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

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

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

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

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

  2014/2015لعام الجامعيالثامن محضر مجلس الكلیة 
  2015/ 3 / 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      السیدعلى 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 
 األستاذ بقسم الجغرافیا    عبد العظیم احمد عبدالعظیم/ د.أ 
 االستاذ المتفرغ بقسم التاریخ      صالح أحمد ھریدي/ د.أ 
 األستاذ المتفرغ قسم اللغة العربیة    محمود فراج عبدالحافظ/ د.أ 
 بقسم الفلسفةالمتفرغ األستاذ       میالد زكى غالي/ د.أ 
 ئیس مجلس قسم االجتماعالقائم بعمل ر      السید شحاتھ السید    . د 
 القائم بعمل رئیس مجلس قسم اللغة االنجلیزیة      ایمان حلمى الملیجى . د   
 القائم بعمل رئیس مجلس قسم مجلس اآلثار       عبیر عبد المحسن قاسم. د 
 القائم بعمل رئیس مجلس قسم الفلسفة      المصريعصام كمال . د 
 بقسم التاریخ االستاذ       محمد رفعت االمام. د 
 المدرس بقسم اللغة العربیة      محمد أحمد الفقي. د 
 المدیر التنفیذي لوحدة ضمان الجودة بالكلیة      محمد محمود أبوعلى. د 
 إداري                  نیفین محمد رحومة/ السیدة 

  
  
  

    
  ورئیس المجلس  االجتماع  ماجد محمد شعلھ عمید الكلیة/  د.افتتح السید أ

  "م بسم اهللا الرحمن الرحی" 
 ة    بجمیع السادة الحاضرین   ماجد محمد شعلھ / د.في بدایة االجتماع رحب  السید أ دم التھنئ ثم ق

ید أ ریة       / د.للس ار المص اریخ واالث م الت تاذ بقس یادتھ أس ین س بة تعی ام بمناس ت االم د رفع محم
 .واالسالمیة 
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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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  ثم شرع سیادتھ في موضوعات المجلس على النحو التالي: 
 

 -:اإلحاطة  موضوعات: أوال 
  
 . تم التصدیق على محضر مجلس الكلیة السابق  .1

 
  

 :موضوعات وحدة ضمان الجودة :   ثانیا
 
ي     إدارة وافق مجلس الكلیة على ما جاء من موضوعات  بمحضر اجتماع مجلس  .1 تھ ف ودة  بجلس وحدة ضمان  الج

3/3/2015. 
وع البوابة االلكترونیة بشأن أنشطة الربع الثالث محمد عبداللطیف زین المدیر التنفیذي لمشر/ كتاب السید الدكتور .2

بالقاھرة والمتضمن تقییم مشروع البوابة االلكترونیة لموقع الكلیة باللغة العربیة واالنجلیزیة    ICTPالواردة من 
ة      ع الكلی ة موق ة لترجم ة بالكلی دة التكنولوجی ق الوح ھ فری ھ توجی و فی ذي یرج الموقع ال دید ب ور ش ود قص ( بوج

ل           % 50بما ال یقل عن نسبة  ) توى العربي المح ن قب ة م اص بالوحدة التكنولوجی ر الخ ع التقری تم توقی ن ی ث ل حی
  .المھام في أسرع وقت  هالمدیر التنفیذي لمشروع البوابة االلكترونیة  ما لم یتم انجاز ھذ

 - : القرار  
العداد حازم جلھوم / جودة والسید الدكتورمحمد أبوعلى مدیر وحدة ضمان ال/وافق المجلس على تكلیف السید الدكتور

 .ترجمة المقررات الدراسیة لجمیع األقسام العلمیة الترجمة و
تكلیف وحدة ضمان الجودة  باعداد خطة زمنیة للدورات في كافة االدارات الموجودة بالكلیة والمشاریع و عرضھا  .3

  .2014/2015الجامعى  على مجلس الكلیة القادم على مدار الفصل الدراسي الثاني  للعام
  
  
  

 :  ITوحدة خدمة تكنولوجیا المعلومات  موضوعات :   الثثا
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 .  2015عن شھر فبرایر  ITالتقریر الشھري لوحدة خدمات تكنولوجیا المعلومات  أحیط مجلس الكلیة علمًا ب .1
ید  .2 كر للس دیم الش ى تق ة عل س الكلی ق مجل ة الم/ واف وده و أدائ دیرًا لجھ ا تق انى أبوالنج د ھ الفھرس الموح ز  ب تمی

 .للمكتبات المصریة وھو الوحید الحاصل على ھذه الشھادة بالجامعة
في % 90وحصول الكلیة على كیرلس سامي  على جھوده المتمیزة / وافق مجلس الكلیة على تقدیم الشكر  للسید  .3

 .س المشروعات بالجامعة تقییم البوابة االلكترونیة وھي النسبة األعلى بین الكلیات وتعاونھ الجاد مع مھند
ودة           .4 ات الموج ور ضمن الجامع ة دمنھ م جامع ود اس وافق مجلس الكلیة على االستفسار  من الجامعة عن عدم وج

دكتور  بذلك  على موقع  المجلس األعلى للجامعات  وكلف ة       / السید ال ة الرقمی دیر المكتب دالمطلب   م ور عب ایز أن ف
 .بالجامعة 

  
 :یئة التدریس موضوعات شئون ھ:   رابعًا

  
على  9/2/2015رئیس مجلس قسم التاریخ بموافقة مجلس القسم بجلستھ في  -على أحمد السید / د.كتاب السید أ .1

) تاریخ اسالمى  (  شیماء عبدالحمید سعد البنا المدرس المساعد بالقسم في وظیفة مدرس تخصص / تعیین السیدة
بأن سیادتھا تتمتع بسمعھ طیبھ محسنھ في أداء عملھا منذ تعینھا علمًا  بناء على تقریر مجلس القسم كلجنة علمیة

 .معیدة بالقسم
 - : القرار  

  . مع تقدیم التھنئة لسیادتھا  وافق مجلس الكلیة
  
على الطلب  1/3/2015بجلستھ في على أحمد السید  رئیس مجلس قسم التاریخ بموافقة المجلس / د.كتاب السید أ .2

فایزة محمد حسن ملوك المدرس بالقسم  للتعیین بوظیفة أستاذ مساعد بذات القسم /  المقدم من السیدة الدكتورة
ة یو ذلك بناء على تقریر اللجنة العلمیة الدائمة لترق) تاریخ حدیث ومعاصر ( ص ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتخص

تتمتع بسمعھ طیبھ محسنھ في أداء عملھا منذ علمًا بأن سیادتھا  )لجنة التاریخ ( األساتذة واألساتذة المساعدین 
 .تعینھا معیدة بالقسم

 - : القرار  
  . مع تقدیم التھنئة لسیادتھا  وافق مجلس الكلیة
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 :موضوعات شئون الطالب :   ًا خامس
  

اعتبارًا من الخمیس الموافق  2014/2015البدء في اعالن النتائج للفصل الدراسي األول للعام الجامعى  - 1
 .على الموقع الكلیة  12/3/2015

 :، تطویر نظم تقویم الطالب و االمتحانات    MISبشأن الرؤیة العامة و االنجازات لوحدات الجودة ،   - 2
 :موضوعات وحدة الجودة   ) أ(

محمد أبوعلي المدیر التنفیذي للوحدة إلى عدم ورود توصیفات المواد من الفصل / أشار السید الدكتور  -
ألقسام العلمیة ، و اللجنة تؤكد على ضرورة استیفاء المطلوب منھا في ھذا الشأن في الدراسي األول من بعض ا

 .، و إرسال مایتعلق بالتوصیفات الخاصة بالفصل الدراسي الثاني  11/3/2015
وافقت اللجنة على أن تعقد لجنة اإلرشاد األكادیمي تضم وكیل الكلیة المختص و المقررین األساسین في األقسام  -

  .ة السبعة على أن یتم تثبیت الموعد الثالثاء األول من كل شھر العلمی
 : MISموضوعات وحدة  ) ب(

الموقف في الوحدة ، و ) محمد السمني مؤقتًا .نظرًا لتغیب د( عالء عزت المدیر التنفیذي للوحدة .د.استعرض أ -
، و أفاد سیادتھ أنھ حتى أشار إلى وجود بعض المشاكل في شبكة االنترنت ، و أوضح أنھا في طریقھا إلى الحل 

حینھ فالتعامالت مع الوحدة مطمئنة و في حالة من التقدم المستمر و سوف یتاكد ذلك باالنتھاء من إعالن نتیجة 
 .االمتحانات ، و بصفة عامة فالوضع أفضل بكثیر عن ذي قبل 

حقوق " ج مادة عالء عزت بأن الوحدة في طریقھا إلى إحداث نظام مستقل خاص بنتائ.د.أفاد أیضًا أ -
 .في السنوات ما فوق الفرقة األولى " ان ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاالنس

  .أشار الزمیل أیضًا إلى قلقھ على الوحدة لتوقعھ حدوث تغییرات في اإلدارات بالكلیة في المرحلة القادمة  -
  : ویم الطالب واالمتحاناتموضوعات وحدة تطویر نظم تق) ج( 
حمدي علي المدیر التنفیذي للوحدة تقریرًا وافیًا بإنجازات الوحدة و خاصة فیما یتعلق / تال السید الدكتور  -

  :باالمتحانات اإللیكترونیة في الفصل الدراسي األول ، و لعل أھم ما یمكن استخالصھ من التقریر 
  .الستبیانات و التعلیمات المقدمة من قبل الوحدة إبداء سیادتھ عدم االستجابة الكاملة ل* 
و بعد المناقشة توصي اللجنة بتضمین ورقة البیانات على الغالف الخاصة بالطالب التعلیمات الواجب اتباعھا  -

  .في التعامل مع الورقة االمتحانیة الخاصة بالطالب مع التأكید على استخدام القلم الرصاص في اإلجابات 
مقرر اللجنة بأنھ سیعمم التقریر على كل من السادة رؤساء األقسام العلمیة و كذلك على السادة .د.د أأفاد السی -

  .األساتذة المھتمین بوضع االمتحانات اإللیكترونیة لإلفادة من المالحظات الواردة فیھ 
 - : القرار  

 .وافق مجلس الكلیة
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 .التاریخ  –الفلسفة  –اآلثار  –االجتماع  –اللغة العربیة : اعتمدت اللجنة تقاریر المتابعة الواردة من أقسام  - 3
 - : القرار  

 .علمًا  مجلس الكلیة أحیط 
  
على أن تمتد أسبوعین ،  18/4/2015وافقت اللجنة على تحدید موعد االمتحانات الشفھیة یوم السبت الموافق - 4

یام ، و على السادة رؤساء األقسام العلمیة و یتم تسلیم القوائم إلى السید الوكیل المختص بعد انتھائھا بثالثة أ
 .رفع الجداول االمتحانیة على أن یراعى فیھا القواعد الواردة من قرار الجامعة األخیر بھذا الشأن 

 - : القرار  
لجمیع االقسام  2014/2015وافق مجلس الكلیة على  عقد االمتحانات الشفویة للفصل الدراسي  للعام الجامعي 

 مع  مع مراعاة  كافة األعیاد البنائنا من الطالب األقباط 18/4/2015وحتى   4/4/2015لیة اعتبارًا من العلمیة بالك
تسلیم القوائم إلى السید الوكیل المختص بعد انتھائھا بثالثة أیام ، و على السادة رؤساء األقسام العلمیة رفع 

 .قرار الجامعة األخیر بھذا الشأنالجداول االمتحانیة على أن یراعى فیھا القواعد الواردة من 
اعتبارًامن  2014/2015كما وافق المجلس على عقد االمتحانات التحریریة للفصل الدراسى الثاني للعام الحامعى 

 . 12/6/2015وحتى  23/5/2015
 
و الرومانیة االجتماع ، و اآلثار الیونانیة : أقرت اللجنة تقاریر لجان معاییر الكتاب الجامعي الواردة من أقسام  - 5

، و ُینتظر التقاریر من بقیة األقسام علمًا بأن اللجنة كانت قد اعتمدت تقریر قسم التاریخ و اآلثار المصریة و 
 .اإلسالمیة من قبل عن الفصل الدراسي األول 

 - : القرار  
  .وافق مجلس الكلیة

 
لجمیع على مبدأ القبول بالتنسیق ووافق ا 2016- 2015ناقشت اللجنة بند قبول الطالب الجدد للعام الجامعي  - 6

الجغرافیا ، و اآلثار ، و اللغة : االلیكتروني تسھیًال لألداء ، و أقرت اللجنة الشروط الواردة من أقسام 
اإلنجلیزیة ، أما األقسام العلمیة األربعة األخرى فلم تضع شروطًا محددة واضحة للقبول و تركت المجال مفتوحًا 

الب ، و فیما یتعلق باألعداد المقترح قبولھا وبعد المناقشة اتجھت األغلبیة ـــــــــــــــــــــــــــــــأمام رغبة الط
، في حین طالب كل من  1:  2إلى قبول عدد أربعة آالف طالب و طالبة ما بین انتظام و انتساب موجھ بنسبة  

ترح قبولھم على ثالثة آالف طالب و طالبة عبیر قاسم بأن یقتصر العدد المق.عالء عزت ، د.د.على السید ، أ.د.أ
 .  1: 2انتظام و انتساب موجھ بنسبة 

 - : القرار  
  .وافق مجلس الكلیة
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ة ـــــــة شعبــــــــــــــــــــــــــبالفرقة الرابع" نصوص ھیروغلیفیة " وافقت اللجنة على إسناد مادة   - 7
محمد عبد الرحیم .د.عبد المنعم مجاھد بدًال عن أ/ ة للسید الدكتور ــــــــــــــــــــــــــــار اإلسالمیـــــــــــــــــــاآلث

 .الذي كان القسم قد رشحھ لذلك ندبًا 
 - : القرار  

 .وافق مجلس الكلیة
  
عصام كمال المصري القائم بعمل رئیس مجلس قسم الفلسفة عن مدى التزام / التقریر المقدم من السید الدكتور - 8

 .2015ھیئة التدریس ومعاونیھم بالقسم عن شھر فبرایر السادة أعضاء 
 - : القرار  

  .أحیط مجلس الكلیة علمًا 
 

  
  

 :موضوعات العالقات الثقافیة :   سادسًا
 
  
ن         / د.التقریر المقدم من السید  أ .1 یم والطالب  ع ة لشئون التعل ل الكلی اریخ ووكی م الت على السید  رئیس مجبس قس

ـ مؤتم ر : ر ــــــــــــــــــــ ا واآلخ وار أم صدام   " اآلن وم " ح د ی ارس  9المنعق ة  2015م اون  بالكلی ار التع ي اط ف
 . العلمى بین جامعة سجد المجریة وجامعة دمنھور 

 - : القرار  
ن   أحیط مجلس الكلیة علمًا  ل م دكتور : بالتقریر كما قدم الشكر لك دكتور    / ال الل و ال وعلى  و أ  / عادل ھ د أب ھ  . محم ھب

 .على جھودھم الخراج المؤتمر بصورة مشرفة للكلیة میرھان خضر . و أدى  ـــــــــــــــــــــالجن
  
ي       / د.كتاب السید أ .2 ًا ف س القسم علم ة باحاطة مجل  1/3/2015مجدى محمد حسین  رئیس مجلس قسم اللغة العربی

دكتور   ید ال اركة الس ث ب      / بمش م   ببح اعد بالقس تاذ المس وعلى  األس ود أب د محم وان   محم ى   ( عن اه النفس االتج
ئلة البالغھ والدراسات      ) حلمى مرزوق  المتنبى و شوقى  نموذجًا / د.عنـــــــــــــــد أ ؤتمر أس ي م دراسة نقدیة  ف

 .البینیة
 - : القرار  

  .أحیط مجلس الكلیة علمًا 
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س القسم    / د.كتاب السید أ .3 ة باحاطة مجل ي    مجدى محمد حسین  رئیس مجلس قسم اللغة العربی ًا ف  1/3/2015علم
دت    / بحصول الدكتورة ى عق دورة الت  أمنیة محمد عیسى المدرس بالقسم على شھادة االرتقاء في اللغة الفارسیة بال

 .2015فبرایر  4حتى  2015ینایر  21في الفترة من طھران  
 - : القرار  

  .أحیط مجلس الكلیة علمًا 
 

ید أ  على أحمد السید  رئیس مجلس / د.موافقة السید أ .4 ان      / د.قسم التاریخ على سفر الس ى لبن ام ال د رفعت االم محم
ة           " وذلك اللقاء محاضرة عن   ي بمناسبة مؤی رق العرب ان والمش ي لبن ة ف ة واالضطھادات العثمانی ادة األرمنی االب

ن    رة م ارس   21- 19الحرب العالمیة األولى بناًء على دعوة من جمعیة شباب انترانیك ببیروت خالل الفت  2015م
 .دون أن تتحمل الجامعة أى نفقات

 - : القرار  
  .دون أن تتحمل الجامعة أى نفقات  وافق مجلس الكلیة

  
  
على سفر  1/3/2015عالء عزت شلبي  رئیس مجلس قسم الجغرافیا بموافقة المجلس بجلستھ في / د.كتاب السید أ .5

رة    / د.السید أ دیم محاض ھ        محمد مجدى تراب األستاذ المتفرغ بالقسم  لتق ذي تنظم دولى ال ؤتمر ال ي الم ة ف افتتاحی
 2015مابو   31-29ت و كونستانتا الرومانتین بعنوان مظاھر سطح األرض وذلك خالل الفترة من ـمدینتى بوخارس

 .على أال تتحمل جامعة دمنھور أي  نفقات 
 - : القرار  

 .دون أن تتحمل الجامعة أى نفقات  وافق مجلس الكلیة
  
على سفر  1/3/2015الء عزت شلبي  رئیس مجلس قسم الجغرافیا بموافقة المجلس بجلستھ في ع/ د.كتاب السید أ .6

ھ االتحاد          / د.السید أ ذي ینظم ر ال ع عش دولى التاس ؤتمر ال ور الم م  لحض محمد مجدى تراب األستاذ المتفرغ بالقس
ن        رة م الل الفت ان خ ا بالیاب ھ ناجوی و   27الدولى لبحوث الزمن الرابع في مدین وان   2015أغسطس   2 –یولی وعن

وذلك وفق النظم واللوائح المحددة " التغیرات المناخیة خالل الزمن الرابع األخطار الطبیعیة والتحصر  " المؤتمر 
 .لھذا  

 - : القرار  
  .وذلك وفق النظم واللوائح المحددة لھذا وافق مجلس الكلیة

 
ید أ  .7 اب الس اری   / د.كت م الت س قس یس مجل ید   رئ ى أحمدالس ي   عل تھ ف س بجلس ة المجل ى  1/3/2015خ بموافق عل

ـحض دكتورــــــــــــــــ ات  / ور ال اعد فعالی ارتھ المس المى وحض اریخ االس تاذ الت ال  أس ماعیل الجم د اس د محم أحم
انیة    وم االنس ة اآلداب والعل تنظمھ كلی ذي س ابع و ال دولى الس ؤتمر ال ة    الم ع كلی اون م ویس بالتع اة الس ة قن بجامع
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ة األ ن  التربی رة م ي الفت العراق   ف ل ب ة باب یة بجامع ل   16- 14ساس وره  2015ابری ر ( ومح راق عب ر والع مص
 ).مدینة واسط ودورھا في حركة التجارة في العصر االسالمى ( بورقة بحث بعنـــــــــــــــوان ) العصور 

 - : القرار  
  .أحیط مجلس الكلیة علمًا 

 
علما باشتراك  1/3/2015المجلس بجلستھ في باحاطة یس مجلس قسم التاریخ رئ  على أحمدالسید / د.كتاب السید أ .8

ر  / الدكتور أحمد عبدالعزیز عیسى  أستاذ التاریخ الحدیث والمعاصر  المساعد ضمن فریق العمل في موسوعة مص
 .س والدولة العثمانیة ، والتى ستصدر عن مركز بحوث الشرق األوسط والدراسات المستقبلیة بجامعة عین شم

 - : القرار  
  .أحیط مجلس الكلیة علمًا 

 
علما باشتراك  1/3/2015المجلس بجلستھ في باحاطة رئیس مجلس قسم التاریخ   على أحمدالسید / د.كتاب السید أ .9

ة         / الدكتورة ر والدول وعة مص ي موس ل ف ق العم ر  ضمن فری فایزة محمد ملوك   مدرس التاریخ الحدیث والمعاص
 .تصدر عن مركز بحوث الشرق األوسط والدراسات المستقبلیة بجامعة عین شمس العثمانیة ، والتى س

 - : القرار  
 .أحیط مجلس الكلیة علمًا 

  
ي  / د.كتاب السید أ .10 ور    1/3/2015على أحمدالسید   رئیس مجلس قسم التاریخ بموافقة القسم  بجلستھ ف ى حض عل

دكتور المى  / ال اریخ االس تاذ الت ھ أس د مرجون راھیم محم ة اآلداب  اب ابع كلی دولى الس ؤتمر ال ات الم اعد فعالی المس
 14والعلوم االنسانیة بجامعة قناة السویس بالتعاون مع كلیة التربیة األساسیة بجامعة بابل بالعراق  في الفترة من 

ة ــــــیة الصحـــــــالرعای( وان بورقة بحث بعنــــــــــ) لعراق عبر العصور مصر وا( ومحوره  2015ابریل   16-
 ).م   847 – 750/ ھـ  223- 132الل العصر العباسى األول ــــــراق خـــــــــي العــــف

 - : القرار  
 .وافق مجلس الكلیة

  
ة  باحاطة    / كتاب السیدة الدكتورة .11 ة والرومانی عبیر قاسم  القائم بعمل رئیس مجلس قسم اآلثار والدراسات الیونانی

دربین       / باشتراك الدكتورة 4/3/2015القسم  علمًا بجلستھ في  دورة المت ان خمیس الشافعي  ب ز    TOTحن بمرك
 . 3/2015/ 26-22تنمیة القدرات بجامعة دمنھور في الفترة من 

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

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

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

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

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

ي  / د.كتاب السید أ .12 ى  1/3/2015على أحمدالسید   رئیس مجلس قسم التاریخ بموافقة القسم  بجلستھ ف ور   عل حض
دكتور درس  / ةال ادي  م د ش یر محم ابع     تیس دولى الس ؤتمر ال ات الم المى فعالی اریخ االس وم  الت ة اآلداب والعل كلی

رة من       ي الفت العراق   ف ل ب   16- 14االنسانیة بجامعة قناة السویس بالتعاون مع كلیة التربیة األساسیة بجامعة باب
ـوان   ) مصر والعراق عبر العصور ( ومحوره  2015ابریل  نقر    ( بورقة بحث بعنــــــــــــــ دور السیاسي آلق س ال

 ).البرسقى  صاحب الموصل و شحنكیة بغداد    
 - : القرار  

  .وافق مجلس الكلیة
  
  

 : المكتبةموضوعات :  سابعًا
  
بق عمید كلیة اآلداب األس) رحمھ اهللا(محمد على بھجت الفاضلى / د.األھداء الوارد إلى المكتبة وھى مكتبة أ .1

 .ورئیس قسم الجغرافیا األسبق وھى عبارة عن 
   كتاب عربى  675عدد 
  كتاب أجنبى  212عدد  
  دوریة عربى  426عدد  
  دوریة أجنبى  96عدد  
  رسالة ماجستیر  44عدد  
  رسالة دكتوراة 23عدد  
  األبحاث 113عدد  
  دلیل وندوة مؤتمر 128عدد  
 خطاب شكر وافقت اللجنة على قبول األھداء مع توجیھ:. القرار . 

 - : القرار  
 .أحیط مجلس الكلیة علمًا 

  
حسنین عبد المالك / عصام كمال المصرى وھو عبارة عن مكتبة د/ األھداء الوارد إلى المكتبة من السید الدكتور .2

 .قسم الفلسفةاألستاذ المساعد بكلیات اآلداب بالجامعات اللیبیة 
  كتاب عربى 526عدد 
  كتب اجنبى 3عدد  



    

                                                                                                                                               
        Damanhur universityجامعة دمنھور                                                                                                                         
          Faculty of Artكلیة اآلداب                                                                                                                                

                                                         
  

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

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

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

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

  ==========================================================================  
      0453367942فاكس  + ت    -0453367941: ت          ~ 10 ~                          البحیرة  –دمنھور  –األبعادیة –ع الكلیات مجم                   

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

 

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

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

  دوریة 35عدد  
  رسائل علمیة 4عدد  

  .وافقت اللجنة على قبول االھداء مع توجیھ خطاب شكر: القرار 
 - : القرار  

  .أحیط مجلس الكلیة علمًا 
 
  األھداء الوارد إلى المكتبة من الجمعیة الجغرافیة المصریة وبیانتھ كاآلتى .3

  1ج – 2014) 63(العدد  
  2ج – 2014) 64(العدد  
 لجنة على قبول االھداءوافقت ال: القرار. 

 - : القرار  
  .أحیط مجلس الكلیة علمًا 

 
 عمید الكلیة/ األھداء الوارد إلى المكتبة من السید األستاذ الدكتور .4

 )كتاب 34(عبارة عن     
       نظریة علم األجتماع الكالسیكیة   ھانى خمیس أحمد عبده  
       علم األجتماع الدینى    مھدى محمد القصاص 
 األتصال الجماھیرى والمجتمع الحدیث   محمد جابر           سامیة 
            دراسات فى علم األجتماع الدینى   السید رشاد غنیم 
      دراسة فى التحلیل السوسیولوجى لتاریخ مصر األجتماعى   مریم أحمد مصطفى 
          سیكلوجیة العالقات األجتماعیة    ماھر محمود عمر 
 التكنولوجیا والتغیر األجتماعى              السید رشاد غنیم 
       مبادْى علم األجتماع     عبد اهللا عبد الرحمن 
        علم األجتماع السیاسى   عبد اهللا عبد الرحمن 
      القاموس العصرى فى العلم األجتماعى   على عبد الرازق حلبى 
               الثقافة فى مواجھة العصر   سھیلة إبراھیم 
 1علم األجتماع الحضرى ج   عة أمین رحومھ         جم 
            دراسات سوسیولوجیا معاصرة    السید رشاد غنیم 
       علم اجتماع السكان  على عبد الرازق حلبى 
      المجتمع والسیاسة     أحمد سلیمان أبو زید 
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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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 .  المستدامة للمجتمع

        الطب والمجتمع    عبد اهللا عبد الرحمن 
        مدخل إلى الفلسفة ومشكالتھا    حربى عباس عطیتو 
            تاریخ الفكر األجتماعى     غریب سید أحمد 
          علم األجتماع األقتصادى     السید محمد الراخ 
    التصنیع والمجتمع     السید عبد العاطى السید 
         سوسیولوجیا القانون    عبد اهللا عبد الرحمن 
                    التدریب العملى   السید رشاد 
                    دراسات أسریة   السید رشاد 
           دراسات سوسیو اعالمیة    محمد على البدوى 
              سوسیولوجیا المجتمعات الجدیدة    جمعة أمین سعد 
   سوسیولوجیا التربیة الحدیثة    عبد اهللا محمد عبد الرحمن 
         1لمقیاس فى البحث األجتماعى جاألحصاء وا   غریب سید أحمد 
          المجتمع والثقافة والشخصیة   السید عبد العاطى 
            علم أجتماع المعرفة بین العلم واالیدیولوجیا    سھیلة إبراھیم 
 السید عبد العاطى               البنیة والمجتمع 
 عبد اهللا عبد الرحمن            التدریب العملى 
 2011/2012ندریة كلیة اآلداب    دلیل الطالب جامعة األسك 
 Sociological text  (part 1)                                     
 Sociological text (part 2)                                    
  وافقت اللجنة على قبول االھداء مع توجیھ خطاب شكر: القرار. 

 - : القرار  
  .علمًا أحیط مجلس الكلیة 

  
  
 محمد عبد القادر وكیل الكلیة للدراسات العلیا والبحوث / د.األھداء الوارد من أ .5

  الواردة من دار الكتب الوثائقیة القومیة 2014) 45(مجلة الفھرست العدد 
 وافقت اللجنة على قبول االھداء مع توجیھ خطاب شكر: القرار 

 - : القرار  
  .أحیط مجلس الكلیة علمًا 
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  :رؤیة الكلیة 
تتطلع الكلیة إلى أن تكون مؤسسة تعلیمیة وبحثیة معتمدة تحتل 

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

أحمد عبد القوى شیر المدرس المساعد  بقسم التاریخ كتاب أجنبى من تألیفھ / لوارد إلى المكتبة من السیداألھداء ا .6
 بعنوان

The Fief Of tibnin (To Ton) and its cast in age of crusades Ad (1105 – 1266 Ah498 – 
664). 
 وافقت الجنة على قبول األھداء مع توجیھ خطاب شكر:. القرار  

 - :   القرار
  .أحیط مجلس الكلیة علمًا 

 
  

 :موضوعات الدراسات العلیا :  ًاثامن
  
اد الت   .1 رورة اعتم ة بض ام العلمی اء األقس ادة رؤس ى الس د عل االتأكی اتذة  ق اتذة واألس ادة األس نویة للس ف س ریر نص

 ).ساعات معتمدة + نظام قدیم ( المساعدین المشرفین على رسائل الماجستیر والدكتوراه  
 - :   القرار

 .وافق مجلس الكلیة
  
اال بعد دفع  )ساعات معتمدة + نظام قدیم ( عدم السماح بتشكیل لجنة الحكم والمناقشة لطالب الماجستیر والدكتوراه .2

 .الرسوم الدراسیة للسنوات كافة
 - : القرار  

 .وافق مجلس الكلیة
  
ة      .3 اریر الدوری ا  التق ایر    (إعتماد مجلس قسم الجغرافی نویة ین ف س ا     ) م  2015نص ات العلی الب الدراس الخاصة بط

 .م 2015-3-1ماجستیر ودكتوراة  وذلك بجلستة المنعقدة بتاریخ 
 - : القرار  

 .وافق مجلس الكلیة
  
ة        .4 اریر الدوری اع التق م اإلجتم ایر    (إعتماد مجلس قس نویة ین ف س ا     ) م  2015نص ات العلی الب الدراس الخاصة بط

 . م 2015/ 2/3نعقدة بتاریخ ماجستیر ودكتوراة وذلك فى جلستھ الم
 - : القرار  

  .وافق مجلس الكلیة
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  :رؤیة الكلیة 
تتطلع الكلیة إلى أن تكون مؤسسة تعلیمیة وبحثیة معتمدة تحتل 
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تماع  فى موضوع منى أحمد على منصور  المسجلة  لدرجة  الماجستیر بقسم  اإلج/  تعدیل موضوع بحث الطالب   .5

ال  "  :  ة بمحا   –أزمة التنظیم النقابى فى مصر وإنعكاساتھا على تغیر ثقافة اإلحتجاج لدى العم فظة  دراسة تطبیقی
دیل     )    م 2012 -2005( الغربیة  فى الفترة من  د التع وع بع ر      : "  لیصبح الموض ى مص ابى ف ة التنظیم النق أزم

ال   رة من         –وإنعكاساتھا على تغیر ثقافة اإلحتجاج لدى العم ى الفت رة   ف ة بمحافظة البحی  -2005( دراسة تطبیقی
 م 2015/ 2/3موافقة مجلس القسم  ھر الموضوع بناءا علىعلما بأن ھذا التغییر فى العنوان ال یمس جو)  م 2012

 - : القرار  
  .وافق مجلس الكلیة

  
ن    0رھام فایز رضوان   / إعادة تشكیل لجنة الحكم والمناقشة  للطالبة   .6 ى اآلداب م المسجلة   لدرجة الدكتوراة   ف

التغیر اإلجتماعى والتشریع فى "  فى موضوع   2015/ 2/3قسم اإلجتماع  بناء على موافقة مجلس القسم بتاریخ 
رى   ع المص یة        –المجتم وال الشخص انون األح واد ق بعض م ة ل ة تحلیلی ك للظ" دراس ـ وذل روف ــــــــــــــــ

/ د.ا أـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرض لھـــــــــــــــتى تعــــــــة الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة الصعبـــــــــــــــالمرضی
  : محمود عبد الحمید حسن   لیصبح التشكیل على النحو التالى 

  أستاذ علم اإلجتماع بكلیة األداب جامعة اإلسكندریة ئیسا ومناقشا      السید عبد العاطى                       ر/  د0ا
  أستاذ  علم اإلجتماع بكلیة األداب جامعة دمیاط          محمود عبد الحمید حسن                 مناقشا        / د.أ
أستاذ علم اإلجتماع المساعد بكلیة األداب جامعة     مشرفا                          مجدى أحمد بیومى                 /  د

  دمنھور 
  .م 2010علما بأن تاریخ التسجیل فصل الخریف 

 - : القرار  
  .وافق مجلس الكلیة

  
ا و            / طالب  منح ال .7 ة وآدابھ ة العربی ن قسم  اللغ ى االداب م تیر   ف لیمان الشامى  درجةالماجس اح س د الفت ماھر عب

 –شخصیة المسلم فى القصص القرآنى : فى موضوع ) بتقدیر ممتاز مع التوصیة بالطبع ( اللغات الشرقیة وآدابھا 
ى        م  ف س  القس ة مجل ى موافق اء عل یریة   بن ة تفس ویبات    2015/ 1/3دراس ب  التص م  الطال د ان ات ك بع م وذل

 والمالحظات التى ابدتھا لجنة الحكم والمناقشة ، 
 - : القرار  

 .وافق مجلس الكلیة
  
فى ) بتقدیر ممتاز ( عماد الدین محمد السید محمد  درجةالماجستیر   فى االداب من قسم  الجغرافیا  / منح الطالب   .8

جیولوجیة النشأة بجنوب سیناء  بناء على موافقة مجلس  القسم  فى   –یة جیومورفولوجیة لبثنیلت النھر:موضوع 
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  :رؤیة الكلیة 
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م وذلك بعد ان اتم  الطالب  التصویبات والمالحظات التى ابدتھا لجنة الحكم والمناقشة ، علما بأن تاریخ 2015/ 1/3
 .15/1/2015المناقشة 

 - : القرار  
 .وافق مجلس الكلیة

  
رف  ( ھاللى   درجةالدكتوراة    فى االداب من قسم  الجغرافیا  عبیر على فرغلى / منح الطالبة    .9 بتقدیر مرتبة الش

"   دراسة فى الجیومورفولوجیا التطبیقیة  –نطاق الطریق الساحلى الدولى بین دمیاط ورفح :فى موضوع ) األولى  
ى      س  القسم  ف و     2015/ 1/2بناء على موافقة مجل ة   التص د ان اتمت   الطالب ك بع ى   م وذل ات الت یبات والمالحظ

 . ابدتھا لجنة الحكم والمناقشة 
 - : القرار  

 .وافق مجلس الكلیة
  

ا       / مد فترة تسجیل بحث الطالبة  .10 عبة الجغرافی ا ش م الجغرافی رحاب على فتحى شبل   المقید  لدرجة الماجستیر   قس
ان   دة عام ن -لم ى 2015/ 25/1م س 24/1/2017وحت ة مجل ى موافق اء عل ك بن ى  م  وذل م ف م  2015/ 1/3القس

 م2010وموافقة لجنة اإلشراف علما بأن تاریخ  التسجیل 
 - : القرار  

 .وافق مجلس الكلیة
  

ب   .11 ث الطال جیل بح رة تس د فت عبة    / م ا ش م الجغرافی تیر   قس ة الماجس د  لدرج راھیم    المقی د اب ار حام د مخت أحم
م  وذلك بناء على موافقة مجلس القسم 10/9/2017ى وحت2015/ 11/3الجغرافیا   لمدة ستة أشھرأستثنائیة   من 

 م2010م  وموافقة لجنة اإلشراف علما بأن تاریخ  التسجیل 2015/ 1/3فى 
 - : القرار  

 .وافق مجلس الكلیة
  

ة            / مد فترة تسجیل بحث الطالب  .12 ة العربی م اللغ تیر   قس د  لدرجة الماجس و عیسى    المقی راھیم اب د اب ین محم حس
م  وذلك 8/911/2015وحتى 2014/ 9/11لغات الشرقیة وآدابھا تخصص نقد وبالغة   لمدة عام    من وآدابھا و ال

 م2009/ 9/11م  وموافقة لجنة اإلشراف علما بأن تاریخ  التسجیل2015/ 1/3بناء على موافقة مجلس القسم فى 
 - : القرار  

 .وافق مجلس الكلیة
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  :رؤیة الكلیة 
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و   " المسجلة لدرجة الماجستیر فى الجغرافیة فى موضوع  -رباسنت عادل عبده عاشو/ اعادة قید الطالبة  .13 ة اب مدین
ارا من    / د.باشراف أ" دراسة فى جغرافیة العمران  –حمص  م اعتب  10/1/2015عبد العظیم احمد عبد العظیم وذل

   2015/ 1/3بناء على موافقة مجلس القسم بتاریخ 
 - : القرار  

 .وافق مجلس الكلیة
  

ارا    -عبیر السید محمود الشاذلى   /إیقاف قید الطالبة   .14 المقیدة  لدرجة الماجستیر  بقسم  الجغرافیا  لمدة عام  اعتب
جیل  9/2/2016الى  10/2/2015من  م بجلستھ       2007م علما بأن تاریخ التس س  القس ة مجل ى موافق اء عل م  ، بن

 .م وذلك بعد موافقة لجنة اإلشراف 2015/ 1/3المنعقده فى 
 - : القرار  
 .جلس الكلیةوافق م

  
م  على أن یتحمل الطالب خریج كلیة التربیة 1/3/2015موافقة مجلس قسم اللغة العربیة بجلستھ المنعقدة بتاریخ   .15

ة        م اللغ تیر بقس ى درجة الماجس ل عل قسم لغة عربیة بالجامعات المصریة وجامعة األزھر الذین یرغبون فى الحص
 : وھذه المواد ھى  12الئحة المادة رقم العربیة بدراسة أربع مواد وفق ماتنص علیھ ال

  الفرقة األولى :   علم عروض  
  الفرقة الثانیة :     نحو          

  الفرقة الثالثة :    علم اللغة      
  الفرقة الرابعة :    علم المعانى   

  -:اللجنة  قرار 
ص     یعاد الموضوع للقسم لتحدید عدد المواد بحیث التقل عن ست ساعات للمتخ       ر المتخص واد لغی ة م صص وثمانی

  بناء على قرار مجلس الكلیة 
 - : القرار  

 .وافق مجلس الكلیة على قرار لجنة الدراسات العلیا 
  

ول              .16 ى مقب لین عل ة الحاص ة العربی ام اللغ ن خریجى أقس الب م ى السماح للط ة  عل موافقة  مجلس قسم اللغة العربی
  لطالب ثمانى مواد لمدة سنة كاملھ وكذلك غیر خریجى قسم اللغة العربیة اإللتحاق بالدراسات العلیا على أن یتحمل ا

  الفرقة األولى : الفرقة األولى                                           علم عروض : أدب جاھلى 
  ة الثانیة الفرق: نحو                                    الفرقة الثانیة                   : بدیع          
  الفرقة الثالثة : علم اللغة                                              الفرقة الثالثھ            : شعر حدیث  
  الفرقة الرابعة : علم المعانى                                          الفرقة الرابعھ          : نقد حدیث    
  :قرار اللجنة 
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  :رؤیة الكلیة 
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المنافسة محلیأ و اقلیمًیا من خالل برامج دراسیة متمیزة فى 
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 .وع الى الفصل القادم لزیادة االعباء التدریسیة على اعضاء ھیئة التدریسارجاء الموض
 - : القرار  

 .وافق مجلس الكلیة على قرار لجنة الدراسات العلیا
  

ھ إستبعاد الطالب             .17 ریة ، وعلی ات المص وح بالجامع یم المفت الب التعل ة  إستبعاد ط ة العربی موافقة  مجلس قسم اللغ
 . الذین تم قبولھم سھوا 

 - : القرار  
 .وافق مجلس الكلیة

  
ة     .18 اء ھیئ ة أعض النظر في عدم قبول طالب مرحلة الماجستیر باالقسام العلمیة الحاصلین على تقدیر مقبول نظرا لقل

 .التدریس من األساتذة واألساتذة المساعدین و كثرة األعباء التدریسیة 
  :قرار اللجنة 

  .وافقت اللجنة باالجماع 
 - : القرار  
 .جلس الكلیة على قرار لجنة الدراسات العلیاوافق م

  
آمال محمد ابو الزین كشك    المقید  لدرجة الماجستیر   قسم الفلسفة شعبة الفلسفة / مد فترة تسجیل بحث الطالبة  .19

ن  ام  م دة ع ا  لم ى 2015/ 15/2وتاریخھ ى  14/2/2016وحت م ف س القس ة مجل ى موافق اء عل ك بن / 26/2م  وذل
 . م 2009/ 19/2جنة اإلشراف علما بأن تاریخ  التسجیل م  وموافقة ل2015

 - : القرار  
 .وافق مجلس الكلیة

  
زینب على حسن العبد  درجةالماجستیر   فى االداب  من قسم  الفلسفة شعبة الفلسفة وتاریخھا  فى / منح الطالبة    .20

ة مجلس  القسم        :موضوع  ى موافق اء عل ى   الحكم الجمالى فى فلسفة فتجنشتین  بن د ان   2015/ 5/3ف ك بع م وذل
 . اتمت   الطالبة   التصویبات والمالحظات التى ابدتھا لجنة الحكم والمناقشة 

 - : القرار  
  .وافق مجلس الكلیة

  
ة      .21 اریخ           / مد فترة تسجیل بحث الطالب دكتوراة    بقسم الت جلة  لدرجة ال ى   المس رحمن عیس د ال ب عیسى عب زین

ن        واألثار المصریة واإلسالمیة ارا   م ان إعتب ى  2015/ 12/3لمدة عام  ث ى    11/3/2016م وحت اء عل ك بن م وذل
 . م 2007/ 12/3م  وموافقة لجنة اإلشراف علما بأن تاریخ  التسجیل 2015/ 1/3موافقة مجلس القسم فى 
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=========================================================  

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

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

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

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

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

 - : القرار  
  .وافق مجلس الكلیة

  
ر    / تشكیل لجنة الحكم والمناقشة  للطالب   .22 د حج د محم ن       0محمود أحم ى اآلداب م جل  لدرجة الماجستیر   ف المس

وع     2015/ 1/3قسم التاریخ   بناء على موافقة مجلس القسم بتاریخ  ر      " فى موض ى مص راد ف ل األف ادر دخ مص
  : على النحو التالى "  القدیمة حتى نھایة الدولة الحدیثة 

ى  /  د0ا د مح ن محم عدى  رئیسا ومناقش    حس دین الس ار    اال اریخ وحض تاذ ت أداب    أس دیم ب ى الق رق األدن ر والش ة مص
  اإلسكندریة 

مشرفا                 أستاذ  تاریخ وحضارة مصر والشرق األدنى القدیم           فایزة محمود صقر                    / د.أ
  بأداب دمنھور   

أداب    أستاذ تاریخ وح مناقشا                      م حد عبد السالم إبراھیعبد الوا/ د.أ دیم ب ى الق ضارة مصر والشرق األدن
  اإلسكندریة 

      أستاذ التاریخ القدیم المساعد بآداب دمنھورمشرفًا                              عبد المنعم مجاھد   /  د
                                                 . 14/7/2008علما بأن تاریخ التسجیل 

 - : القرار  
  .الكلیة وافق مجلس

  
جل  لدرجة الماجستیر     0 ى محمد أبو شبانھ خالد مصطف/ تشكیل لجنة الحكم والمناقشة  للطالب   .23 ص  المس ( تخص

الفروق " فى موضوع   2015/ 1/3بناء على موافقة مجلس القسم بتاریخ   لغة العربیةفى اآلداب من قسم ال  )لغة 
  : التالى  على النحو"  اللغویة بین قراءتى عاصم و أبي عمر 

دالحافظ         /  د0ا راج عب ود ف ا ومناقش    محم تاذ                      ارئیس ة اآلداب     أس ة بكلی ة العربی رغ بقسم اللغ المتف
  جامعة دمنھور

ة                       مناقشًا                              ممدوح عبدالرحمن/ د.أ وم جامع ةدار العل ة بكلی ة العربی رئیس قسم اللغ
  المنیا

رفاً م             مجدى محمد حسین/ د.أ ة                                     ش ة االداب جامع ة بكلی ة العربی یس قسم اللغ رئ
  دمنھور
 - : القرار  

 .وافق مجلس الكلیة
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  .ظھرا الواحدة بعد الالساعة ھذا وقد انتھى االجتماع 
         

  رئیس المجلس وعمید الكلیة                                                     أمین المجلس         
  
                                    ماجد محمد شعلھ/ د.أ                                                      مجدي محمد حسین/ د.أ

 


