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  :رسالة الكلیة 
سانیة       وم اإلن 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 مواكبة التطورات العلمیة و الفكریة و التكنولوجیة ، و ذلك بالتطویر المستمر للبرامج التعلیمیة و القدرات العلمیة و البحثیة ألساتذتھا الجودة التعلیمیة و البحثیة 
، و تلبیة احتیاجات المجتمع   تو طالبھا ، و استخدام وسائل تعلیمیة حدیثة ،و متابعة الخریجین، و إتاحة الفرصة لھا لمتابعة الجدید من العلوم و المعارف و الخبرا 

ساھمة ف  ،و ذات           يالم ویم ال اون و التق سم باالستقاللیة و التع راءات تت واطنین من خالل إج اء و الم یم االنتم ة ق صیة المصریة و تنمی اء الشخ ي  حل 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
ى المنافسة محلیأ و اقلیمًیا من خالل برامج دراسیة متمیزة ف

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

  2014/2015لعام الجامعيا عاشرالمحضر مجلس الكلیة 
  2015/ 5 / 13   الموافقاألربعاءالمنعقد یوم 

**********  
باحا     شرة  ص ة ع ساعة الحادی ام ال ي تم ة ف س الكلی ع مجل دكتور ب    اجتم تاذ ال سید األس ة ال دالقادر / رئاس د عب محم

ماجد محمد شعلھ  عمید الكلیة و /األستاذ الدكتور  العتذار السید وكیل الكلیة للدراسات العلیا والبحوث نظرًا   عبدالحمید
الب بسبب            / األستاذ الدكتور س و السید    ـــــــــــــــــــــــرئیس المجل  یم والط شئون التعل ة ل ل الكلی سید وكی د ال ى أحم عل

 -: و بحضور كل من ظروفھم الصحیة 
 ون خدمة المجتمع وتنمیة البیئةوكیل الكلیة لشئ    عبد العظیم احمد عبدالعظیم/ 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  
 رئیس مجلس قسم التاریخ      محمد رفعت االمام/د.أ 
 بقسم التاریخاالستاذ المتفرغ       صالح أحمد ھریدي/ د.أ 
 األستاذ المتفرغ قسم اللغة العربیة    محمود فراج عبدالحافظ/ د.أ 
 بقسم الفلسفةالمتفرغ األستاذ       میالد زكى غالي/ د.أ 
 القائم بعمل رئیس مجلس قسم االجتماع      السید شحاتھ السید    . د 
 القائم بعمل رئیس مجلس قسم اآلثار       عبیر عبد المحسن قاسم. د 
 القائم بعمل رئیس مجلس قسم الفلسفة     مال المصريعصام ك. د 
 المدرس بقسم اللغة العربیة      محمد أحمد الفقي. د 
 المدیر التنفیذي لوحدة ضمان الجودة بالكلیة     محمد محمود أبوعلى. د 
  أمین الكلیة    ابراھیم سعد الشرقاوي/ السید  
 إداري                   یفین محمد رحومةن/ السیدة 

  : عن عدم الحضور واعتذر
 عمید الكلیة      ماجد محمد شعلھ/ د.أ 
 وكیل الكلیة لشئون التعلیم والطالب      على أحمد السید/ د.أ  

  
  

  محمد عبدالقادرعبدالحمید وكیل الكلیة للدراسات العلیاوالبحوث االجتماع/  د.افتتح السید أ
  "بسم اهللا الرحمن الرحیم " 
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           سید أ ب  ال اع رح ة االجتم د     / د.في بدای دالقادر عبدالحمی د عب ل  محم ة  وكی ا    الكلی ات العلی للدراس
على / د.ماجد محمد شعلھ ، أ/ د.متمنیًا الشفاء العاجل لكل من أبجمیع السادة الحاضرین والبحوث 

 . ارسة عملھم بالكلیة ممجدى أحمد بیومي وسرعة العودة الحمیدة لم/ أحمدالسید ، الدكتور
 لس على النحو التالي ثم شرع سیادتھ في موضوعات المج: 
 

  -:موضوعات اإلحاطة : أوال 
  

 -: ما عدا تم التصدیق على محضر مجلس الكلیة السابق
وفین        ) 6(البند رقم      .1 من موضوعات شئون الطالب الخاص بااللتماس المقدم من بعض الطالب المكف

 .الفرقة األولى قسم التاریخ ) جغرافیة مصر ( بشأن رعایة ظروفھم في مادة 
  :عدل القرار ی

فاھة                  ان ش م االمتح ق لھ زمالئھم و الیح وه ب ة أس  بأن یلتزم الطالب المكفوفین بالحل في ورقة االجاب
   .جمیع األقسام العلمیةبمیع المواد جعلى أن یطبق ذلك على 

 :یضاف لشروط جوائز الجامعة بناء على موافقة لجنة الجوائز باالجماع األتى    .2
ل       عندالتقدم لجوائز الجامعة    . أ ز والعام  التقدیریة والتمیز العلمى والتشجیع العلمى والموظف المتمی

 .المتمیز یفضل المرشح للمرة األولى اذا انطبقت علیھ شروط الجائزة
 .في حالة اخفاق المرشح مرتین فانھ یجوز لھ الترشیح لمرة ثالثة اذا لم یتقدم معھ أحد  . ب
 

  :موضوعات وحدة ضمان الجودة :   ثانیا
  

 
ودة     أحیط م  .1 مان الج جلس الكلیة علمًا بما جاء من موضوعات بمحضر اجتماع مجلس ادارة وحدة ض

 .ووافق على ما جاء بھ من موضوعات 7/5/2015بجلستھ في 
دكتور       .2 ن ال ة م اب المقدم ذي     / الموافقة على استخدام استمارة كشف الغی دیر التنفی وعلى الم د أب محم

  .عدیالت التى أقرھا مجلس الكلیةفي االمتحانات بعد اجراء التلوحدة الجودة 
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  :  ITوحدة خدمة تكنولوجیا المعلومات  موضوعات :   الثثا
  

  
سید أ    المقدمالتقریر الشھري   أحیط مجلس الكلیة علمًا ب     .1 ذي       / د.من ال دیر التنفی لبي الم زت ش الء ع ع

ى  عن انجازات الوحدة وو   2015  ابریل عن شھر   ITلوحدة خدمات تكنولوجیا المعلومات        افق عل
ن أ   دكتور   / د.ما جاء بھ من موضوعات مع تقدیم الشكر والتقدیر لكل م لبي و ال زت ش د  / عالءع محم

ویر         ITعوض السمنى و فریق العمل االداري بوحدة       ي تط ادى ف ر ع ز غی د ممی ن جھ ذلوه م  لما یب
 .امعةصفة مستمرة بالوحدة مما جعلھا تحصل على المراكز األولى على مستوى كلیات الجبالعمل 

 

  :موضوعات شئون ھیئة التدریس :   رابعًا
  

  
ارس                / د.كتاب السید أ   ھر م ن ش اعى ع ر الجم ھ التقری ق ب یم والطالب المرف شئون التعل ة ل ل الكلی على أحمد السید وكی

دریس    2015 ة الت ضاء ھیئ سادة أع التزام ال د ب ذي یفی ة ال سام العلمی اونیھم باألق دریس ومع ة الت ضاء ھیئ سادة أع  لل
  ونیھم ومعا

  
  :موضوعات شئون الطالب :   ًا خامس

  

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

 :موضوعات وحدة الجودة   ) أ(
 محمد أبوعلي المدیر التنفیذي للوحدة تقریر لجنة المراجعة الخاص بامتحانات الفصل/ رفع السید الدكتور  -

الدراسي األول بعد استیفاء أركانھ ، و علیھ وافقت اللجنة و اعتمدتھ، و أكدت على ضرورة االنتفاع بھ في 
إجراءات الفصل الدراسي الثاني االمتحانیة ، وتطالب بأخذه في االعتبار من حیث مدى  االستجابة للمالحظات 

 مجالس األقسام العلمیة بسحب المقرر ، تفعیًال الواردة في التقریر من عدمھا عند توزیع المقررات الدراسیة في
 .للثواب والعقاب 

 :أحاط الزمیل األعضاء علمًا بنشاط قسم الفلسفة المتمثل في  -
  تقریر اإلرشاد األكادیمي. 
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  عصام المصري بشأن االجتماع مع معیار التعلیم و التعلم و تقدیم الدعم للمعیار / التقریر المقدم من السید الدكتور
. 
زینب حمیده لمجھودھن في أنشطة .رشا رجب ، أ. موافقة مجلس وحدة ضمان الجودة بتوجیھ الشكر لكل من دو

عصام المصري على التزامھ بحضور الیوم المقرر / الجودة بقسم الفلسفة ، و توجیھ خطاب شكر للسید الدكتور 
  .ویم و المتابعة لھ في مقر وحدة ضمان الجودة ، و كذلك حضور سیادتھ فعالیات لجنة التق

أحاط الزمیل أعضاء اللجنة علمًا بالحفالت و األنشطة بمناسبة نھایة العام الدراسي تكریمًا للطالب على النحو  -
 :اآلتي 

  قسم الفلسفة 
 مشروع قسم الجغرافیة 
  شعبة اآلثار اإلسالمي ( قسم التاریخ( 
  قسم اللغة العربیة 
  قسم اآلثار 
  قسم االجتماع 

ءًا من العام القادم اقامة حفل تكریمي مجمع لجمیع أقسام الكلیة و تحدد لھ موعدًا بأسبوعین قبل على أن یتم بد
  .بدایة االمتحانات في آخر العام 

  
 -: القرار  

أحیط مجلس الكلیة علمًا بموضوعات وحدة الجودة و أقرھا ماعدا اقامة حفل تكریم مجمع لجمیع األقسام العلمیة 
  .األقسام العلمیة أوال  وبما ال یتعارض مع تعطیل الدراسةبالكلیة یستطلع رأى 

  
 : MISموضوعات وحدة   ) ب(
محمد السمني المدیر التنفیذي للوحدة باالنتھاء من نسخ أرقام الجلوس و طباعة / أفاد السید الزمیل الدكتور  -

حدة تنتھي بإتمام ھذه شیتات التخلفات ، و كذلك طباعة شیت الرصد الیدوي ، و نبھ سیادتھ إلى أن عالقتھ بالو
  30/6/2015اإلجراءات تمھیدًا لتسلیم المھمة لزمیل آخر في 

  
 -: القرار  

  .وافق مجلس الكلیة 
 

   :موضوعات وحدة تطویر نظم تقویم الطالب واالمتحانات) ج(
 السید األستاذ حمدي على مطالبتھ انجاز األقسام العلمیة لالستبیانات منذ أشھر علمًا بأن/  كرر الزمیل الدكتور -

حمدي على بأن / الوكیل المختص أرسل غیر مرة إلى األقسام العلمیة ُیذكرھا باألمر ، و أفاد الدكتور / الدكتور 
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  :رؤیة الكلیة 
تتطلع الكلیة إلى أن تكون مؤسسة تعلیمیة وبحثیة معتمدة تحتل 

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

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

األقسام التي استجابت لمطلبھ كانت متفاوتة في مدى االستجابة فمنھا ما ھي مكتملة و منھا ما ھي جزئیة و 
اللغة العربیة ، اللغة االنجلیزیة ، االجتماع ، : ام التي أكملت عملھا ھي منھا ما لم یحرك ساكنًا، علمًا بأن األقس

  .و في انتظار ردود باقي األقسام فورًا بصفتھ مطلب الجامعة 
  

 -: القرار  
 اعادة مخاطبة األقسام العلمیة لسرعة ارسال المطلوب

 
 من 125یة اآلداب إعماًال للمادة جزاءات مخالفات االمتحانات بكل" وافق أعضاء اللجنة على تطبیق الئحة  - 2

، خاصة أنھا قد طبقت منذ سنوات إذ أنھا ترضي ) المرفقة "  ( الالئحة التنفیذیة لقانون تنظیم الجامعات 
االتجاه السائد نحو إحداث مزید من الحزم ضبطًا لالمتحانات ، و ذلك في حضور أحد مسؤولي اإلدارة القانونیة 

 .عمید الكلیة رفعھا للجامعة العتمادھا لتوحید العقوبات في شتى الكلیات .د.بالسید أبالجامعة ، و تھیب اللجنة 
 

 -: القرار  
من الالئحة التنفیذیة لقانون ) 125(وافق مجلس الكلیة  على أن یلتزم مجلس تأدیب الطالب بالكلیة بتطبیق المادة 

  .تنظیم الجامعات على الطالب المحالیین لمجلس التأدیب 
  
 
 ، أما جدول طباعة االمتحانات 14/5/2015 اللجنة إنھاء الدراسة بإنتھاء یوم الخمیس القادم الموافق قررت - 3

 : على النحو اآلتي 20/5/2015فیبدأ العمل بھ في نفس الیوم المذكور و حتى یوم األربعاء الموافق 
 18/5/2015 االثنین – 17/5/2015األحد : قسم اللغة العربیة  -
 20/5/2015 األربعاء - 19/5/2015الثالثاء :لیزیة قسم اللغة اإلنج -
 20/5/2015 األربعاء -18/5/2015االثنین :قسم التاریخ  -
 19/5/2015 الثالثاء -17/5/2015األحد :قسم الجغرافیا  -
 19/5/2015 الثالثاء – 17/5/2015األحد :قسم الفلسفة  -
  18/5/2015 االثنین – 14/5/2015الخمیس :قسم االجتماع  -
 20/5/2015 األربعاء – 14/5/2015الخمیس :ثار قسم اآل -
  بحیث تستقبل المطبعة الزمالء حتى الساعة الرابعة عصرًا. 
 

 -: القرار  
  .السید شحاتھ على تغییر المواعید السابقة/ أحیط مجلس الكلیة علمًا مع تسجیل اعتراض الدكتور
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  :رؤیة الكلیة 
تتطلع الكلیة إلى أن تكون مؤسسة تعلیمیة وبحثیة معتمدة تحتل 

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

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

 الخاصة بمتابعة أداء السادة أعضاء ھیئة أحیطت اللجنة علمًا بالتقاریر الواردة من األقسام العلمیة - 4
 :س و معاونیھم من أقسام ـــــــــــــــــــــــالتدری

  .الفلسفة ، االجتماع ، اآلثار ، اللغة العربیة 
  

 -: القرار  
  .أحیط مجلس الكلیة علمًا 

 
رومانیة الخاص بالنشاط الیونانیة و الوالدراسات أحیطت اللجنة علمًا بالتقریر المرفوع من مجلس قسم اآلثار  - 5

 .عبیر قاسم ، و توصي بضمھا لملف سیادتھا .الفني في مقررات د
 

 -: القرار  
  .ووافق على ضمھا لملف خدمتھاأحیط مجلس الكلیة علمًا 

  
الوكیل المختص الخطاب الوارد من المجلس األعلى للجامعات و الذي یطلب فیھ إبداء رأي .د.عرض السید أ - 6

فیما یخص عدم حصول الطالب على شھادتھ الجامعیة إال " كلیتي اآلداب و التربیة " ات ــــــــــــــــــــــالجامع
ن  و بعد المناقشة توصي اللجنة بأنھ یمكن لخریجي الكلیة ــــــــــــــــــــــــــــمواطنی) 4(بعد محو أمیة عدد 

 العامة بھذا الدور ، و ُتمنح شھادة لھ بذلك تكون غیر المكلفین بالخدمة العسكریة و الذین یقومون بأداء الخدمة
 .بمثابة احدى مصوغات تعیینھ في أي من الوظائف 

 
 -: القرار  

تعلیم الكبار ثم تبدأ  و الھیئة العامة لمحو األمیة و اتیرى مجلس الكلیة أن یتم التنسیق مع المجلس األعلى للجامع
   .معات ما یقره المجلس االعلى للجاتنفیذالكلیة في 

  
 :إشارة إلى الدراسة التي انتھت إلیھا اللجنة الثالثیة التي شكلت الشھر الماضي المكونة من  - 7
 السید شحاتھ / السید الدكتور  -
 حمدي علي / السید الدكتور  -
 إبراھیم الشرقاوي / السید األستاذ  -

 القواعد الجامعیة الجدیدة ، بغرض وضع ھیكلة للجان المنبثقة عن العملیة االمتحانیة و الخادمة لھا في ضوء
تم الوقوف على جوانبھا و الشروع فورًا في تنفیذ بنودھا و طلب األعضاء من اللجنة المشكلة رفع الدراسة 

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

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

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

 -: القرار  
 نائب رئیس الجامعة لشئون التعلیم والطالب/ د.وافق مجلس الكلیة على الدراسة المعدة وترفع للسید أ

  .للتفضل بالنظر نحو مقترح الكلیة بشأن التدریب المیداني لالقسام العلمیةبالجامعة
  

  :موضوعات العالقات الثقافیة :   سادسًا
  

  
 6/5/2015بجلستھ في علمًا احاطة  المجلس جغرافیا برئیس مجلس قسم العالء الدین  عزت شلبي /د.كتاب السید أ .1

ة     / د. جزیل الشكر للسید أ بكتاب كلیة اآلداب جامعة سوھاج بتقدیم      شاركتھ الفعال ى م دالعظیم عل عبدالعظیم أحمد عب
 .2015 ابریل –ببحث في مؤتمر األمن المائى المصري في ضوء التحدیات المعاصرة  سوھاج 

 
 -: القرار  

  .أحیط مجلس الكلیة علمًا 
  
لبي    /د.كتاب السید أ   .2 سم ال   عالء الدین  عزت ش یس مجلس ق ة  رئ ا بموافق ي      جغرافی ستھ ف س بجل  6/5/2015المجل

ة   / د.على مشاركة السید أ   ة الجمعی محمد مجدى تراب األستاذ المتفرغ في المؤتمر الدولى وورش العمل الذي تنظم
ة    ة وجامع ة البولندی ن   Pozanالجیومورفولوجی رة م الل الفت ك خ و 26-22  وذل ة  2015 یونی یعقد بمدین ذي س وال

Pozanة أى نفقات البولندیة دون أن تتحمل الجامع. 
 

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

  
دكتورة   .3 سیدة ال اب ال ة     / كت ات الیونانی ار والدراس سم اآلث س  ق یس مجل ل رئ ائم بعم م  الق سن قاس ر عبدالمح عبی

قاسم األستاذ المساعد عبیر /  بالتقریر المقدم من الدكتورة3/5/2015والرومانیة باحاطة المجلس  علمًابجلستھ في 
  .2015 ابریل26-25بالقسم بحضور ورشة عمل بمركز اآلثار الغارقة بجامعة االسكندریة الفترة من 

 
 -: القرار  

  .أحیط مجلس الكلیة علمًا 
  
دكتورة   .4 سیدة ال اب ال ة     / كت ات الیونانی ار والدراس سم اآلث س  ق یس مجل ل رئ ائم بعم م  الق سن قاس ر عبدالمح عبی

سیدة   / د. بكتاب السید أ3/5/2015ة باحاطة المجلس  علمًا بجلستھ في         والرومانی رئیس جامعة دمنھور بترشیح ال
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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
ى المنافسة محلیأ و اقلیمًیا من خالل برامج دراسیة متمیزة ف

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

  advanced TOT Workshopسماح محمد الصاوي األستاذ المساعد بالقسم لحضور ورشة العمل / الدكتورة
 .لشیخ مصر    شرم ا2015 مایو 5-2والمقدمة من الوكالة الفرانكفونیة والیونسكو في الفترة من 

 
 -: القرار  

  .أحیط مجلس الكلیة علمًا 
  
ي            / د.كتاب السید أ   .5 ستھ ف ا بجل ا باحاطة المجلس علم ة و آدابھ ة العربی سم اللغ مجدى محمد حسین رئیس مجلس ق

محمد محمود أبوعلى أستاذ النقد والبالغھ المساعد بالقسم في المؤتمر العلمى /  بمشاركة السید الدكتور3/5/2015
ة  – التحدیات  – األزمة –اللغة العربیة (  جامعة أسیوط –ول كلیة االداب بالوادي الجدید    األ ن    )  الھوی رة م ى الفت ف

 .)مالمح الھویة المصریة في شعر شوقى (  ببحث مقبول بعنوان 2015 ابریل 26-27
 

 -: القرار  
  .أحیط مجلس الكلیة علمًا 

  
ي        مجدى محمد حسین رئیس مجلس / د.كتاب السید أ   .6 ستھ ف ًا بجل ا باحاطة المجلس  علم ة و آدابھ  قسم اللغة العربی

دوة معجم           /  بمشاركة السید الدكتور   3/5/2015 ي ن د والبالغھ المساعد بالقسم ف تاذ النق وعلى أس محمد محمود أب
رة من             23-22البابطین لشعراء العربیة في القرنین التاسع عشر والعشرین والذي عقد بمكتب االسكندریة فى الفت

 دراسة في منھج معھم البابطین لشعراء العربیة في –التأمل في شعر المھجر "  بورشة عمل تعنوان  2015ابریل  
 .القرنین التاسع عشر والعشرین

 
 -: القرار  

  .أحیط مجلس الكلیة علمًا 
  
ا باحاطة المجلس  علم      / د.كتاب السید أ   .7 ة و آدابھ ي   مجدى محمد حسین رئیس مجلس قسم اللغة العربی ستھ ف ًا بجل

دكتور   3/5/2015 سید ال ر           /  بانضمام ال ة التحری د والبالغھ المساعد بالقسم لھیئ تاذ النق وعلى أس ود أب د محم محم
 .الخاصة باآلعمال المجازة للنشر التابعة للھیئة العامة لقصور الثقافة

 
 -: 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
ى المنافسة محلیأ و اقلیمًیا من خالل برامج دراسیة متمیزة ف

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

یس م     / د.كتاب السید أ   .8 ي          مجدى محمد حسین رئ ستھ ف س علمًابجل ا باحاطة المجل ة و آدابھ ة العربی س قسم اللغ جل
صور      /  بمشاركة السید الدكتور   3/5/2015 محمد محمود أبوعلى أستاذ النقد والبالغھ المساعد بالقسم في مؤتمر ق

 .2015 ابریل 30-27والذى أقیم في الفترة من) الثوابت والمتغیرات–األدب (الثقافة السادس عشر 
 

 -: القرار  
  .أحیط مجلس الكلیة علمًا 

  
 –عصام كمال المصري القائم بعمل رئیس مجلس قسم الفلسفة باحاطة المجلس علمًا بالندوات / كتاب السید الدكتور .9

 .عصام كمال المصري/  شھادات التقدیر  الخاصة بالسید الدكتور–الدورات 
 

 -: القرار  
  .أحیط مجلس الكلیة علمًا 

  
ًا          / د. أ كتاب السید  .10 ة المجلس علم المیة باحاط محمد رفعت االمام رئیس مجلس قسم التاریخ واالثار المصریة واالس

د لو .  بتكریم أ 3/5/2015بجلستة في    ي   ف صابر محمد صادق سالم المدرس المساعد بالقسم كرائ ةدمنھور ف د جامع
مصریة بجامعة الفیوم والذي عقد في الفترة اللقاء القممى الرابع للطالب والطالبة المثالیین على مستوى الجامعة ال

  .2015 ابریل 14-10من 
 

 -: القرار  
  .أحیط مجلس الكلیة علمًا 

  
سید أ .11 اب ال ا ب    / د.كت ة و آدابھ ة العربی سم اللغ س ق یس مجل سین رئ د ح دى محم ة مج ي  موافق ستھ ف س بجل المجل

ة  محمود فراج عبدالحافظ  أستاذ الع/ د.على اشتراك السید أ   3/5/2015 لوم اللغویة المتفرغ بالقسم في مؤتمر الفق
ث      ات االسالمیة       " االسالمى الدولى الثال ة االقلی عود          " فق ن س د ب ام محم ة االم شریعة بجامع ة ال ھ كلی ذي تنظم وال

 ببحث مقبول للنشر طبقًا للقوانیین واللوائح 11/2015 /16-15االسالمیة بالمملكة العربیة السعویة في الفترة من 
 . بالجامعةالمالیة

 
 -: القرار  

  .قوانین واللوائح المالیة بالجامعةوافق مجلس الكلیة طبقًا لل
  

سید أ .12 اب ال المیة   / د.كت صریة واالس ار الم اریخ واالث سم الت س ق یس مجل ام رئ ت االم د رفع ةمحم س بموافق  المجل
ي    ستة ف سید أ    3/5/2015بجل ى اشتراك ال سید أ / د.عل دى  أستاذ     / د.ال د ھری الح أحم رغ    ص اریخ الحدیث المتف الت
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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
ى المنافسة محلیأ و اقلیمًیا من خالل برامج دراسیة متمیزة ف

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

ث   بالقسم   دولى الثال المیة    " في مؤتمر الفقة االسالمى ال ات االس ة االقلی ة      " فق شریعة بجامع ة ال ھ كلی ذي تنظم وال
ن     رة م ي الفت سعویة ف ة ال ة العربی المیة بالمملك عود االس ن س د ب ام محم وانیین 11/2015 /16-15االم ًا للق  طبق

 .واللوائح المالیة بالجامعة
 
 -: قرار  ال

  .وافق مجلس الكلیة طبقًا للقوانین واللوائح المالیة بالجامعة
  

  :موضوعات الدراسات العلیا :  ًاسابع
  

  
ي     .1 ستھا ف ا بجل ات العلی ة الدراس ت لجن ا     10/5/2015وافق ات العلی الب الدراس ات ط د امتحان د موع ى تحدی (  عل

 . ولمدة اسبوعین 30/5/2015 من  أیام في االسبوع اعتبارُا3الماجستیر والدكتوراه  بمعدل 
  

 -: القرار  
  . أیام في االسبوع3 بمعدل وافق مجلس الكلیة

   
ي          .2 ستھا ف ا بجل ة      10/5/2015وافقت لجنةالدراسات العلی نح الطالب ى م د     /  عل دالرحمن أحم ى عب ادة موس درجة  غ

اری           المیة شعبة الت صریة واالس ار الم اریخ واالث اریخ حدیث   ( خ الماجستیر في االداب من قسم الت وع   ) ت ي موض ف
 وذلك بعد 1/3/2015 م  بناء على موافقة مجلس القسم في 2003- 1945الجمعیة المصریة للدراسات التاریخیة    

 .31/1/2015أن اتمت الطالبة التوصیبات والمالحظات التى ابدتھا لجنة الحكم والمناقشة علما بأن تاریخ المناقشة 
 

 -: القرار  
  .یةوافق مجلس الكل

  
  بناًء على موافقة مجلس قسم التاریخ واالثار المصریة 10/5/2015الدراسات العلیا بجلستھا في  وافقت لجنة .3

على فتح الدراسة بنظام الساعات المعتمدة دراسات علیا فى برنامج العصور الوسطى فى 3/5/2015واالسالمیة في 
  .2015فصل الصیف عام 

 
 -: القرار  

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

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

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

  بناًء على موافقة مجلس قسم التاریخ واالثار المصریة 10/5/2015الدراسات العلیا بجلستھا في  وافقت لجنة .4
و قد قررت اللجنة بعد محمد رشاد جبر المقدم / محضر االمتحان التأھیلى للطالبعلى 3/5/2015واالسالمیة في 

 .المناقشة الشفھیة للطالب بأنھ اجتاز االمتحان التأھیلى
 
 -: قرار  لا

  .وافق مجلس الكلیة
  
  
محمد محمود / كیل لجنة الحكم والمناقشة للطالبعلى تش10/5/2015 العلیا بجلستھا في الدراسات وافقت لجنة .5

 الرامى المسجل لدرجة الماجستیر في اآلداب من قسم اللغة العربیة وآدابھا واللغات الشرقیة و آدابھا بناء  عبدالغنى
الصور الفنیة في شعر الدعوة االسالمیة في العصر "      في موضوع 3/5/2015م في على موافقة مجلس القس

 :وذلك على النحو التالى " االیوبي في مصر 
  أستاذ اآلدب العربي بكلیة االداب جامعة االسكندریة   رئیسًا ومناقشًا      فوزى سعد عیسى/ د.أ
  كلیة االداب جامعة حلوانأستاذ األدب والنقد ب      مناقشًا      محمد على سالمة/ د.أ
أستاذ النقد والبالغھ المساعد بكلیة اآلداب جامعة       مشرفًا    محمد محمود أبوعلى. د

  دمنھور
  .9/5/2011علمًا بأن تاریخ التسجیل 

 
 -: القرار   

  .وافق مجلس الكلیة
  
زروق أبو ستیتھ درجة سعاد حمد ال/ على منح  الطالبة   10/5/2015الدراسات العلیا بجلستھا في  وافقت لجنة .6

 دراسة في جغرافیة -الھاتف في مدینة مصراتھ اللیبیة  " الدكتوراه في االداب من قسم الجغرافیا في موضوع 
 وذلك بعد ان اتمت الطالبة التصویبات والمالحظات التى 6/5/2015االتصاالت بناء على موافقة  مجلس القسم في 

 .26/3/2015ن تاریخ المناقشة ابدتھا لجنة الحكم والمناقشة  علما بأ
 
 -: لقرار  ا

  .وافق مجلس الكلیة
  
ھبھ محمد / على تشكیل لجنة الحكم والمناقشة للطالبة   10/5/2015الدراسات العلیا بجلستھا في  وافقت لجنة .7

عبده محمد أبوالعنین المسجل لدرجة الماجستیر في اآلداب من قسم االجتماع تخصص علم اجتماع  بناء على 
 دراسة –المحددات االجتماعیة والثقافیة لمجتمع المعرفة "  في موضوع 4/5/2015افقة مجلس القسم في مو

 :وذلك على النحو التالى " استطالعیة مستقبلیة للمجتمع المصري 
  بكلیة االداب جامعة االسكندریةعلم االجتماع أستاذ    رئیسًا ومناقشًا      على عبدالرازق جلبى/ د.أ
  علم االجتماع بكلیة اآلداب جامعة عین شمسأستاذ       مناقشًا    مود ابولیلھعلى مح/ د.أ
 المساعد بكلیة اآلداب جامعة علم االجتماعأستاذ       مشرفًا     ناجى بدر ابراھیم. د

  دمنھور
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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
ى المنافسة محلیأ و اقلیمًیا من خالل برامج دراسیة متمیزة ف

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

أستاذ علم االجتماع المساعد بكلیة اآلداب جامعة       مشرفًا    السید شحاتھ السید. د
  دمنھور

  . م14/7/2008سجیل علمًا بأن تاریخ الت
 

  -: القرار   
 

  .وافق مجلس الكلیة
  
  
  
رانیا رفعت  / على تشكیل لجنة الحكم والمناقشة للطالبة   10/5/2015الدراسات العلیا بجلستھا في  وافقت لجنة .8

أحمد أبوشعره  المسجل لدرجة الماجستیر في اآلداب من قسم االجتماع تخصص علم اجتماع  بناء على موافقة 
  دراسة حالة - األبعاد االجتماعیة واالقتصادیة لظاھرة البغاء "  في موضوع 4/5/2015 القسم في مجلس

 :وذلك على النحو التالى " لمجموعة فتیات بمحافظتى البحیرة واالسكندریة  
  المنیابكلیة االداب جامعة علم النفس االجتماعى أستاذ  رئیسًا ومناقشًا      محمد ابراھیم الدسوقى/ د.أ
  أستاذ علم االجتماع المساعد بكلیة اآلداب جامعة االسكندریة    مناقشًا    السید محمد الرامخ/ د
  أستاذ علم االجتماع المساعد بكلیة اآلداب جامعة دمنھور    مشرفًا    محمود عبدالحمید حمدى. د
أستاذ علم االجتماع المساعد بكلیة اآلداب جامعة     مشرفًا      مجدى أحمد بیومي. د

  دمنھور
  .13/10/2008علمًا بأن تاریخ التسجیل 

 
  -: القرار   

 
  .وافق مجلس الكلیة

  

   :المكتبةموضوعات :  ًاثامن

  

  
 :من األھداء الوارد إلى المكتبة  .1

  .نسخھ) 1  (2015 بنایر 88مجلة التقدم العلمى عدد     مؤسسة الكوبت للتقدم العلمى -
  .نسخھ ) 1 (76الثاني عدد مجلة كلیة دار العلوم جزء األول و        جامعة القاھرة -
  نسخھ) 1 (2010/2013السكان وأھم االنشطة السكانیة لعام   محافظة البحیرة ادارة االحصاءات المركزیة -
 .نسخھ) 1    (317/318مجلة العلوم عدد     مؤسسة الكوبت للتقدم العلمى -
 .نسخھ ) 1 (2013 اكتوبر 35مجلة كلیة االداب عدد        جامعة سوھاج -
  .نسخھ ) 2 )  (462 -461 -460-459(مجلة العلم العدد       حث العلمىاكادیمیة الب -
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  :رسالة الكلیة 
سانیة       وم اإلن 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 مواكبة التطورات العلمیة و الفكریة و التكنولوجیة ، و ذلك بالتطویر المستمر للبرامج التعلیمیة و القدرات العلمیة و البحثیة ألساتذتھا الجودة التعلیمیة و البحثیة 
، و تلبیة احتیاجات المجتمع   تو طالبھا ، و استخدام وسائل تعلیمیة حدیثة ،و متابعة الخریجین، و إتاحة الفرصة لھا لمتابعة الجدید من العلوم و المعارف و الخبرا 

ساھمة ف  ،و ذات           يالم ویم ال اون و التق سم باالستقاللیة و التع راءات تت واطنین من خالل إج اء و الم یم االنتم ة ق صیة المصریة و تنمی اء الشخ ي  حل 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
ى المنافسة محلیأ و اقلیمًیا من خالل برامج دراسیة متمیزة ف

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

  .قبول االھداء / قرار اللجنة 
  

 -: القرار  
  .وافق مجلس الكلیة على قبول االھداء 

  
  
  . كتاب  439محمد أبوعلى عدد . من ھیئة قصور الثقافة عن طریق داألھداء الوارد إلى المكتبة  .2

 مع استبعاد النسخ أكثر من ثالث نسخ مع توجیھ خطاب شكر لھیئة قصور الثقافة بالبحیرة قبول االھداء / قرار اللجنة 
  . نسخھ فقط270محمد أبوعلى  عدد / و خطاب شكر الى الدكتور

  
 -: القرار  

   .محمد محمود أبو على  وھیئة قصور الثقافة بالبحیرة/ شكر للسید الدكتورخطاب مع تقدیم وافق مجلس الكلیة 
  
  . كتاب  15نادیة محمد رمضان أستاذ العلوم اللغویة آداب حلوان عدد / من الدكتورةء الوارد إلى المكتبة األھدا .3

  .شكر لسیادتھا توجیھ خطاب قبول االھداء  مع / قرار اللجنة 
  

 -: القرار  
   .لسیادتھاشكر خطاب وافق مجلس الكلیة مع تقدیم 

  

   :ئةخدمة المجتمع وتنمیة البیموضوعات :  ًاتاسع

  

  
 . للموقع االلكترونى بالكلیةىاقترح جائزة أفضل قسم علمى و ادار .1

  :فضل قسم علمى ینشر النشاطات التالیة وافقت اللجنة على أن تكون المعاییر أل
مع األخذ في االعتبار عدد المنتسبین الى كل قسم من )  أنشطة خدمة المجتمع – ورش العمل -الندوات العلمیة  (

  :وتتكون لجنة التقییم من اآلتى . تدریس والھیئة المعاونة أعضاء ھیئة ال
 تیسیر محمد شادي. د -
 مرفت فراج. د -
 خالد السید شحاتھ. د -
 :أما بالنسبة لتقییم االقسام االداریة فیكون كالتالى  -
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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
ى المنافسة محلیأ و اقلیمًیا من خالل برامج دراسیة متمیزة ف

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

 تفاعل الخدمة مع الطالب -
 .التحدیث المستمر مع النشاطات -
 .زة سنویة كل عام جامعي على ان یكون مدة التقییم كل ثالثة أشھر والجائ -

  -: القرار  
للتفضل وتنمیة البیئة خدمة المجتمع شئون عة لمنائب رئیس الجا/ د.للسید أالموضوع وافق مجلس الكلیة و یرفع 

  .تدبیر قیمة الجائزة وموردھابالنظر نحو 
  
م خدمة الترجمة من تقد) وحدة ذات طابع خاص ( احاطة لجنة خدمة المجتمع بأن وحدة الحاسب اآللى بالكلیة  .2

احاطة المجلس بالبرتوكول بین وحدة و العبریة  مقابل أجور رمزیة – الفارسیة – االلمانیة -اللغات  االنجلیزیة  
 .الحاسب اآللى و قسم الجغرافیا بالكلیة 

 
  -: القرار  

خدمة المجتمع وتنمیة ون الجامعة لشئنائب رئیس / د.و یرفع البرتوكول للسید أبالدورات أحیط مجلس الكلیة علمًا 
محمد عبدالقادرعبدالحمید وكیل الكلیة / د.العرض على مجلس الجامعة مع اعتراض السید أالنظر نحو البیئة للتفضل ب

  .للدراسات العلیا والبحوث حرصًا على عدم تعرض أجھزة قسم الجغرافیة للتلف آلنھا تخص طالب القسم دون غیره
  
 أحمد عبدالعظیم وكیل الكلیة لشئون خدمة المجتمع وتنمیة البیئة  بعقد المؤتمر األول عبدالعظیم/ د.اقتراح السید أ .3

  .2015 اكتوبر 4للعلوم االنسانیة بالكلیة یوم األحد الموافق 
 

  -: القرار  
یة نائب رئیس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنم/ د.وافق مجلس الكلیة من حیث المبدأ و ترفع نشرة المؤتمر للسید أ

  .البیئة للتفضل بالنظر
  
 :نائب رئیس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمیة البیئة بخصوص ما یلى / د.مقترحات ترفع للسید أ .4

حیث أن الوظیفة الرئیسیة ) الدراسات والرؤى المستقبلیة لمحافظة البحیرة ( انشاء مركز تابع یعنى ب  -
 .للجامعة ھي خدمة مجتمع البحیرة

تلتمس لجنة المجتمع وتنمیة البیئة بالكلیة سرعة الخالء المكان المخصص في : ف الكلیة فیما یتعلق بمتح -
الدور االرضي بالكلیة باستخدامھ االستخدام االصلى المخصص لھ اال وھو متحف الكلیة اذ انھ یتخذ اآلن 

 .كمخزن لمعدات و أدوات الجامعة
الطباعة التابع للجامعة  ، كما أن دور النشر في انشاء دار نشر خاصة بالجامعة حیث أن ھذا یثرى مشروع  -

 .محافظة البحیرة عامة غیر مشھورة بین دور النشر
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مرحلتى اللیسانس والدراسات العلیا تسھم فى الرقى و التنمیة 
  . المستدامة للمجتمع

 .انشاء دار ضیافة تشتمل على مطعم و مكان للمبیت وقاعة لكبار الزوار -
 ) شھر عقاري – سجل مدنى الصدار الرقم القومي – مكتب برید –صارف آلى ( انشاء مجمع الخدمات یشمل  -
  
  -  : القرار

  .نائب رئیس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمیة البیئة/ د.وافق مجلس الكلیة على رفع المقترحات للسید أ
  
 :مخاطبة ادارة الجامعة لرئاسة مدینة دمنھور بما یلى  .5

 ,االھتمام بالنظافة حول المجمع من الخارج -
 .اعادة ھیكلى المطبات على الطریق الزراعى نظرُا لتأكلھا -
ھیكلة االسفلت امام كلیة االداب حیث أنھ في ایام المطر یتحول االسفلت الى برك تحول دون تحرك اعادة  -

 .الطالب
  

  -: القرار  
محمد عبدالقادر عبدالحمید  وكیل الكلیة للدراسات العلیا والبحوث / د. مع اعتراض السید أ  باألغلبیةوافق مجلس الكلیة

/ د.ویرفع للسید أالمجتمع وتنمیة البیئة ومجلس الكلیة حیث تتم خارجھا  بمناقشة ھذه الموضوعات في لجنة خدمة 
  .نائب رئیس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمیة البیئة للتفضل بمخاطبة مجلس مدینة دمنھور  

  

  .ظھر عد البالواحدة الساعة ھذا وقد انتھى االجتماع 
  

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

                                                     
 


