكلی ى مجل ة إل وائط الكلی ى ح ة عل وم بالكتاب رمن یق ع أم ة برف ى اللجن توص
وم             ن یق ف م ة تكش امیرات مراقب ود ك الب بوج ة الط ل ،وتنبی د الفص ى ح ل إل ده تص ة ض حازم

ون القمام    ذین یلق الب ال ر الط ة أم تم مناقش ذلك ی ل ،ك ذا الفع ة  بھ ى الكلی ة ف اكن العام ى األم ة ف
  .دون األماكن المخصصة لھا وعلیھ ینبغى وضع عقوبات لمن یقوم بھذا الفعل 

 - : القرار  
  .أحیط مجلس الكلیة علمًا

  
  رفع كفاءة الطالب على مستوى الجامعة  - 3
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مستوى  بأساتذتھا وخریجیھا إلى وتصل مكانة مرموقة بین نظائرھا
المنافسة محلیأ و اقلیمًیا من خالل برامج دراسیة متمیزة فى 
مرحلتى اللیسانس والدراسات العلیا تسھم فى الرقى و التنمیة 

 .  المستدامة للمجتمع

  :القرار 
عبة ال          ى وش ب اآلل ات والحاس ال اللغ ى مج ة ف ددة ومتنوع د دورات متع ة عق رح اللجن احة تقت مس

منھ             ة متض ع الكلی ى موق ة وعل ى الكلی دورات ف ذة ال ن ھ االعالن ع ى ب ب اآلل دة الحاس وم وح ،وتق
م       ا ،وت ا وتكلفتھ دریس فیھ وم بالت ذى یق ص ال ا والمتخص د انطالقھ ن موع دورات م ق بال ا یتعل ل م ك

تدعاء أ ة       / اس یة اللجن ى توص افة إل ك ،باإلض ذ ذل د بتنفی ل وتعھ ر بالفع اطى وحض د الع د عب  أحم
  .باستبدال الشھادة محل االفادة التى تقدم للطالب بعد انتھائھم من الدورات 

 - : القرار  
  .أحیط مجلس الكلیة علمًا

  
 تفعیل مركز المكفوفین  - 4

  :القرار 
األجھزة     ة ب ة للعنای ة العام ن الخدم ل م ى األق ة عل م وثالث د دائ ف واح وفیر موظ ة بت ب اللجن تطال

  . بمركز المكفوفین 
 - : القرار  

  .أحیط مجلس الكلیة علمًا
  

 تفعیل معمل الصوتیات  - 5
  :القرار 

ھ             تفید من ى یس زة لك ن أجھ المطلوب م داده ب ة وإم وتیات بالكلی ل الص ل معم ة بتفعی ب اللجن تطال
  الطالب ،خاصة طالب قسم اللغات الشرقیة 

 - : القرار  
  .أحیط مجلس الكلیة علمًا

  
ات وا   - 6 ة األزم اع لجن روره اجتم ة بض ت اللجن ك    أوص ة تل ة لمناقش س الكلی ل مجل ھ قب دیق علی لتص

  .المواضیع 
 - : القرار  

  .أحیط مجلس الكلیة علمًا
  
  . 2017/2018تشكل المقترح لمجلس ادارة وحدة ادارة األزمات والطوارئ لعام ال - 7

 - : القرار  
  وافق مجلس الكلیة
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  :ما یستجد من أعمال   :   تاسعًا
  

  
 

ف      / كتورالمذكرة المقدمة من السید الد - 1 أن تخل ة بش وح بالكلی یم المفت فایز أنور عبدالمطلب  المنسق االكادیمى للتعل
 . 2016/2017بعض طالب التعلیم المفتوح عن اداء امتحان دور سبتمبر  للعام الجامعى 

 - : القرار  
قسمى االجتماع  وافق مجلس الكلیة على ما جاء بالمذكرة  ووافق على عقد امتحان للطالب المتخلفین عن الحضور في

ق   ین المواف وم االثن ان ی د االمتح ى ان یعق ا عل رة   18/9/2017والجغرافی اعة العاش ام الس ي تم ة ف ام المعنی ي األقس ف
  .صباحًا

 
دكتور  - 2 وب            / الطلب المقدم من السید ال ة جن ار جامع ة اآلث اعد بكلی المیة المس ار االس تاذ اآلث راھیم أباظة أس ده اب عب

 .نقلھ الى كلیة االداب جامعة دمنھور قسم اآلثار الئحة جدیدةالوادى و الذي یطلب فیھ 
 - : القرار  

  .یؤجل النظر الى حین موافاة الجامعة للكلیة بالھیكلة االداریة لقسم اآلثار على الالئحة الحدیثة 
 
و       / د.الطلب المقدم من السید أ - 3 ة اآلداب جامعةس ة بكلی ریة القدیم ار المص دالرحیم  أستاذ اآلث ذي  محمد عب ھاج  و ال

 .یطلب فیھ نقلھ بدرجتھ المالیة الى كلیة االداب جامعة دمنھور قسم اآلثار الئحة جدیدة
 - : القرار  

  .یؤجل النظر الى حین موافاة الجامعة للكلیة بالھیكلة االداریة لقسم اآلثار على الالئحة الحدیثة 
  
م الت     - 4 ة القس ا       الشكوى المقدمھ من  قسم اللغة العربیة بشأن غرف واد فیم ى الم اونین ومدرس ت مخصصة للمع ى كان

ى      واد ف اونین و مدرسى الم قبـــــــــــــــــــــــــــل و قد آلت الى قسم اللغات الشرقیة  وعدم توافر أماكن حالیة للمع
  .قسم اللغة العربیة 

 - : القرار  
ع اعت  ى مجلس        ُیعرض األمر على لجنة الحكماء السابق تشكیلھا للبت في الموضوع، م ھ عل ر طرح ذ إث ا ناف ار قرارھ ب

  .الكلیة للتصدیق علیھ
  

  .  بعد الظھر الرابعةالساعة ھذا وقد انتھى االجتماع 
  
  قائم بعمل عمید الكلیة  

  
  عبدالمنعم محمد مجاھد/ د.أ  
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