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  :رسالة الكلیة 
وم اإلنسانیة    ى سو  تقدم الكلیة خدمة تعلیمیة وبحثیة متمیزة ترقى إلى مستوى التمیز واإلبداع في مجال اآلداب والعل اییر       ف ى مع تنادًا إل ا اس ًا و إقلیمی ق العمل محلی

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

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  جیھا إلىبأساتذتھا وخری 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

  2014/2015للعام الجامعي بعساالمحضر مجلس الكلیة 
  2015/ 2 / 11  الموافق األربعاءالمنعقد یوم 

**********  
دكتور         ید األستاذ ال د   / اجتمع مجلس الكلیة في تمام الساعة الحادیة عشرة  صباحا   بمكتب ورئاسة  الس ماجد محم

 -:شعلھ   عمید الكلیة و بحضور كل من 
 وكیل الكلیة لشئون التعلیم والطالب      السید على أحمد/ د.أ 
 وكیل الكلیة للدراسات العلیا والبحوث    محمد عبد القادر عبد الحمید/ د.أ 
 قسم اللغة العربیةرئیس مجلس       مجدي محمد حسین/ د.أ 
 رئیس مجلس قسم الجغرافیا ومدیر وحدة الخدمات االلیكترونیة   عالء الدین حسین عزت شلبي     . د.أ 
 االستاذ المتفرغ بقسم التاریخ      صالح أحمد ھریدي/ د.أ 
 األستاذ المتفرغ قسم اللغة العربیة    محمود فراج عبدالحافظ/ د.أ 
 القائم بعمل رئیس مجلس قسم االجتماع    السید شحاتھ السید    . د 
 القائم بعمل رئیس مجلس قسم مجلس اآلثار     عبیر عبد المحسن قاسم. د 
 القائم بعمل رئیس مجلس قسم الفلسفة      المصريعصام كمال . د 
 االستاذ المساعد بقسم التاریخ      محمد رفعت االمام. د 
 المدرس بقسم اللغة العربیة      محمد أحمد الفقي. د 
 المدیر التنفیذي لوحدة ضمان الجودة بالكلیة      محمد محمود أبوعلى. د 
  أمین الكلیة    إبراھیم سعد الشرقاوي/ السید 
 إداري                  محمد رحومةنیفین / السیدة 

  :ولم یحضر االجتماع 
 األستاذ بقسم الجغرافیا    عبد العظیم احمد عبدالعظیم/ د.أ 
 بقسم الفلسفةالمتفرغ األستاذ       میالد زكى غالي/ د.أ 
 القائم بعمل رئیس مجلس قسم اللغة االنجلیزیة    میراندا محمد خمیس الزوكھ. د   

  
    

  ورئیس المجلس  االجتماع  د محمد شعلھ عمید الكلیةماج/  د.افتتح السید أ
  "بسم اهللا الرحمن الرحیم " 

 علھ  / د.في بدایة االجتماع رحب  السید أ رین      ماجد محمد ش ع السادة الحاض ًا  بجمی دء    مھنئ بة ب ع بمناس الجمی
 .2014/2015الفصل الدراسي الثاني 

 ذ بقسم اآلثار بالكلیة   محمد عبدالفتاح سلیمان األستا/ د.ثم تقدم سیادتھ بالعزاء باسم المجلس ألسرة المرحوم أ
 .والدعاء لھ بالرحمة والمغفرة 
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 ة األسبق        /د.كما تقدم سیادتھ بخالص الشكر والتقدیر ألسرة المرحوم أ د الكلی لى  عمی ت الفاض ى بھج د عل محم
ا      یص مك ع تخص ة م ة الكلی ة    لوصیتھ باھداء مكتبتھ من الكتب والمراجع والخرائط لمكتب ة الكلی تقل بمكتب ن مس

 . لھذه االھداءات مع الدعاء لھ بالمغفرة والرحمة
 ة  آداب  / د.كما قدم سیادتھ الشكر والتقدیر للسید أ كندریة حسانین مالك أستاذ الفلسفة بكلی ھ  اإلس ھ   إلھدائ مكتبت

 .لمكتبة الكلیة
 ة    كما  أوضح سیادتھ أن فریق العمل وارث بالكلی یر        بوحدة ادارة األزمات والك ي تس ذي یساھم ف اطھ ال دأ نش ب

دیم   العمل و تنظیمھ وابدى الرغبة فى التعاون مع الكلیة وتنظیم دورات في جمیع المجاالت لخدمة الكلیة مع تق
 .تیسیر محمد شادى مدیر الوحدة و فریق العمل على تعاونھم لخدمة الكلیة/ الشكروالتقدیر للدكتورة

 ى النحو التالي ثم شرع سیادتھ في موضوعات المجلس عل: 

  -:موضوعات اإلحاطة : أوال 
 . تم التصدیق على محضر مجلس الكلیة السابق  .1
 :تم احاطة مجلس الكلیة علمًا ببعض موضوعات مجلس الجامعة بجلستھ السابقة على النحو التالي  .2

  .حیاد الكلیة التام فى الترشیح النتخابات مجلس النواب -
 .ترشیحات الكلیة لجوائز الجامعة إرسالألوراق المطلوبة قبل ضرورة مراجعة الكلیة الجراءات و ا -
دكتور   - الل   إسماعیل عادل  /سیتم تأسیس مكتب وافدین بادارة الجامعة للطلبة الوافدین والكلیة ترشح السید ال ھ

ا          أن لم ذا الش وص ھ ھ بخص ة لوضح اقتراحات اریخ بالكلی ة    المدرس المتفرغ بقسم الت رة علمی ن خب یادتھ م  لس
 .في ھذا المجالوعملیة 

تعیر ك     - ذي یس خص ال ن الش ب ت كما اقترح مجلس الجامعة بأنھ سیتم خصم مبلغ یوازى نسبة من سعر الكتاب م
 .من المكتبة وال یقوم باعادتھا للمكتبة في المدة المحددة لالستفادة

  

  :موضوعات وحدة ضمان الجودة :   ثانیا
 

ي     إدارة اجتماع مجلس وافق مجلس الكلیة على ما جاء من موضوعات  بمحضر  تھ ف ودة  بجلس وحدة ضمان  الج
1/2/2015.  
  

  :  ITوحدة خدمة تكنولوجیا المعلومات  موضوعات :   الثثا
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ة   و 2015أحیط مجلس الكلیة علما بما جاء بالتقریر الشھري  عن انجازات الوحدة عن شھر ینایر  رفض مجلس الكلی
ل      . مدیر الوحدة ودعالء الدین عزت شلبي / د.باالجتماع اعتذار أ ي العم تمرار ف ن االس محمد السمنى منسق الوحدة ع

  .بالمشروع وتجدید الثقة والتمسك بھما لتمیزھما وخبراتھما في كل أعمال الوحدة
  

  :موضوعات شئون ھیئة التدریس :   رابعًا
  
ین المساعدین بالموافقة على الطلبات المقدمة من المدرس 4/2/2015كتاب مجلس قسم التاریخ بجلستھ في  .1

بشعبة اآلثار المصریة بالقسم والمبعوثین الى جامعة أفیدو االسبانیة لدراسة الدكتوراه على المنحة المقدمة 
وتنتھى  2013شھر  بدأت في سبتمبر  22المیداستار لمدة  جسة ایراسموس مندس األوربیة برناممن مؤس

 :وھم  2015في یولیو 
 باسطعبدالباسط ریاض محمد عبدال/ السید -
 أیمن محمد أحمد محمد/ السید -
 حمادة منسى طلبة عاشور/ السید -

ا    الوطن وكتابتھ جلة ب وعات المس نفس الموض دو و ب ة أفی ة بھم بجامع دكتوراه الخاص ائل ال الستكمال رس
ام      بانیة بنظ ة األس ن الجامع دكتوراه م ة ال ى درج ولھم عل دًا لحص اك تمھی ة ھن ة االنجلیزی تھا باللغ ومناقش

راف ال  ادة      االش ة الس د ورود موافق ك بع باني وذل ره األس الى و نظی ري الح رف المص ین المش ترك ب مش
المشرفین علیھم داخل الوطن  على ما تقدم بعالیة على أال تتحمل جامعة دمنھور أو وزارة التعلیم العالى أى 

  .نفقات للمناقشة أو االشراف المشترك 
 

 - : القرار  
  .وافق مجلس الكلیة 

  
بشأن وضع شعار لقسم الفلسفة الى جانب شعار الكلیة في كافة  3/2/2015قسم الفلسفة في  اقتراح مجلس .2

 ).مرفق صورة من الشعار ( المكاتبات الرسمیة الصادرة من القسم 
 

 - : القرار  
  .وافق مجلس الكلیة 
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ى مستوى األساتذة  بجلستھ الم       .3 ي     كتاب مجلس قسم التاریخ  واألثار المصریة واالسالمیة عل دة ف / 4نعق
دكتور      2/2015 تاذ ال ید األس ین الس ى تعی ة عل دیث      / بالموافق اریخ الح تاذ الت ام أس ت االم د رفع محم

 ).تخصص تاریخ حدیث ومعاصر (والمعاصرالمساعد بالقسم في وظیفة أستاذ 
  
  

 - : القرار  
  .تقدیم التھنئة لسیادتھ على مستوى األساتذة  مع وافق مجلس الكلیة

 
  
ًا  .4 ى  حرص یة            عل داول الدراس ام الج ة وانتظ ة التعلیمی یر العملی ن س دریس لحس ة الت اء ھیئ ادة أعض زام الس الت

ع    /د.والمحاضرات فقد قرر مجلس الكلیة تكلیف السید أ یم والطالب  لوض على أحمد السید وكیل الكلیة لشئون التعل
اء ھیئ         ادة أعض زام الس من الت ودة تض مان الج دة ض ع وح یق م ارمة بالتنس د ص ور   قواع ي الحض دریس ف ة الت

 .والمحاضرات
  
  

  :موضوعات شئون الطالب :   ًا خامس
  

 : ، تطوير نظم تقويم الطالب و االمتحانات   MIS لوحدتي  بشأن الرؤية العامة و االنجازات -1
 

 :  MISوحدة  ) أ(
 MISعالء عزت إلى دور وحدة  /تطرق السيد األستاذ الدكتور محمد السمني المدير التنفيذي ، / في ضوء عدم حضور السيد الدكتور  -

على ممثلي رؤساء عموم الكنتروالت ، وأكد سيادته على ضرورة االلتزام ) كلمات السر ( في هذه األيام مع الكنتروالت حيث تم توزيع 
 .بجدول رصد الدرجات الموضوع من قبل الوحدة على أن يكون رئيس الكنترول المسؤول أمام الوحدة في التعامل معها 

 
 :ة تطوير نظم تقويم الطالب و االمتحانات وحد ) ب(

حمدي على المدير التنفيذي حديثه مؤكداً على الزمالء ضرورة االستجابة لمطلبه السابق بشأن استيفاء االستبيانات / السيد الدكتوربدأ  -
 .التي كانت قد وزعت بغرض رفعها للجامعة على أن يتم ذلك في غضون عشرة أيام من تاريخه 
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  :رؤیة الكلیة 
تتطلع الكلیة إلى أن تكون مؤسسة تعلیمیة وبحثیة معتمدة تحتل 

مستوى  جیھا إلىبأساتذتھا وخری وتصل مكانة مرموقة بین نظائرھا
المنافسة محلیأ و اقلیمًیا من خالل برامج دراسیة متمیزة فى 
مرحلتى اللیسانس والدراسات العلیا تسھم فى الرقى و التنمیة 
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ل بأنه تم االنتهاء من تصحيح ثالثة عشر مادة من أصل ستة عشر مادة إليكترونياً مشيراً إلى أن هذا العدد غير كاف ، و يجب أفاد الزمي -
من التوسع في االمتحانات اإلليكترونية ، كما ذكر أن االداء في إنجاز هذا النوع من االمتحانات آخذ في التحسن باستمرار متمنياً المزيد 

 .بكيفية التعامل معها توعية الطالب 
 .مدير الوحدة بتوزيع استبيان جديد ليستعين به العضو القائم بعملية المراجعة في تقييم االمتحانات / قام السيد الدكتور  -
ب مدير الوحدة مطلبه بضرورة توفير سكانر إضافي للوحدة ، نظراً لزيادة العبء على الجهاز الوحيد الموجود بسب/ كرر السيد الدكتور  -

 .تزايد أعداد الطالب ، و يهيب بإدارة الكلية ضرورة عمل الالزم في هذا الشأن 
 

 - : القرار  
یس المجلس  / د.اكد السید أ ة             عمید الكلیة ورئ ام العلمی اء األقس ادة رؤس روالت من الس ل الكنت ى عم ان عل د االطمئن بع

لیم الم      د موعد تس أال یزی اریخ        وضرورة تفعیل قرار مجلس الكلیة السابق ب ن ت وم م ر ی ن خمسة عش ححھ ع ادة المص
حیح                أة التص ذلك من مكاف زم ب م یلت ن ل رم م ر ویح ل آخ حیحھا زمی ف بتص ادة ویكل حب الم امتحان نفس المادة واال تس

  .ووافق مجلس الكلیة على ذلك مع رفض المجلس شراء سكانر اضافي لوحدة نظم التقویم حرصًا على المال العام
  

والً تصورات ثالثة أقسام علمية  بشأن تصوراتها حول مشكلة ضخامة أعداد الطالب في العام القادم تمهيداً ناقش أعضاء اللجنة مط -2
اتجه أغلبية األعضاء نحو المطالبة باألعداد ذاتها التي طالبت الكلية بها في العام لوضع تصور لما يمكن للكلية أن تطلبه من اعداد ، 

عالء عزت على االستمرار في .د.السيد ، أ ىعل.د.، حيث تحفظ كالً من أ) طالب انتساب موجه  1500 –طالب انتظام  3000( الماضي 
 . كله المطالبة بهذا العدد
 :وخلصت إلى اآلتي 

 .مد ساعات العمل بالجدول الدراسي لتمتد حتى الساعة السادسة مساء بغرض استغالل المدرجات بشكل يتناسب مع الزيادات المتوقعة  -
 .للطاقات المكانية للكلية في هذا اليوم  استغالالتفعيل العمل يوم السبت  السعي إلى -
 .في ضوء المطالبة باألعداد المذكورة يتعين اللجوء إلى التنسيق اإلليكتروني ، تنظيماً لقبول الطالب في األقسام العلمية  -
 :سجلت معظم األقسام موقفها من عملية قبول الطالب على النحو اآلتي  -
 على األقل في مجموع الثانوية العامة %  70اشترط حصول الطالب على : جغرافيا قسم ال. 
  له شروطه الخاصة التي سيضعها في الوقت المناسب : قسم اللغة اإلنجليزية. 
  سقفاً للطالب المقبولين ) ثمانمائة  طالب (  أما بقية األقسام فقد وضعت عدد. 

 .سم شؤون الطالب لمواجهة األعباء المترتبة على زيادة الطالب تطالب اللجنة ضرورة زيادة طاقم موظفي ق -
 

 - : القرار  
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ة  س الكلی ق مجل م   واف ل قس ام ك ى قی ا     عل ودة وطبق ات الج ع متطلب ب م ا یتناس م بم ول بالقس روط القب ع ش ى وض عل
ة م          لإلمكانیات تھ القادم یم والطالب بجلس ة شئون التعل ى لجن رض عل ظ   البشریة الموجودة بالقسم و الع جیل تحف ع تس

ع             / د.السید أ ا یتناسب م ان بم احة المك اة مس ادم ویجب مراع ام الق ا الع رح قبولھ عمید الكلیة على أعداد الطالب المقت
ض سیادتھ    أعداد الطالب  وبما یتناسب مع متطلبات الجودة  وما یراه سیادتھ من كل ما یخالف متطلبات الجودة مع رف

اكن  للطالب الن غالبیة الطالب من  ةمدینة جامعی إنشاءبعد  إالاعة السادسة مساًء امتداد الجداول الدراسیة حتى الس أم
ا ومرتبطین بمواعید مواصالت  والسفر یومیًا وذلك حرصًا على سالمة وراحة  رمدینة دمنھو جخار د    أبنائن الب وق الط

  .ذلك  ىالكلیة علوافق مجلس 
  

فأكثر و يرغب في تحويل حالته إلى طالب انتظام " جيد " حصل على تقدير قررت اللجنة إلزام طالب االنتساب الموجه الذي ي -3
ضرورة أن يتقدم بطلب مدموغ لشؤون الطالب بالرسوم المقررة من الجامعة في هذا الشأن ، على أن يتم اإلعالن بشكل 

 .موسع في بداية العام الدراسي عن ذلك 
 

 - : القرار  
  .وافق مجلس الكلیة

 
حداً أقصى إلعالن نتائج الفصل الدراسي األول للعام الجامعي  15/3/2015هار النتيجة فقد تقرر يوم األحد الموافق و فيما يتعلق بإظ -4

، و من ثم يتم توزيع الكروت الذكية على الطالب قبل ذلك الموعد بشكل منظم بفصل البنين عن البنات في الشبابيك ، مع  2014-2015
 .تخصيص يوم محدد لكل قسم 

 
 - : ر  القرا

  .وافق مجلس الكلیة
  
 

في مكتبه الخاص ) الكنترول شيت ( تؤكد اللجنة على أن ضرورة احتفاظ  كل رئيس قسم بنسخة مصورة من النتيجة للكنتروالت األربعة  -5
 .وكيل الكلية المختص ، تسهيالً للعمل و تأميناً له .د.، و ذلك قبل تسليمهم األصل للسيد أ

 
 - : القرار  

  .لكلیةوافق مجلس ا
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نعمه معروف المشرف العام على قسم شؤون الطالب الخاص بوضع نموذج استرشادي / نظرت اللجنة في مقترح السيدة األستاذة  -6
لمقاصات الطالب عند تحويلهم إلى كليتنا لاللتزام بها ، و تقرر اللجنة أن يقوم قسم شؤون الطالب بعمل بنك معلومات لتجميع ما خلصت 

 .واردة من األقسام العلمية في السنوات األخيرة لالستعانة بها إليه المقاصات ال
 

 - : القرار  
  .وافق مجلس الكلیة

 
محمد أبوعلي بكتابته في اللجنة السابقة و أضافت تعقيباً عليه ، بشأن األداء التدريسي .اعتمدت اللجنة التقرير الذي كانت قد كلفت د -7

 .لمقرر حقوق االنسان هذا العام 
 

 - : القرار  
  .وافق مجلس الكلیة

 
 .اطلعت اللجنة على التقرير المفصل و المتميز الوارد من قسم الفلسفة عن األوضاع و األداء داخل القسم ، و الذي جاء مطمئناً  -8
 

 - : القرار  
  .أحیط مجلس الكلیة علمًا

  
حيث " األساليب الكمية " بخصوص امتحان مادة نظرت اللجنة في خطاب قسم الجغرافيا بشأن الشكوى المقدمة من طالب الفرقة الثانية  -9

قام المالحظون بسحب نماذج اإلجابة قبل الموعد المحدد بعشر دقائق ، وقرر مجلس قسم الجغرافيا بعد التحقق من الشكوى رفع الدرجة 
وصي باتخاذ موقف من لجميع الطالب خمس درجات في مقرر األساليب الكمية ، وتثني اللجنة على ما اتخذه القسم من قرار ، و ت

الكنتروالت أو السادة المالحظين المتسببين ضمن التعليمات التي يتم إقرارها قبيل امتحان الفصل الدراسي الثاني بغرض عدم تكرار مثل 
 .هذه  الواقعة 

  
 - : القرار  

  .وافق مجلس الكلیة
 

عبير قاسم بتفعيل المقرر .وافقة على الطلب المقدم من دنظرت اللجنة في خطاب مجلس قسم اآلثار اليونانية و الرومانية بشأن الم -10
و ذلك في إطار مادة االنتساب التي تقوم سيادتها بتدريسها للفرقة األولى بقسم اآلثار ، و "  التراث اإلغريقي و الروماني " اإلليكتروني 
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رفع الخطاب إلى مجلس الكلية لمناقشته في وجود الزميلة رئيسة المجلس المعتذرة فيه ، ي/ لما كان األمر يتطلب مناقشة السيدة الدكتورة 
. 
 

 - : القرار  
  .وافق مجلس الكلیة

  
 .وافقت اللجنة على التعديالت الطارئة الواردة الخاصة بتوزيع مقررات قسمي اللغة العربية و اللغة اإلنجليزية  -11
 

 - : القرار  
  .وافق مجلس الكلیة

  
ة المراجعة وقررت أن يتولى األعضاء السبعة فيها مسؤولية المراجعة كل في قسمه العلمي ، نظرت اللجنة في توزيع عمل أعضاء لجن -12

محمد أبوعلي المدير التنفيذي لوحدة ضمان الجودة بالمراجعة على الكنتروالت التي يرأسها العضو ممثل / على ان يقوم السيد الدكتور 
 .قسمه في اللجنة

 
 - : القرار  

  .وافق مجلس الكلیة
  

طت اللجنة علماً بتقرير لجنة مراجعة الكتاب الجامعي المرفوعة من قسم التاريخ عن الفصل الدراسي األول ، و الذي يخلص إلى أحي -13
شيرويت فضل اللتان أحجما عن تقديم .فايزة صقر ، و من خارجه د.د.سالمة األداء و االلتزام بالقواعد الجامعية من زمالء القسم عدا أ

 .يرجى من بقية أقسام الكلية رفع التقرير الخاص بها في هذا الشأن  النسخ المطلوبة ، و
 - : القرار  

  .أحیط مجلس الكلیة علمًا
  

 

  :موضوعات العالقات الثقافیة :   سادسًا
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  :رؤیة الكلیة 
تتطلع الكلیة إلى أن تكون مؤسسة تعلیمیة وبحثیة معتمدة تحتل 

مستوى  جیھا إلىبأساتذتھا وخری وتصل مكانة مرموقة بین نظائرھا
المنافسة محلیأ و اقلیمًیا من خالل برامج دراسیة متمیزة فى 
مرحلتى اللیسانس والدراسات العلیا تسھم فى الرقى و التنمیة 

 .  المستدامة للمجتمع

اریخ    .1 دة بت تھ المنعق ا بجلس م الجغرافی س قس اب مجل ید أ   2/2015/كت اركة الس ا بمش ة علم ة اللجن ان احاط / د.بش
 20دالعظیم   األستاذ بالقسم في المؤتمر الدولى المنظم بالرباط بالمملكة المغربیة في الفترة من عبدالعظیم أحمد عب

 .العرب في افریقیا قبل االسالم " ببحث في موضوع  2015ینایر  22الى 
  أحیطت اللجنة علمًا: قرار اللجنة 

  
 - : القرار  

  .أحیط مجلس الكلیة علمًا
  
اریخ واال  .2 م الت س قس ة مجل اریخ  موافق تھ بت المیة بجلس ار المصریةواالس دكتور  4/2/2015ث ید ال ام الس ى قی / عل

 8عبدالمنعم محمد مجاھد األستاذ المساعد بالقسم بتدریس مقرر اللغة الھیروغلیفیة للمستوى الثاني في الفترة من 
ریة القدی       2015ابریل  19مارس وحتى  وش المص ر النق ى نش راف عل ذلك االش روع   بمركز المؤتمرات وك ة بمش م

  .المكتبة الرقمیة  لمكتبة االسكندریة بناًء على طلب مدیر مركزالخطوط بالمكتبة
  .وافقت اللجنة: قرار اللجنة 

  
 - : القرار  

  .وافق مجلس الكلیة 
  
دكتورة   3/2/2015احاطة مجلس قسم االثار والدراسات الیونانیة والرومانیة  بجلستھ المنعقدة بتاریخ  .3 از ال / باجتی

-14دالرحمن  المدرس بالقسم  دورة التعلم االلكترونى بالوكالة الفرانكفونیة  بجامعة سنجور في الفترة من نھى عب
 .2014دیسمبر  18

  أحیطت اللجنة علمًا: قرار اللجنة 
  

 - : القرار  
  .أحیط مجلس الكلیة علمًا

  
دكتور   4/2/2015موافقة مجلس قسم التاریخ واالثار المصریةواالسالمیة بجلستھ بتاریخ  .4 ایز  / على قیام السید ال ف

والذي سیعقد ) الدورة الثانیة ( عصور ما قبل التاریخ " أنور عبدالمطلب   المدرس بالقسم بالقاء بحث في مؤتمر 
  . 2015مارس  5الى  2في مكتبة االسكندریة في الفترة من 

  .وافقت اللجنة: قرار اللجنة 
  

 - : القرار  
  .وافق مجلس الكلیة 
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اب م  .5 اریخ         كت دة بت تھ المنعق المیة بجلس ریة واالس ار المص اریخ و االث س قسم الت ر   4جل ة    2015فبرای أن احاط بش

المدرس المساعد بالقسم بألمانیا في  -أحمد محمد عبدالقوى  / اللجنة علمًا بنشر رسالة الماجستیر الخاصة بالسید 
ر      دار نش ي ب ر الكترون وان    ا Grin publishing gmbhكتاب مطبوع و آخ ة تحت عن ین و   ( أللمانی ة تن اقطاعی

 ")دراسة في دورھا االقتصادي والسیاسي والعسكري " قلعتھا في عصر الحروب الصلیبیة  
  أحیطت اللجنة علمًا: قرار اللجنة 

  
 - : القرار  

  .أحیط مجلس الكلیة علمًا
  
  
ید أ .6 اب الس ة مجل  / د.كت ة باحاط ة العربی م اللغ س قس یس مجل ین رئ د حس دى محم ي  مج تھ ف ا بجلس م علم س القس

وعلى    / محمود فراج عبدالحافظ  األستاذ المتفرغ بالقسم والدكتور/ د.بحضور كل من أ 1/2/2015 ود أب محمد محم
وان           ة بعن ة المنوفی ة اآلداب  جامع ة بكلی ة العربی دولى األول بقسم اللغ ؤتمر ال أسئلة  "األستاذ المساعد بالقسم الم

ن     "البالغة والدراسات البینیة  رة م ى الفت ایر   31ف ى   2015ین ر   2حت ارك أ   2015فبرای د ش راج   / د.وق ود ف محم
 .ببحث  في المؤتمر و قام برئاسة الجلسة بعد االفتتاحیة بالمؤتمر

 
 - : القرار  

  .أحیط مجلس الكلیة علمًا
  
رة تدریبیة عن عصام المصري القائم بعمل رئیس مجلس قسم الفلسفة بحصول سیادتھ على دو/ كتاب السید الدكتور .7

ن     رة م الى الفت ى   20التقویم الذاتى بمؤسسات التعلیم الع مبر   22ال ة       2014دیس اء ھیئ درات اعض ة ق ز تنمی بمرك
یم           ودة التعل ة لضمان ج ة القومی ن  الھیئ د م ارجى معتم ع خ التدریس باالسكندریة حتى یتسنى الحصول على مراج

 .1/2/2015جلستھ في واالعتماد واحاطة مجلس قسم الفلسفة علمًا بذلك ب
 

 - : القرار  
  .أحیط مجلس الكلیة علمًا

  
دكتور   .8 ید ال ص البحث              / كتاب الس ول ملخ د بقب ذي یفی فة وال س قسم الفلس یس مجل ل رئ ائم بعم ري الق ام المص عص

ة         ة المنظم ل اللجن ن قب رة م ة المعاص ل التحوالت العالمی  المقدم منھ بعنوان أثر التربیة األخالقیة واإلسالمیة في ظ
ن       رة م ي الفت ھ ف للمؤتمر الدولي الثامن عشر لقسم الفلسفة اإلسالمیة بكلیة دار العلوم جامعة القاھرة و یشارك فی

 . 2015ابریل  15-16
 

 - : القرار  
  .أحیط مجلس الكلیة علمًا
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المقدم عصام المصري القائم بعمل رئیس مجلس قسم الفلسفة والذى یفید قبول ملخص البحث / كتاب السید الدكتور .9

وان      / من الدكتورة  ود رجب المدرس بالقسم بعن وء        " رشا محم ي ض رورة ملحة ف د االخالق االسالمیة  ض تحدی
المیة        " تجدید الخطاب الدینى والمعاصر  ر لقسم الفلسفة اإلس امن عش دولي الث ؤتمر ال من قبل اللجنة المنظمة للم

 . 2015ابریل  16-15من بكلیة دار العلوم جامعة القاھرة و تشارك فیھ في الفترة 
  
 

 - : القرار  
  .أحیط مجلس الكلیة علمًا

  
عصام المصري القائم بعمل رئیس مجلس قسم الفلسفة باحاطة مجلس القسم علمًا بجلستھ في / كتاب السید الدكتور .10

ارة نظیر بحصولھ على شھادة تقدیریة من االدارة العامة لمركز التدریب االدارى بمدیریة التنظیم واالد 1/2/2015
 ..مشاركتھ في إلقاء محاضرات

 
 - : القرار  

  .أحیط مجلس الكلیة علمًا
  

  :موضوعات الدراسات العلیا :  سابعًا
لدرجة الماجستير  فى األداب من قسم اإلجتماع   وذلك بناء على موافقـة  0أسماء شكرى عبد السالم   / تسجيل بحت الطالبة    .1

النمو العمرانى العشوائى فى الريف المصرى وإنعكاساته على التنمية : "   فى موضوع  م ،2/2/2015مجلس القسم بجلستة  فى  
 :بإشراف "  المحلية دراسة ميدانية بمدينة المحمودية محافظة البحيرة   

 0ناجى بدر إبراهيم أستاذ علم اإلجتماع المساعد بكلية األداب جامعة دمنهور  /    د 
  . أستاذ علم اإلجتماع المساعد بكلية األداب جامعة دمنهور محمود عبد الحميد حمدى  /  د  
  

 - : القرار  
  .وافق مجلس الكلیة 

  
لدرجة الماجستير  فى األداب من قسم اإلجتماع   وذلك بناء على موافقة 0صباح إبراهيم محمد الصباغ    / تسجيل بحت الطالبة  .2

 –قة بين تناول العقاقير الطبية المخدرة ونمط الجريمة المرتكبة العال: " م ، فى موضوع 2/2/2015مجلس القسم بجلستة  فى  
  "دراسة تحليلية لبعض القضايا فى إطار محافظة البحيرة   

  .       ناجى بدر إبراهيم أستاذ علم اإلجتماع المساعد بكلية األداب جامعة دمنهور  /    د: .بإشراف  
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  . علم اإلجتماع بكلية األداب جامعة دمنهور خالد السيد شحاته   مدرس /  د               
  

 - : القرار  
  .وافق مجلس الكلیة 

  
لدرجة الماجستير  فى األداب من قسم اإلجتماع   وذلك بناء على موافقة مجلس 0آية على على بهيدى     / تسجيل بحت الطالبة  .3

بطة بأداء التنظيمات الطبية واإلدارية بقطاع الهيئة المعوقات التنظيمية المرت: " م ، فى موضوع 2/2/2015القسم بجلستة  فى  
  دراسة وصفية لبعض القضايا  فى قطاع الهيئة العامة للتأمين الصحى فرع شمال غرب الدلتا    -العامة للتأمين الصحى

  .       السيد شحاته السيد  أستاذ علم اإلجتماع المساعد بكلية األداب جامعة دمنهور  /    د: .بإشراف  
  . مجدى أحمد بيومى    أستاذ علم اإلجتماع المساعد بكلية األداب جامعة دمنهور  /  د               

  
 - : القرار  

  .وافق مجلس الكلیة 
  
بنظام الساعات المعتمدة لفصل الخريـف  ) دكتوراة  –ماجستير ( موافقة مجلس قسم اإلجتماع على إعتماد نتيجة الدراسات العليا  .4

 . م 2014
  

 - : رار  الق
  .وافق مجلس الكلیة 

  
  المسجل  لدرجة الماجستير فى اآلداب  0أشرف إسماعيل إبراهيم شلبى  /  تشكيل لجنة الحكم والمناقشة  للطالب   .5

يناير نموذجا  25ثورة  –الثورة والتغير السياسى " م فى موضوع 2014/ 2/12من قسم اإلجتماع   بناء على موافقة مجلس القسم بتاريخ 
 "  

  :وذلك على النحو التالى 
  علم اإلجتماع المساعد بكلية األداب جامعة دمنهور السيد شحاته السيد                         رئيسا ومشرفا                                 أستاذ /  د
  أستاذ مساعد ومدير معهد العلوم اإلجتماعية بأداب اإلسكندرية         محمد على البدوى                                    مناقشا                           / د
  األداب جامعة دمنهور حمدى على أحمد                                      مناقشا                                   أستاذ علم اإلجتماع المساعد بكلية /  د

  . م 11/10/2011علما بأن تاريخ التسجيل 
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  :رؤیة الكلیة 
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 - : القرار  
  .وافق مجلس الكلیة 

  
/ 5/2لمياء فتحى مصطفى الجندى   المقيدة   لدرجة الماجستير  قسم اإلجتماع  لمدة عام أول من / مد فترة تسجيل بحث الطالبة .6

م  وموافقة لجنة اإلشراف علمـا بـأن تـاريخ     2015/ 2/2م  وذلك بناء على موافقة مجلس القسم فى 4/2/2016وحتى2015
 . م 2010/ 2/ 4يل التسج

 
 - : القرار  

  .وافق مجلس الكلیة 
  
لفصـل  ) دكتوراة  –ماجستير ( موافقة مجلس قسم اإلجتماع على قبول دفعة جديدة من الطالب لإللتحاق ببرنامج الدراسات العليا  .7

  : م وذلك على النحو التالى 2015الربيع 
  برنامج الدكتوراة : أوال 

  رحاب فتح اهللا فياض  -1
  بر عبد المنعم إمام محمد جا -2

  برنامج الماجستير : ثانيا 
 مروة صبحى محمد رشاد  -1
  شيماء بهاء حامد محمد  -2
  شيماء أمين عامر  -3
 عبد اهللا فكرى حسن خطاب  -4
 فاطمة على محمد عبد الرحمن الجماجمونى  -5
 ريهام صبحى حسن أحمد غنيم  -6
 شيماء عبد الناصر إبراهيم محمد  -7
 سارة عادل محمد على محمد  .8
 نفى محمد أبو طرطور هالة ح .9

 مهند سعيد نبوى عبد النبى  .10
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  :رؤیة الكلیة 
تتطلع الكلیة إلى أن تكون مؤسسة تعلیمیة وبحثیة معتمدة تحتل 
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 .  المستدامة للمجتمع

 أمل نصر محمد مصطفى  .11
 حنان محمد فوزى  .12
 علياء أحمد عبد الفتاح  .13

 : مواد على فصلين وهم )  8(طالب ماجستير مستوى أول مكلفون بمواد تكميلية : ثالثا 
 //رط الحصول على تقدير جيد أحمد محمد شعبان العيسى                                              ش -1
  //وليد إبراهيم محمد مأمون                                               شرط الحصول على تقدير جيد  -2
  //هدير دفع اهللا فرج                                                        شرط الحصول على تقدير جيد   -3
  //الب                                                ال يشترط الحصول على تقدير جيد لمياء سعد عبد اهللا غ -4
  //عمرو محمد محمد حفظى                                               ال يشترط الحصول على تقدير جيد   -5
  //ال يشترط الحصول على تقدير جيد   دعاء رجب على حسن                                                   -6
  //هاجر مجدى يحيى خليل                                                  ال يشترط الحصول على تقدير جيد  -7
  //نجالء فتحى محمد رحومه                                               ال يشترط الحصول على تقدير جيد  -8
  //د مرسى حسن                                              ال يشترط الحصول على تقدير جيد صفوت السي -9

  //هانم محمد حسن يونس                                                ال يشترط الحصول على تقدير جيد  -10
  //شرط  الحصول على تقدير جيد         وفاء السيد سالم مسعود                                        -11
  //محمد محمد موسى أبو الخير                                        ال يشترط الحصول على تقدير جيد   -12
  //ريهام سمير إبراهيم عمر                                             ال يشترط الحصول على تقدير جيد  -13
  //أحمد يوسف عالم                                         ال يشترط الحصول على تقدير جيد وفاء حين  -14
  //هادى محمد صالح محمود صفار                                    شرط الحصول على تقدير جيد  -15

  م 2015المواد المكلفون بها فى فصل الربيع 
  المدخل إالى علم اإلجتماع  -1
  ماعية بلغة أجنبية نصوص إجت -2
  علم اإلجتماع الحضرى  -3
 علم إجتماع السكان  -4

 م2015المواد المكلفون بها فى فصص الخريف 
 التحليل السوسيولوجى  -1
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  :رؤیة الكلیة 
تتطلع الكلیة إلى أن تكون مؤسسة تعلیمیة وبحثیة معتمدة تحتل 
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مرحلتى اللیسانس والدراسات العلیا تسھم فى الرقى و التنمیة 

 .  المستدامة للمجتمع

  نظرية علم اإلجتماع  -2
  طرق ومناهج البحث اإلجتماع  -3
 تصميم وتنفيذ البحوث اإلجتماعية  -4

 
 - : القرار  

  .وافق مجلس الكلیة 
  
 المسجل  لدرجة الماجستير فى اآلداب من قسم اللغة العربية 0محى الدين صالح مبارك /  اقشة  للطالب  تشكيل لجنة الحكم والمن.8

م فى موضوع 2015/ 1/12وآدابها واللغات الشرقية وآدابها شعبة الدراسات األدبية والنقدية   بناء على موافقة مجلس القسم بتاريخ 
 "دراسة نقدية تحليلية  – المكونات السياقية فى شعر محمد عفيفى مطر" 

  :وذلك على النحو التالى      
  األدب العربى بكلية األداب جامعة اإلسكندرية  محمد زكريا عنانى                         رئيسا ومشرفا                                 أستاذ /  د.أ

  ة شبين الكوم عيد على مهدى بلبع                                  مناقشا                                   أستاذ النقد األدبى والبالغة  جامع/ د.أ
  لمساعد بكلية التربية جامعة دمنهور محمد عبد الحميد خليفة                               مناقشا                                   أستاذ األدب والنقد ا/  د
  استاذ األدب والنقد المساعد بكلية االداب جامعة المنوفية              مناقشاً      محمد ابوالفتوح عفيفى/د
  ساعد بكلية األادب جامعة دمنهور محمد أبو على                                           مشرفا                                    أستاذ النقد والبالغة الم/ د

  م 2009/  10/3علما بأن تاريخ التسجيل 
  

 - : القرار  
  .وافق مجلس الكلیة 

  
 اللغـة  المسجل  لدرجة الماجستير فى اآلداب مـن قسـم   0محمد عبد الحليم أبو عرب  /  تشكيل لجنة الحكم والمناقشة  للطالب  .9

  م فى موضوع 2015/ 1/12شعبة اللغة   بناء على موافقة مجلس القسم بتاريخ  العربية وآدابها واللغات الشرقية وآدابها
  دراسة أسلوبية –الفكر اللغوى فى النصوص الحديثة "          

  :وذلك على النحو التالى     
اذ المتفرغ بكلية األداب جامعة محمود فراج عبد الحافظ                          رئيسا ومشرفا                                 أست/ د.أ

  دمنهور   
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  :رؤیة الكلیة 
تتطلع الكلیة إلى أن تكون مؤسسة تعلیمیة وبحثیة معتمدة تحتل 
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مرحلتى اللیسانس والدراسات العلیا تسھم فى الرقى و التنمیة 

 .  المستدامة للمجتمع

عة نادية رمضان النجار                                 مناقشا                                        أستاذ اللغة بكلية األداب جام/ د.أ
  حلوان  

أستاذ ورئيس قسم اللغة العربية بكلية                  مجدى محمد حسين                                 مشرفا                  / د.أ
  األداب جامعة دمنهور 

أستاذ النقد والبالغة المسـاعد                  محمد أبو على                                           مشرفا                     / د
  بكلية األادب جامعة دمنهور 

  م 2010/ 15/9علما بأن تاريخ التسجيل 
  

 - : القرار  
  .وافق مجلس الكلیة 

  
األدب ( موافقة مجلس قسم اللغة العربية على بدء الدراسة بنظام الساعات المعتمدة بمرحلتى الماجسـتير والـدكتوراة لشـعبتى    .10

  )اللغة  -والنقد
ة على أال يقل التقدير العام للمتقـدم عـن   وفقا للشروط األتي) دكتوراة  –ماجستير ( وتم قبول الطالب المتقدمين للدراسات العليا 

  . تقدير عام جيد 
  شعبة اللغة : أوال 

  عبداهللا أحمد على محمد فودة  -1
  لبنى السيد ممدوح أحمد عبده -2
  لمياء حسن أسماعيل هاللى  -3 
  اسماء احمد أحمد قطيب  -4 
  احمد عبدالرحمن محمد الفخرانى -5
  محمدخميس شعبان سالمة   -6 
  محمد خليفة عبدالعظيم منى -7
  بهاء الدين عبدالمجيد أحمد منصور  -8 
  هند سعد عبدالحميد روشة   -9 
  هيثم جمال السيد أبراهيم الصديق  -10 
  نورهان عبد العزيز إبراهيم عبدالمقصود -11 
  عبد الحكيم محمد فتح اهللا محمد شوقى  -12 
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  :رؤیة الكلیة 
تتطلع الكلیة إلى أن تكون مؤسسة تعلیمیة وبحثیة معتمدة تحتل 

مستوى  جیھا إلىبأساتذتھا وخری وتصل مكانة مرموقة بین نظائرھا
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مرحلتى اللیسانس والدراسات العلیا تسھم فى الرقى و التنمیة 

 .  المستدامة للمجتمع

  محمد عبدالرسول إبراهيم موسى  -13 
  لرازق بسيونى محمدعالء عبد ا -14
  عمرو صالح محمد الهلب   – 15
  هند فوزى أحمد بلتاجى  -16

  شعبة النقد والبالغة : ثانياً 
  شيماء سعد محمد قطب             دكتوراة  -1
  أحمد سمير محمد عالم           دكتوراة   -2  
  محمد محمد عبدالمجيد النجار    دكتوراة   -3
  لحداد سمر رضا عبد الجواد ا -4
  سمر نبيل محمود شومان  -5
  مهدى حمدان عبدالعاطى صبحى  -6
  جهاد محمود عبدالرحمن عوض  -7
  صفاء  أبوالفضل  عبد الخالق خليل  -8
  مى عبدالرازق العطار  -9
  أميرة عبدالجواد عبدالقادر  10 

  هانى محمد ضيف عبدالونيس  -11
  نها سارى عبدالرحمن عبدالقادر  -12 
  

 -  :القرار  
  .وافق مجلس الكلیة 

   
ياسر محمد عثمان  ، المسجل  لدرجة الماجستير فى اآلداب بقسم اللغة العربيـة وأدابهـا   /   عديل لجنة االشراف على الطالب  ت.11

  واللغات الشرقية وأدابها 
  عة دمنهور عبد الواحد الشيخ          ؛ أستاذ النقد األدبى والبالغة بكلية األادب جام/ د. أ: تحت اشراف

  أسماء محمود شمس الدين  ، مدرس األدب العربى  بكلية األادب جامعة دمنهور  /  د                  
  :م  ليصبح االشراف على النحو التالى 2015/ 1/2وذلك بناء على موافقة مجلس القسم  فى             

  النقد والبالغة المساعد بكلية األادب جامعة دمنهور  محمد أبو على                 ، أستاذ/  د                 
  أسماء محمود شمس الدين    ، مدرس األدب العربى  بكلية األادب جامعة دمنهور                /  د                 

  . عبد الواحد الشيخ / د.وذلك بناء على اإلعتذار الشخصى المقدم من أ
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وم اإلنسانیة    ى سو  تقدم الكلیة خدمة تعلیمیة وبحثیة متمیزة ترقى إلى مستوى التمیز واإلبداع في مجال اآلداب والعل اییر       ف ى مع تنادًا إل ا اس ًا و إقلیمی ق العمل محلی

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

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  جیھا إلىبأساتذتھا وخری وتصل مكانة مرموقة بین نظائرھا
المنافسة محلیأ و اقلیمًیا من خالل برامج دراسیة متمیزة فى 
مرحلتى اللیسانس والدراسات العلیا تسھم فى الرقى و التنمیة 

 .  المستدامة للمجتمع

 - : القرار  
  .وافق مجلس الكلیة 

  
أحمد عيد محمد زيدان   ، المسجل  لدرجة الماجستير فى اآلداب بقسم اللغـة العربيـة   /   عديل لجنة االشراف على الطالب  ت  .12

  وأدابها واللغات الشرقية وأدابها 
  عبد الواحد الشيخ          ؛ أستاذ النقد األدبى والبالغة بكلية األادب جامعة دمنهور/ د. أ: تحت اشراف

  بهلول سالم حسن الشيخ   ، أستاذ مساعد النقد والبالغة بكلية التربية جامعة دمنهور                 / د                    
  أسماء محمود شمس الدين  ، مدرس األدب العربى  بكلية األادب جامعة دمنهور /  د                  

  :م  ليصبح االشراف على النحو التالى 2015/ 1/2فى وذلك بناء على موافقة مجلس القسم                 
  بهلول سالم حسن الشيخ       ، أستاذ مساعد النقد والبالغة بكلية التربية جامعة دمنهور              / د                 
  دب جامعة دمنهور محمد أبو على                 ، أستاذ النقد والبالغة المساعد بكلية األا/  د                 

  أسماء محمود شمس الدين    ، مدرس األدب العربى  بكلية األادب جامعة دمنهور                /  د                  
  .عبد الواحد الشيخ / د.وذلك بناء على اإلعتذار الشخصى المقدم من أ

  
 - : القرار  

  .وافق مجلس الكلیة 
  

محمد محمود عبد الغنى الرامى   ، المسجل  لدرجة الماجستير فى اآلداب بقسـم اللغـة   /   لب  عديل لجنة االشراف على الطات  .13
  العربية وأدابها واللغات الشرقية وأدابها 

  عبد الواحد الشيخ          ؛ أستاذ النقد األدبى والبالغة بكلية األادب جامعة دمنهور / د. أ: تحت اشراف
  ل عطية            ، مدرس األدب العربى  بكلية األادب جامعة دمنهور  رانيا جما/ د                  

  :م  ليصبح االشراف على النحو التالى 2015/ 1/2وذلك بناء على موافقة مجلس القسم  فى             
  امعة دمنهور محمد أبو على                 ، أستاذ النقد والبالغة المساعد بكلية األادب ج/  د                 
  رانيا جمال عطية             ، مدرس األدب العربى  بكلية األادب جامعة دمنهور                /  د                 

  . عبد الواحد الشيخ / د.وذلك بناء على اإلعتذار الشخصى المقدم من أ
  

 - : القرار  
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وم اإلنسانیة    ى سو  تقدم الكلیة خدمة تعلیمیة وبحثیة متمیزة ترقى إلى مستوى التمیز واإلبداع في مجال اآلداب والعل اییر       ف ى مع تنادًا إل ا اس ًا و إقلیمی ق العمل محلی

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

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  جیھا إلىبأساتذتھا وخری وتصل مكانة مرموقة بین نظائرھا
المنافسة محلیأ و اقلیمًیا من خالل برامج دراسیة متمیزة فى 
مرحلتى اللیسانس والدراسات العلیا تسھم فى الرقى و التنمیة 

 .  المستدامة للمجتمع

  .وافق مجلس الكلیة 
  

ماضى عبد المجيد ماضى    ، المسجل  لدرجة الماجستير فى اآلداب بقسم اللغة العربية /   لب  عديل لجنة االشراف على الطات  . 14
  وأدابها واللغات الشرقية وأدابها 

  عبد الواحد الشيخ          ؛ أستاذ النقد األدبى والبالغة بكلية األادب جامعة دمنهور/ د. أ: تحت اشراف
  الشيخ   ، أستاذ مساعد النقد والبالغة بكلية التربية جامعة دمنهور                  بهلول سالم حسن/ د                    

  أسماء محمود شمس الدين  ، مدرس األدب العربى  بكلية األادب جامعة دمنهور /  د                  
  :النحو التالى  م  ليصبح االشراف على2015/ 1/2وذلك بناء على موافقة مجلس القسم  فى                

  بهلول سالم حسن الشيخ       ، أستاذ مساعد النقد والبالغة بكلية التربية جامعة دمنهور/ د    
  محمد أبو على                 ، أستاذ النقد والبالغة المساعد بكلية األادب جامعة دمنهور                  /  د                 

  محمود شمس الدين    ، مدرس األدب العربى  بكلية األادب جامعة دمنهور                 أسماء/  د                  
  . عبد الواحد الشيخ / د.وذلك بناء على اإلعتذار الشخصى المقدم من أ

  
 - : القرار  

  .لیة وافق مجلس الك
  

لدرجة الماجستير فى اآلداب بقسم اللغـة العربيـة   تامر عبده نظير أبو نار   ، المسجل  /   عديل لجنة االشراف على الطالب  ت  .15
  وأدابها واللغات الشرقية وأدابها 

  عبد الواحد الشيخ          ؛ أستاذ النقد األدبى والبالغة بكلية األادب جامعة دمنهور / د. أ: تحت اشراف
  ادب جامعة دمنهور  رانيا جمال عطية            ، مدرس األدب العربى  بكلية األ/ د                  

  :م  ليصبح االشراف على النحو التالى 2015/ 1/2وذلك بناء على موافقة مجلس القسم  فى             
  محمد أبو على                 ، أستاذ النقد والبالغة المساعد بكلية األادب جامعة دمنهور /  د                 
  ة             ، مدرس األدب العربى  بكلية األادب جامعة دمنهور                رانيا جمال عطي/  د                 

  . عبد الواحد الشيخ / د.وذلك بناء على اإلعتذار الشخصى المقدم من أ
  

 - : القرار  
  .وافق مجلس الكلیة 
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وم اإلنسانیة    ى سو  تقدم الكلیة خدمة تعلیمیة وبحثیة متمیزة ترقى إلى مستوى التمیز واإلبداع في مجال اآلداب والعل اییر       ف ى مع تنادًا إل ا اس ًا و إقلیمی ق العمل محلی

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

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          ~ 20 ~                          البحیرة  –دمنھور  –األبعادیة –مجمع الكلیات                    

Smartgate@damanhour.edu.eg:mail-E                                  www.Damanhour.edu.egwebsite: 
                                                

 

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

مستوى  جیھا إلىبأساتذتھا وخری 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

  
ثـار والدراسـات اليونانيـة    لدرجة الماجستير فى االداب من قسـم اال 0 محمد أمين سعد فرج    / تسجيل بحث الطالب . 16

م  فى موضوع  العناصر الكالسيكية فى العمارة 3/2/2015والرومانية  وذلك بناء على موافقة مجلس القسم بجلستة المنعقدة  بتاريخ 
عبيـر  / وذلـك بأشـرا ف  د   0البتـراء  , جـرش  , باالردن فى العصرين اليونانى والرومانى  دراسة أثرية وتاريخية لمدن عمـان  

  دالمحسن قاسم االستاذ المساعد بالقسم عب
0  

 - : القرار  
  .وافق مجلس الكلیة 

  

لدرجة الماجستير من قسم االثار والدراسات اليونانية والرومانية  وذلك بناء 00أحمد سامى أحمد يوسف  /تسجيل بحث الطالب .17
لرمزية فى التمائم اليونانية والرومانية حتى القـرن  ا: م  فى موضوع 3/2/2015على موافقة مجلس القسم بجلستة المنعقدة  بتاريخ 

  0عبير عبدالمحسن قاسم االستاذ المساعد بالقسم / وذلك بأشرا ف  د 0م2
  

 - : القرار  
  .وافق مجلس الكلیة 

  

لك بناء من قسم االثار والدراسات اليونانية والرومانية  وذ جمال صالح محمد ياسين لدرجة الماجستير  /تسجيل بحث الطالب .18
العمارة فى عهد االمبراطور كاراكال وإنعكـاس ذلـك   : م  فى موضوع 3/2/2015على موافقة مجلس القسم بجلستة المنعقدة  بتاريخ 

عبير عبدالمحسـن  / وذلك بأشرا ف  د 0 على بعض عمالته دراسة تطبيقية على معبد االلهه فيستا بروما بطريقة العلوم االفتراضية
  تامر محمد النادى أستاذ مساعد الهندسة الميكانيكية بكلية الهندسة جامعة عين شمس / د, عد بالقسم قاسم االستاذ المسا

  
 - : القرار  

  .وافق مجلس الكلیة 
  

سامح عنتر شحاته موسى  لدرجة الماجستير من قسم األثار والدراسات اليونانية والرومانية وذلك بناء   /تسجيل بحث الطالب. 19
( إنعكاس الحياة القضائية فى الفن اليونانى والرومانى " م فى موضوع 3/2/2015س القسم بجلسته المنعقدة بتاريخ على موافقة مجل

  . عبير عبدالمحسن قاسم االستاذ المساعد بالقسم  / ، وذلك بإشراف  د) دراسة أثرية 
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وم اإلنسانیة    ى سو  تقدم الكلیة خدمة تعلیمیة وبحثیة متمیزة ترقى إلى مستوى التمیز واإلبداع في مجال اآلداب والعل اییر       ف ى مع تنادًا إل ا اس ًا و إقلیمی ق العمل محلی

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

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  جیھا إلىبأساتذتھا وخری وتصل مكانة مرموقة بین نظائرھا
المنافسة محلیأ و اقلیمًیا من خالل برامج دراسیة متمیزة فى 
مرحلتى اللیسانس والدراسات العلیا تسھم فى الرقى و التنمیة 

 .  المستدامة للمجتمع

  
 - : القرار  

  .وافق مجلس الكلیة 
  

ى يوسف لدرجة الماجستير من قسم األثار والدراسات اليونانية والرومانية وذلـك  جورجينا رزق بشا  /تسجيل بحث الطالبة.  20
متحف مقترح لمحافظة البحيرة للحفاظ على آثارها " م فى موضوع 3/2/2015بناء على موافقة مجلس القسم بجلسته المنعقدة بتاريخ 

  .نادية محمد خضر مدير عام المتحف القومى باإلسكندرية  /عبير عبدالمحسن قاسم االستاذ المساعد بالقسم ، د/ ، وذلك بإشراف  د" 
  القرار يعاد للقسم العادة النظر فى موضوع البحث  
  

 - : القرار  
  .یعاد للقسم العادة النظر في موضوع البحث 

  
والرومانية وذلـك   لدرجة الماجستير من قسم األثار والدراسات اليونانية  0أسماء جابر أحمد اإلبشيهى  /تسجيل بحث الطالبة. 21

عمالت الكيستوفورى فى آسيا الصـغرى خـالل   " م فى موضوع 3/2/2015بناء على موافقة مجلس القسم بجلسته المنعقدة بتاريخ 
  . االستاذ المساعد بالقسم   الشافعيحنان خميس / ، وذلك بإشراف  د" العصرين الهللينيستى والرومانى  

  
 - : القرار  

  .وافق مجلس الكلیة 
  

لدرجة الماجستير من قسم األثار والدراسات اليونانية والرومانية وذلك بناء    سمر إبراهيم النزيه السيد/ تسجيل بحث الطالبة . 22
م .إنعكاس الفلك فى الفن الرومانى من القـرن األول ق " م فى موضوع 3/2/2015على موافقة مجلس القسم بجلسته المنعقدة بتاريخ 

  . المساعد بالقسم  األستاذقاسم  نعبد المحسعبير / ، وذلك بإشراف  د"  إلى القرن الثانى م  
 - : القرار  

  .وافق مجلس الكلیة 
  

والدراسات اليونانية والرومانيـة   اآلثارلدرجة الماجستير من قسم     دعاء ماهر إبراهيم عبد الوهاب/ تسجيل بحث الطالبة . 23
 فيبحيرة  –المكتشفات األثرية بالمحمودية " م فى موضوع 3/2/2015المنعقدة بتاريخ وذلك بناء على موافقة مجلس القسم بجلسته 
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  :رؤیة الكلیة 
تتطلع الكلیة إلى أن تكون مؤسسة تعلیمیة وبحثیة معتمدة تحتل 

مستوى  جیھا إلىبأساتذتھا وخری 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

عبير عبدالمحسن / ، وذلك بإشراف  د) الكوم األحمر ، كوم الوسط ، كوم الغرف ( دراسة أثرية للمواقع  والروماني اليونانيالعصرين 
  .أثرى بالبعثة اإليطالية لجامعة سينا  ميدانيير محمد السيد كامل قناوى مد/ قاسم االستاذ المساعد بالقسم  ، د

   
 - : القرار  

  .وافق مجلس الكلیة 
  

أحمد سعد السيد شيحة  الحاصل /والدراسات اليونانية والرومانية بشان الطلب المقدم من السيد  اآلثارخطاب مجلس قسم  فيالنظر .24
,  والرومـاني  اليونـاني التـاريخ   برنامجشعبة  اإلسكندريةجامعة  داباآلالساعات المعتمدة لدرجة الماجستير من كلية  مقرراتعلى 

  والدراسات اليونانية والرومانية بالكلية  اآلثارنقلة للتسجيل بقسم  فيويرغب  
  هيئة التدريس بالكلية  ألعضاء والروماني اليونانيعدم الموافقة لعدم لوجود برنامج ساعات معتمدة للتخصص المطلوب :القرار

  
 - : ار  القر

  .عدم موافقة مجلس الكلیة 
  

م على قبول دفعة جديدة بالدراسات 3/2/2015المنعقدة بتاريخ  بجلستهوالدراسات اليونانية والرومانية  اآلثارموافقة مجلس قسم . 25
  : م من الحاصلين على تقدير جيد وبياناتهم كمايلى2015العليا لفصل الربيع 

مـع   اجيد جـد والدراسات  اليونانية والرومانية  جامعة دمنهور بتقدير  اآلثارقسم    آدابس ليسان  0والء خالد محمد السيد -1
  مرتبة الشرف 

  والدراسات  اليونانية والرومانية  جامعة دمنهور بتقدير جيد  اآلثارقسم    آدابليسانس  0محمد نصر منصور رشوان   -2 
  والدراسات  اليونانية والرومانية  جامعة دمنهور بتقدير جيد  ثاراآلقسم    آدابليسانس  0هاجر خميس عوض خطاب    -3 
  

 - : القرار  
  .وافق مجلس الكلیة 

  
نادية على عبدالرحمن غـالب الحاصـلة علـى    / اليونانية والرومانية تحميل الطالبة  توالدراسا اآلثاررفض مجلس قسم  . 26

لوجـود   دراسيعام  ةتكميليبتقدير مقبول مواد  اإلسكندريةنية من جامعة والدراسات اليونانية والروما اآلثارقسم  اآلدابليسانس 
  .هيئة التدريس  ألعضاءالدراسية  األعباءولكثرة  سالليسانمرحلة  فيحالة غش 
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مرحلتى اللیسانس والدراسات العلیا تسھم فى الرقى و التنمیة 
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 - : القرار  
  .رفض قبول الطالبة 

  
م  وهم 2015اسات العليا  فصل الربيع م الطالب المتقدمين للدر1/2/2015موافقة مجلس قسم الجغرافيا بجلستة المنعقدة بتاريخ .  27

  كما يلى 
  حسام محمد صابر شنداوى  -1
  أية جابر عبدالعزيز إبراهيم  عبد المنعم  -2
  أسماء صالح السيد موسى  -3 
  محمد مجدى محمد عبدالسالم خليف -4
  إسالم مرسى إبراهيم أحمد  -5 
  وليد رضا أبو اليزيد المعناوى  -6

  يم أحمد سعيد السيد إبراه -8
  

 - : القرار  
  .وافق مجلس الكلیة 

  
م على قبول الطالب المتقدمين للدراسات العليا فصل الربيـع  1/12/2015المنعقدة بتاريخ  بجلستهمجلس قسم الجغرافيا  اعتذار . 28

   سهيئة التدريالتدريسية للسادة أعضاء  األعباءم والحاصلين على تقدير مقبول نظراً لكثرة 2015
  

 - : القرار  
  .قرار مجلس قسم الجغرافیة   ىالكلیة علوافق مجلس 

  
لفصـل   والـدكتوراه م على اعتماد نتيجة طالب الماجسـتير  1/2/2015المنعقدة بتاريخ  بجلستهموافقة مجلس فسم الجغرافيا   . 29

  0م وكذلك طالب الدراسات التكميلية 2015 -2014الخريف 
  

 - : القرار  
  .وافق مجلس الكلیة 
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 .  المستدامة للمجتمع

م وكذلك 2015 -2014والدراسات اليونانية والرومانية على اعتماد نتيجة الماجستير  لفصل الخريف  اآلثارة مجلس قسم موافق. 30
  .طالب الدراسات التكميلية

  
 - : القرار  

  .وافق مجلس الكلیة 
  

المصرية واإلسالمية لمـدة   ثارواآل التاريخالمقيد  لدرجة الماجستير  بقسم    0مصطفى على على الحوفى /   إيقاف قيد الطالب . 31
مجلس  القسـم   موافقةم  ، بناء على 2007/ 13/2م علما بأن تاريخ التسجيل 12/11/2015 إلىم 13/11/2014عام  اعتبارا من 

  .م وذلك بعد موافقة لجنة اإلشراف 2015/ 4/2 في المنعقدةبجلسته 
  

 - : القرار  
  .وافق مجلس الكلیة 

  
بتقـدير مرتبـة    0قسم الفلسفة شعبة الفلسفة وتاريخها  ناآلداب مقاسم عباس قاسم درجة الدكتوراه في طارق / منح الطالب .  32

فلسفة السياسة بناء على موافقـة مجلـس    فيدراسة نقدية  – السياسي ملاللزاالنظريات  المعاصرة : في موضوع "   األولىالشرف 
تها لجنة الحكم والمناقشة ، علما بأن تاريخ المناقشـة  والمالحظات التي أبد التصويباتوذلك بعد أن أتم الطالب  6/1/2015القسم في 

7/8/2014 .  
  

 - : القرار  
  .وافق مجلس الكلیة 

  
على توزيع مقررات الدراسات العليا فى األفرع األربعة لفصـل الربيـع    المصرية واإلسالمية واآلثارموافقة مجلس قسم التاريخ . 33

الخطاب المجمع ، ويفوض رئيس المجلس مع رؤساء الشعب إجراء أيـة إضـافات أو    فيالواردة  تداباتاالنم ، وأقر 2015 -2014
  . تعديالت على التشكيل 

  :وافقت اللجنة على استثناء مايلى : القرار  
المسـاعد   اذاألستأو  لألستاذالتخصص بدالً من الزميلة الدكتورة مبروكة  حيث يكون االنتداب  فيمساعد  أستاذ أو أستاذندب  -1

  0تحكيمه  جارالمرفقة تعنى أن البحث  اإلفادةحيث أنها لم تنشر بحث الن 
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المنافسة محلیأ و اقلیمًیا من خالل برامج دراسیة متمیزة فى 
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المدرس بالقسم للتدريس لطالب الدراسات العليا لعدم انطباق شـروط مجلـس   تيسير شادى / عدم الموافقة على قيام الدكتورة  -2
تيسير شادي تقدمت / لى رغبتها علما بان الدكتورة ان يكون الحتياج القسم و ليس بناء ع طالكلية على سيادتها حيث أن الشرو

  إليهاالمقررات المسند واحد ) الفاطمي( رئيس مجلس القسم كما أن تخصص سيادتها التاريخ االسالمى / د.أ إلى رسميبطلب 
كما ان سيادتها في مصر الفاطمية   األزمات إدارةتاريخ المغول وهو غير تخصصها الدقيق حيث ان رسالتها للدكتوراه بعنوان 

لم يسبق لها التدريس قبل حصولها على الدكتوراه  مما يعنى حداثة عهدها بالتدريس مما يعنى قلة الخبرة للتـدريس لطـالب   
قراءة النجوم في : الدراسات العليا حيث ال يتعدى على تعيين سيادتها سوى ثالثة أشهر علما بان بحثها المقبول للنشر بعنوان 

 .وهو تخصصها الدقيق وهو أحد الشروط بقرار مجلس الكلية  الدولة الفاطمية

  
 - : القرار  

  .وافق مجلس الكلیة على قرار لجنة الدراسات العلیا  
  

م 2015قبول الطالب المتقدمين للدراسات العليا لفصل الربيع  المصرية واإلسالمية على  واآلثارموافقة مجلس قسم التاريخ  .34
  :  كاألتيبملفاتهم ، وبياناتهم  ناألكاديمييعلى األفرع األربعة بناء على دراسة المرشدين  كتوراهوالدالماجستير  برنامجي

  ) المستوى األول ( فرع التاريخ القديم  ماجستير : أوال  
 محمد على عبد الحكيم إسماعيل 

  تهانى محمد إسماعيل مبروك الباجورى 
  إنتصار السيد رمضان محمد عاشور 

 د على الفرماوى رضوى سامى محم
 ) المستوى األول ( فرع التاريخ الحديث ماجستير : ثانيا 

 رباب محمد عبد البارى عبيدة 
  ربيع حسين محمود إبراهيم القبيلى 

  عواطف على متولى حجاج
 غادة زكريا قطب عبد الوهاب 

 ) المستوى األول ( ماجستير   اإلسالميفرع التاريخ : ثالثا    

 طلب هدير محمد عبد الم
  لبنى محمود السعيد أبو جراز 

  شريف عبد الغنى سعد الدسوقى 



    

                                                                                                                                               
        Damanhur university                                                                                    جامعة دمنھور                                     
          Faculty of Artكلیة اآلداب                                                                                                                                

                                                         
  

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

  :رسالة الكلیة 
وم اإلنسانیة    ى سو  تقدم الكلیة خدمة تعلیمیة وبحثیة متمیزة ترقى إلى مستوى التمیز واإلبداع في مجال اآلداب والعل اییر       ف ى مع تنادًا إل ا اس ًا و إقلیمی ق العمل محلی

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  جیھا إلىبأساتذتھا وخری 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

 وليد محمد حموده الجزار 
  العكازيالسيد محمد سعد 

 هدى طالل عبد الرازق 
 :  اآلتيةسارة التميمى محمد ، على أن تحمل بالمواد : واحد  تكميليوطالب 

 تاريخ الدولة العربية  -
  تاريخ مصر اإلسالمية  -
  والمماليك  نياأليوبيتاريخ  -
 تاريخ الدولة العباسية  -
 نصوص تاريخية  -
 تاريخ الدولة اإلسالمية  -
 اإلسالمية  واآلثارالحضارة  -
 تاريخ المغرب واألندلس  -

 ) المستوى األول ( فرع التاريخ الوسيط ماجستير : رابعا 
 إيمان عبد السالم على حسنين 

  إسالم قطب محمد عبد الحميد قطب 
  )  دكتوراه( يط التاريخ الوس: فرع 

  عالء رجب محمد النحاس 
  

 - : القرار  
  .وافق مجلس الكلیة 

سارة أحمد زكى منيسى لدرجة الماجستير من قسم التاريخ واألثار المصرية واإلسالمية  وذلك بنـاء    /تسجيل بحث الطالبة  .35
ر اإلقتصادى واإلجتماعى ألوجاق متفرقـة فـى   الدو: م  فى موضوع 1/1/2015المنعقدة  بتاريخ  بجلستهعلى موافقة مجلس القسم 

لتاريخ الحديث صالح أحمد هريدى أستاذ ا/ د.بإشراف أ)  1798 -1554/ هـ 1213-961( موانئ اإلسكندرية ورشيد ودمياط خالل العصر العثمانى 
  . دمنهور  بآداب أحمد عبد العزيز عيسى أستاذ التاريخ الحديث المساعد/ دمنهور ، د والمعاصر بكلية اآلداب جامعة

  
 - : القرار  

  .وافق مجلس الكلیة 
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المصـرية واإلسـالمية     واآلثارمن قسم التاريخ   الدكتوراهوالء أبو الحسن سعيد عبد الغنى  لدرجة   /تسجيل بحث الطالبة  .36

ضوء اإلسـتراتيجية   فيآسيا  حلف جنوب شرق: موضوع  فيم  1/1/2015المنعقدة  بتاريخ  بجلستهوذلك بناء على موافقة مجلس القسم 
أحمد عبد العزيز عيسى أستاذ / دمنهور ، د اآلداب جامعةصالح أحمد هريدى أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر بكلية / د.بإشراف أ)  م 1977 -1954( األمريكية 

  . دمنهور  بآدابالتاريخ الحديث المساعد 
  

 - : القرار  
  .وافق مجلس الكلیة 

  
المصرية واإلسالمية  وذلـك   واآلثارمن قسم التاريخ   رالماجستيإيمان سالمة حافظ اللبانى   لدرجة   /الطالبة تسجيل بحث  . 37

شركة المقاوالت المصرية وأثرها اإلقتصادى واإلجتماعى : موضوع  فيم  1/1/2015المنعقدة  بتاريخ  بجلستهبناء على موافقة مجلس القسم 
فايزة محمد / دمنهور ، د اآلداب جامعة صالح أحمد هريدى أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر بكلية / د.خية   بإشراف أم دراسة تاري1983 -1936مصر  في

  . دمنهور  بآدابحسن ملوك  أستاذ التاريخ الحديث المساعد 
  

 - : القرار  
  .وافق مجلس الكلیة 

  
المصـرية   واآلثـار من قسم التـاريخ    رالماجستيلدرجة سيد أحمد رمضان العطفاوى     مهديأحمد   /تسجيل بحث الطالب . 38

القرن التاسع عشـر   في فوه: موضوع  فيم  1/1/2015المنعقدة  بتاريخ  بجلستهواإلسالمية  وذلك بناء على موافقة مجلس القسم 
أحمد خميس الفقى   أستاذ التاريخ الحديث / نهور ، ددم جامعة اآلداب صالح أحمد هريدى أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر بكلية / د.بإشراف أدراسة تاريخية 

  . دمنهور  بآدابالمساعد 
  

 - : القرار  
  .وافق مجلس الكلیة 

  
الماجستير  لبرنامجينتائج الدراسات العليا  اعتمادم على 2015فبراير  4 في المنعقدة جلسته فيالمصرية واإلسالمية  واآلثارموافقة مجلس قسم التاريخ . 39

  .  2015 –م 2014األفرع األربعة لفصل الخريف  في راهوالدكتو
  

 - : القرار  
  .وافق مجلس الكلیة 
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يتم امتحانهم في نفس مواعيد طالب المرحلة الجامعية األولى و تعلن نتيجتهم فور تصحيحها دون االرتباط بنتيجة  التكميليطالب . 40

  .سات العليا الكلية  حرصاً على عدم تأخرهم في التقدم للتسجيل للدرا
شرط للشروط السابق وضعها مجلس الكلية لقيام  إضافةحرصاً على سير الدراسة بمرحلة الدراسات العليا فقد قرر مجلس الكلية . 41 

  : التالياسات العليا على النحو المدرس بالتدريس لمرحلة الدراسات العليا لتصبح شروط تدريس المدرس بمرحلة الدر
    . األقلى في وظيفة مدرس مدة فعلية  ال تقل عن سنه ونصف على أن يكون المدرس أمض -
  .أن يكون وفق احتياجات القسم وليس بناء على طلبه-
  .وليس تخصصه العام ) تخصص رسالة الدكتوراه ( أن يكون مشاركته في تدريس مقرر في تخصصه الدقيق  -
  .جميع المستويات خالل مرحلة الماجستير عن ثالث مقررات أال يزيد عدد المقررات المشارك في تدريسها لنفس الطالب في -

  .من مجموع الساعات المعتمدة% 50أال يتجاوز عدد الساعات التدريسية عن 
في مجلسة علمية معترف بها وال تتجاوز سنوات شغله في وظيفة مدرس خميس سنوات و  األقلأن يكون قد نشر بحث على  -

  . طتير فقالماجسأن يقتصر التدريس على مرحلة 
 .و تصحيحها األسئلةضمن لجنة وضع وتصحيح  إدراجهيتم  -
-   

  .ظھرا   فعشر والنص ةلثانیالساعة اھذا وقد انتھى االجتماع 
  

  
  رئیس المجلس وعمید الكلیة                                          أمین المجلس              

  ماجد محمد شعلھ/ د.أ                                                   مجدي محمد حسین/ د.أ
 


