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  :رسالة الكلیة 
وم اإلنسانیة    ایی        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 ر ف

لقدرات العلمیة و البحثیة ألساتذتھا الجودة التعلیمیة و البحثیة ، و مواكبة التطورات العلمیة و الفكریة و التكنولوجیة ، و ذلك بالتطویر المستمر للبرامج التعلیمیة و ا
، و تلبیة احتیاجات المجتمع   من العلوم و المعارف و الخبرات و طالبھا ، و استخدام وسائل تعلیمیة حدیثة ،و متابعة الخریجین، و إتاحة الفرصة لھا لمتابعة الجدید

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
خالل برامج دراسیة متمیزة فى  المنافسة محلیأ و اقلیمًیا من

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

  2015/2016لعام الجامعيا سابعلامحضر مجلس الكلیة 
  10/2/2016  الموافق ربعاءاألالمنعقد یوم 

**********  
د ـــــــــــــد السیــى أحمــعل/ ستاذ الدكتورالسید األ  برئاسةعشرة   حادیةاجتمع مجلس الكلیة في تمام الساعة ال    

 -:بحضور كل من القائم بعمل عمید الكلیة 
 ورئیس مجلس قسم الجغرافیا وكیل الكلیة للدراسات العلیا والبحوث    محمد عبدالقادر عبدالحمید/ د.أ .1
 وكیل الكلیة لشئون خدمة المجتمع وتنمیة البیئة    عبد العظیم احمد عبدالعظیم/ د.أ .2
 رئیس مجلس قسم التاریخ      محمد رفعت االمام/د.أ .3
 نجلیزیةرئیس مجلس قسم اللغةاال    ایمان حلمى الملیجى. د.أ .4
 بقسم الفلسفةالمتفرغ األستاذ       میالد زكى غالي/ د.أ .5
 قسم الجغرافیا ب األستاذ المتفرغ   عالء الدین حسین عزت شلبي     /د.أ .6
 القائم بعمل رئیس مجلس قسم اآلثار      عبیر عبدالمحسن قاسم. د .7
 القائم بعمل رئیس مجلس قسم الفلسفة      عصام كمال المصري. د .8
 القائم بعمل رئیس مجلس اللغة العربیة      بوعلىمحمد محمود أ. د .9

 مجلس قسم االجتماع المشرف على          حمدى على أحمد على. د .10
 الفلسفةالمدرس بقسم     حسام محمد السعید رحومة. د .11
 المدیر التنفیذي لوحدة ضمان الجودة بالكلیة    وفدى السید أبوالنضر. د .12
 لكترونیة مدیر وحدة الخدمات اال      أحمد عطیة حمیدة. د .13
 أمین الكلیة     ابراھیم سعد الشرقاوي/ السید  .14
  إداري                     منى سعد بخاتي/ اآلنسة  .15

 :واعتذر عن عدم الحضور 
 األستاذ بقسم التاریخ    عبدالمنعم محمد مجاھد/ د.أ
 األستاذ المتفرغ قسم اللغة العربیة    عبدالواحد حسن الشیخ/ د.أ

  
  
  

  عمید الكلیة ورئیس المجلس  االجتماع احمد السید القائم بعمل  على/  د.افتتح السید أ
  "بسم اهللا الرحمن الرحیم " 

 ة   على أحمد السید القائم بعمل/ د.في بدایة االجتماع رحب السید أ رین     عمید الكلی ادة الحاض ع الس ًا   بجمی مھنئ
 .في ھدوء واستقرار 2015/2016الجمیع بأجازة نصف العام وانتھاء امتحانات الفصل الدراسى األول 

  
  ثم شرع سیادتھ في موضوعات المجلس على النحو التالي:  
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  :رؤیة الكلیة 
تتطلع الكلیة إلى أن تكون مؤسسة تعلیمیة وبحثیة معتمدة تحتل 
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 -:موضوعات اإلحاطة : أوال 
  

 . بجلستھ السابقة لتصدیق على محضر مجلس الكلیةتم ا .1
اب السید األستاذ     / د.عرض السید أ .2 ذي لمؤسسة مستشفى     / على أحمد السید رئیس المجلس خط دیر التنفی الم

بشأن زیارة   10/2/2016والذى تم مناقشتھ في مجلس الجامعة بجلستھ الطارئة في  57357طفال السرطان لأل
ا مؤسسة          ى أطلقتھ ادرة الت تكماًال للمب ع الطالب اس ل م وفد من المؤسسھ لجمیع كلیات جامعة دمنھور للتواص

أعضاء مجلس الكلیة حیث أبدى جمیع ) علشان والدنا  –علشان بلدنا ( مستشفى سرطان األطفال تحت عنوان 
عبدالعظیم أحمد عبدالعظیم / د.على أحمد السید التعاطف مع الموضوع و تأییده مع تفویض السید أ/ د.برئاسة أ

ة الشباب       وكیل الكلیة لشئون خدمة المجتمع وتنمیة البیئة للتنسیق والتنظیم للزیارة ع قسم رعای یق م و التنس
 .ستشفى بالكلیة لعمل حملة تبرع بالدم لصالح الم

 

 :موضوعات وحدة ضمان الجودة :   ثانیا
  
ق على وواف  7/2/2016مجلس ادارة وحدة ضمان الجودة بجلستھ في  علمًا بمحضر اجتماع  مجلس الكلیةأحیط  .1

 .كل ما جاء بھ  ما عدا البند التاسع من الموضوعات یؤجل الشكر لحین انتھاء جمیع األقسام العلمیة من التوصیف
على أحمد السید  رئیس المجلس في اعتمادكل ما یتعلق بأعمال الجودة نظرًا / د.الكلیة للسید أمجلس  تفویض  .2

 .لضیق الوقت 
حیث لم یقدم الخطة البحثیة سوى  15/2/2016آخرموعد لتقدیم األقسام العلمیة الخطة البحیثة یوم االثنین الموافق  .3

 .سفة عصام المصري القائم بعمل رئیس مجلس قسم الفل/ الدكتور
احمد عطیة حمیدة  والمتضمن وحدة رعایة / اعتمد مجلس الكلیة الھیكل التنظیمى لكلیة اآلداب المقدم من الدكتور .4

المكفوفین و یھیب المجلس من الجامعة دعم ھذا المركز ببعض الموظفین باالضافة الى الدعم المادى و رعایة 
 .طالبھ اجتماعیًا و ثقافیًا و ریاضیًا 

میرفت فراج بشأن أسباب انخفاض اعداد الطالب في بعض األقسام و زیادتھا / تبیان المقدم من الدكتورةاعتماد االس .5
 .في أقسام أخرى 

 .عبیر قاسم /اعتماد استبیان المشاركة المجتمعیة المقدم من الدكتورة  .6
  

 : ITات وحدة تكنولوجیا المعلومموضوعات :   ًاثالث
  
ایر  عن شھر  الشھري  احیط مجلس الكلیة علمًا بالتقریر .1 یدالدكتور     2016ین ن الس دم م دیر    / المق ة  الم د عطی أحم

 .بھ من موضوعات  ما جاء اقر و  ITالتنفیذي لوحدة 
 .أحمد عطیة حمیدة بشأن اعالن النتیجة على موقع الكلیة / وافق مجلس الكلیة على اقتراح السید الدكتور .2
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 :موضوعات شئون ھیئة التدریس :   ًارابع

  
العربیة برفض مجلس القسم رئیس مجلس قسم اللغة محمد محمود أبوعلى القائم بعمل / الدكتور اب السید كت .1

لبنى السید ممدوح والتى تلتمس فیھ التعیین معیدة بالقسم / الطلب المقدم من الخریجة  1/2/2016بجلستھ في 
 .حیث أن القسم ملتزم بالخطة الخمسیة لتعیین المعیدین 

 - : القرار  
  .تأیید قرار مجلس قسم اللغة العربیة بالرفض وااللتزام بالخطة الخمسیة لتعیین المعیدین 

 
العربیة بموافقة مجلس القسم رئیس مجلس قسم اللغة محمد محمود أبوعلى القائم بعمل / الدكتور كتاب السید  .2

م بھ الجمیع في القسم على تشكیل لجنة لعمل میثاق شرفي مھنى علمى و أخالقى یلتز 1/2/2016بجلستھ في 
 :وتشكیل اللجنة على النحو التالي 

 رئیسا للجنة    محمود فراج عبدالحافظ/ د.السید أ -
     عبدالواحد حسن الشیخ/ د.أ -
 عصام وھبان. د -
 أحمد عطیة حمیدة. د -

 - : القرار  
  .وافق مجلس الكلیة 

 
بموافقة  اللغة االنجلیزیة  جلس قسم رئیس مایمان محمد حلمى الملیجى  القائم بعمل  / كتاب السیدةالدكتورة .3

عمرو أمین محمد الشریف  المدرس / على مد المھمھ العلمیة للدكتور 23/1/2016المجلس بجلستھ المنعقدة في
 .بجامعة فرانكفورت بألمانیا 28/2/2017حتى  29/2/2016بالقسم  لمدة عام ثان اعتبارًا من 

 - : القرار  
  .وافق مجلس الكلیة 

 
بموافقة المجلس اللغة االنجلیزیة رئیس مجلس قسم ایمان محمد حلمى الملیجى  القائم بعمل  / دةالدكتورةكتاب السی .4

وذلك ) مجموعة وظائف التعلیم ( على االعالن عن وظیفة مدرس لغة فرنسیة ثالث  1/2/2016بجلستھ المنعقدة في
 : لسد العجز الشدید في أعضاء ھیئة التدریس بالقسم على النحو اآلتى

جامعة االسكندریة أو التربیة احدى كلیتى اآلداب جامعة االسكندریة أو  ةأن یكون المتقدم من خریجى  كلی -
 .جامعة دمنھور قسم اللغة الفرنسیة 

 .أن یكون حاصل على تقدیر تراكمى جید جدًا على األقل -
 .یفضل أن یكون من قاطنى محافظة البحیرة و مقیم اقامة دائمة بمدینة دمنھور  -

 - : القرار  
  .وافق مجلس الكلیة 
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 :موضوعات شئون الطالب :    خامسًا
  

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

 :وحدة الجودة   ) أ(
  اعتمدت اللجنة محضر وحدة ضمان الجودة لشھر فبرایر و تؤكد على اآلتي: 
وفدي أبوالنضر المدیر التنفیذي للوحدة بتسلم توصیفات الفصل الدراسي / اإلحاطة علمًا بإفادة السید الدكتور  -

 . 2016- 2015الثاني للعام الجامعي 
 .أنھ جاري إستیفاء تقاریر المقررات الخاصة بالفصل الدراسي األول  -
 .یة لفریق الجودة رغبة الوحدة في إعادة مخاطبة الجامعة بشأن توفیر دورات تدریب -
المدیر التنفیذي الشكر لكل من مد یده تعاونًا مع الوحدة ، و یھیب بالزمالء الذین لم / كما وجھ السید الدكتور  -

 .یستكملوا ما ُكلفوا بھ من عمل في الوحدة إتمام أعمالھم 
  

  : MISوحدة  ) ب(
" كلمات السر " و كذلك  2016- 2015تم تسلیم شیت الرصد الیدوي للفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي  -

 .الخاصة بكل كنترول 
تقرر إرجاء التوقف عن استخدام الشیت الیدوي و اإلكتفاء بالتعامل إلیكترونیًا في عملیات الرصد لحین  -

أحمد عطیة المدیر / االطمئنان تمامًا على القدرة الكاملة على ذلك ، و في ھذا الصدد أفاد السید الدكتور 
 .أن الوحدة على استعداد الستقبال السادة أعضاء الكنتروالت لتقدیم الدعم الفني  التنفیذي للوحدة

  
  :وحدة تطویر نظم تقویم الطالب و االمتحانات ) ج(         

 50مادة من إجمالي   30(بدور عبد المقصود المدیر التنفیذي للوحدة أنھ تم إنجاز تصحیح / أفادت السیدة الدكتورة   -
جلت مالحظاتھا باستمرار بعض الزمالء في تكرار األخطاء التي تم التنبیھ إلیھا مسبقًا ، و تعھدت سیادتھا و س ، ) مادة 

و إحصائیة لھذه األخطاء بعد انتھاء عملیة التصحیح ، و إلدارة الكلیة وضع القواعد الواجب               بعمل تصنیف 
  :من ذلك االلتزام بھا التي من شأنھا عدم تكرار األخطاء و 

تفعیل حضور أستاذ المادة قبل انعقاد اللجنة االمتحانیة بربع ساعة على األقل لتوجیھ الطالب فیما یخص العملیة  -
االمتحانیة ، و یتم التأكید على الطالب عدم استخدام القلم الرصاص و إذا ما تم استخدامھ البد من التحبیر بالقلم الجاف 

  .، باعتبار ذلك األمر ملزم 
 - : لقرار  ا
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  :رؤیة الكلیة 
تتطلع الكلیة إلى أن تكون مؤسسة تعلیمیة وبحثیة معتمدة تحتل 

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

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

ووحدة تطویر نظم تقویم  MISموضوعات بوحدة ضمان الجودة وحدة   أحیط مجلس الكلیة علمًا وأقر كل ما جاء من
الطالب واالمتحانات مع التأكید على تسلیم النتیجة األصلیة الورقیة للسید رئیس القسم وااللتزام بتنفیذ قرار مجلس 

  .مع عدم تسریب النتیجة نھائیًا طالب الكلیة السابق بجبر كسر الدرجة لصالح ال
  
و أكد السید  2016-2015تم االطمئنان على سیر العمل بجمیع الكنتروالت للفصل الدراسي األول للعام الجامعي  - 2

الوكیل المختص على تعلیمات إدارة الجامعة بأن األول من مارس ھو موعد إظھار نتیجة الفصل الدراسي األول .د.أ
بالكلیة ، و بعد النقاش المطول بین األعضاء تقرر أن تتم عملیة الرصد على مسؤولیة  2016-2015للعام الجامعي 
  .رئیس الكنترول الفرعي و بإشراف كامل منھ / السید الدكتور 

 - : القرار  
 .وافق مجلس الكلیة 

  
- 2015عام الجامعي أحیط السادة األعضاء علمًا بتشكیل لجنة المراجعة على امتحانات الفصل الدراسي األول لل - 3

 .و ما طرأ علیھ من تعدیل و دور كل عضو فیھا  2016
 - : القرار  

  .علمًا  الكلیة  أحیط مجلس 
  
نظرت اللجنة في الجداول الدراسیة المرفوعة من أقسام الكلیة و أقرتھا انتظارًا لورود جدولي قسمي اللغة العربیة  - 4

 . 10/2/2016مشیئة اهللا الموافق و االجتماع إلقراراھما في مجلس الكلیة القادم ب
 - : القرار  

 .علمًا  الكلیة  أحیط مجلس 
  
وافقت اللجنة على التعدیالت الورادة من قسمي اللغة العربیة و التاریخ و اآلثار المصریة و اإلسالمیة على توزیع  - 5

  :مقررات الفصل الدراسي الثاني و مفادھا 
  ) محمد أبوعلي .ساعتان د –عبد الواحد الشیخ .د.ساعتان أ: لم المعاني ع: الفرقة الرابعة : ( قسم اللغة العربیة  -
: التاریخ الوسیط و اإلسالمي : قسم الجغرافیا  –الفرقة الثانیة : ( قسم التاریخ و اآلثار المصریة و اإلسالمیة  -

 ) نادیة النویھي .د
 - : القرار  

 .وافق مجلس الكلیة 
  
 -لكلیة التربیة   2016- 2015سم االجتماع للفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي تم إقرار االنتدابات الواردة من ق - 6

 ) .قسم العلوم االجتماعیة ، و المعھد العالي للخدمة االجتماعیة  ، و كلیة التمریض 
 - : القرار  
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،  1(قسم اللغة العربیة بشأن بندي أحمد عطیة الموافق علیھ من مجلس / وافقت اللجنة على مقترح السید الدكتور  - 7

 ) .كتابة و قراءة (  )تنمیة مھارات اللغة العربیة لدى الطالب ( الخاصتین بعقد دورات في المھارات اللغویة)  2
 - : القرار  

 .وافق مجلس الكلیة 
  
لقسم خالل فترة الفصل اطلعت اللجنة على مقترح قسم اآلثار و الدراسات الیونانیة و الرومانیة بعمل برنامج ثقافي ل - 8

 .و أقرتھ ، و على القسم عمل الالزم نحو الدعایة لھ  3/4/2016الدراسي الثاني یوم األحد الموافق 
 - : القرار  

  .وافق مجلس الكلیة 
  
  

 : الدراسات العلیا والعالقات الثقافیة موضوعات :   ًاسادس
  

  :موضوعات الدراسات العلیا : أوال
ب   .1 ث الطال جیل بح ویجى  س/  تس ى ن د عل ة     0الم محم م الجغرافی ى االداب قس تیر ف ة الماجس عبة  –لدرج ش

ـ الجغرافی دة ( ة  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اعات المعتم ام الس ى  )بنظ م ف س القس ة مجل ى موافق اء عل ك بن ، وذل
ادس  الف    : "  م ،فى موضوع  2/2/2016 ع والس ورین الراب ین المح وم  المنطقة المحصورة ب ر     –ی ى مم ا عل المنی

ماجد محمد شعلة  االستاذ /  د0أ: ،  بإشراف " دراسة فى الجیومورفولوجیة التطبیقیة  –التنمیة والتعمیر المقترح 
 جامعة دمنھور  –مدحت سید االنصارى    االستاذ المساعد بكلیة التربیة / بقسم الجغرافیة  بالكلیة ،   د

 - : القرار  
  .القادم  یؤجل التسجیل للموعد

  
شعبة  –لدرجة الماجستیر فى االداب قسم الجغرافیة 0وفاء محمود عبدالمنعم أبوشوشة /  تسجیل بحث الطالبة  .2

م ،فى 2/2/2016، وذلك بناء على موافقة مجلس القسم فى )بنظام الساعات المعتمدة ( الجغرافیة  
الموانئ االصطناعیة فیما بین میناء الصید بالمعدیة : "  وع  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــموض

 ،  " دراسة فى الجیومورفولوجیة التطبیقیة  –وفرع دمیاط 
مدحت سید االنصارى    االستاذ / ماجد محمد شعلة االستاذ بقسم الجغرافیة  بالكلیة ،   د/ د0أ: بإشراف 

  معة دمنھور جا –المساعد بكلیة التربیة 

 - : القرار  
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  .یؤجل التسجیل للموعد القادم 
  

شعبة  –لدرجة الماجستیر فى االداب قسم الجغرافیة   0ھبة اهللا محمد عبدالصمد النمر /  تسجیل بحث الطالبة  .3
: "   م ،فى موضوع  2/2/2016، وذلك بناء على موافقة مجلس القسم فى )بنظام الساعات المعتمدة ( الجغرافیة  

: ،  بإشراف " دراسة فى الجیومورفولوجییة التطبیقیة  –اطىئ االسكندریة فیما بین رأسى أبو قیر والعجمى ش
مدحت سید االنصارى    االستاذ المساعد بكلیة / ماجد محمد شعلة  االستاذ بقسم الجغرافیة  بالكلیة ،   د/ / د0أ

  جامعة دمنھور  –التربیة 

 - : القرار  
  .عد القادم یؤجل التسجیل للمو

  
شعبة  –لدرجة الماجستیر فى االداب قسم الجغرافیة   0یاسمین إبراھیم محمد نوح  /  تسجیل بحث الطالبة  .4

: "  م ،فى موضوع  2/2/2016، وذلك بناء على موافقة مجلس القسم فى )بنظام الساعات المعتمدة ( الجغرافیة  
بأستخدام نظم  –اتف المحمول فى مدن محافظة البحیرة جغرافیة االتصال بشبكة المعلومات الدولیة عبر الھ

محمد عبدالقادر عبدالحمید شنیشن االستاذ بقسم الجغرافیة  بالكلیة ،   /  د0أ: ،  بإشراف " المعلومات الجغرافیة 
  جامعة دمنھور  –محمد المغاورى محمود موسى     االستاذ المساعد بكلیة التربیة / د

 - : القرار  
 .یل للموعد القادم یؤجل التسج

  
المسجل لدرجة الماجستیر فى االداب  0مصطفى محمود بسیونى محمود عاصى    / تعدیل لجنة االشراف على الطالب  .5

محمد عبدالقادر عبدالحمید  شنیشن  االستاذ بقسم الجغرافیة  بكلیة االداب بدمنھور /د0قسم الجغرافیة   تحت أشراف  ا
  م  لیصبح على النحو التالى 2/2/2016قسم قسم الجغرافیة بتاریخ وذلك بناء على موافقة  مجلس 

  االستاذ بقسم الجغرافیة بكلیة االداب جامعة دمنھور                   محمد عبدالقادر عبدالحمید شنیشن / د0ا
  االستاذ بقسم الجغرافیة بكلیة االداب جامعة دمنھور     عبدالعظیم أحمد عبدالعظیم        / د0ا
  جامعة دمنھور  –االستاذ المساعد بكلیة التربیة       جیھان أبو بكر الصاوى             / د

 - : القرار  
 .وافق مجلس الكلیة 

  
المسجل لدرجة الماجستیر فى االداب قسم  0محمد شعبان  جمعة عمارة    / تعدیل لجنة االشراف على الطالب  .6

  . بد العظیم   االستاذ بقسم الجغرافیة  بكلیة االداب بدمنھور  عبد العظیم احمد ع/د0الجغرافیة   تحت أشراف  ا

  - :م  لیصبح على النحو التالى 2/2/2016وذلك بناء على موافقة  مجلس قسم الجغرافیة بتاریخ 
  محمد عبدالقادر عبدالحمید شنیشن  االستاذ بقسم الجغرافیة بكلیة االداب جامعة دمنھور                / د0ا
  االستاذ بقسم الجغرافیة بكلیة االداب جامعة دمنھور     العظیم أحمد عبدالعظیم        عبد/ د0ا

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

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

 .وافق مجلس الكلیة 
  
م  علي اعتماد نتیجة الدراسات العلیا خریف 28/1/2016موافقة مجلس قسم الجغرافیة بجلستھ المنعقدة بتاریخ   .7

  م 2015

 - : القرار  
  .وافق مجلس الكلیة 

  
م على اعتماد التقاریر الدوریة لطالب الدراسات 2/2/2016فقة مجلس قسم الجغرافیة بجلستھ المنعقدة بتاریخ موا .8

 .العلیا 
 - : القرار     

 .وافق مجلس الكلیة 
  
لدرجة الماجستیر فى االداب قسم االثار والدراسات الیونانیة   0إیمان جمعة محمود مشالي   /  تسجیل بحث الطالبة  .9

 : م ،فى موضوع  3/2/2016، وذلك بناء على موافقة مجلس القسم فى )بنظام الساعات المعتمدة ( نیة  والروما
  ،  ) " دراسة اثریة وتطبیقیة ( العمارة بمدینة مارینا  العلمین "  

   االستاذ المساعد بقسم االثار والدرسات الیونانیة والرومانیة بالكلیة ،    سماح محمد الصاوي/  د: بإشراف 
  مدیر عام الشئون االثریة بمنطقة اثار البحیرة  ،     احمد سعید إبراھیم الخرادالي  / د  
  0مدیر عام التربیة المتحفیة والوعي االثري بمنطقة اثار مارینا      إیمان محمد عبد الخالق / د

 - : القرار  
 .وافق مجلس الكلیة 

  
لدرجة الماجستیر فى االداب قسم اآلثار والدراسات   0 ھدي سمیر محمد عبد العظیم   /  تسجیل بحث الطالبة  .10

م ،فى 3/2/2016، وذلك بناء على موافقة مجلس القسم فى )بنظام الساعات المعتمدة ( الیونانیة والرومانیة  
 : موضوع  

  ،" تصویر المعجزات في الفن البیزنطي حتي القرن السابع المیالدي  "  
    االثار الیونانیة بكلیة االدابجامعة كفر الشیخ استاذ       محمود الفطاطرى /د 0أ 

االستاذ المساعد بقسم اآلثار والدرسات الیونانیة والرومانیة     عبیر عبد المحسن قاسم  / د :   بإشراف 
  بالكلیة ،

 - : القرار  
 .وافق مجلس الكلیة 

  
اب قسم االثار والدراسات الیونانیة لدرجة الماجستیر فى االد  0مریم سامي عزیز جرجس   /  تسجیل بحث الطالبة  .11

 : م ،فى موضوع  3/2/2016، وذلك بناء على موافقة مجلس القسم فى )بنظام الساعات المعتمدة ( والرومانیة  
  ، "  المیالدى زخارف القنینات والعلب في الفن القبطي وحتي القرن السابع "  
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وم اإلنسانیة    ایی        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 ر ف

لقدرات العلمیة و البحثیة ألساتذتھا الجودة التعلیمیة و البحثیة ، و مواكبة التطورات العلمیة و الفكریة و التكنولوجیة ، و ذلك بالتطویر المستمر للبرامج التعلیمیة و ا
، و تلبیة احتیاجات المجتمع   من العلوم و المعارف و الخبرات و طالبھا ، و استخدام وسائل تعلیمیة حدیثة ،و متابعة الخریجین، و إتاحة الفرصة لھا لمتابعة الجدید

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
خالل برامج دراسیة متمیزة فى  المنافسة محلیأ و اقلیمًیا من

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

  اعد بقسم اآلثار والدرسات الیونانیة والرومانیة بالكلیة ،  االستاذ المس  عبیر عبد المحسن قاسم  / د  : بإشراف  
  المشرف علي مركز الدراسات القبطیة بمكتبة األسكندریة          دعاء محمد بھي الدین  / د 

 - : القرار  
  .وافق مجلس الكلیة 

  
الثار والدراسات لدرجة الماجستیر فى االداب قسم ا  0ابراھیم محسن احمد الطناني    /  تسجیل بحث الطالب  .12

م ،فى 3/2/2016، وذلك بناء على موافقة مجلس القسم فى )بنظام الساعات المعتمدة ( الیونانیة والرومانیة  
 : موضوع  

  ،  " ادوات اإلنارة في العصر البیزنطي   "  
  یة بالكلیة ،  االستاذ المساعد بقسم االثار والدراسات الیونانیة والرومان  سماح محمد الصاوي  /  د :بإشراف 

  المشرف علي مركز الدراسات القبطیة بمكتبة األسكندریة      دعاء محمد بھي الدین  / د 

 - : القرار  
  .وافق مجلس الكلیة 

  
لدرجة الماجستیر فى االداب قسم االثار والدراسات   0ندي مصطفي السید قرعلي     /  تسجیل بحث الطالبة  .13

م ،فى 3/2/2016، وذلك بناء على موافقة مجلس القسم فى )ساعات المعتمدة بنظام ال( الیونانیة والرومانیة  
 : موضوع  

  ، " م    .ق 300م حتي .ق 600تصویر ابطال الحرب الطروادیة علي األواني الفخاریة في الفترة مابین "  
    استاذ االثار الیونانیة بكلیة االدابجامعة كفر الشیخ       محمود الفطاطرى /د 0أ 
  االستاذ المساعد بقسم اآلثار والدرسات الیونانیة والرومانیة بالكلیة ،    عبیر عبد المحسن قاسم /  د: اف بإشر 

 - : القرار  
  .وافق مجلس الكلیة 

  
لدرجة الماجستیر فى االداب قسم االثار والدراسات   0ھدیر محمد عبد العزیز الطیر      /  تسجیل بحث الطالبة  .14

م ،فى 3/2/2016، وذلك بناء على موافقة مجلس القسم فى )بنظام الساعات المعتمدة (   الیونانیة والرومانیة
 : موضوع  

  ، )    " دراسة أثریة ( م الي القرن الثالث المیالدي .المناظر المسرحیة في الفن الروماني من القرن االول  ق"  
   امعة كفر الشیخ استاذ االثار الیونانیة بكلیة االدابج      محمود الفطاطرى /د 0أ 
  عبیر عبد المحسن قاسم  االستاذ المساعد بقسم اآلثار والدراسات الیونانیة والرومانیة بالكلیة ،/  د: بإشراف  

 - : القرار  
  .وافق مجلس الكلیة 
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وم اإلنسانیة    ایی        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 ر ف

لقدرات العلمیة و البحثیة ألساتذتھا الجودة التعلیمیة و البحثیة ، و مواكبة التطورات العلمیة و الفكریة و التكنولوجیة ، و ذلك بالتطویر المستمر للبرامج التعلیمیة و ا
، و تلبیة احتیاجات المجتمع   من العلوم و المعارف و الخبرات و طالبھا ، و استخدام وسائل تعلیمیة حدیثة ،و متابعة الخریجین، و إتاحة الفرصة لھا لمتابعة الجدید

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
خالل برامج دراسیة متمیزة فى  المنافسة محلیأ و اقلیمًیا من

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

 لدرجة الماجستیر فى االداب قسم االثار والدراسات الیونانیة  0خلود محمد فخري ناصر  /  تسجیل بحث الطالبة  .15
 : م ،فى موضوع  3/2/2016، وذلك بناء على موافقة مجلس القسم فى )بنظام الساعات المعتمدة ( والرومانیة  

  ،" تصویر العبید في الفن الیوناني من العصر األرخي وحتي بدایة العصر الھللینیستي "  
بكلیة االداب جامعة  استاذ الدراسات الیونانیة والالتینیة                       فؤاد شرقاوى  /د 0أ 

    االسكندریة  
االستاذ المساعد بقسم االثار والدراسات الیونانیة                       سماح محمد الصاوي /  د: بإشراف   

  والرومانیة بالكلیة ،  

 - : القرار  
  .وافق مجلس الكلیة 

  
لدرجة الماجستیر فى اآلداب بقسم االثار   ، المسجل ریم أحمد محود الدیشى /  عدیل لجنة االشراف على الطالبة ت .16

أستاذ مساعد بقسم االثار . عبیر عبدالمحسن قاسم  / د  : والدراسات الیونانیة والرومانیة         تحت اشراف 
  والدرسات الیونانیة والرومانیة 

لیصبح االشراف على  م3/2/2016فى  اآلثار والدراسات الیونانیة والرومانیة وذلك بناًء على موافقة مجلس قسم 
  :النحو التالى 

  أستاذ  التاریخ والحضارة الیونانیة بكلیة االداب جامعة االسكندریة . محمد السید عبدالغنى  / د0أ
  أستاذ مساعد بقسم االثار والدراسات الیونانیة والرومانیة . عبیر عبدالمحسن قاسم  / د                               

 - :القرار         
  .وافق مجلس الكلیة 

  
ریفت كمال شاكر حسین   المسجلة  لدرجة الماجستیر فى اآلداب من قسم  / للطالبة   تشكیل لجنة الحكم والمناقشة .17

 : م  فى موضوع 3/2/2016االثار والدراسات الیونانیة والرومانیة بناء على موافقة مجلس القسم بتاریخ 
  "اء فیما بین القرنین الثانى ق م والسادس م دراسة تحلیلیة الحیاة فى انطاكیة من خالل الفسیفس" 

  :وذلك على النحو التالى 
  أستاذ االثار الیونانیة والرومانیة بكلیة االداب جامعة طنطا  رئیسا   ومناقشًا        سلوى حسین بكر              / د.أ
ذ مساعد االثار الیونانیة والرومانیة بكلیة االداب جامعة أستامشرفا               عبیرعبدالمحسن قاسم              / د

  دمنھور 
سماح محمد الصاوى              مناقشا               أستاذ مساعد االثار الیونانیة والرومانیة بكلیة االداب جامعة / د

  دمنھور                           
  م 2012علما بأن تاریخ التسجیل فصل الربیع 

 - : ر  القرا
  .وافق مجلس الكلیة 
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  :رسالة الكلیة 
وم اإلنسانیة    ایی        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 ر ف

لقدرات العلمیة و البحثیة ألساتذتھا الجودة التعلیمیة و البحثیة ، و مواكبة التطورات العلمیة و الفكریة و التكنولوجیة ، و ذلك بالتطویر المستمر للبرامج التعلیمیة و ا
، و تلبیة احتیاجات المجتمع   من العلوم و المعارف و الخبرات و طالبھا ، و استخدام وسائل تعلیمیة حدیثة ،و متابعة الخریجین، و إتاحة الفرصة لھا لمتابعة الجدید

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          ~ 11 ~                          البحیرة  –دمنھور  –األبعادیة –مجمع الكلیات                    

Smartgate@damanhour.edu.egmail:-E                                  www.Damanhour.edu.eg:website 
                                                

 

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

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

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

شیماء فاروق محمود أبوالنجا    المسجلة  لدرجة الماجستیر فى اآلداب من / للطالبة   تشكیل لجنة الحكم والمناقشة .18
: " م  فى موضوع 3/2/2016قسم  االثار والدرسات الیونانیة والرومانیة بناء على موافقة مجلس القسم بتاریخ 

  "ة الیونانیة إلى منتصف القرن الرابع قبل المیالد رؤوس المیازیب فى العمار

  :وذلك على النحو التالى 
أستاذ االثار الیونانیة والرومانیة بكلیة االداب جامعة رئیسا   ومناقشًا          منى محمد الشحات      / د.أ

  االسكندریة  
االثار الیونانیة والرومانیة بكلیة االداب جامعة  أستاذ مساعد  حنان خمیس الشافعى          مناقشا                / د

  دمنھور
سماح محمد الصاوى            مشرفا                أستاذ مساعد االثار الیونانیة والرومانیة بكلیة االداب جامعة / د

  دمنھور 
  م 2012علما بأن تاریخ التسجیل فصل الربیع 

 - : القرار  
 .وافق مجلس الكلیة 

  
صفاء رجب أبو بكر عیسى     المسجلة  لدرجة الماجستیر فى اآلداب من / للطالبة   ة الحكم والمناقشةتشكیل لجن .19

: " م  فى موضوع 3/2/2016قسم  االثار والدرسات الیونانیة والرومانیة بناء على موافقة مجلس القسم بتاریخ 
  "م إلى الربع االول من القرن الثانى المیالدى   .المؤثرات الیونانیة فى العمالت الھندیة من نھایة  القرن الثالث ق

  :وذلك على النحو التالى 
  أستاذ االثار الیونانیة والرومانیة بكلیة االداب جامعة طنطا  سا   ومناقشًا  سلوى حسین بكر                     رئی/ د.أ
الثار الیونانیة والرومانیة بكلیة االداب جامعة حنان خمیس الشافعى                    مشرفا          أستاذ مساعد ا/ د

  دمنھور
سماح محمد الصاوى                 مناقشا              أستاذ مساعد االثار الیونانیة والرومانیة بكلیة االداب جامعة / د

  دمنھور
  م2012علما بأن تاریخ التسجیل فصل الربیع 

 - : القرار  
 .وافق مجلس الكلیة 

  
م على اعتماد نتیجة الدراسات العلیا فصل الخریف 3/2/2016لس قسم االثار بجلستة المنعقدة بتاریخ موافقة مج .20

  م 2015

 - : القرار  
 .وافق مجلس الكلیة 

  
م  على قبول جمیع الطالب المتقدمین للدراسات العلیا 3/2/2016موافقة مجلس قسم االثار بجلستة المنعقدة بتاریخ  .21

  م 2016فصل الربیع 



    

                                                                                                                                               
        Damanhur university                                         جامعة دمنھور                                                                                
          Faculty of Artكلیة اآلداب                                                                                                                                

                                                         
  

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

  :رسالة الكلیة 
وم اإلنسانیة    ایی        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 ر ف

لقدرات العلمیة و البحثیة ألساتذتھا الجودة التعلیمیة و البحثیة ، و مواكبة التطورات العلمیة و الفكریة و التكنولوجیة ، و ذلك بالتطویر المستمر للبرامج التعلیمیة و ا
، و تلبیة احتیاجات المجتمع   من العلوم و المعارف و الخبرات و طالبھا ، و استخدام وسائل تعلیمیة حدیثة ،و متابعة الخریجین، و إتاحة الفرصة لھا لمتابعة الجدید

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
خالل برامج دراسیة متمیزة فى  المنافسة محلیأ و اقلیمًیا من

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

 - : ار  القر
 .وافق مجلس الكلیة 

  
م  على قبول جمیع الطالب المتقدمین للدراسات 3/2/2016موافقة مجلس قسم الجغرافیة  بجلستة المنعقدة بتاریخ  .22

  .شعبة الجغرافیا البشریة  م 2016العلیا فصل الربیع 

 - : القرار  
  .وافق مجلس الكلیة 

  
اجستیر فى اآلداب من قسم  اللغة العربیة  بتقدیر ممتاز  بناء أحمد عید محمود زیدان   درجة الم/ منح  الطالب  .23

خصائص البنیة الفنیة فى قصیدة ( للرسالة المقدمة منھ بعنوان 4/1/2016على موافقة  مجلس القسم بتاریخ  
كم علما وذلك بعد ان أتم الطالب التصویبات والمالحظات التى أبدتھا لجنة المناقشة والح) الرثاء فى الشعر الجاھلى 

  م2015/ 12/ 3بان تاریخ المناقشة   

 - : القرار  
  .وافق مجلس الكلیة 

  
م على قبول جمیع الطالب المتقدمین للدرسات 1/2/2016موافقة مجلس قسم اللغة العربیة بجلستة المنعقدة بتاریخ  .24

  .شعبة الدراسات األدبیة والنقدیة م 2016العلیا  ماجستیر  ، دكتوراه فصل الربیع 

 - : رار  الق
  .وافق مجلس الكلیة 

  
لمیس أحمد على الدسوقى  درجة الماجستیر  فى اآلداب من قسم  الفلسفة شعبة الفلسفة وتاریخھا    / منح الطالبة  .25

م   وذلك بعد أن أتمت  الطالبة  التصویبات 2016/ 3/2بتقدیر ممتاز  بناًء على موافقة مجلس  القسم  فى  
 . م 2015/ 9/12نة الحكم والمناقشھ علًما بأن تاریخ المناقشة والمالحظات التى أبدتھا لج

 - : القرار  
  .وافق مجلس الكلیة 

  
المسجلة  لدرجة الدكتوراه فى اآلداب من قسم  0مى السید السید مرسى /  تشكیل لجنة علمیة محایدة  للطالبة  .26

/ 1/2اء على موافقة مجلس القسم بتاریخ بن)  تاریخ حدیث( التاریخ واآلثار المصریة واإلسالمیة شعبة التاریخ 
  "دراسة تاریخیة مقارنة مع مثیالتھا بالقاھرة   –المساجد العثمانیة فى تونس : فى موضوع"م   2016

  : لیصبح التشكیل على النحو التالى 
  ا        محمد عفیفى عبد الخالق                                                    رئیًسا ومناقًش/ د.أ -

  أستاذ التاریخ الحدیث والمعاصر بكلیة اآلداب جامعة القاھرة 
  مناقشا                  محمد رفعت اإلمام                                                            / د0أ -
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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
خالل برامج دراسیة متمیزة فى  المنافسة محلیأ و اقلیمًیا من

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

  أستاذ التاریخ الحدیث والمعاصر بكلیة اآلداب جامعة دمنھور 
  مناقًشا                                                                            أحمد سعید عثمان      / د

  أستاذ مساعد اآلثار اإلسالمیة بكلیة اآلداب جامعة دمنھور 
  13/10/2001: علما بان تاریخ التسجیل 

  :قرار اللجنة 
  .األساتذة المتخصصین یعاد للقسم لتشكیل لجنة محایدة من خارج الجامعة على أن یكون جمیعھا من

 - : القرار  
  :مى السید السید مرسى على النحو التالي / وافق مجلس الكلیة على تشكیل لجنة علمیة محایدة للطالبة 

      رئیًسا                                                         فاروق عثمان أباظة/ د.أ -
  سكندریة كلیة اآلداب جامعة االبالمتفرغ أستاذ التاریخ الحدیث والمعاصر 

            عضوًا                                                                 محمد حمزة/ د0أ -
   .اآلثار االسالمیة كلیة اآلثار جامعة القاھرةأستاذ 

              عضوًا            أحمد زكریا الشلق / د
  عین شمس التاریخ الحدیث والمعاصر جامعة أستاذ 
  

إیمان محمد نبیل عبد العزیز الخیوطى  المسجلة لدرجة الدكتوراة من قسم التاریخ / تعدیل موضوع بحث الطالبة  .27
بنظام الساعات المعتمدة من تصویر األزواج فى مقابر ) تاریخ قدیم ( واآلثار المصریة واإلسالمیة شعبة التاریخ 

اج فى مقابر الزوجات حتى نھایة الدولة الحدیثة علما بأن التعدیل ال الزوجات فى الدولة القدیمة إلى تصویر األزو
 یمس جوھر الموضوع 

 - : القرار  
  .وافق مجلس الكلیة 

  
قطب أنور قطب محمد   المسجل لدرجة الماجستیر  بقسم التاریخ واآلثار المصریة / مد فترة تسجیل بحث الطالب   .28

وإلى  14/1/2016لمدة ستة أشھر إستثنائیة إعتبارا من    )تاریخ إسالمى ( واإلسالمیة شعبة التاریخ 
وذلك بناء على موافقة لجنة اإلشراف ومجلس القسم بجلستة فى تاریخ . م الستكمال الرسالة13/7/2016
 .14/7/2008علما بأن تاریخ  التسجیل 1/2/2016

 - : القرار  
  .وافق مجلس الكلیة 

  
عبد الشافى أحمد محمد ھیكل   درجة الماجستیر  فى اآلداب من قسم التاریخ واآلثار المصریة / منح الطالب  .29

/ 1/2بنظام الساعات المعتمدة  بناًء على موافقة مجلس  القسم  فى  ) تاریخ إسالمى ( واإلسالمیة شعبة التاریخ 
لجنة الحكم والمناقشھ علًما بأن تاریخ  م   وذلك بعد أن أتم  الطالب  التصویبات والمالحظات التى أبدتھا2016

 .م 29/11/2015المناقشة 
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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
خالل برامج دراسیة متمیزة فى  المنافسة محلیأ و اقلیمًیا من

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

 - : القرار  
  .وافق مجلس الكلیة 

  
آمال محمد نجیب سلیمان    درجة الماجستیر  فى اآلداب من قسم التاریخ واآلثار المصریة / منح الطالبة   .30

م   2016/ 1/2افقة مجلس  القسم  فى  بتقدیر ممتاز  بناًء على مو) تاریخ حدیث  ( واإلسالمیة شعبة التاریخ 
وذلك بعد أن أتمت  الطالبة  التصویبات والمالحظات التى أبدتھا لجنة الحكم والمناقشھ علًما بأن تاریخ 

 .م29/12/2015المناقشة

 - : القرار  
 .وافق مجلس الكلیة 

  
م على جدول 2016/ 1/2خ بجلستھ المنعقدة بتاری موافقة مجلس قسم لتاریخ واآلثار المصریة واإلسالمیة .31

 . 2016الدراسات العلیا فصل الربیع 

 - : القرار  
  .وافق مجلس الكلیة 

  
م على قبول الطالب 2016/ 1/2بجلستھ المنعقدة بتاریخ  موافقة مجلس قسم لتاریخ واآلثار المصریة واإلسالمیة- .32

 . م 2016بمرحلتى الماجستیر والدكتوراة بنظام الساعات المعتمدة بفصل الربیع 

 - : القرار  
  .وافق مجلس الكلیة 

  
م على إعتماد نتیجة 2016/ 1/2بجلستھ المنعقدة بتاریخ  موافقة مجلس قسم لتاریخ واآلثار المصریة واإلسالمیة .33

 .  طالب مرحلتى الماجستیر والدكتوراة 

 - : القرار  
 .وافق مجلس الكلیة 

  
م على قبول طالب 2016/ 1/2بجلستھ المنعقدة بتاریخ  ةموافقة مجلس قسم لتاریخ واآلثار المصریة واإلسالمی .34

 .م 2016مرحلتى الماجستیر والدكتوراة بنظام الساعات المعتمدة فصل الربیع 

 - : القرار  
 .وافق مجلس الكلیة 

  
لدرجة الماجستیر فى األداب من  قسم التاریخ واألثار المصریة 0أحمد یحیى غریب  /تسجیل بحت الطالب  .35

م  ، فى 1/2/2016وذلك بناء على موافقة مجلس القسم بجلستة  فى )   تاریخ حدیث ( شعبة التاریخ واإلسالمیة 
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لقدرات العلمیة و البحثیة ألساتذتھا الجودة التعلیمیة و البحثیة ، و مواكبة التطورات العلمیة و الفكریة و التكنولوجیة ، و ذلك بالتطویر المستمر للبرامج التعلیمیة و ا
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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
خالل برامج دراسیة متمیزة فى  المنافسة محلیأ و اقلیمًیا من

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

أستاذ : صالح أحمد ھریدى / د.أ: بإشراف "      1952 - 1936الفساد المالى فى عھد الملك فاروق : " موضوع 
أستاذ التاریخ الحدیث والمعاصرالمساعد  : فایزة ملوك  / التاریخ الحدیث والمعاصر بكلیة اآلداب جامعة دمنھور ، د

 .بكلیة اآلداب جامعة دمنھور 

 - : القرار  
 .وافق مجلس الكلیة 

  
لدرجة الماجستیر فى األداب من  قسم التاریخ واألثار المصریة 0ریم جمال جاب اهللا   /تسجیل بحت الطالبة   .36

م  ، فى 1/2/2016قة مجلس القسم بجلستة  فى وذلك بناء على مواف)   تاریخ حدیث ( واإلسالمیة شعبة التاریخ 
/ ھـ 1213 -923النشاط البحرى والتجارى للسفن المستأمنة فى موانئ مصر فى العصر العثمانى : " موضوع 

أستاذ التاریخ الحدیث والمعاصر بكلیة اآلداب جامعة : صالح أحمد ھریدى / د.أ: بإشراف "  م    1798 -1517
 .أستاذ التاریخ الحدیث والمعاصرالمساعد  بكلیة اآلداب جامعة دمنھور :   فایزة ملوك/ دمنھور ، د

 - : القرار  
 .وافق مجلس الكلیة 

  
لدرجة الماجستیر  فى األداب من  قسم التاریخ واألثار المصریة 0ندى عبد الھادى نجیب   / تسجیل بحت الطالبة  .37

، فى   1/2/2016على موافقة مجلس القسم بجلستة  فى وذلك بناء )   تاریخ وسیط  ( واإلسالمیة شعبة التاریخ 
 - 490/ م 1291 -1096الرشوة وأثرھا على الصراع الصلیبى اإلسالمى فى الشرق األدنى فیمابین : "     موضوع 

ماھر / د. أستاذ التاریخ الوسیط   بكلیة اآلداب جامعة دمنھور : على أحمد السید /د. أ:. بإشراف )      "  ھـ  690
 . مدرس التاریخ الوسیط بكلیة اآلداب جامعة دمنھور : حمد أبو السعید  م

 
 - : القرار  

 .وافق مجلس الكلیة  
  

لدرجة الماجستیر  فى األداب من  قسم التاریخ واألثار 0إیمان عبد الكریم السنوسى مرزوق   / تسجیل بحت الطالبة  .38
وذلك بناء على موافقة مجلس القسم بجلستة  فى )   تاریخ وسیط  ( المصریة واإلسالمیة شعبة التاریخ 

 1265 -1256/ ھـ 667 -654سیاسة ھوالكو الخارجیة تجاه القوى المسیحیة : "     ، فى موضوع   1/2/2016
إیمان عبد / د. أستاذ التاریخ الوسیط   بكلیة اآلداب جامعة دمنھور : على أحمد السید /د. أ:. بإشراف "  م       

 . مدرس التاریخ الوسیط بكلیة اآلداب جامعة دمنھور : ى  التواب خالو

 - : القرار  
  .وافق مجلس الكلیة 

  
لدرجة الماجستیر  فى األداب من  قسم اإلجتماع تخصص علم 0سعاد مصطفى كمال وھبھ    / تسجیل بحت الطالبة  .39

تغیر القیم اإلجتماعیة : "  ع ، فى موضو  1/2/2016إجتماع    وذلك بناء على موافقة مجلس القسم بجلستة  فى 
 .)   " دراسة میدانیة فى محافظة البحیرة  ( وإنعكاسھ على تعاطى المخدرات وإدمانھا  
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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
خالل برامج دراسیة متمیزة فى  المنافسة محلیأ و اقلیمًیا من

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

  
  . أستاذ علم اإلجتماع المساعد بكلیة اآلداب جامعة دمنھور : السید شحاتھ السید / د: بإشراف 

  كلیة اآلداب جامعة دمنھورأستاذ علم اإلجتماع المساعد ب: محمود عبد الحمید حمدى  /  د

 - : القرار  
  .وافق مجلس الكلیة 

  
لدرجة الماجستیر  فى األداب من  قسم اإلجتماع تخصص 0منال زكى محفوظ على محفوظ     / تسجیل بحت الطالبة  .40

حركات الھجرة : "  ، فى موضوع   1/2/2016علم إجتماع    وذلك بناء على موافقة مجلس القسم بجلستة  فى 
  "  دراسة ألوضاع الالجئین السوریین بمدینة اإلسكندریة     –م 2015 -2010زوح إلى مصر فى الفترة من والن

  . أستاذ علم اإلجتماع المساعد بكلیة اآلداب جامعة دمنھور : محمود عبد الحمید حمدى  / د: بإشراف 
  . جامعة دمنھور   أستاذ علم اإلجتماع المساعد بكلیة اآلداب: مجدى بیومى              / د

 - : القرار  
  .وافق مجلس الكلیة 

  
لدرجة الماجستیر  فى األداب من  قسم اإلجتماع تخصص علم إجتماع    0ھمت على سعد      / تسجیل بحت الطالبة  .41

الثقة اإلجتماعیة وإنعكاساتھا : "  ، فى موضوع   1/2/2016وذلك بناء على موافقة مجلس القسم بجلستة  فى 
  دراسة میدانیة مقارنة فى محافظتى اإلسكندریة والبحیرة  –نتماء لدى الشباب المصرى على اإل

  . أستاذ علم اإلجتماع المساعد بكلیة اآلداب جامعة دمنھور : حمدى على   / د: بإشراف 
  أستاذ علم اإلجتماع المساعد بكلیة اآلداب جامعة دمنھور  : مجدى بیومى              / د

 - : القرار  
  .وافق مجلس الكلیة 

  
لدرجة الماجستیر  فى األداب من  قسم اإلجتماع 0إسالم عبد الستار حامد مكاوى      / تسجیل بحت الطالبة  .42

مبادرات : "  ، فى موضوع   1/2/2016تخصص علم إجتماع    وذلك بناء على موافقة مجلس القسم بجلستة  فى 
  دراسة تطبیقیة للمشاركة اإلقتصادیة للنساء بمحافظة كفر الشیخ  – دعم التنمیة ودورھا فى تمكین المرأة المصریة

  أستاذ علم اإلجتماع المساعد بكلیة اآلداب جامعة دمنھور : محمود حمدى    / د: بإشراف 
  مدرس علم اإلجتماع بكلیة اآلداب جامعة دمنھور:       أشرف البھى    / د

 - : القرار  
  .وافق مجلس الكلیة 

  
لدرجة الماجستیر  فى األداب من  قسم اإلجتماع 0محسن أحمد عبد القوى ناجى       / طالب تسجیل بحت ال .43

فاعلیة : "  ، فى موضوع   1/2/2016تخصص علم إجتماع    وذلك بناء على موافقة مجلس القسم بجلستة  فى 
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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
خالل برامج دراسیة متمیزة فى  المنافسة محلیأ و اقلیمًیا من

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

وحدة اإلجتماعیة بقریة إفالقة دراسة تقییمیة على ال –مشروعات التنمیة الحكومیة فى دعم المرأة الریفیة وتمكینھا 
  محافظة البحیرة  –مركز دمنھور 

  أستاذ علم اإلجتماع المساعد بكلیة اآلداب جامعة دمنھور : محمود حمدى    / د: بإشراف 
  أستاذ علم اإلجتماع المساعد بكلیة اآلداب جامعة دمنھور :          ناجى بدر   / د

 - : القرار  
  .وافق مجلس الكلیة 

  
  

لدرجة الماجستیر  فى األداب من  قسم اإلجتماع تخصص 0دعاء محمد حسونة رجب       / بحت الطالبة  تسجیل .44
مراكز التدریب : "  ، فى موضوع   1/2/2016علم إجتماع    وذلك بناء على موافقة مجلس القسم بجلستة  فى 

   .دراسة تقییمیة بمحافظة البحیرة  –المھنى ودورھا فى بناء قدرات الشباب 
  أستاذ علم اإلجتماع المساعد بكلیة اآلداب جامعة دمنھور : حمدى على     / د: بإشراف 

  مدرس علم اإلجتماع بكلیة اآلداب جامعة دمنھور:         أشرف البھى  / د

 - : القرار  
  .وافق مجلس الكلیة 

  
ب من  قسم اإلجتماع تخصص علم لدرجة الدكتوراة   فى األدا0أسماء إدریس الزغارى        / تسجیل بحت الطالبة  .45

ثقافة الفوضى : "  ، فى موضوع   1/2/2016إجتماع    وذلك بناء على موافقة مجلس القسم بجلستة  فى 
  : بإشراف ) م 2015 -2010( دراسة تحلیلیة للمجتمع المصرى للفترة من  –ومجتمع المخاطر 

  داب جامعة دمنھور أستاذ علم اإلجتماع المساعد بكلیة اآل: ناجى بدر      / د
  أستاذ علم اإلجتماع المساعد بكلیة اآلداب جامعة دمنھور: السید شحاتھ السید / د

 - : القرار  
  .وافق مجلس الكلیة 

  
أالء منصور عبد الفتاح رحال  ، المسجلة  لدرجة الماجستیر  فى اآلداب بقسم /   تعدیل لجنة اإلشراف على الطالبة  .46

  م 1/2/2016ع  بناًء على موافقة مجلس قسم اإلجتماع بتاریخ اإلجتماع تخصص علم إجتما
  أستاذ علم اإلجتماع المساعد بكلیة اآلداب جامعة دمنھور: محمود حمدى     / د:  اإلشراف الحالي 

  :لیصبح اإلشراف بعد التعدیل على النحو التالى 
  دمنھورأستاذ علم اإلجتماع المساعد بكلیة اآلداب جامعة : حمدى على     / د
  أستاذ علم اإلجتماع المساعد بكلیة اآلداب جامعة دمنھور: محمود حمدى    / د

 - : القرار  
  .وافق مجلس الكلیة 
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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          ~ 18 ~                          البحیرة  –دمنھور  –األبعادیة –مجمع الكلیات                    

Smartgate@damanhour.edu.egmail:-E                                  www.Damanhour.edu.eg:website 
                                                

 

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

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

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

عاصم جالل محمد  ، المسجلة  لدرجة الماجستیر  فى اآلداب بقسم اإلجتماع /  تعدیل لجنة اإلشراف على الطالب .47
  م 1/2/2016جتماع بتاریخ تخصص علم إجتماع  بناًء على موافقة مجلس قسم اإل

  أستاذ علم اإلجتماع المساعد بكلیة اآلداب جامعة دمنھور: حمدى على     / د:  اإلشراف الحالي 
  :لیصبح اإلشراف بعد التعدیل على النحو التالى 

  أستاذ علم اإلجتماع المساعد بكلیة اآلداب جامعة دمنھور: حمدى على     / د
  قسم اإلجتماع  بكلیة اآلداب جامعة دمنھورمدرس ب: رھام رضوان     / د

 - : القرار  
 .وافق مجلس الكلیة 

  
عوض سعید عبد الحلیم طلبة   ، المسجلة  لدرجة الماجستیر  فى اآلداب بقسم /  تعدیل لجنة اإلشراف على الطالب .48

  م 1/2/2016اإلجتماع تخصص علم إجتماع  بناًء على موافقة مجلس قسم اإلجتماع بتاریخ 
  أستاذ علم اإلجتماع المساعد بكلیة اآلداب جامعة دمنھور: محمود حمدى      / د:  شراف الحالي اإل

  :لیصبح اإلشراف بعد التعدیل على النحو التالى 
  أستاذ علم اإلجتماع المساعد بكلیة اآلداب جامعة دمنھور: محمود حمدى      / د
  ة اآلداب جامعة دمنھوراإلجتماع المساعد بكلی مدرس:   أشرف البھى      / د

 - : القرار  
 .وافق مجلس الكلیة 

  
نسرین ھنداوى إبراھیم المسجلة لدرجة الدكتوراة فى اآلداب من قسم / تشكیل لجنة اإلمتحان التأھیلى للطالبة  .49

  : اإلجتماع على النحو التالى 
   محمد یوسف مصطفة   أستاذ العالقات العامة واإلعالم بجامعة القاھرة/ د.أ  - 1
  أستاذ العالقات العامة واإلعالم بجامعة القاھرة: صفوت محمد مصطفى العالم  / د.أ - 2
  أستاذ العالقات العامة واإلعالم بجامعة القاھرة: سلوى العوادلى / د.أ - 3

 - : القرار  
 .وافق مجلس الكلیة 

  
 م 2016فصل الربیع م على قبول طالب ب1/2/2016بجلستھ المعقدة بتاریخ  موافقة مجلس قسم اإلجتماع .50

 - : القرار  
  .وافق مجلس الكلیة 

  
لمیاء فتحى مصطفى الجندى    المسجلة  لدرجة الماجستیر  بقسم اإلجتماع /   مد فترة تسجیل بحث الطالبة .51

وذلك بناء على موافقة لجنة . م3/2/2017وإلى  4/2/2016تخصص علم إجتماع    لمدة عام ثان  إعتبارا من 
 . م 4/2/2010علما بأن تاریخ  التسجیل  1/2/2016لقسم بجلستة فى تاریخ اإلشراف ومجلس ا
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  :رؤیة الكلیة 
تتطلع الكلیة إلى أن تكون مؤسسة تعلیمیة وبحثیة معتمدة تحتل 

مستوى  بأساتذتھا وخریجیھا إلى وتصل مكانة مرموقة بین نظائرھا
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 - : القرار  
  .وافق مجلس الكلیة 

  
أحمد دمین منصور عیساوى المسجل لدرجة الماجستیر فى اآلداب من قسم اإلجتماع لمدة عام /  إیقاف قید الطالب .52

 . سب المرفق وحسب لجنة اإلشراف وح 2016/ 10/8إلى  2015/ 11/8إعتبارا من 

 - : القرار  
  .وافق مجلس الكلیة 

  
م على إعتماد نتیجة طالب مرحلتى الماجستیر 2016/ 1/2بجلستھ المنعقدة بتاریخ  موافقة مجلس قسم اإلجتماع  .53

 .  والدكتوراة 

 - : القرار  
  .وافق مجلس الكلیة 

  
لة لدرجة الدكتوراه فى اآلداب من قسم المسج 0إسالم فوزى أنس قطب  /  تشكیل لجنة الحكم والمناقشة  للطالبة .54

البدائل : " فى موضوع"م   2016/ 1/2بناء على موافقة مجلس القسم بتاریخ ) علم االجتماع( االجتماع تخصص 
لیصبح المجتمعیة المترتبة على طول أمد التقاضى دراسة مقارنة على موقف المتقاضین فى الریف والحضر 

  : التشكیل على النحو التالى 

  أستاذ علم اإلجتماع كلیة اآلداب جامعة اإلسكندریة  رئیًسا ومناقًشا       سامیة محمد جابر              / د.أ 
  جامعة المنصورة  -مناقشا             أستاذ علم االجتماع كلیة اآلداب    مھدى محمد القصاص        / د.أ

كلیة اآلداب جامعة  –ا             أستاذ علم االجتماع المساعد مناقش    ناجى بدر إبراھیم             / د            
  دمنھور

كلیة اآلداب جامعة  –أستاذ علم االجتماع المساعد    مشرفا                 السید شحاتھ السید                /د
  دمنھور 

  . م 2013فصل الربیع : علما بأن تاریخ التسجیل
 - : القرار  

 .وافق مجلس الكلیة 
  

 .   . 2016والتسجیل في شھر ابریل  2015اعتماد النتیجة لجمیع األقسام العلمیة فصل خریف  .55
  - : القرار  

  .وافق مجلس الكلیة 
  

/ على منح الطالبة  3/2/2016وافق مجلس الكلیة بناء على موافقة مجلس  قسم الفلسفة بجلستھ المنعقدة بتاریخ   .56
ر في اآلداب من قسم الفلسفة بتقدیر ممتاز عن رسالتھا المقدمة منھا لمیس أحمد على الدسوقى درجة الماجستی

األستاذ المساعد والقائم بعمل  عصام المصري/ تحت اشراف الدكتور" منظور نقدیى " ماھیة االستبداد " بعنوان 



    

                                                                                                                                               
        Damanhur university                                         جامعة دمنھور                                                                                
          Faculty of Artكلیة اآلداب                                                                                                                                

                                                         
  

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

  :رسالة الكلیة 
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 .والمستمر 

===========================================  ===============================  
      0453367942فاكس  + ت    -0453367941: ت          ~ 20 ~                          البحیرة  –دمنھور  –األبعادیة –مجمع الكلیات                    

Smartgate@damanhour.edu.egmail:-E                                  www.Damanhour.edu.eg:website 
                                                

 

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

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

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

باجراء  رئیس مجلس قسم الفلسفة بكلیة اآلداب جامعة دمنھور بعد أن قدمت االفادة التى تفید بقیام الطالبة
 .التصویبات التى أبدتھا لجنة الحكم والمناقشة 

  
  

 :العالقات الثقافیة والخارجیة : ثانیا 
  
بشان إحاطة  1/2/2016كتاب مجلس قسم اللغة العربیة وآدابھا واللغات الشرقیة وآدابھا بجلستھ المنعقدة بتاریخ  .1

محمود فراج / د0ي للغة العربیة وبمشاركة االلجنة علما بما ورد من احتفاء في جریدة المساء بالیوم العالم
   0األستاذ المساعد بالقسم  –محمد محمود أبوعلي  0األستاذ المتفرغ بالقسم ، د –عبدالحافظ 

 أحیطت اللجنة علما - :القرار 
  

 - : القرار  
 .أحیط مجلس الكلیة علمًا

  
بشان إحاطة  1/2/2016تھ المنعقدة بتاریخ كتاب مجلس قسم اللغة العربیة وآدابھا واللغات الشرقیة وآدابھا بجلس .2

األستاذ المساعد بالقسم بنشر ثالث مقاالت لھ في مجلة إبداعات  –محمد محمود أبوعلي 0اللجنة علما بمشاركة د
  :بحراویة التابعة لھیئة قصور الثقافة وھي كاآلتي  

  )17(العدد " الشعر مالذًا وھروبًا وتمردًا " بعنوان : المقال األول 
  )17( العدد " بحر البحیرة " بعنوان : لمقال الثاني ا

  )  18( العدد " أدوا التحیة للشھید " بعنوان : المقال الثالث 
 أحیطت اللجنة علما - :القرار 

  
 - : القرار  

 .أحیط مجلس الكلیة علمًا
  

بشان موافقة  1/2/2016یخ كتاب مجلس قسم اللغة العربیة وآدابھا واللغات الشرقیة وآدابھا بجلستھ المنعقدة بتار .3
اللجنة علي تكلیف المعیدین والمدرسین المساعدین ومدرسي المواد بمعاونة منسق القسم بخصوص ما ورد من 

عمید الكلیة عن أھمیة مشاركة أعضاء ھیئة التدریس ومعاونیھم في نشر بحوثھم وأنشطتھم علي / د0مكتب السید ا
  موقع الكلیة 

  وافقت اللجنة :القرار 
 - : قرار  ال

 .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
خالل برامج دراسیة متمیزة فى  المنافسة محلیأ و اقلیمًیا من

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

بشان موافقة اللجنة علي سفر السید االستاذ  1/1/2016كتاب مجلس قسم الجغرافیا بجلستھ المنعقدة بتاریخ  .4
 –األستاذ المتفرغ بالقسم إلي الیابان للمشاركة في المؤتمر الدولي بمدینة كوب  –محمد مجدي تراب / الدكتور 

  م ببحث مقبول تحت عنوان2016یونیو  12-9بالیابان خالل الفترة من 
Geomorphic Evaluation of pharaonic temples sites in Upper Egypt  

 وافقت اللجنة :القرار 
  

 - : القرار  
 .طبقًا للوائح المالیة بالجامعة  وافق مجلس الكلیة 

  
بشأن إحاطة اللجنة 3/2/2016ریخ كتاب مجلس قسم اآلثار والدراسات الیونانیة والرومانیة بجلستھ المنعقدة بتا .5

  -:األستاذ المساعد بالقسم وھي كاألتي  –عبیر عبدالمحسن قاسم / علمًا بالشھادات المقدمة من السیدة الدكتورة
 15/11/2015والتي أقیمت في الفترة من " الفسیفساء القبطیة " شھادة بأنھا قد أكملت بنجاح حضور ورشة عمل  -

   3/12/2015حتي 
" الفسیفساء القبطیة " تقدیر للمشاركة بمحاضرة عن فن الفسیفساء الیونانیة والرومانیة في ورشة عمل  شھادة -

   3/12/2015یوم 
 أحیطت اللجنة علما - :القرار 

  
 - : القرار  

 .أحیط مجلس الكلیة علمًا
  
منعقدة بتاریخ كتاب مجلس قسم اآلثار والدراسات الیونانیة والرومانیة بشان موافقة المجلس بجلستھ ال .6

بشأن موافقة اللجنة علي مقترح عمل برنامج ثقافي للقسم خالل فترة الفصل الدراسي الثاني ، وقد قرر 3/2/2016
  :المجلس ان یكون الملتقي الثقافي وبرنامجھ كاآلتي 

  "المشاھد الطبیة في الفن الیوناني والروماني " عبیر قاسم         0د - 1
  "تصاویر االطفال في بورتریھات الفیوم " حنان الشافعي      0د - 2
  " الفن القبطي " سماح الصاوي     0د - 3
  "حرب االسكندریة في ضوء المصادر الكالسیكیة " شیرویت فضل    0د - 4
  "االسرة في المجتمع االثیني " نھي عبدالرحمن     0د - 5

 وافقت اللجنة :القرار 
  

 - : القرار  
  .وافق مجلس الكلیة 

  
بشان موافقة اللجنة  1/2/2016لس قسم التاریخ واآلثار المصریة واإلسالمیة بجلستھ المنعقدة بتاریخ كتاب مج .7

األستاذ بالقسم في فعالیات المؤتمر العالمي السابع  –احمد عبدالعزیز عیسي / علي اشتراك السید األستاذ الدكتور 
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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
خالل برامج دراسیة متمیزة فى  المنافسة محلیأ و اقلیمًیا من

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

ببحث   2016أكتوبر  22الي  20ل الفترة من عشر للدراسات العثمانیة والذي تنظمھ مؤسسة التمیمي بتونس خال
  الحیاة االقتصادیة واالجتماعیة للمنستیریین في اإلسكندریة في القرنین السادس عشر والسابع عشر " تحت عنوان 

 وافقت اللجنة :القرار 
  

 - : القرار  
  .طبقًا للوائح المالیة بالجامعة  وافق مجلس الكلیة 

  
بشان موافقة اللجنة  1/2/2016ثار المصریة واإلسالمیة بجلستھ المنعقدة بتاریخ كتاب مجلس قسم التاریخ واآل .8

األستاذ المتفرغ بالقسم في فعالیات المؤتمر العالمي  –صالح احمد ھریدي / علي اشتراك السید األستاذ الدكتور 
  2016أكتوبر  22الي  20السابع عشر للدراسات العثمانیة والذي تنظمھ مؤسسة التمیمي بتونس خالل الفترة من 

  " 1920-1908الحركة الوطنیة في سوریا وتألیف األحزاب واألندیة " ببحث تحت عنوان 
 وافقت اللجنة :القرار 

  
 - : القرار  

  .طبقًا للوائح المالیة بالجامعة  وافق مجلس الكلیة 
  
بشان موافقة اللجنة  1/2/2016كتاب مجلس قسم التاریخ واآلثار المصریة واإلسالمیة بجلستھ المنعقدة بتاریخ  .9

األستاذ المساعد بالقسم في فعالیات المؤتمر العالمي السابع  –فایزة محمد ملوك / علي اشتراك السیدة الدكتورة 
ببحث   2016أكتوبر  22الي  20عشر للدراسات العثمانیة والذي تنظمھ مؤسسة التمیمي بتونس خالل الفترة من 

  " لألمراء الممالیك في مصر في العصر العثماني  مظاھر الرفاھیة" تحت عنوان 
 وافقت اللجنة :القرار 

  
 - : القرار  

  .طبقًا للوائح المالیة بالجامعة  وافق مجلس الكلیة 
  

بشان موافقة اللجنة  1/2/2016كتاب مجلس قسم التاریخ واآلثار المصریة واإلسالمیة بجلستھ المنعقدة بتاریخ  .10
بالتعاون مع متحف رشید الوطني  2016فبرایر  1عة من قافلة المقریزي یوم االثنین علي أن تكون الجولة الساب

وسوف تتناول الجولة محاضرات عن رشید عبر العصور من كافة " اعرف رشید بلدك عن قرب " تحت عنوان 
  - :الزوایا التاریخیة واألثریة والمعماریة وسوف یحاضر فیھا كال من 

  استاذ التاریخ الحدیث والمعاصر          محمد رفعت االمام   / د0ا -
  احمد سعید عثمان               استاذ مساعد االثار االسالمیة 0د -
  حمادة منسي طلبھ               مدرس االثار المصریة 0د -
  ایمن سالم                       مدرس االثار المصریة 0د -
  تاریخ وسیط ماھر ابوالسعید                 مدرس 0د -
  شماء البنا                      مدرس تاریخ اسالمي 0د -
  محمود عشماوي                مدرس مساعد اثار مصریة  0ا -
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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
خالل برامج دراسیة متمیزة فى  المنافسة محلیأ و اقلیمًیا من

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

 أحیطت اللجنة علما - :القرار 
  

 - : القرار  
 .أحیط مجلس الكلیة علمًا

  
بشان موافقة اللجنة  1/2/2016اریخ كتاب مجلس قسم التاریخ واآلثار المصریة واإلسالمیة بجلستھ المنعقدة بت .11

المدرس بالقسم في المؤتمر الدولي المنعقد بدولة  –عبدالباسط ریاض محمد ریاض / علي مشاركة الدكتور 
  ومشاركتھ ببحث مقبول تحت عنوان 2016فبرایر  22/23اإلمارات العربیة خالل الفترة من 

 "Travel as ametaphor for individuality in ancient Egypt  "  
 وافقت اللجنة :القرار 

  
 - : القرار  

 .طبقًا للوائح المالیة بالجامعة  وافق مجلس الكلیة 
  

بشان إحاطة اللجنة  1/2/2016كتاب مجلس قسم التاریخ واآلثار المصریة واإلسالمیة بجلستھ المنعقدة بتاریخ  .12
منھج البحث العلمي في دراسة " في دورة المدرس المساعد بالقسم  –صابر محمد صادق / علما باشتراك السید 

  2016ینایر  10 -9في الفترة من " ونشر النقوش والخطوط المصریة القدیمة 
 أحیطت اللجنة علما - :القرار 

  
 - : القرار  

  .أحیط مجلس الكلیة علمًا
  

إحاطة اللجنة  بشان 1/2/2016كتاب مجلس قسم التاریخ واآلثار المصریة واإلسالمیة بجلستھ المنعقدة بتاریخ  .13
المدرس المساعد بالقسم في مؤتمرات دولیة بألمانیا وایطالیا  –احمد عبدالقوي شعیر/ علما باشتراك السید 
  - :وقبرص وھي كاآلتي 

  2014ینایر13جامعة جوتنجن  -
 2013دیسمبر 26جامعة سانت لویس بالوالیات المتحدة  -
  2016مارس 20-17نھضة في قبرص المؤتمر الدولي الرابع لدراسات العصور الوسطي وعصر ال -

 أحیطت اللجنة علما - :القرار 
  

 - : القرار  
  .أحیط مجلس الكلیة علمًا

  
  

 :  لجنة المجتمع وتنمیة البیئة موضوعات :   ًاسابع
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 :التصدیق على موضوعات اجتماع لجنة ادارة األزمات والطوارئ وھى  .1

قوع أزمات أو كوارث وسرعة التدریب علیھا من مطالبة الجامعة بضرورة تفعیل خطة اخالء المبنى حال و -
أجل اعتمادھا رسمیًا ، ومن ثم تفعیل أبواب الدخول والخروج حسب الخطة الموضوعة من قبل وحدة ادارة 

 .األزمات وقد وافق المجلس على مخاطبة الجامعة بھذا الشأن 
 - : القرار  

  .قرر لجنة الصحة والسالمة المھنیة بالكلیة یتم التنسیق مع السید رئیس وحدة األمن بالكلیة والسید م
  
ناقش المجلس أمر تشكیل لجنة فنیة لمعاینة طفایات الحریق الموجودة بالكلیة علمًا بأن المدة المحددة لھا عام واحد  .2

وقد وافقت اللجنة محاطبة الجامعة بضرورة تشكیل لجنة لمعاینة طفایات الحریق بالكلیة لمعرفة صالحیتھا من 
 .كتابة تقریر بذلك عدمھ و

 - : القرار  
 .الصیانة والمتابعة بصفة منتظمة ة المجلس علمًا بأن الكلیة متعاقدة مع شركة بافاریا المتخصصھ وتقوم باعمال طاحا
  
 .وسیلة النقاذ من یتم حبسھ في األسانسیر ال قدر اهللا  ایجادبخصوص   .3

  :ناقش المجلس ھذا الموضوع واقترح اآلتي 
عة لضرورة وجود مولد كھربائء یتم تركیبھ في األسانسیر یقوم بالوقوف عند أول دور مخاطبة الجام -

 .قریب من مكان الوقوف و ذلك عند حدوث أى طارئ أو عند انقطاع الكھرباء 
اصالح التلیفونا الخاصة باالسانسیرات و ربطھا بمكتب عمید الكلیة والسادة  مخاطبة الجامعة بضرورة -

من بالكلیة یقوم من في االسانسیر بالضغط علیھ ومن ثم یمكن انقاذه فورًا وقد وافق الوكالء ومسؤولى األ
 . المجلس على ذلك

عمل دورة تدریبیة للعاملین بالكلیة و أفراد األمن بھا على عملیات التسرف السریع حال وقوع األزمات  -
 .المتكررة

 - : القرار  
 .وافق مجلس الكلیة 

  
ابراھیم مرجونة یما یضمن سالمة / لكریق الموصل للجامعة المقدم من الدكتورد اناقش المجلس مقترح تمھی .4

 .وتأمین الطلبة وأعضاء ھیئة التدریس و یوفر علیھم الوقت والجھد
 .وقد أشاد المجلس بھذا المقترح وقرر مخاطبة الجامعة في ھذا الشأن التخاذ الالزم ومخاطبة الجھاتالمسؤولة

 - : القرار  
  .لیةوافق مجلس الك

  
ناقش المجلس مشكلة تكدس الطلبة في االدوار الخاصة بالتدریس أثناء انعقاد المحاضرات دون رقیب علیھم مما  .5

وقد اقترحت اللجنة ضرورة  .یؤدى الى المشاجرات وارتفاع  أصوات الضجیج وتعرض البعض منھم الى االغماء 
الطلبة و أعضاء ھیئة التدریس أثناء فرد أمن بكل دور یحتوى على مدرج تدریس و ذلك لضمان سالمة 

 .المحاضرات ومخاطبة أمن الكلیة بھذا الشأن
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 - : القرار  
 .وافق مجلس الكلیة ویتم مخاطبة رئیس وحدة األمن بالكلیة 

  
الوحدة بعد عدم التزام  بشأن طباعة دلیل ارشادى لوحدة ادارة األزمات والطوارئ و دلیل االسعافات األولیة والئحة  .6

 .مان الجودة بذلك وقد قرر المجلس تحمل تكالیف الطباعة على نفقتھم الخاصة لسیر العملوحدة ض
 - : القرار  

 .مع تقدیم الشكر والتقدیر لجمیع أعضاء اللجنة  وافق مجلس الكلیة
  
ضرورة وجود مكان الستراحة الطلبة سواء  ناقش المجلس أزمة وجود مكان الستراحة الطلبة ، وقد رأى المجلس  .7

 .بي أو حتى عن طریق من النجیلة ، ووافق على مخاطبة االدارة الھندسیة لتنفیذ لك خش
 - : القرار  

  .وافق مجلس الكلیة
  
الكامیرات التى في الكلیة ووحدة التحكم المتاحة للجمیع فقد اقترح المجلس مخاطبة ادارة الكلیة بضرورة  بخصوص .8

حكمة ومخصصھ لھذا األمر تكون تحت رعایة عمید الكلیة تخصیص ذلك ولرجال األمن بالكلیة من خالف غرفة م
 .لضمان اآلمن والسریة

 - : القرار  
  .وافق مجلس الكلیة

  
  .احیط مجلس الكلیةعلمًا بما جاء في اجتماع لجنة ادارة األزمات والطوارئ و أقر كل ما جاء بھ  .9
  

 .ظھر عد الب   الثانیةالساعة ھذا وقد انتھى االجتماع 
  
رئیس                                                                                                   

  عمید الكلیة القائم بعملالمجلس و
                                                                                                                                  

                                                                   
  یدعلى أحمد الس/ د.أ               


