
    

                                                                                                                                               
        Damanhur university                                                                                                 جامعة 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 ذلك بالتطویر المستمر للبرامج التعلیمیة و القدرات العلمیة و البحثیة ألساتذتھا  الجودة التعلیمیة و البحثیة ، و مواكبة التطورات العلمیة و الفكریة و التكنولوجیة ،
، و تلبیة احتیاجات المجتمع   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 

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

  2013/2014للعام الجامعيعاشر محضر مجلس الكلیة  ال
  12/5/2014الموافقثنین المنعقد یوم  األ

**********  
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      على أحمد السید/ د.أ 
 ة البیئةوكیل الكلیة لشئون خدمة المجتمع وتنمی      مجدي محمد حسین/ د.أ 
 وكیل الكلیة للدراسات العلیا والبحوث    محمد عبد القادر عبد الحمید/ د.أ 
 رئیس  مجلس قسم التاریخ      فایزة محمود صقر/ د.أ 
 رئیس قسم الفلسفة      میالد زكى غالي/ د.أ 
 االستاذ المتفرغ بقسم التاریخ      صالح أحمد ھریدي/ د.أ 
 قسم اللغة العربیةب األستاذ المتفرغ    عبدالواحد حسن الشیخ/ د.أ 
 االستاذ المتفرغ بقسم الجغرافیا      محمد مجدى تراب/ د.أ 
 دمات                      عالء الدین حسین عزت شلبي. د دة الخ دیر وح ا وم م الجغرافی س قس یس مجل ل رئ ائم بعم الق

 االلیكترونیة 
 القائم بعمل رئیس مجلس قسم االجتماع      السید شحاتھ السید    . د 
 القائم بعمل رئیس مجلس قسم اللغة االنجلیزیة    میراندا محمد خمیس الزوكھ. د      
 القائم بعمل رئیس مجلس قسم مجلس اآلثار       عبیر عبد المحسن قاسم. د 
 االستاذ المساعد بقسم التاریخ    أحمد محمد اسماعیل الجمال. د 
 المدرس بقسم اللغة العربیة      ھدى عیسى مرسى. د 
 المدیر التنفیذي لوحدة ضمان الجودة بالكلیة      علىمحمد محمود أبو. د 
  أمین الكلیة    ابراھیم سعد الشرقاوي/ السید 
 إداري                   نیفین محمد رحومة/ السیدة 

  
  
  

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

  "بسم اهللا الرحمن الرحیم " 
 رین       / د.في بدایة االجتماع رحب  السید أ ادة الحاض ع الس یس المجلس بجمی ة ورئ ماجد محمد شعلھ عمید الكلی

 .متمنیًا مزیًدا من التوفیق والتقدم  
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 صالح أحمد ھریدى بسالمة العوده من السعودیة بعد أداء العمرة/ د.ثم قدم  سیادتھ التھنئة للسید أ. 
 ھ     / د.كما قدم سیادتھ شكر خاص للسید أ ل مع ق العم الب وفری على أحمد السید وكیل الكلیة لشئون التعلیم والط

ة           یًال للكلی یادتھ بصفتھ وك ف س ع تكلی ن سیر اللجان م على الجھد الذي بذل في تنظیم عملیة االمتحانات وحس
 . لشئون التعلیم والطالب بمتابعة عمل الكنترول التراكمي للباقین لإلعادة بالفرقة النھائیة یدویًا

   ثم شرع سیادتھ في موضوعات المجلس على النحو التالي:. 
  

 -:موضوعات اإلحاطة : أوال 

 

  
من موضوعات العالقات الثقافیة حیث أنھ  7،   5ما عدا  البند رقم تم التصدیق على محضر مجلس الكلیة السابق  .1

 . عرض بطریق الخطأ على مجلس الكلیة قبل تشكیل اللجنة
  

 :وحدة ضمان الجودة موضوعات :   ثانیا

 

  
  .  6/5/2014ما جاء من موضوعات بمحضر اجتماع وحدة ضمان الجودة  بجلستھ في على  وافق مجلس الكلیة  .1
  

 : ITموضوعات وحدة خدمات تكنولوجیا المعلومات  :   ثالثًا
 
  
 .2014عن شھر ابریل  IT وحدة خدمات تكنولوجیا المعلومات بتقریرجاء بما  علما مجلس الكلیة  أحیط .1
  

 :موضوعات شئون ھیئة التدریس :   رابعًا
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ــھ كتــــــاب مجلــــــس قســــم اللغــــــة العربیــــــة و آدابھـــــا بشـــــــأن موافقـــــة مجلـــــس القســــــم بجلستــــ .1
ى  لشغل وظیفة معیدة بالقسم على أن تكون أسماء على رزق المك/ علــــــى ترشیح الخریجھ  3/5/2014فــــــــــي 

 .مادة التخصص البالغھ العربیة وتقدیرھا جیدجدًا
 

 - : القرار  
  

  .وافق مجلس الكلیة 
 

ـي    .2 ـھ فـــــــــ ـم بجلستـــــ ـس القســـــ ـة مجلــــ ـأن موافقــــ ة  بشــــــ ة االنجلیزی ـم اللغ ـس قســـ ـاب مجلـــــ كتـــــ
ھ    4/5/2014 ـح الخریج ـى ترشیــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اب      / علـــــ دالقادر دی رف عب مة أش بس

 //.معیدة بالقسم على أن تكون مادة التخصص لغویات  وتقدیرھا جیدلشغل وظیفة 
 

 - : القرار  
  .وافق مجلس الكلیة 

 
ـم       .3 ـس القســـــ ـة مجلــــ ـأن موافقــــ كتــــــاب مجلــــــس قســــم اآلثار و الدراسات الیونانیة والرومانیة   بشــــــ

ة    / ترشیــــــــــــــــــح الخریج  علــــــى 4/5/2014بجلستــــــھ فــــــــــي  محمد عاطف محمد سلیم    لشغل وظیف
 .معید بالقسم على أن تكون مادة التخصص ترمیم آثار  وتقدیرھا ممتاز 

 
 - : القرار  

  
  .وافق مجلس الكلیة 

 
ـھ       .4 ـم بجلستـــــ ـس  القســـــ ـة  مجلــــ ـأن موافقــــ ة  بشــــــــــــــــــــــ ـم الجغرافی ـس قســـ ـاب مجلـــــ كتـــــ

 أحمد سعید السید/ علـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى ترشیــــــــــــــــــــــح  الخریج  4/5/2014فــــــــــــــــــــــــــــــي 
م     د بالقس ة معی رائط والمساحة    ( ابراھیم سعد     لشغل وظیف عبة الخ ة      )  ش ص جغرافی ادة التخص ون م ى أن تك عل

 .بشریة   وتقدیرھا جید جدًا 
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 - : القرار  
  

  .وافق مجلس الكلیة 
 

ـي      / د.كتــــــاب السید أ .5 ـة ف ـأن الموافقــــ ـم الفلسفة  بشــــــ ـح الخریجھ     4/5/2014رئیس قســـ ـى ترشیـ / علـــــ
دیولوجیات وفلسفة            ص االی ادة التخص ون م ى أن تك دة بالقسم عل ة معی أمیرة مصطفى أحمد حمودة    لشغل وظیف

 .التاریخ   وتقدیرھا ممتاز
 

 - : القرار  
  

  .الكلیة وافق مجلس 
 

ــ  .6 ـاع  بشــــــــــــــــــــ ـة   كتــــــــــــــاب مجلـــــــــــــــس قســــــــــــــــــــــــم االجتمـــــــــــــــــــــــ ـأن موافقــــ ـــــ
ارة  / ــــــــــح الخریجھ علــــــى ترشیــــــــــــــــــــ 3/5/2014مجلـــــس القســــــم بجلستـــــــــــــــھ فــــــــــي  س

الم    ( جمعھ أحمد حراز    لشغل وظیفة معیدة بالقسم  دیرھا       ) شعبة اع حافة وتق ص ص ادة التخص ون م ى أن تك عل
 .جیدجدًا

 
 - : القرار  

  
  .وافق مجلس الكلیة 

 
ل متضمنًا متاب   / د.التقریر المقدم  من السید أ .7 ھر ابری ات  أداء   وكیل الكلیة لشئون التعلیم والطالب عن ش ة مالحظ ع

 .السادة القائمین بالتدریس والمعاونیین بالكلیة
 

 - : القرار  
  

 .أحیط مجلس الكلیة علما 
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المیة   .8 ریة واالس ار المص اریخ واآلث م الت س قس ق مجل ـي   واف ـدة فــــــــ ـھ المنعقـــــــــــــــــــــ بجلستــــــــــــــ
ص      / علــــــــــــــــى تعییـــــــــن السیــــــــــــد الدكتور 12/5/2014 م تخص درس بالقس در الم ان ب أحمد سعید عثم

ة    ر اللجن د ورود تقری ة سیادتھ     آثار اسالمیة  في وظیفة  أستاذ مساعد  بالقسم في ذات التخصص بع ة بترقی العلمی
 .لدرجة أستاذ مساعد 

 
 - : القرار  

  
 .وافق مجلس الكلیة 

  
بجلستـــــــــــــــھ المنعقــــــــــــــــــــــدة  وافـــــــق مجلـــــــــــــس قســــــم التاریـــــخ واآلثار المصریة واالسالمیة .9

ي    /علــــــــــــــــى تعییـــــــــن السیــــــــــــد  12/5/2014فـــــــــي  د بالقسم ف أحمد محمد عبدالقوى  شعیر  المعی
ا ومعا     ن ألمانی تیر م ن   وظیفة مدرس مساعد تخصص العصور الوسطى و ذلك لحصولھ على درجة الماجس ا م دلتھ

 .المجلس األعلى للجامعات
 

 - : القرار  
  

  .وافق مجلس الكلیة 
 
  

 :موضوعات شئون الطالب :   خامسًا 
 

  
ھ           / د.المذكرة المقدمة من السید أ .1 ة اال بكارنی رم الكلی ب ح ول أى طال ة بشأن عدم دخ د الكلی د شعلھ عمی  ماجد محم

رًا    / د.یلصق علیھ طابع خدمات تعلیمیة فئة عشرة جنیھات ومختوم بخاتم أ الب نظ یم والط وكیل الكلیة لشئون التعل
دعم      ات و ل ى األرواح والممتلك ًا عل لظروف عدم استقرار األوضاع األمنیة التى تتعرض لھا الجامعات و ذلك حفاظ

ة التعل   ة العملی ى خدم رف عل ة للص ة للكلی وارد الذاتی دریس   الم ة الت اء ھیئ ادة أعض تحقات الس رف مس ة وص یمی
 .والعاملین

 
 - : القرار  
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 .وافق مجلس الكلیة 

  
روع  / المذكرة المقدمھ من  السید الدكتور .2 ذ        ITعالء الدین عزت شلبي  مدیر مش ي تنفی دء ف ھ الب رح فی ذي یقت وال

خدمة حصول الطالب على نتیجتھ بنظام الكارت بالدخول على الموقع برقم سرى لمعرفة نتیجتھ مقابل الحصول على 
ع        ة وتمشیًا م ة للكلی وارد الذاتی دعم الم الرقم السرى بمبلغ عشرة جنیھات تورد لحساب صندوق الخدمة التعلمیة ل

 .سیاسة التطویر والتحدیث
 

 - : القرار  
  

ورد        ) خمسة جنیھات (وافق مجلس الكلیة  وعلى أن یكون سعر الرقم السرى  ة وت ة الكلی ن خزین ھ م ول علی تم الحص ی
  . لحساب صندوق الخدمة التعلیمیة

  
دكتورة     ) 9(تم التصدیق على موضوعات الجلسة السابقة ، إال فیما یخص بند رقم  .3 تاذة ال / حیث نبھت السیدة األس

ایزة  اء إال  ف قر األعض ى         ص ة، و اكتف ام العلمی الب باألقس وع تسكین الط اقش موض م ین ابق ل ة الس س الكلی أن مجل
اریخ              تھ بت داء بجلس س العم یة مجل ى توص ة عل أن الموافق ة بش س الجامع رار مجل ًا بق  19/3/2014باإلحاطة علم

دیرة  بالدراسة   وأوضحت أن ذلك جرى بالرغم من أن محضر لجنة شؤون الطالب السابق كان قد تضمن حیثیات ج
ام أي        ة أقس وا ثالث ین عارضھ ممثل ي ح ومنھا أن اثنین فقط من ممثلي األقسام وافقا على مضمون قرار الجامعة ف
ي     ة ف س الكلی باألغلبیة ، و من ثم فالقرار مطعون فیھ خاصة و أنھ خرج كثیرًا عن المقترحین المرفوعین من مجل

تأییدھما لعرض الزمیلة ، وعلیھ نوقش الموضوع مرة أخرى في  ھذا الشأن ، وأبدى ممثال قسمي الفلسفة و اآلثار
اللجنة بغرض الوصول إلى حل داخلي توافقي ، وحسمًا للنقاش المطول تم أخذ رأي األقسام و استقر على أن ثالثة 

دك    ید األستاذ ال / تور أقسام في مقابل ثالثة أقسام مثلھم یؤیدون توصیة مجلس العمداء و في كل األحوال یطلب الس
ى               ب كحد أدن ة طال ول مائ ة بقب ة الخاص ة اإللیكترونی ده باآللی ة م ن الجامع الب م یم و الط وكیل الكلیة لشؤون التعل

 .للقبول بالقسم العلمي الواحد لصعوبة تطبیقھ و ذلك ألن القرار صادر من الجامعة 
  

 - : القرار  
  

ب كحدد         ة طال ول مائ ة الخاصة بقب ة االلكترونی أحیط مجلس الكلیة علمًا ویتم مخاطبة الجامعة لموافاة الكلیة باآللی
 .أدنى للقبول بالقسم العلمى 
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 :، تطویر نظم تقویم الطالب و االمتحانات على النحواآلتي  MISالجودة ، : نظرت اللجنة في موضوعات وحدات  .4
 :وحدة الجودة   ) أ(
اد   دكتور   أف دكتور          / السید ال ید ال ع الس دة م اع الوح ي اجتم رى ف ا ج ي بم و عل د أب ذي    / محم دیر التنفی زت الم عالء ع
ات   / و المھندسة  ITدة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلوح ز متطلب دة و    MISھبھ تركي ممثلة الجامعة لتجھی من الوح

 .جراءات ذات الصلة جاري اتخاذ اال
  2014-2013د اللجنة تقریر  لجنة مراجعة أوراق اإلجابة عن الفصل الدراسي األول للعام الجامعي تعتم
 :  MISوحدة ) ب( 

ى أن     / أقرت اللجنة ما ذكره السید الدكتور  دأ عل ث المب محمد السمني بشأن تفعیل الرصد اآللي باألرقام السریة من حی
 .جراءات الكاملة نحو التطبیق في المرحلة القادمة یتم تطبیق ذلك تدریجیًا بعد اتخاذ اال

اني   ة     2014-2013وافقت اللجنة على إعالن نتیجة الفصل الدراسي الث روت الذكی ر   ( باستخدام الك ة الس ولى  ) كلم تت
 .الوحدة استخراجھا مقابل عشرة جنیھات یدفعھا الطالب 

ة ــــــ ة الرابعــــــــــــــاإلنتھاء من أعمال التراكمي بالفرقمحمد السمني مدیر الوحدة على ضرورة / أكد السید الدكتور 
ـالی ـدوي منھـــــــــــــــــــ ادة  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ى الس م فعل ن ث ة و م ل النتیج ى ال تتعط ي حت ا و االلیكترون

 .رؤساء عموم كنتروالت الكلیة متابعة ذلك 
 :قویم الطالب و االمتحانات وحدة تطویر نظم ت) ج(
ویر و  / استمعت اللجنة إلى السید الدكتور  - حمدي علي المدیر التنفیذي للوحدة فیما یتعلق بمجریات العمل بوحدة التط

ص       ا یخ ة فیم ل مستمر بالجامع أعلم سیادتھ األعضاء بالمواد التي وصلت أوراقھا إلى الوحدة ، و أفاد بأنھ على تواص
 .ذلك االستبیانات المطلوبة الوحدة بما في 

 
  

 - : القرار  
  

  .أحیط مجلس الكلیة علما 
  
دریس        .د.اطلع السید أ .5 ة الت اء ھیئ ادة أعض ة أداء الس اریر متابع ن تق مقرر اللجنة السادة األعضاء على ما وصلھ م

دكتور        و التي حصر ما بھا) الفلسفة و االجتماع و الجغرافیا (بأقسام  ى السید األستاذ ال ھ إل ر رفع د  / في تقری عمی
ذا          : الكلیة في حین لم ترفع األقسام األخرى  ي ھ ا ف ار ، تقاریرھ ة و اآلث ة اإلنجلیزی ة و اللغ ة العربی اریخ و اللغ الت

ئولیة إذ أن ال        ًا بالمس دیمھا احساس اة تق د من مراع م فالب سادة  الشأن عن شھر أبریل ما یعد مخالفة إداریة و من ث
 .رؤساء األقسام مع إدارة الكلیة جھة المتابعة الوحیدة في الكلیة 
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ل من ك 25مقرر اللجنة على السادة األعضاء االلتزام برفع تقاریر اإلرشاد األكادیمي و الدعم الطالبي یوم .د.أكد السید أ
 .قسام حتى حینھ كذلك نبھ إلى أنھ لم تصل تقاریر البتة من األ شھر وفًقا لما اُتفق علیھ سالًفا

 
 - : القرار  

  
  .أحیط مجلس الكلیة علما 

 
ائیة خاصة      .6 ل إحص ة عم تم االطمئنان على سیر أعمال االمتحانات و الكنتروالت و التأكید على جمیع األقسام العلمی

 .بنسبة النجاح في كل مقرر و اإلبالغ عن النتائج المتدنیة المخالفة لتعلیمات الجامعة 
 

 - : القرار  
  

  .أحیط مجلس الكلیة علما 
 

تم النظرفي االستعدادات الخاصة بتوفیر المالحظین للطالب المودعین في السجن و تشجیعًا للقیام بھذا الدور وافق  .7
 .األعضاء على صرف مبلغ خمسین جنیھًا لكل من یشارك في المالحظة خارج الكلیة 

 
 - : القرار  

  
  .یومي وافق مجلس الكلیة على صرف بدل انتقال  

و تقرر أن یكون یوم األحد  2014-2013ناقش األعضاء موعد إظھار النتیجة للفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي  .8
 .موعدًا إلعالنھا  22/6/2014الموافق 

 
 : القرار  

  
 .وافق مجلس الكلیة 

  
دكتور           .9 تاذ ال ید األس ن الس وارد م اب ال ًا بالخط ادة األعضاء علم ر   / تم إحاطة الس ة     وزی أن الحال الي بش یم الع التعل

 .األمنیة بالجامعات ، و علیھ تطالب اللجنة بإجراء مزید من التدابیر األمنیة وزیادة عدد القائمین على األمن بالكلیة 
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 - : القرار  

  
 .الجامعة عدة مرات لزیادة عدد القائمین على األمن بالكلیة عمید الكلیة بأنھ تم مخاطبة ادارة/ د.أفاد السید أ

  
دكتورة      .10 ر السیدة ال ى تقری ات          / استمعت اللجنة إل ور فاعلی ة المتحدة لحض ى المملك فرھا إل اص بس م الخ ر قاس عبی

ة و الطالب      29-28في الفترة من  Tempusورشة العمل الخاصة بمشروع  ى الكلی یعود عل أبریل و شرحت ما س
ًدا      من فوائد حال إتمام المشروع و أجابت على األسئلة التي وجھت لھا في ھ ع مزی ا الجمی ى لھ ن  ذا الشأن و تمن م

 .اإلنجازات 
 

 - : القرار  
  

ا   / د.أحیط مجلس الكلیة علما  وقد طالبت أ س قسم الت دكتورة فایزة صقر رئیس مجل ع      / ریخ ال د رف ھ عن م بأن ر قاس عبی
المواقع اآلثریة الخاصة بالتاریخ القدیم في مشروع التمبس مراجعة قسم التاریخ في ھذا الشأن حیث أنھ القسم المعنى 

 .بالمادة العلمیة المطروحھ 
 

دكتورة      .11 یدة ال ود الس ى جھ ادة         /اطلعت اللجنة عل اص بم افي خ ي و ثق اط علم ر قاسم من نش ة و   " عبی ار یونانی آث
اء           " رومانیة في العالم العربي  ة تسلم األعض ن مطوی ر ع ذي أثم ة بالقسم و ال ة الرابع الب الفرق باالشتراك مع ط

 .نسخة منھا و أوصوا بإیداع نسخة منھا في ملف سیادتھا 
 

 - : القرار  
  

 .االنجازاتأحیط مجلس الكلیة علما مع تقدیم الشكر لسیادتھا و أمنیات المجلس بمزید من 
 
  

 :موضوعات العالقات الثقافیة :   سادسًا
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 :بالنسبة للجنة الجوائز   .1

أستاذ تاریخ الشرق االدني  ورئیس مجلس قسم التاریخ  –فایزة صقر / د.تبین للجنة عدم تقدم السیدة أ.   أ 
وعم استیفاء األوراق المطلوبة رغم موافقة مجلس قسم التاریخ  واالثار المصریة واالسالمیة بانتاجھا العلمى

من ضوابط شروط ) 6(علما بأن شروط نیل الجائزة ال تنطبق على سیادتھا وفقا لنص المادة  4/5/2014في 
 . 2014التقدم لجوائز جامعة دمنھور لعام 

 - : القرار  

  

صقر  على رفض قبول أوراقھا للترشح للجائزة مع   فایزة/ د.أحیط مجلس الكلیة علمًا مع تسجیل اعتراض أ
نائب رئیس الجامعة للدراسات العلیا / د.فایزة صقر التماسھا للسید أ/ د.موافقة مجلس الكلیة على رفع أ

 .والبحوث مرفقًا بھ فتوى لالدارة القانونیة بأنھ ال یوجد ما یمنع من تقدیمھا للجائزة

  

ابراھیم محمد مرجونة األستاذ المساعد بقسم التاریخ لجائزة / لسید الدكتورا ترشیح لجنة الجوائز بالكلیة  - ب 
 .2014الجامعة للتشجیع العلمى لعام 

 

 - : القرار  
  

  .وافق مجلس الكلیة 
األستاذ المتفرغ بقسم الجغرافیا   محمدعلى بھجت الفاضلى/ د.وافقت اللجنة على ترشیخ أسم السید أ. جـ 

والعمید األسبق للكلیة للحصول على شھادة التقدیر ومیدالیة الجامعة التذكاریة لمن بلغ السن القانونیة من 
 .األساتذة على قید الحیاة أو فى حالة الوفاة 

 - : القرار  
  

راض أ  جیل اعت ع تس ة  م س الكلی ق مجل یح  / د.واف ى ترش قر  عل ایزة ص یح  ف ون ترش ى أن یك وفي  وعل المت
  األساتذة األحیاء  للجائزة من العام القادم حسب األقدمیة  ،  
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فایزة محمود صقر ، بحثا على / علما بنشر السیدة األستاذة الدكتورة  4/5/2014احاطة مجلس قسم التاریخ  فى  .2

 .دى فى مصر والعراق حقوق وواجبات الجن:وعنوانھ) مصریات(الموقع العلمى لمكتبة اإلسكندریة 

 .احیط أعضاء اللجنة علما: القرار
  

 - : القرار  
  

  .أحیط مجلس الكلیة علما  
عبد المنعم مجاھد ،فعالیات المؤتمر / علما بتقریر السید الزمیل الدكتور 4/5/2014احاطة مجلس قسم التاریخ  .3

  .  Wdiالمخصص فى الفعل : األول  بكلیة اآلثار جامعة الفیوم، وقد شارك ببحث تحت عنوان  الدولى

 .احیط أعضاء اللجنة علما: القرار
  

 - : القرار  
  

  .أحیط مجلس الكلیة علما  
  
،أستاذ التاریخ الحدیث والمعاصر  صالح أحمد ھریدى. د.على حضور أ  4/5/2014موافقة مجلس قسم التاریخ  .4

بالكلیة حضور فعالیات المؤتمر العلمى السادس عشر للدراسات العثمانیة و الذى سیعقد بمؤسسة التمیمى للبحث 
دور المترجمین الشوام : عنوانھ  أكتوبر ، وسوف یشارك ببحث 25-23العلمى والمعلومات بتونس فى الفترة من 

  .فلیب جالد نموذجا  - فى مصر فى القرن التاسع عشر

 .وافقت اللجنة: القرار

  

 - : القرار  
  

  .وافق مجلس الكلیة 
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على تعاون قسم التاریخ مع مكتبة اإلسكندریة ، لنشر األبحاث العلمیة   4/5/2014موافقة مجلس قسم التاریخ  .5
  . الخاصة بأعضاء ھیئة التدریس على الموقع العلمى بالمكتبة

 اللجنة علمًاأحیط أعضاء :القرار
  

 - : القرار  
  

  .أحیط مجلس الكلیة علما  
فایز أنور عبد المطلب عن حضوره / بتقریر السید الزمیل الدكتور  4/5/2014احاطة  مجلس قسم التاریخ  فى  .6

مطامیر العصر الحجرى الحدیث : المؤتمر الدولى األول بكلیة اآلثار جامعة الفیوم ،وقد شارك ببحث تحت عنوان 
  .اًجالفیوم نموذ - مصر فى

 .احیط أعضاء اللجنة علما: القرار
  

 - : القرار  
  .أحیط مجلس الكلیة علما  

ة ــــــــــــــــــــة والرومانیــــــــــــات الیونانیــــــــــــار و الدراســـــــــــم اآلثــــــــــس قســـــــة مجلـــــــاحاط .7
عبیر / ن السیدة الدكتورة ــــــــــــــــــــــــــــــدم مــــــــــــــــــــــــــى التقریر المقــــــــــــــعل 4/5/2014ى ـــــــــــــف

 .والتى عقدت فى إنجلترا Tempusقاسم عن حضور ورشة العمل التابعة لمشروع 

 .احیط أعضاء اللجنة علما: القرار 

 - : القرار  
  

  .أحیط مجلس الكلیة علما  
  

 :موضوعات الدراسات العلیا :  سابعًا
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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 

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

محمد عبد الحمید على الصعیدى المسجل لدرجة الدكتوراة فى اآلداب / تعدیل لجنة االشراف على رسالة الطالب  .1
  :بإشراف 

  ناھد إبراھیم الدسوقى/د.أ
  محمد رفعت األمام/ د
  أحمد عبد العزیز عیسى/ د

  :م لیصبح االشراف على النحو التالى 4/5/2014 وذلك بناًء على موافقة مجلس قسم التاریخ  فى
  ناھد إبراھیم الدسوقى/د.أ
  محمد رفعت األمام / د

 أحمد عبد العزیز عیسى لظروف شخصیة/ وذلك بناء على االعتذار المقدم من السید  د
  

 - : القرار  
  

  .وافق مجلس الكلیة 
  
محمد نجیب سلیمان خطاب المسجل لدرجة الماجستیر فى اآلداب  امال/ تعدیل لجنة االشراف على رسالة الطالبة  .2

  :بإشراف 
  محمد رفعت األمام/ د
  أحمد عبد العزیز عیسى/ د

  :م لیصبح االشراف على النحو التالى 4/5/2014وذلك بناًء على موافقة مجلس قسم التاریخ  فى 
  محمد رفعت األمام / د

 أحمد عبد العزیز عیسى لظروف شخصیة/ دوذلك بناء على االعتذار المقدم من السید  
  

 - : القرار  
  

 .وافق مجلس الكلیة 
یسرى خمیس حسن على أبو غالى من قسم / منح درجة الماجستیر فى اآلداب بنظام الساعات المعتمدة للطالب  .3

- 1804صربیا  الدولة العثمانیة وتطور الحركة الوطنیة فى" التاریخ واآلثار المصریة واإلسالمیة فى موضوع 
م بعد ان اتم الطالب التصوبیات والمالحظات التى ابدتھا 4/5/2014بناء على موافقة مجلس القسم فى " م 1878

  .17/3/2014لجنة المناقشة والحكم  علما بأن تاریخ المناقشة 
 .  وافقت اللجنة : قرار اللجنة 
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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 ذلك بالتطویر المستمر للبرامج التعلیمیة و القدرات العلمیة و البحثیة ألساتذتھا  الجودة التعلیمیة و البحثیة ، و مواكبة التطورات العلمیة و الفكریة و التكنولوجیة ،
، و تلبیة احتیاجات المجتمع   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 

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

 - : القرار  
  

  .وافق مجلس الكلیة 
  

على عفیفى على غازي عوض من قسم التاریخ واآلثار المصریة واإلسالمیة / اآلداب للطالب  منح درجة دكتور فى .4
مرتبة الشرف األولى بناء : بتقدیر " م 1958 – 1800رؤیة الرحالة لقیم وعادات عشائر العراق " فى موضوع 

ى ابدتھا لجنة المناقشة م بعد ان اتم الطالب التصوبیات والمالحظات الت1/4/2014على موافقة مجلس القسم فى 
 .م 15/2/2014والحكم  علما بأن تاریخ المناقشة

 .ا لقرار مجلس الجامعةًقتصال الفعال وفإرجاءه لحین معادلة دورات العرض الفعال واال:  قرار اللجنة 
  

 - : القرار  
  

 .وافق مجلس الكلیة  على قرار اللجنة 
  
كارم على عبدالجلیل القاضى من قسم التاریخ واآلثار المصریة / اآلداب للطالب  فى اه دكتورالمنح درجة    .5

منذ بدایة الدولة ( اآلثار االجتماعیة و الفكریة للنشاط الحربى فى مصر القدیمة " وع ـــــــــواإلسالمیة فى موض
م 4/5/2014قة مجلس القسم فى مرتبة الشرف األولى بناء على مواف: بتقدیر  ) الحدیثة حتى نھایة العصر المتأخر

بعد ان اتم الطالب التصوبیات والمالحظات التى ابدتھا لجنة المناقشة والحكم  علما بأن تاریخ المناقشة  
 .م 2/4/2014
 

 - : القرار  
  

  .وافق مجلس الكلیة 
  
اآلداب من قسم  رأفت مكرم إسكندر یوسف المسجل لدرجة الدكتوراة فى/ تشكیل لجنة الحكم والمناقشة  للطالب  .6

سیاسة الوالیات المتحدة األمریكیة تجاة (م  فى موضوع 4/5/2014التاریخ بناء على موافقة مجلس القسم بتاریخ 
  :وذلك على النحو التالى )  م 1967 – 1962حرب الیمن 

ا            أستاذ التاریخ الحدیث والمعاصر بكلیة االداب جامعة ورئیًس الح أحمد ھریدي             مشرًفاص. د.أ
  دمنھور 
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  :رؤیة الكلیة 
تتطلع الكلیة إلى أن تكون مؤسسة تعلیمیة وبحثیة معتمدة تحتل 
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اللیسانس والدراسات العلیا تسھم فى الرقى و التنمیة  مرحلتى
 .  المستدامة للمجتمع

جامعة  –ا         أستاذ التاریخ الحدیث والمعاصر المساعد بكلیة اآلداب مناقًش محمد عمر عبد العزیز عمر      .د
  االسكندریة

أستاذ التاریخ الحدیث والمعاصر المساعد بكلیة االداب جامعة           امناقًشحمد عبد العزیز عیسى           أ. د
 دمنھور 

  
 - : القرار  

  
  .وافق مجلس الكلیة 

  
عالء رجب محمد النحاس المسجل لدرجة / ایقاف قید الطالب على  4/5/2014س قسم التاریخ فى وافق مجل .7

 .م 1/2/2014لمدة عام أول اعتبارا من موافقة المشرفین الماجستیر فى اآلداب  بناء على 
 

 - : القرار  
  

  .وافق مجلس الكلیة 
  

  عالء رجب محمد النحاس/ تعدیل عنوان رسالة الطالب  .8
  " السادس الھجرى / دور أسرة مونتفرات فى الصراع الصلیبى اإلسالمى فى القرن الثانى عشر المیالدى:" من 
  "اإلسالمى فى منطقة الشرق األدنى اإلسالمى  دور أسرة مونفرات فى الصراع الصلیبى" إلى 

 .وھو تعدیل ال یمس جوھر الموضوع 
   

 - : القرار  
  

  .وافق مجلس الكلیة 
 عاطف عبد الحكیم تھامى: م على قبول االعتذار المقدم من الطالب 4/5/2014موافقة مجلس قسم التاریخ فى  .9

تاریخ : ، عن دخول االمتحان فى مادتى ) تاریخ إسالمى ( حسین المكلف بأداء مقررات تكمیلیة بقسم التاریخ 
 . الدولة العباسیة ، تاریخ المغرب واألندلس 

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

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

  
من قسم اللغة العربیة تخصص اللغة  فى  0غانم  أمیرة محمد عبدالمنعم/ منح درجةالماجستیر  فى اآلداب للطالبة  .10

ممتاز بناء على موافقة مجلس : بتقدیر " التماسك النصى فى رویات توفیق الحكیم  " وع ـــــــــــــــــــــــــموض
 م بعد ان اتمت  الطالبة  التصوبیات والمالحظات التى ابدتھا لجنة المناقشة والحكم  علما بأن3/5/2014القسم فى 

 م 2014/ 26/3تاریخ المناقشة  
 

 - : القرار  
  

  .وافق مجلس الكلیة 
  

على موافقة  حنان متولى توفیق  المسجلة  لدرجة الماجستیر  فى اآلداب  بناًء/ مد فترة تسجیل بحث الطالبة   .11
على  م  بناًء11/2/2015حتى  12/2/2014لمدة عام أول اعتبارا من  3/5/2014مجلس قسم اللغة العربیة  فى

 موافقة لجنة اإلشراف على الطالبة 
 

 - : القرار  
  

 .وافق مجلس الكلیة 
  

حنان متولى توفیق  المسجلة   لدرجة الماجستیر  فى اآلداب من قسم  / تشكیل لجنة الحكم والمناقشة  للطالبة   .12
" دراسة فقھیة أصولیة  ) باب الصیام (  التقریبى فى الفقة اإلسالمى هتجااال: "  اللغة العربیة    فى موضوع 

  : مكونة على النحوالتالى 3/5/2014وذلك بناء على موافقة مجلس قسم اللغة العربیة  فى
  یة األداب جامعة دمنھور              لمجدى محمد حسین       رئیسا ومشرفا        أستاذ اللغة ووكیل ك/ د.أ
  مناقشا        أستاذ الفقة المقارن بجامعة األزھر     محمد فتح اهللا نشار            / د.أ
 أمانى كمال غریب                  مناقشا    أستاذ الدراسات  اإلسالمیة المساعد بكلیة األداب جامعة طنطا /  د
  

 - : 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
المنافسة محلیأ و اقلیمًیا من خالل برامج دراسیة متمیزة فى 
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 .  المستدامة للمجتمع

نظریة : " من قسم الفلسفة  فى موضوع   میلود محمد مولود الواعر/ منح درجة الدكتوراة فى اآلداب للطالب  .13
مرتبة الشرف األولى بناء على : بتقدیر " دراسة تحلیلیة مقارنة  –اإلمامة بین أبى حامد الغزالى وابن خلدون 

م بعد ان اتم الطالب التصوبیات والمالحظات التى ابدتھا لجنة المناقشة والحكم  4/5/2014موافقة مجلس القسم فى 
 م20/3/2014خ المناقشة  علما بأن تاری

  
 - : القرار  

  
 .وافق مجلس الكلیة 

  
آمال  محمد أبو الزین كشك  المسجلة لدرجة الماجستیر فى اآلداب  بناء على موافقة / مد فترة تسجیل بحث الطالبة  .14

م  بناء على موافقة 18/2/2015حتى  19/2/2014لمدة عام أول  اعتبارا من  4/5/2014 مجلس قسم الفلسفة  فى
 .لجنة اإلشراف على الطالبة بناء على موافقة لجنة االشراف على الطالبة 

 
 - : القرار  

  
 .وافق مجلس الكلیة 

دور الصراع " فى موضوع  نجالء فتحى محمد لبیب   من قسم الفلسفة / منح درجة الماجستیر فى اآلداب للطالبة   .15
ممتاز  بناء على موافقة مجلس القسم فى : دراسة فى فلسفة السیاسة بتقدیر  –فى قیام وسقوط الحضارات 

م بعد ان اتمت  الطالبة التصوبیات والمالحظات التى ابدتھا لجنة المناقشة والحكم  علما بأن تاریخ 4/5/2014
 م28/1/2014المناقشة  

 
 - : القرار  

  
 .وافق مجلس الكلیة 

  
محمد جابر عبد المنعم إمام   المسجل   لدرجة الماجستیر  فى اآلداب من / تشكیل لجنة الحكم والمناقشة  للطالب   .16

وذلك بناء على " دراسة تحلیلیة نقدیة    –تجاه البیوجرافى فى علم اإلجتماع اال: "  جتماع  فى موضوع قسم  اال
  : مكونة على النحوالتالى 3/5/2014فى  موافقة مجلس قسم اإلجتماع

  كلیة األداب جامعة بنى سویف                –كمال عبد الحمید الزیات        رئیسا ومناقشا    األستاذ المتفرغ / د.أ
  ور ناجى بدر إبراھیم                          مشرفا       أستاذ علم اإلجتماع المساعد كلیة األداب جامعة دمنھ/  د
  محمود عبد الحمید حمدى                مناقشا       أستاذ علم اإلجتماع المساعد كلیة األداب جامعة دمنھور/  د
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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 ذلك بالتطویر المستمر للبرامج التعلیمیة و القدرات العلمیة و البحثیة ألساتذتھا  الجودة التعلیمیة و البحثیة ، و مواكبة التطورات العلمیة و الفكریة و التكنولوجیة ،
، و تلبیة احتیاجات المجتمع   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 

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

إخطار مركز تنمیة القدرات بالدورات بالمعادلة من عدمھ ، حیث تم الحصول علیھا من مركز أكسفورد : قرار اللجنة
 . التعلیمى بدمنھور وغیرھا 

  
 - : القرار  

  
 .وافق مجلس الكلیة على تشكیل لجنة الحكم والمناقشة مع تأجیل المنح لحین معادلة الدورات من مركز تنمیة القدرات 

  
میادة عبدالغنى محمد عبدالغنى المسجلة لدرجة الماجستیر فى االداب  بناء  على  موافقة  / إیقاف قید الطالبة  .17

م  بناء على 14/9/2015م حتى 15/9/2014عتبارا من م لمدة عام أول ا3/5/2014مجلس قسم االجتماع فى 
 0موافقة لجنة االشراف على الطالبة 

 
 - : القرار  

  
 .وافق مجلس الكلیة 

  
محمد عبدالغنى / م  على الطلب المقدم من الطالب 22/4/2014موافقة مجلس قسم الجغرافیا بجلستة المنعقدة فى  .18

بعدولھ عن الدراسة لسفره للخارج ، والمسجل لدرجة الماجستیر فى موضوع االشكال  عبدالحمید
الجیومورفولوجیة المتبقیة عن التغیرات المناخیة فى الساحل الشمالى الغربى لمصر خالل عصر الھولوسین  

 0محمد مجدى تراب / د0بإشراف أ
 

 - : القرار  
 .وافق مجلس الكلیة 

  
زیادة تفعیل القناة الخاصة بالكلیة على الیوتیوب وھو أن یقوم طالب الدراسات العلیا بجانب تقدیمھ لنسخة رسالتھ  .19

دقیقة من مقدمة وخاتمة الرسالة بالحكم علیھا وذلك  30 -25یتضمن من   CD) فیدیو ( سوفت أن یقوم بتقدیم  
  . حتى یتسنى لنا رفعھا على القناة الخاصة بالموقع 

 وافقت اللجنة : ار اللجنة قر
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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 

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

 - : القرار  
  

  .وافق مجلس الكلیة 
  

 :موضوعات خدمة المجتمع :   ثامنًا
 

 
  
  .دعم وسائل اإلطفاء بالكلیة  - 1

  :القرار اللجنة 
یتم دعم وسائل اإلطفاء وخصوًصا أیام االمتحانات وخاصة أن وسائل اإلطفاء تحتاج الى صیانة بحیث تكون جاھزة عند 

 .الطوارئ
  

 - : القرار  
 

  . أحیط مجلس الكلیة علمًا
  
   .عمل ستائر للقاعات التى یتم تشغیل الداتا شو بھا - 2

 .عمید الكلیة لتوفیر المیزانیة الالزمة لھذا األمر/ د.یرفع الموضوع للسید أ:  قرار  اللجنة 
  

 - : القرار  
  . أحیط مجلس الكلیة علمًا

 .إستكمال أثاث الكلیة  - 3
 .تھیب اللجنة بادارة الكلیة توفیر مراوح و أجھزة التكییف وثالجات صغیرة و دوالیب للمكاتب: قرار اللجنة  

 
 - : 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 

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

  
مدیر ادارة الحمایة المدنیة بمحافظة البحیرة بخصوص رغبة الكلیة في عمل خطة / تم مخاطبة السید العمید  - 4

  .المتخصصین للحضور لمقر الكلیة لعمل المعاینة الالزمة العداد خطة الطوارئ المطلوبة للكلیة  طوارئ  وایفاد
 أحیطت اللجنة علمًا:قرار اللجنة 

 - : القرار  
 

  . أحیط مجلس الكلیة علمًا
  
  .طة اإلخالء الخاصة بكلیة اآلداب في حالة حدوث كارثة خ - 5

 أحیطت اللجنة علمًا: قرار  اللجنة 
 

 - : القرار  
 

  . أحیط مجلس الكلیة علمًا
  

  .ھذا وقد انتھى االجتماع الساعة الثانیة بعد الظھر 
أمین المجلس                                                          رئیس المجلس وعمید الكلیة                                           

 
  ماجد محمد شعلھ/ د.أ                                        ینمجدي محمد حس/ د.أ


