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  :رسالة الكلیة 
وم اإلنسانیة    ى  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 سوق 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   ة الخریجین، و إتاحة الفرصة لھا لمتابعة الجدید من العلوم و المعارف و الخبراتو طالبھا ، و استخدام وسائل تعلیمیة حدیثة ،و متابع

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  ریجیھا إلىبأساتذتھا وخ 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

  2015/2016لعام الجامعيا ثامنلامحضر مجلس الكلیة 
  9/3/2016  الموافق ربعاءاألالمنعقد یوم 

**********  
ام  / ستاذ الدكتورالسید األ  برئاسةعشرة   حادیةاجتمع مجلس الكلیة في تمام الساعة ال     د    محمد رفعت االم عمی

 -:بحضور كل من الكلیة 
 لشئون التعلیم والطالب وكیل الكلیة      على أحمد السید/د.أ .1
 ورئیس مجلس قسم الجغرافیا وكیل الكلیة للدراسات العلیا والبحوث    محمد عبدالقادر عبدالحمید/ د.أ .2
 وكیل الكلیة لشئون خدمة المجتمع وتنمیة البیئة    عبد العظیم احمد عبدالعظیم/ د.أ .3
 رئیس مجلس قسم اللغةاالنجلیزیة    ایمان حلمى الملیجى. د.أ .4
 األستاذ بقسم التاریخ    المنعم محمد مجاھدعبد/ د.أ .5
 بقسم الفلسفةالمتفرغ األستاذ       میالد زكى غالي/ د.أ .6
 األستاذ المتفرغ قسم اللغة العربیة    عبدالواحد حسن الشیخ/ د.أ .7
 قسم الجغرافیا ب األستاذ المتفرغ   عالء الدین حسین عزت شلبي     /د.أ .8
 ئیس مجلس قسم اآلثارالقائم بعمل ر      عبیر عبدالمحسن قاسم. د .9

 القائم بعمل رئیس مجلس قسم الفلسفة      عصام كمال المصري. د .10
 القائم بعمل رئیس مجلس اللغة العربیة      محمد محمود أبوعلى. د .11
 مجلس قسم االجتماع المشرف على          حمدى على أحمد على. د .12
 الفلسفةالمدرس بقسم     حسام محمد السعید رحومة. د .13
 المدیر التنفیذي لوحدة ضمان الجودة بالكلیة    لنضروفدى السید أبوا. د .14
 مدیر وحدة الخدمات االلكترونیة       أحمد عطیة حمیدة. د .15
 أمین الكلیة     ابراھیم سعد الشرقاوي/ السید  .16
  إداري                     منى سعد بخاتي/ اآلنسة  .17

 ماجد محمد شعلھ / د.ودعى الى الحضور السید أ
  
  
  

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

 رین   ورئیس المجلس عمید الكلیة  محمد رفعت االمام / د.في بدایة االجتماع رحب السید أ  بجمیع السادة الحاض
ة    دًا للكلی ا ش  ¸ مع تقدیم جزیل الشكر رسمیًا للقیادة السیاسیة على تكلیفھ عمی ي      كم ھم ف ن أس ل م یادتھ ك كر س

 .دون وجوده الن التحدى كان كبیرًا جدا للحیلولھ سعىاختیاره وكل من 
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 ماجد محمد شعلھ على جھود سیادتھ البناءة واالیجابیة طوال / د.ثم تقدم سیادتھ بخالص الشكر والتقدیر للسید أ
 .فترة عمادتھ للكلیة

 من أبطال كلیة االداب  لما لدى سیادتھ  ى أحمد السید بصفتھ بطالعل/ د.كما تقدم سیادتھ بالشكر والتقدیر للسید أ
ب      حمن ارادة وت ذا المنص ي ھ ھار والمعایشة ف ع      ¸ دى وقدره على االنص ھد الجمی ھ ویش ون مثل ى  أن یك وتمن

 .بدوره البناء في الكلیة
         ید أ كر للس دیم الش ع تق رین م ادة الحاض ع الس دیر لجمی كر والتق یادتھ بالش دم س ا تق د  / د.كم دالعظیم أحم عب

یادتھ  ل منصب   عبدالعظیم باعتبار  اننا رجل واحد عند الترشیح للعمادة وتمنى  لس ي المستقبل ان     نی ادة ف العم
 .شاء اهللا

 ى و       / د.للسید أ رسیادتھ بالشكر والتقدی واختتم ا ل ى منحھ ھ الت ى ثقت ة عل عبید عبدالعاطى صالح رئیس الجامع
 .على قدرتى على حسن سیر العمل وادارة الكلیة تفھمھ حجم المسئولیة و اطمئنانھ

  ثم شرع سیادتھ في موضوعات المجلس على النحو التالي: 
 

  -:موضوعات اإلحاطة : أوال 
  

 . بجلستھ السابقة لتصدیق على محضر مجلس الكلیةتم ا .1
ت بمج  .2 ى طرح ة الت وعات العام ابقة  ،   الموض ة الس س الجامع داء ومجل س العم كر ل اء والش ن  الثن س م مجل

ودة و       الجامعة  ة والج ة االلكترونی ص البواب ا یخ ل م ات     وت ITعلى وضع كلیة اآلداب في ك ین كلی ن ب ا م میزھ
 .الجامعة

ن        - دًال م ة ب الوطن والوطنی وطنى واقناعھ ب تأكید مجلس الجامعة على ضرورة التركیز على الطالب في العمل ال
كلیة بأن كلیة اآلداب ستكون صاحبة مبادرة الثقافة الوطنیة عمید ال/ د.الكالم في الدین و السیاسة و أكد السید أ

توى                ى مس د عل یكون جدی ة دمنھور و ھذا س ى جامع ھ عل ذلك لتطبیق ور ل ع تص یتم وض ا و س في الجامعة كلھ
 .الجامعات المصریة حیث أن كل قسم لھ أفكاره لتنفیذ مبادرة الثقافة الوطنیة 

ي اجتماع    - ات ف ى للجامع س األعل د المجل ائلة     ھ تأكی ات والمس ودة بالكلی ل الج رورة تفعی وان بض ر بأس االخی
ذا               ة و ھ ادارة الجامع ھریًا ب رتین ش ة و م ھریًا بالكلی رات ش ة م ودة أربع اع للج د اجتم وا عق والمحاسبة و طلب
ة           ة واالداری ام العلمی اء األقس ق رؤس ك عن طری یتم ذل یم وس الموضوع سیكون ملزم للجمیع ومعیار مھم للتقی

و  وف تك تم  وس ى أن ی ودة عل ات الج ذ متطلب تراتیجیة لتنفی ع اس ل ووض ة العم ع آلی د وض ع بع ھ للجمی ن ملزم
 .وبعد أن یعرف الجمیع مسئولیاتھ وواجباتھ 2015/2016ھ سى الثانیتطبیقھا بدایة من الفصل الدرا

 .األجالء المتمیزین فیھ نخبة الكلیة من األساتذة  عاقتراح أن یكون یوم مجلس الكلیة یوم عید للكلیة حیث یتجم -
  

  : ITات وحدة تكنولوجیا المعلومموضوعات :   ًانیثا
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المنافسة محلیأ و اقلیمًیا من خالل برامج دراسیة متمیزة فى 
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دیر    / المقدم من السیدالدكتور  2016 فبرایرعن شھر  احیط مجلس الكلیة علمًا بالتقریر الشھري  .1 ة  الم د عطی أحم
ماجد محمد شعلھ / د.والتقدیر لكل من السید أكر مع تقدیم الش بھ من موضوعات ما جاء اقر و  ITالتنفیذي لوحدة 

 .بالكلیة  ITمن جھد ممیز في انشاء وتأسیس وحدة  هعالء الدین حسین شلبي  على ما بذال/ د.و السید أ
  

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

 :لجودة  وحدة ا ) أ(
/ السید شحاتھ عضو مجلس إدارة وحدة الجودة بالكلیة بإعتذار مدیرھا التنفیذي السید الدكتور / أفاد السید الدكتور  -

وفدي أبوالنضر ألسباب صحیة ، وطمأن بدایة اللجنة عن سیر العمل بالوحدة و التقدم في مشروع دعم الفاعلیة 
التقریر الخاص بالوحدة لشھر مارس سوف ُیرفع مباشرة إلى مجلس الكلیة ، ة و المعاییر وأفاد بأن ـــــــــالتعلیمی

 .ووافقھ باقي أعضاء اللجنة على ذلك 

  : MISوحدة  ) ب(
اللجنة برفع ستة أقسام لنتائجھم على موقع الكلیة و   ITأحمد عطیھ المدیر التنفیذي لوحدة / أفاد السید الدكتور  -

  .یتم رفع نتائج القسم األخیر قبل انتھاء ھذا األسبوع  مقرر اللجنة بأنھ سوف.د.أضاف السید أ
ناقشت اللجنة مع  الزمیل مدیر الوحدة مشكلة بطء استخراج كارنیھات الطالب و علیھ تقرر مطالبة إدارة الكلیة  -

لكلیة ، و إصالح الماكینة الوحیدة الخاصة باستخراج الكارنیھات با: بأمرین أساسیین للتخلص من ھذه المشكلة أوالھما 
  .شراء ماكینة إضافیة باعتبار األمر حتمي مع تزاید أعداد الطالب بالكلیة بشكل واضح في العامین األخیرین : ثانیھا 

  :وحدة تطویر نظم تقویم الطالب و االمتحانات ) ج(         
) ورقة  50( حیح جمیع المواد بدور عبد المقصود المدیر التنفیذي للوحدة باالنتھاء من تص/ أفادت السیدة الدكتورة  -

  ) .ورقة  25302( بإجمالي  19/2/2016و تم االنتھاء منھا یوم الخمیس  19/1/2016تم البدء فیھا من 
إبراھیم غازي المدیر التنفیذي لوحدة القیاس و التقویم بالجامعة ، بأن / كما أفادت سیادتھا بأن السید الدكتور  -

  .و یترتب علیھ تغییر الشعار ) وحدة القیاس و التقویم ( ستخدامھ الحقًا ھو المسمى الجدید للوحدة الواجب ا
  . من بین الشعارین المقترحین للوحدة )  1( وافقت اللجنة على إقرار شعار نموذج رقم  -
أن یتولى  ناقشت اللجنة جانبًا من المشاكل التي تعتري الوحدة و التعامل مع أوراق اإلجابة و انتھت إلى الموافقة على -

أستاذ المادة اإلشراف على الحالة االمتحانیة اإللیكترونیة للطالب في المقرر الخاص بھ و الوصول بھا إلى مرحلة 
  .إظھار النتیجة و ذلك من خالل دعم قسمھ العلمي لھ وقت الحاجة بما یراه مناسبًا 

 - : القرار  
ووحدة القیاس والتقویم   MISدة ضمان الجودة ووحدة أحیط مجلس الكلیة علما و أقر كل ما جاء من موضوعات بوح

  .المسمى الجدید للوحدة 
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مرحلتى اللیسانس والدراسات العلیا تسھم فى الرقى و التنمیة 

 .  المستدامة للمجتمع

  
یوم األحد الموافق  2016-2015وافقت اللجنة على بدء االمتحانات الشفھیة للفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي  - 2

لك من خالل جداول لیس فیھا یوم السبت ، و ذ 24/4/2016و لمدة أسبوعین حتى یوم األحد الموافق  10/4/2016
امتحانیة ُتعلق في األقسام و على البوابة اإللیكترونیة قبل انعقاد االمتحانات موضحًا فیھا اللجان مع تسلیم نسخة 

الوكیل المختص ، و یلي ذلك بأیام ثالثة تسلیم كل قسم لقوائم الجلسات ، و كذلك / لمكتب السید األستاذ الدكتور 
  .بالطالب موقعة من كل منھم  تسلیم قوائم الدرجات الخاصة

 - : القرار  
  .وافق مجلس الكلیة 

 
موعدًا لبدایة االمتحانات التحریریة بواقع ثالثة  24/5/2016وافقت اللجنة على مقترح تحدید یوم الثالثاء الموافق  - 3

 .أیام في األسبوع على ثالث فترات 
 - : القرار  

  .وافق مجلس الكلیة 
  
 .سال األقسام تقاریر لجان فحص الكتاب الجامعي للفصل الدراسي الثاني ھذا الشھر أكدت اللجنة على ضرورة إر - 4

 - : القرار  
  .وافق مجلس الكلیة 

 
أكدت اللجنة على ضرورة تفعیل قرار مجلس الكلیة الخاص بتوفیر الجامعة الدعم المالي الالزم للقیام بزیارة  - 5

ة بمحافظتي األقصر وأسوان لمدة سبعة أیام ، وفقا لما اقترحھ میدانیة لطالب شعبة اآلثار المصریة للمناطق األثری
 .قسم التاریخ من قبل 

 - : القرار  
  .وافق مجلس الكلیة 

  
الیونانیة و الرومانیة و الفلسفة ، و تھیب والدراسات  اعتمدت اللجنة تقریر الدعم الطالبي المرفوع من قسم اآلثار  - 6

 .باألقسام األخرى رفعھ 
 - : القرار  

  .یط مجلس الكلیة علما أح
 
وافقت اللجنة على الخطاب المرفوع من قسم اللغة العربیة بشأن إعفاء طالب الفرقة الثالثة المحولین من كلیة دار  - 7

، و ذلك عن طریق تعدیل المقاصة الخاصة بالطالب بإشراف من قسم اللغة ) علم اللغة ( العلوم من دراسة مادة 
 .العربیة 

 - : القرار  
  .جلس الكلیة وافق م
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  :رؤیة الكلیة 
تتطلع الكلیة إلى أن تكون مؤسسة تعلیمیة وبحثیة معتمدة تحتل 

مستوى  ریجیھا إلىبأساتذتھا وخ 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

 
أقرت اللجنة الخطابین المرفوعین من قسمي اللغة العربیة و االجتماع االمتضمنین عمل دورات لرفع الكفاءة  - 8

الطالبیة للطالب المتعثرین ، و تثني اللجنة على جھودھما ، و المطلوب أن تقوم باقي األقسام باإلجراء ذاتھ طالما 
 .وم رفضت األقسام جمیعا مبدأ عقد دورات برس

 - : القرار  
  .وافق مجلس الكلیة 

 
 2016-2015وافقت اللجنة على االنتدابات الخاصة بقسم اللغة االنجلیزیة للفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي  - 9

 :على النحو اآلتي 
 .جامعة فاروس باإلسكندریة  –ساعات أسبوعیًا 3 –أدب مقارن : إیمان محمد حلمي الملیجي .د.أ -
 .جامعة دمنھور  –كلیة الصیدلة  –ساعتان أسبوعیًا  –اللغة اإلنجلیزیة :  أسماء الشیخ.د -
 .جامعة دمنھور  –كلیة الزراعة  –ساعات أسبوعیًا  4 –اللغة اإلنجلیزیة : احمد المحص .أ -

 - : القرار  
  .وافق مجلس الكلیة 

  
ئون التعلیم والطالب لجمیع األقسام وكیل الكلیة لش/ د.عمید الكلیة على ضرورة مخاطبة السید أ/ د.أكد السید أ   - 10

 .العلمیة لموافاة ادارة الكلیة بایجابیات و سلبیات االمتحان االلكترونى واالقتراحات 
  
  

  : الدراسات العلیا والعالقات الثقافیة موضوعات :   ًارابع
  

  :موضوعات الدراسات العلیا : أوال
  

لماجستیر فى اآلداب من قسم الجغرافیة لمدة عام ثاٍن ابتداًء عبیر الشاذلي المسجلة لدرجة ا/ إیقاف قید الطالبة  .1
 . م، وحسب لجنة اإلشراف وحسب المرفق 11/2/2017م وحتى 12/2/2016من 
 - : القرار  

  .وافق مجلس الكلیة 
  
المسجلة لدرجة الماجستیر فى اآلداب بنظام  0ھند جالل یوسف عاقول  / تشكیل لجنة الحكم والمناقشة  للطالبة  .2

م   2016/ 2/3لساعات المعتمدة من قسم اآلثار والدراسات الیونانیة والرومانیة بناء على موافقة مجلس القسم ا
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  :رؤیة الكلیة 
تتطلع الكلیة إلى أن تكون مؤسسة تعلیمیة وبحثیة معتمدة تحتل 

مستوى  ریجیھا إلىبأساتذتھا وخ 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

ر   : " فى موضوع" ى األث اظ عل ة   –" نقل المعابد بین القیمة األثریة والتاریخة واستمراریة الحف دراسة تطبیقی
  : نحو التالى لیصبح التشكیل على ال  -على معبد الرأس السوداء باإلسكندریة

مشر محمد ھالل/ د.أ -
 ًفا

 جامعة اإلسكندریة - عمید كلیة الفنون الجمیلة 

عزت زكي حامد / د.أ -
 قادوس

مناق
 شا

 جامعة اإلسكندریة –أستاذ اآلثار الیونانیة والرومانیة 

مشر عبیر قاسم/ د -
 فا

والقائم  - أستاذ اآلثار الیونانیة والرومانیة المساعد بالكلیة
 ئیس القسمبعمل ر

سعید سعد محمد /د -
 بدر

مناق
 ًشا

 جامعة اإلسكندریة –أستاذ الفنون الجمیلة المساعد 

  .م2012فصل الربیع : علما بأن تاریخ التسجیل
 - : القرار  

  .وافق مجلس الكلیة 
  
ار ا  2016/ 2/3موافقة مجلس قسم االجتماع  بجلستھ المنعقدة بتاریخ  .3 ة االختب امل  م على اعتماد تقریر لجن لش

اع شعبة             دة بقسم االجتم اعات  المعتم دكتوراه بنظام الس راھیم والمسجلة لدرجة ال داوي إب للطالبة نسرین ھن
 . االتصال واإلعالم

 - : القرار  
  .وافق مجلس الكلیة 

  
اریخ          .4 دة بت تھ المنعق ة  بجلس ة اإلنجلیزی م اللغ س قس ة مجل ا    1/2/2016موافق ات العلی تح الدراس ى ف م  عل

م، وذلك بناًء على قرار مجلس 2016شعبة أدب إنجلیزي بدًءا من فصل الخریف سبتمبر ) ودكتوراهماجستیر (
ود أ          ى وج اًء عل ص، وبن ي التخص بعض ف ین ل ة مكملت ة التربی / د.الجامعة الذي ینص على أن كلیة اآلداب وكلی

 .محمد داود أستاذ مساعد/ إیمان الملیجي د
 - : القرار  

  .وافق مجلس الكلیة 
  

نظام  (المسجل لدرجة الماجستیر فى اآلداب    0قطب أنور قطب محمد  / یل لجنة الحكم والمناقشة  للطالبة تشك .5
اریخ   ) قدیم المي  (من قسم التاریخ واآلثار المصریة واإلسالمیة شعبة الت اریخ إس ة مجلس     ) ت ى موافق اء عل بن

ي  : " فى موضوع"م   2016/ 2/3القسم  ن عل لیحي    الملك المكرم أحمد بن محمد ب ن الص ـ  477 – 459ب / ھ
  : لیصبح التشكیل على النحو التالى "  م1091 – 1066

ار حأ/ د.أ د مخت م
 العبادي

رًفا  مش
ی ورئ

ارتھ     المي وحض اریخ اإلس تاذ الت ة اآلداب   –أس ة   -كلی جامع
 اإلسكندریة
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  :رؤیة الكلیة 
تتطلع الكلیة إلى أن تكون مؤسسة تعلیمیة وبحثیة معتمدة تحتل 

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

 .  المستدامة للمجتمع

 ًسا
ود  / د.أ ي محم عفیف

 إبراھیم
ارتھ    مناقشا المي وحض اریخ اإلس تاذ الت ة اآلداب  –أس ة  –كلی جامع

 بنھا
ماعیل  / د د إس أحم

 الجمال
اعد     مناقًشا ارتھ المس المي وحض ة اآلداب   –أستاذ التاریخ اإلس  –كلی

 جامعة دمنھور
ي  / د د عل راھیم محم إب

 مرجونة
اعد     مشرًفا ارتھ المس المي وحض ة اآلداب   –أستاذ التاریخ اإلس  –كلی

 جامعة دمنھور
  .م14/7/2008: علما بأن تاریخ التسجیل

 - : رار  الق
  .وافق مجلس الكلیة 

  
ى اآلداب     0ھشام عبد القادر عبده عطیة  / تشكیل لجنة الحكم والمناقشة  للطالبة   .6 دكتوراه ف المسجل لدرجة ال

اریخ       ) نظام قدیم( عبة الت ریة واإلسالمیة ش ار المص اریخ واآلث اریخ إسالمي  (من قسم الت ة    ) ت ى موافق اء عل بن
م   س القس ى "م   2016/ 2/3مجل وعف ك      : " موض ة الممالی ر دول ي عص ا ف لطانیة واقطاعتھ دواوین الس ال

  : لیصبح التشكیل على النحو التالى "  م1517 – 1382/ ھـ  923 – 784الجراكسة 
مد مختار حأ/ د.أ

 العبادي
مشرًفا 

ورئی
 ًسا

جامعة  - كلیة اآلداب  –أستاذ التاریخ اإلسالمي وحضارتھ 
 اإلسكندریة

جامعة قناة  –كلیة اآلداب  –أستاذ التاریخ اإلسالمي وحضارتھ  مناقشا كرم حلمي فرحات/ د.أ
 السویس

أحمد إسماعیل / د
 الجمال

 –كلیة اآلداب  –أستاذ التاریخ اإلسالمي وحضارتھ المساعد  مناقًشا
 جامعة دمنھور

إبراھیم محمد علي / د
 مرجونة

 –داب كلیة اآل –أستاذ التاریخ اإلسالمي وحضارتھ المساعد  مشرًفا
 جامعة دمنھور

  .م2009/ 3/ 10: علما بأن تاریخ التسجیل
 - : القرار  

  .وافق مجلس الكلیة 
  

ة    .7 اریخ           / مد فترة تسجیل بحث الطالب دكتوراه  بقسم الت جلة  لدرجة ال رحمن عیسى المس د ال ى عب ب عیس زین
 12/3/2016لمدة ستة أشھور استثنائیة  ابتداء من ) تاریخ حدیث(واآلثار المصریة واإلسالمیة شعبة التاریخ 

علما  2/3/2016بجلستة فى تاریخ وذلك بناء على موافقة لجنة اإلشراف ومجلس القسم . م11/9/2016وإلى 
 .م2007/ 3/ 12ل ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبأن تاریخ  التسجی

 - : القرار  
  .وافق مجلس الكلیة 
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  :رؤیة الكلیة 
تتطلع الكلیة إلى أن تكون مؤسسة تعلیمیة وبحثیة معتمدة تحتل 
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المنافسة محلیأ و اقلیمًیا من خالل برامج دراسیة متمیزة فى 
مرحلتى اللیسانس والدراسات العلیا تسھم فى الرقى و التنمیة 

 .  المستدامة للمجتمع

دكتوراه  بق     / مد فترة تسجیل بحث الطالب    .8 جل  لدرجة ال عیدي   المس ي الص اریخ   محمد عبد الحمید عل سم الت
 10/3/2016لمدة ستة أشھور استثنائیة  ابتداء من ) تاریخ حدیث(واآلثار المصریة واإلسالمیة شعبة التاریخ 

اریخ   . م9/9/2016وإلى  ى ت ا   2/3/2016وذلك بناء على موافقة لجنة اإلشراف ومجلس القسم بجلستة ف علم
 .م2009/ 3/ 10ل ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبأن تاریخ  التسجی

 - : القرار  
  .وافق مجلس الكلیة 

  
ب    .9 ى الطال راف عل ى اآلداب         /  تعدیل لجنة اإلش دكتوراه ف وي شعیر  ، المسجلة  لدرجة ال د الق د عب بنظام  (أحم

ة  ) تاریخ وسیط( بقسم التاریخ واآلثار المصریة واإلسالمیة شعبة التاریخ)  الساعات المعتمدة بناًء على موافق
  . م2/3/2016مجلس قسم بتاریخ 

  .جامعة الزقازیق –كلیة اآلداب  –قاسم عبده قاسم             أستاذ التاریخ الوسیط / د.أ -: اإلشراف الحالي 
  .جامعة دمنھور –كلیة اآلداب  –علي أحمد السید           أستاذ التاریخ الوسیط / د.أ -

  :راف بعد التعدیل على النحو التالى لیصبح اإلش
  .جامعة الزقازیق –كلیة اآلداب  –قاسم عبده قاسم           أستاذ التاریخ الوسیط / د.أ -
  .جامعة دمنھور –كلیة اآلداب  –علي أحمد السید           أستاذ التاریخ الوسیط / د.أ -
  .معة جوتنجن بألمانیاجا–فرنك ریكسروت          أستاذ التاریخ الوسیط / د.أ -

 - : القرار  
  .وافق مجلس الكلیة 

  
ار          / تعدیل موضوع بحث الطالب  .10 اریخ واآلث ة  الماجستیر بقسم  الت وه خداش   المسجل لدرج د إنبی أحمد محم

اریخ   عبة الت المیة ش ریة واإلس دیث(المص اریخ ح وع ) ت ى موض تور  :  "  ف ناعة الدس ات ص  – 1952توجھ
بناء على موافقة " م  1956 – 1952توجھات صناعة الدستور : " وع بعد التعدیل لیصبح الموض" م  1971

جیال           2016/ 2/3مجلس القسم فى  د تس وع وال یع وھر الموض وان ال یمس ج ى العن ر ف ذا التغیی أن ھ م  علما ب
  ".جدیًدا

 - : القرار  
  .وافق مجلس الكلیة 

  
دیم  (المسجل  لدرجة الماجستیر في اآلداب   محمد سعد فھمي الشعیرة / مد فترة تسجیل بحث الطالب   .11 ام ق )  نظ

م إلى 9/8/2015لمدة عام أول  ابتداء من ) تخصص اللغة(بقسم اللغة العربیة وآدابھا واللغات الشرقیة وآدابھا 
اریخ      . م8/8/2016 ى ت س القسم بجلستة ف أن    2/3/2016وذلك بناء على موافقة لجنة اإلشراف ومجل ا ب علم

  .م9/8/2010 تاریخ  التسجیل
 - : القرار  

  .وافق مجلس الكلیة 
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مستوى  ریجیھا إلىبأساتذتھا وخ وتصل مكانة مرموقة بین نظائرھا
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  :العالقات الثقافیة والخارجیة : ثانیا 
  
محمد عبدالقادر عبدالحمید / د.من أساتذة الكلیة برئاسة السید أ 206تشكیل لجنة خماسیة لجوائز الجامعة لعام  .1

 .وكیل الكلیة للدراسات العلیا والبحوث  
 - : القرار  

  :ى تشكیل اللجنة من كل من وافق مجلس الكلیة  عل
 رئیسًا      محمد عبدالقادر عبدالحمید / د.أ -
 عضوًا        ماجد محمد شعلھ/ د.أ -
  عضوًا        عبدالمنعم محمد مجاھد/ د.أ -
 عضوًا        ایمان محمدحلمى الملیجى/ د.أ -
 عضوًا        عبدالواحد حسن الشیخ/ د.أ -
  
اریخ و    –علي احمد السید /د0كتاب السید ا .2 تاذ بقسم الت ول        األس بة حص یم والطالب بمناس ئون التعل ة لش ل الكلی وكی

سیادتھ علي مشروع بحثي ممول من أكادیمیة البحث العلمي المصریة بالتعاون مع أكادیمیة البحث العلمي االیطالیة 
   -:و التالي ــــــــــــــــــعلي النح

د تاریخ أوروبا والبحر المتوسط وایطالیا الجھة المنفذة للمشروع ھي كلیة اآلداب، جامعة دمنھور بالتعاون مع معھ .1
0  

 -:أعضاء الفریق البحثي وھم  .2
ة اآلداب     / د0ا .3 اریخ بكلی م الت طي بقس ور الوس اریخ العص تاذ ت ید ، اس د الس ي احم ور                               –عل ة دمنھ جامع

 رئیسا للمشروع
اریخ         0د .4 م الت طي بقس ور الوس اریخ العص تاذ ت یم ، اس ولي تم ة اآلداب  المت ور                                      –بكلی ة دمنھ جامع

 نائبًا
ریة                                                             0د .5 ي المص ث العلم ة البح اریخ ، أكادیمی ي الت وراه ف ار ، دكت داهللا النج عب

 مسئول االتصال بالمشروع 
ة اآلداب    احمد محمد عبدالقوي ، مدرس تاریخ العص 0ا .6 اریخ بكلی ور                  –ور الوسطي المساعد بقسم الت ة دمنھ جامع

 المنسق العلمي ومقترح المشروع
 شریف رضا ابوشنب ، باحث ماجستیر الجامعة البریطانیة ، مصر  0ا .7
  2016/2017ألف جنیة لمدة عامین  100حصل المشروع علي الموافقة والتمویل بمبلغ  .8
ة البحث    یعد ھذا المشروع ھو  .9 األول في مجال الدراسات التاریخیة واإلنسانیة الذي یحصل علي تمویل من أكادیمی

 العلمي المصریة 
 جامعة دمنھور     –كما أن الجھة المنفذة لھ في مصر ھي كلیة اآلداب  .10

 - : القرار  
  . وافق مجلس الكلیة  

  
تھ الم     .3 المیة بجلس ریة واالس ار المص اریخ   كتاب مجلس قسم التاریخ واالث دة بت ة     2/3/2016نعق أن إحاطة اللجن بش

دكتورة  ود صقر    / علما بإلقاء السیدة األستاذة ال ایزة محم ز         –ف ي مرك ة ف رة عام م ، محاض رغ بالقس تاذ المتف االس
فبرایر  6وذلك یوم السبت الموافق " مالمح الھویة المصریة الجغرافیة قدیما وحدیثا " االبداع باالسكندریة بعنوان 

2016 . 
 - : لقرار  ا
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  :رؤیة الكلیة 
تتطلع الكلیة إلى أن تكون مؤسسة تعلیمیة وبحثیة معتمدة تحتل 
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  .أحیط مجلس الكلیة علمًا 
  
اریخ        .4 دة بت تھ المنعق المیة بجلس ریة واالس ار المص ة     2/3/2016كتاب مجلس قسم التاریخ واالث أن إحاطة اللجن بش

دولي   –ابراھیم محمد علي مرجونة / علما بمشاركة  السید الـدكتور االستاذ المساعد بالقسم في فعالیات المؤتمر ال
ن         " وم االنسانیة والعلوم االجتماعیةالرابع عشر للعل رة م الل الفت ة المتحدة خ ارات العربی ة االم د بدول -22المنعق

/ ھـ523-132الرعایة الصحیة في العراق خالل العصر العباسي االول " م  ببحث مقبول تحت عنوان 23/11/2015
 .دراسة تاریخیة " م 750-847
 - : القرار  

  .أحیط مجلس الكلیة علمًا 
  

اریخ        كتاب .5 دة بت تھ المنعق المیة بجلس ریة واالس ار المص ة     2/3/2016مجلس قسم التاریخ واالث أن إحاطة اللجن بش
وم     –تیسیر محمد محمد شادي/ علما السیدة الدكتورة ر للعل ع عش المدرس بالقسم في فعالیات المؤتمر الدولي الراب

م  ببحث 23/11/2015-22یة المتحدة خالل الفترة من المنعقد بدولة االمارات العرب" االنسانیة والعلوم االجتماعیة 
-908/ ھـ5320-295السیدة شغب ودورھا السیاسي في عھد الخلیفة المقتدر باهللا العباسي " مقبول تحت عنوان 

 م  932
 - : القرار  

  .أحیط مجلس الكلیة علمًا 
  

ة   3/2/2016بتاریخ  كتاب مجلس قسم اآلثار والدراسات الیونانیة والرومانیة بجلستھ المنعقدة .6 بشأن موافقة اللجن
االستاذ المساعد بالقسم ، ورقة بحثیة بمركز الدراسات القبطیة  -سماح محمد الصاوي / علي إلقاء السیدة الـدكتورة

 . 2016-3 -13/14لباحثي القبطیات العرب وذلك یوم " الملتقي االول " بمكتبة االسكندریة 
 - : القرار  

   .وافق مجلس الكلیة  
  

ة     3/2/2016كتاب مجلس قسم اآلثار والدراسات الیونانیة والرومانیة بجلستھ المنعقدة بتاریخ  .7 أن إحاطة اللجن بش
دكتورة  یدة ال اء الس ا بإلق د  / علم دالرحمن محم ي عب افي    –نھ ز الثق ي المرك ة ف رة عام م ، محاض درس بالقس الم

ع األث " الیوناني بعنوان  اني      عالقة اآلباء واألبناء في المجتم رح الیون الل المس ن خ ي م ات    " ین ك ضمن فعالی وذل
  0سیمنار ورشة الدراما الیونانیة 

 - : القرار  
  .أحیط مجلس الكلیة علمًا 

  

  :  المجتمع وتنمیة البیئة خدمةلجنة موضوعات :   ًاخامس
  
 . 57357عمید الكلیة بخصوص التنسیق لزیارة مستشفى سركان األطفال / د.خطاب أ .1

  .تیسیر محمد شادى للتنسیق لعمل الالزم / تكلیف الدكتورة :قرار اللجنة 

 - : القرار  
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 .  المستدامة للمجتمع

  .وافق مجلس الكلیة 

 .وكیل الكلیة لشئون خدمة المجتمع وتنمیة البیئة لعمل المؤتمر األول للكلیة / د.مناقشة العرض المقدم من أ .2

  .وافقت اللجنة على ما جاء بالصیاغة النھائیة للمؤتمر : قرار اللجنة 

 - : رار  الق

  .أحیط مجلس الكلیة عًال على أن یكون ھذا المؤتمر نواه لعقد مؤتمر عام للكلیة و مؤتمر خاص لكل قسم 

  

واألثار والتاریخ ، یا فمناقشة مشروع األطلس االلكترونى للمواقع األثریة بمحافظة البحیرة بین أقسام الجغرا .3

عبدالعظیم أحمد عبدالعظیم للتنسیق / د.و تكلیف أ ة والرومانیة  و اآلثار والدراسات الیونانی ، واالسالمیة المصریة 

 . بین األقسام العلمیة الثالثة التمام ھذا األطلس االلكترونى للبحیرة 

 - : القرار  

  .وافق مجلس الكلیة 

  

  :موضوعات وحدة ضمان الجودة :   سادسًا
  
ووافق على   9/3/2016الجودة بجلستھ في  أحیط مجلس الكلیة علمًا بمحضر اجتماع  مجلس ادارة وحدة ضمان .1

 .من الموضوعاتبھ كل ما جاء 
 

مدیر وحدة ضمان الجودة كتابة تقریر عن الوضع / عمید الكلیة و رئیس المجلس من السید الدكتور/ د.طلب السید أ .2
 .الراھن للجودة و تقدیمھ خالل أسبوع من تاریخھ متضمنًا االیجابیات والسلبیات و آلیات العالج

 
عصام كمال المصري  رئیس معیا ر التخطیط / وافق مجلس الكلیة على التشكیل المقترح من السید الدكتور .3

 :االستراتیجى على فریق العمل العداد الخطة االسترایجیة لكلیة اآلداب على النحو التالي 
 .عمید الكلیة ورئیس مشروع دعم الفاعلیة التعلیمیة    محمد رفعت االمام/ د.أ -
 معیار التخطیط االستراتیجىرئیس     م كمال المصريعصا. د -
 خبیر في التخطیط االستراتیجى ووكیل الكلیة  عبدالعظیم أحمد عبدالعظیم/ د.أ -
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=========================================================  

  :رسالة الكلیة 
وم اإلنسانیة    ى  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 سوق 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   ة الخریجین، و إتاحة الفرصة لھا لمتابعة الجدید من العلوم و المعارف و الخبراتو طالبھا ، و استخدام وسائل تعلیمیة حدیثة ،و متابع

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  ریجیھا إلىبأساتذتھا وخ 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

  ومراجع خارجىخبیر في التخطیط االستراتیجى    حسام محمد السعید رحومة. د -
  ومراجع خارجى خبیر في التخطیط االستراتیجى      محمد محمود أبوعلى . د -
  وأستاذ بقسم التاریخخبیر في التخطیط االستراتیجى      محمد مجاھدعبدالمنعم . د.أ -
  ومراجع خارجىخبیر في التخطیط االستراتیجى      ابراھیم محمد مرجونھ. د -
  أستاذ مساعد بقسم االجتماع وعضو مجلس االدارة      السید شحاتھ السید. د -
 لكلیةبا  ITمراجع خارجى ومدیر وحدة        أحمد عطیة حمیدة. د -
  عضو ھیئة معاونھ بقسم االجتماع      اسالم فوزى قطب. أ -
  الفلسفةعضو ھیئة معاونھ بقسم     زینب حمیدة عبدالعزیز. أ -
 مدرس  مادة وعضو الفریق االدارى لوحدة ضمان الجودة      كمال فرج صالح. أ -
 مدرس  مادة وعضو الفریق االدارى لوحدة ضمان الجودة      على ثابت صبري. أ -
  مدرس مادة و باحثة دكتوراه      ابوبكر  ھبھ رجب. أ -
  

  : مركز رعایة المكفوفین موضوعات :   سابعًا
  

على أحمد السید / د.بالشكر والتقدیر للسید أمحمد رفعت االمام عمید الكلیة ورئیس المجلس / د.تقدم السید أ .1
یع على استعداد للتعاون على زرعتھ الطیبھ بالكلیة بتأسیسھ مركز رعایة المكفوفین و أوضح سیادتھ أن الجم

مع المركز لیكون مركز نموذجى یخدم مجتمع محافظة البحیرة ككل مع طلب سیادتھ من قسم االجتماع ترشیح 
 .ھیئة التدریس لینضم للمركزممثل من القسم من أعضاء 

 8/3/2016أحیط مجلس الكلیة علمًا با جاء من موضوعات بمحضر مجلس ادارة رعایة المكفوفین بجلستھ في  .2
و أقر كل ما جاء بھ من موضوعات مع التأكید على عدم قیام أى نشاط للمركز من أى جھة  خارج الكلیة اال بعد 

 .رئیس الجامعة/ د.الحصول على موافقة مسبقة أوًال من السید أ
  

  : عامة موضوعات :   ثامنًا
  

وزیر التعلیم العالى والبحث العلمى / د.رئیس الجامعة بشأن رصد السید أ/ د.احاطة المجلس علمًا بكتاب السید أ .1
عدد من التحركات لعناصر مجھولة ببعض المحافظات تتخذ شكًال منھجیًا یھدف الثار بلبلة بأوساط الراى العام 

اء الشعور بعدم المصداقیة  ازاء اى تحركات ایجابیة و ذلك من خالل القیام ضفالداخلى خاصة فئة الشباب و أ
اعالنات عن حاجة قناة السویس ( مثل على جدران بعض المنشآت العامة والحیویة  بلصق مطبوعات اعالنیة
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  :رؤیة الكلیة 
تتطلع الكلیة إلى أن تكون مؤسسة تعلیمیة وبحثیة معتمدة تحتل 

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

 .  المستدامة للمجتمع

تخصیص وزارة التضامن منحھ لخریجى الدبلومات الفنیة والمھنیة بسمى  -ألف وظیفة  ) 600(الجدیدة لعدد 
لتى تقوم بھا و التأكید على قیام الكلیة بعمل الالزم على نفى ومنع ھذه التحركات ا) منحھ السیسى للخریجین 

 .تلك العناصر بالكلیة
  

  .ظھر عد الب والنصف   الثانیةالساعة ھذا وقد انتھى االجتماع 
                         

  عمید الكلیةجلس ویس المرئ                                                                        
  محمد رفعت االمام/ د.أ                                                                          
 


