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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

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

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
ة متمیزة فى المنافسة محلیأ و اقلیمًیا من خالل برامج دراسی

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

  2016/2017لعام الجامعيا  رابعالمحضر مجلس الكلیة 
  9/11/2016  الموافقربعاءاألالمنعقد یوم 

**********  
اعة ال       ام الس ي تم ة ف س الكلی ع مجل ةاجتم رة  حادی باحًا عش ةص ید األ  برئاس دكتورالس تاذ ال ت / س د رفع محم

 -:بحضور كل من  عمید الكلیة  امـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاالم
 القائم بعمل وكیل الكلیة لشئون التعلیم والطالب    عبدالمنعم محمد مجاھد/ د.أ .1
  مجلس قسم الجغرافیا مفوض بادارة    عبد العظیم احمد عبدالعظیم/ د.أ .2
 رئیس مجلس قسم اللغةاالنجلیزیة    ایمان حلمى الملیجى. د.أ .3
 التاریخ مفوض بادارة مجلس قسم     أحمد عبدالعزیز عیسى/ د.أ .4
 األستاذ بقسم الجغرافیا     محمد عبدالقادر عبدالحمید/ د.أ .5
 قسم اللغة العربیةباألستاذ المتفرغ     محمود فراج عبدالحافظ/ د.أ .6
 بقسم الفلسفةالمتفرغ األستاذ       میالد زكى غالي/ د.أ .7
 القائم بعمل رئیس مجلس قسم اآلثار      عبیر عبدالمحسن قاسم. د .8
 اللغة العربیةقسم  القائم بعمل رئیس مجلس       ایمان فؤاد بركات. د .9

 القائم بعمل رئیس مجلس قسم الفلسفة      عصام كمال المصري. د .10
 األستاذ المساعد بقسم اللغة االنجلیزیة        میراندا محمد خمیس الزوكة. د .11
 الفلسفةالمدرس بقسم       رشا محمود رجب. د .12
 ة ضمان الجودة بالكلیةالمدیر التنفیذي لوحد    ابراھیم محمد على مرجونھ. د .13
 مدیر وحدة الخدمات االلكترونیة       أحمد عطیة حمیدة. د .14
 أمین الكلیة    ابراھیم سعد الشرقاوى/ السید .15
 إداري     نیفین محمد رحومة/ السیدة .16
 ناجى بدر ابراھیم  / السید الدكتور  على أحمد السید و /د.ودعى لحضور االجتماع السید أ. 

 
  
  
  

  عمید الكلیة ورئیس المجلس  االجتماع مد رفعت االمام مح/  د.افتتح السید أ
  "سم اهللا الرحمن الرحیم ب" 

     اع رحب السید أ ة االجتم ام    / د.في بدای د رفعت االم ة    محم د الكلی یس المجلس   عمی ع السادة    ورئ بجمی
 .متمنیًا مزید من التقدم والتوفیق للجمیع  الحاضرین

 نحو التالي ثم شرع سیادتھ في موضوعات المجلس على ال: 
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  -:موضوعات اإلحاطة : أوال 

  
 .   بجلستھ السابقة لتصدیق على محضر مجلس الكلیةتم ا .1

داب   / د.بناء على التفویض السابق من مجلس الكلیة للسید أ عمید الكلیة بتوزیع الجداول الدراسیة و انت
دریس   ة ت اء ھیئ ة    أعض ى حال دة ف ة جدی ى الئح ة األول ررات للفرق دریس المق ة   لت اء ھیئ ض أعض رف

  .التدریس بالقسم التدریس بالالئحة الجدیدة 
  :فقد وافق مجلس الكلیة على اآلتي 

ام الجامعى         -  أ ة الع ع األقسام العلمی ى جمی دة عل ك   2016/2017 التأكید على تطبیق الالئحة الجدی وذل
 . 22/9/2016وفقًا لقرار المجلس األعلى للجامعات في 

ام الالئحة         اعتماد ورفع قوائم الطالب ال -  ب ة بنظ ع األقسام العلمی ة لجمی ع الكلی ى موق جدد واعالنھا عل
 .الجدیدة

امعى    -  ت ام الج دة للع ة الجدی ام الالئح اع بنظ م االجتم ى قس ة األول ررات الفرق ع مق ادة توزی اع
ى النحو      2016/2017 على السادة أعضاء ھیئة التدریس بالقسم نظرًا لرفض بعضھم التدریس عل
 :التالى 

 اسالم فوزى. د+ نھا غالى . د    المجتمعالثقافة و -
 خالد شحاتھ. د+ ناجى بدر .د  مدخل الى علم االجتماع -
 اشرف البھى. د    البیئة والمجتمع -
 محمود حمدى. د    السكان والمجتمع -
   عادل البنا/ د.أ    علم النفس العام -
 محمود حمدى. د      االنثربولوجیا -
 اسالم فوزى. د    التدریب العملى -
ة و السید أ   / د.السید أتشكیل لجنة من  -  ث د الكلی یم     / د.محمد رفعت االمام عمی ة لشئون التعل ل الكلی وكی

والطالب باالضافة الى عضو من ھیئة التدریس من قسم االجتماع لوضع الجداول الدراسیة ولجان    
 . االمتحانات الشفویة في حالة تعذر عقد اجتماع لمجلس قسم االجتماع

 

  :الجودة موضوعات وحدة ضمان :   ثانیا
  
  7/11/2016أحیط مجلس الكلیة علمًا بمحضر اجتماع  مجلس ادارة وحدة ضمان الجودة بجلستھ في  .1

 .بھ من موضوعات  ووافق على كل ما جاء
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  : ITات وحدة تكنولوجیا المعلومموضوعات :   ًاثالث
  
د  / لسیدالدكتورالمقدم من ا  2016  اكتوبرعن شھر  احیط مجلس الكلیة علمًا بالتقریر الشھري  .1 أحم

 .بھ من موضوعات  ما جاء اقر و  ITعطیة  المدیر التنفیذي لوحدة 
  .لجمیع األقسام العلمیة  2016وافق مجلس الكلیة على اعتماد نتیجة دور سبتمبر  .2
  

  :موضوعات شئون ھیئة التدریس :   ًارابع
  
دكتورة    .1 یدة ال اب الس س ق     / كت یس مجل ل رئ ائم بعم ات  الق ؤاد برك ان ف ة    ایم ة بموافق ة العربی م اللغ س

ي   ید      2/11/2016مجلس القسم بجلستھ ف ین الس ى تعی اعد      / عل درس المس تیھ الم یس ش د خم أحم
ص    درس تخص ة م م بوظیف المیة  " بالقس ات اس ة    " دراس ى درج ولھ عل رًا لحص م نظ ذات القس ب

 .الدكتوراه حیث أنھ ملتزم بعملھ ومسلكھ منذ تعینھ محسن الداء واجباتھ 
 -:  القرار 

  .وافق مجلس الكلیة 
  
اب   .2 ید أكت ي     / د.الس تھ ف م بجلس س القس ة مجل اریخ بموافق م الت س قس یس مجل  2/11/2016رئ

محمد رشاد جبر المقدم  المدرس المساعد بالقسم  / ن السیدــــــــــــــــــى تعییــــــــــــــــــــــــــــــــــعل
ھ   بذات ا  " تاریخ قدیم " بوظیفة مدرس تخصص  ث أن لقسم نظرًا لحصولھ على درجة الدكتوراه حی

 .ملتزم بعملھ ومسلكھ منذ تعینھ محسن الداء واجباتھ 
 -: القرار  

  .وافق مجلس الكلیة 
  
اب   .3 ید أكت ي     / د.الس تھ ف م بجلس س القس ة مجل اریخ بموافق م الت س قس یس مجل  2/11/2016رئ

ـ عل ـى تعییـــــــــــــــــــ یدةـــــــــــــــــــــــ یماء / ن الس ار  ش ماعیل النج عد اس دة   س م   المعی بالقس
درس  ة م اعد  بوظیف ص مس اریخ "  تخص دیث ت ولھ   "  ح رًا لحص م نظ ذات القس ة   اب ى درج عل

لكھ  ابعملھ ھملتزم ا مستوفاة لشروط التعیین وحیث أنھ الماجستیر ذ تعینھ   اومس دة  من ن  ا معی  ةمحس
 . االداء واجباتھ
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 -: القرار  
  .لس الكلیة وافق مج

  
یدة أ كتاب  .4 ى            / د.الس م عل س القس ة مجل ة بموافق ة االنجلیزی م اللغ س قس یس مجل ى  رئ ان الملیج ایم

وفمبر    ھر ن ي  ش تھ ف اتذة بجلس توى األس یدة  2016مس ین الس ى تعی دكتورة عل د یم/ ال دا محم ران
ص           م  تخص ذات القس تاذ ب ة أس ى وظیف م  ف اعد  بالقس انیات    " خمیس الزوكة  األستاذ المس   " لس

ث أن            تاذ  حی ة أس یادتھا لدرج ة س ة بترقی ة للترقی ة الدائم ة العلمی ر اللجن بذات القسم بناًء على تقری
 .سیادتھا ملتزمة بعملھا ومسلكھا منذ تعینھا محسنة الداء واجباتھا 

 -: القرار  
  .وافق مجلس الكلیة 

  
  :موضوعات شئون الطالب :    ًاخامس

  
ة عل   .1 ب  وافق مجلس الكلی ل          / د.السید أ ى طل ون تعام یم والطالب أن یك ئون التعل ة لش ل الكلی دالمنعم مجاھد وكی عب

ق أ   ن طری ید أ      / د.األقسام العلمیة في كل ما یخص شئون الطالب ع الب أو الس یم والط ئون التعل ة لش ل الكلی / د.وكی
 .عمید الكلیة 

  
  :الجودة و ةو فیما یتعلق بوحد .2

  :رجونة المدیر التنفیذي للوحدة النقاط التالیة ابراھیم م/ آثار السید الدكتور
 .ضرورة ان تلزم األقسام العلمیة في مخاطباتھا بوجود شعار لھا فضًال عن رؤیتھا و رسالتھا -
 .التأكید على أن تقدم األقسام العلمیة توصیف وتقاریر مقرراتھا للوحدة -
ل     ضرورة اخطار الوحدة بصورة من تقریر لجنة مراجعة كراسات االجا - ات عن الفص ئلة االمتحان بة و كذلك اس

 .2015/2016الدراسي الثاني للعام الجامعى 
حان االلكتروني ، وعلیھ تم االتفاق على أن تتعاون أكد سیادتھ على ضرورة وضع معاییر خاصة ومحددة باالمت -

ابط       اییر الض ن المع دیم مجموعة م ي تق د    وحدة الجودة ووكالة الكلیة لشئون التعلیم والطالب ف ر بع ذا األم ة لھ
 .استطالع رأى األقسام 

 .كما أفاد أن المرحلة القادمة سیكون التوجھ فیما نحو السعى العتماد بعض البرامج المتمیزة في الكلیة  -
 .احیط مجلس الكلیة علمًا ووافق على كل ما جاء من موضوعات بوحدة ضمان الجودة -

 - : القرار  
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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
ة متمیزة فى المنافسة محلیأ و اقلیمًیا من خالل برامج دراسی

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

  .وافق مجلس الكلیة 
 

  : MISة وحدفیما یتعلق ب .3
  الى أمرین ھما المدیر التنفیذي للوحدة  –أحمد عطیھ / السید الدكتور  أشار.  

 .أن نتائج دور سبتمبر تم اكتمالھا وجارى اعالنھا:  األول   -
 .للفرقة الثانیة والثالثة والرابعة " حقوق االنسان " ضرورة ارسال تخلفات مادة : الثاني  -

  . MIS  بوحدة  ما جاء من موضوعات أحیط مجلس الكلیة علما ووافق على 
 - : القرار  

  .وافق مجلس الكلیة 
  

  : وحدة القیاس والتقویم  .4
 بدور عبدالمقصود  المدیر التنفیذى للوحدة على اآلتى / أكدت السیدة الدكتورة: 

ع  أ           - یق م رامج الخاصة بالوحدة بالتنس دیث الب رورة تح ذلك ض زة بالوحدة  وك . ضرورة صیانة األجھ
 .رقص مسؤؤل الصیانة بالكلیة مایكل م

ع       - دة ،م ع الوح یق م ة بالتنس ضرورة عقد دورات تدریبیة أو ورش عمل خاصة باالمتحانات االلكترونی
 .تحریر افادة من الكلیة لكل من شارك بھذه الدورات أو ورش العمل 

 .جھزة ضرورة تقنین عدد االمتحانات االلكترونیة وذلك لقلة عدد الموظفین بالوحدة و قلة األ -
 - : القرار  

  .القیاس والتقویم أحیط مجلس الكلیة علما ووافق على ما جاء من موضوعات بوحدة  
  
نظر المجلس في االحصائیة التى أعدھا قسم شئون الطالب والتى تضم حصرًا الجمالى اعداد الطالب من  .5

باألقسام المختلفة حتى تاریخ انعقاد  )وفقًا للرغبة األولى (المنتظمین والمنتسبین الذین قاموا بتسجیل رغباتھم 
اللجنة و ذلك وفقًا لبطاقة اختیار اللجنة علمًا ، و تؤكد على سرعة اعالن قوائم الطالب باألقسام المختلفة 

 .2016/2017بالكلیة للعام الجامعى 
 - : القرار  

  .وافق مجلس الكلیة 
  
 .موعد امتحان اللجنة الشفھیة و تشكیل لجانھا  .6

وذلك في MISوافقت اللجنة على اجراء االمتحانات الشفویة في المقررات المثبتھ لدى وحدة : ة قرار اللجن
و تنتھى الخمیس  1/12/2016األسبوع األول من شھر دیسمبر و لمدة أسبوع واحد  بحیث تبدأ الخمیس 

ا الكلیة یحث تكون على أن تلتزم األقسام بالمواعید التى تحددھا الكلیة و بالقواعد التى تحددھ 8/12/2016
المواعید المضمنھ بالجدول االمتحانى للمقر الشفوى ھى نفس مواعید محاضرات المقرر ذاتھ ، أما فیما یتعلق 
بأماكن عقد االمتحانات الشفویة فتكون في المدرجات والقاعات الخاصة بالمحاضرات و لیس من مكاتب 

من خالل جداول معلنھ تعلق في القسم و ترفع منھا نسخھ على األساتذة  ، و فیما یتعلق بآلیة اعالنھا للطالب ، ف
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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
ة متمیزة فى المنافسة محلیأ و اقلیمًیا من خالل برامج دراسی

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

موقع البوابة االلكترونیةالخاصة بالكلیة و یؤكد أستاذ المقرر على ذلك من خالل محاضراتھ وموقعھ االكترونى 
) اضافة  –حذف  –تعدیل ( الذي أنشأتھ الجامعة  مع احتفاظ االقسام بأحقیتھا في التعدیل على مقررات الفرق 

  .في ضوء الضوابط المنظمة لذلك% 20وذلك بنسبة 
 –اللغات الشرقیة و آدابھا  –كما اعتمدت تشكیل لجان االمتحانات الشفھیة الواردة من أقسام الجغرافیا 

السیاســــــــــــــــــــــــــــــة و تھیب باألقسام األخى  التى لم تقم تشكیل لجانھا بتقدیمھا بحد أقصى یوم الخمیس 
 .لقادم ا

 - : القرار  
  . على موعد االمتحانات الشفویة وتشكیل لجانھا وافق مجلس الكلیة

  
 :تقاریر السادة أعضاء ھیئة التدریس  .7

الفلسفة والتاریخ و تھیب اللجنة باألقسام األخرى التى لم تقدم  ىم ھذه التقاریر سوى قسمدلم یق: قرار اللجنة 
 .ى یوم الخمیس القادم تقاریرھا بھذا الشأن تقدیمھا بحد أقص

 - : القرار  
  .أحیط مجلس الكلیة  علمًا 

  
 :تقاریر مسئولوا الدعم الطالبي عن الفرق األربع   .8

في اللغة العربیة و الفلسفة والتاریخ و الدراسات الیونانیة والرومانیة تقاریرھا : قدمت أقسام : قرار اللجنة 
 .القادم  سیمھا بحد أقصى یوم الخمیھذا الخصوص وتھیب اللجنة باألقسام األخرى تقد

 - : القرار  
  .أحیط مجلس الكلیة  علمًا 

  
كتاب قسم الجغرافیا بشأن رغبتھ في زیادة اعاد الطالب ھذا العام نظرًا لضغوط الطالب و أولیاء األمور ، ونظرًا  .9

 . 2016/2017لكثرة اعداد الطالب الملتحقین بكلیة اآلداب للعام الجامعى 
 .في ھذا الشأن  2016یتم االلتزام بما ورد بقرار مجلس الكلیة بجلستھ في شھر سبتمبر : ة قرار اللجن

 - : القرار  
عبدالمنعم مجاھد بالعدد المحدد كسقف / د.یتم االلتزام بقرار مجلس الكلیة بخصوص ھذا الشأن مع تسجیل تمسك  أ

  .أعلى لكل قسم حرصًاعلى احترام قرارات مجلس الكلیة 
  
  

محمود / محمود أحمد قطب محمد ، والطالب / سم الجغرافیا بشأن تعدیل العقوبة الموقعھ على الطالبكتاب ق .10
حالة الطالبین في وعلیھ تم تعدیل  2015/2016محمد تعیلب المقیدین بالفرقة الثانیة بالقسم بالعام الجامعى 

) 58(یا االقتصادیة من حرمان الى محمود أحمد قطب في مادة الجغراف) 1: (مادة الحرمان على النحو التالي 
 . درجة ) 55(محمود محمد تعیلب في مادة الجغرافیا الكمیة من حرمان الى ) 2(درجة 
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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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مرحلتى اللیسانس والدراسات العلیا تسھم فى الرقى و التنمیة 
 .  المستدامة للمجتمع

 .أحیطت اللجنة علما : قرار اللجنة 
 - : القرار  

  .وافق مجلس الكلیة 
  

ة الخرائط نواره بشیر منصور تحویلھا من شعب/ كتاب قسم الجغرافیا بشأن موافقتھ على طلب الطالبة  .11
 .والمساحة الى الشعبة العامة 

 .أحیطت اللجنة علما : قرار اللجنة 
 - : القرار  

  .وافق مجلس الكلیة 
  

 .كتاب قسم الجغرافیا بشأن تقریر لجنة مراجعة الكتاب الجامعى  .12
 .أحیطت اللجنة علما : قرار اللجنة 

 - : القرار  
  .أحیط مجلس الكلیة علمًا 

  
ن برنامج الزیارات المیدانیة الخاص بمقرر التدریب العملى لطالب الفرقة الرابعة شعبة كتاب قسم التاریخ بشأ .13

 .2016/2017اآلثار المصریة القدیمة عن العام الجامعى 
 .أحیطت اللجنة علما : قرار اللجنة 

 - : القرار  
  .وافق مجلس الكلیة 

  
مالى للزیارة المیدانیة المزمع تنفیذھا  كدعم) جنیھًا  10.000(كتاب قسم التاریخ بشأن طلب تخصیص مبلغ  .14

خالل شھر دیسمبر آلثار  محافظتى المنیا وسوھاج وذلك في اطار برنامج التدریب العملى لطالب الفرقة الرابعة 
 . 2016/2017شعبة االثار المصریة القدیمة للعام الجامعى 

 . .مًا كامًال تذكى اللجنة طلب قسم التاریخ وتأمل أن یجد طلبھ دع: قرار اللجنة 
 - : القرار  

  .وافق مجلس الكلیة 
  

ریخ بشأن برنامج للزیارات المیدانیة لمقرر التدریب العملى لطالب الفرقة الرابعة شعبة اآلثار اكتاب قسم الت .15
 . 2016/2017المصریة القدیمة عن العام الجامعى 

 .أحیطت اللجنة علما : قرار اللجنة 
 - : القرار  
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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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مرحلتى اللیسانس والدراسات العلیا تسھم فى الرقى و التنمیة 
 .  المستدامة للمجتمع

  . وافق مجلس الكلیة
  

عن قسم اللغة العربیة  2016أسماء شمس الدین رئیس كنترول الفرقة الرابعة دور سبتمبر / كتاب الدكتورة .16
سارة عبدالحمید حلمى طرابیلة وفقا لقرار مجلس التأدیب االستئنافي الى ناجح بمادتین / بتعدیل نتیجة الطالبة 

 رجة  د) 51(درجات مادة النحو والصرف  لھا وھى  مع اثبات" المادة االختیاریة " و " األدب المقارن " ھما 
 .أحیطت اللجنة علما : قرار اللجنة 

 - : القرار  
  .وافق مجلس الكلیة 

  
ابراھیم مصطفى  بشأن رغبتھ في تدریس عدد من / موافقة قسم الفلسفة على الطلب المقدم من الدكتور .17

نھور و ذلك خالل الفصل الدراسي األول للعام المقررات بقسم العلوم االجتماعیة بكلیة التربیة جامعة دم
 4( الفكر الفلسفى المعاصر أسیا وأفریقیا بالفرقة الثالثة عام : وبیان المقررات كالتالي  2016/2017الجامعى 

فلسفة الحداثة وما بعد   - )ساعة  4(بالفرقة الرابعة عام  20الفلسفة المعاصــــــــــــــــــــرة ق  –) ساعة 
 . )ساعتان ( ام ــــــــــعبالفرقة الرابعة ) مقرر اختیاري ( الحداثة 

 .أحیطت اللجنة علما : قرار اللجنة 
 - : القرار  

  .وافق مجلس الكلیة 
  

عصام كمال المصري لتعاونھ الواضح في تقدیم كافة الموضوعات المطلوبة من قسم / تقدیم الشكر للدكتور .18
 .ة للجنة شئون التعلیم  والطالب في موعدھا و بأبسلوب منظم یستحق الثناء واالشادة الفلسف

 .وافقت اللجنة وتحمد للسید الزمیل جھده : قرار اللجنة 
 - : القرار  

  .وافق مجلس الكلیة 
  

لثانیة بقسم عامر بدوى أحمد سلیم یلتمس فیھ اعادة قیده مرة أخرى بالكلیة بالفرقة ا/ الطلب المقدم من الطالب  .19
 .اللغة العربیة و ذلك آلنھ من الطالب الذین طبقت علیھ قواعد الفصل نتئجة لرسوبة ثالث مرات بالفرقة الثانیة 

 .یعرض األمر على مجلس الكلیة للتفضل بالنظر : قرار اللجنة 
 - : القرار  

  .تطبیق اللوائح والقوانیین بخصوص ھذا الشأن 
  

 .لجمیع األقسام العلمیة بالكلیة   2016اعتماد نتیجة دور سبتمبر  .20
 - : القرار  
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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
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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
ة متمیزة فى المنافسة محلیأ و اقلیمًیا من خالل برامج دراسی

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

  .وافق مجلس الكلیة 
  

اسالم أنس فوزى قطب المدرس بقسم االجتماع بالكلیة لتدریس / وافق مجلس الكلیة على انتداب الدكتورة  .21
اسات الفرقة الرابعة بواقع ساعتان بكلیة الدر 2016/2017فصل أول ) عقیدة و فلسفة (  االجتماع  مــــــادة

 .االسالمیة والعربیة للبنات بدمنھور  جامعة األزھر 
 

 2016/2017اعتمد مجلس الكلیة القوائم األولیھ لقبول الطالب الجدد باألقسام العلمیة بالكلیة عن العام الجامعة  .22
على أن یفتح  2016وذلك وفقا لبطاقة اختیار القسم والتى اعتمدھا مجلس الكلیة بجلستھ  عن شھر سبتمبر 

لمدة أسبوع اعتبارُا من الخمیس الموافق ) عدا قسمى الجغرافیا واالجتماع ( باب التحویل من و الى األقسام 
لألعلى % 10وتكون نسبة التحویل من القسم بحد أقصى  17/11/2016وحتى الخمیس  10/11/2016

 .مجموعًا
  

  :الدراسات العلیاموضوعات :   ًاسادس
  

" مناھج البحث عند علماء المسلمین " عصام المصري مقرر / تدریس الدكتور موافقة قسم اللغة العربیة على .1
 .محمود فراج  األستاذ بقسم اللغة العربیة لطالب مرحلة الدراسات العلیا بقسم اللغة العربیة / د.بالمشاركة مع أ

 - : القرار  
  .وافق مجلس الكلیة 

  
ماضى / على تشكیل لجنة الحكم والمناقشة للباحث  2/11/2016موافقة مجلس قسم اللغة العربیة بجلستھ في  .2

التناص بین ( عبدالمجید ماضى الجناینى لنیل درجة الماجستیر تخصص دراسات أدبیة وموضوع رسالتھ 
 :والتشكیل على النحو التالي ) .سوفامكلیس وتوفیق الحكیم في أسطورةأودیب ملكا

  السكندریة مناقشا ورئیسًاأستاذ األدب العربى  جامعة ا    فوزى سعد عیسى / د.أ
  أستاذ األدب والبالغھ كلیة االداب جامعة المنوفیة مناقشًا  محمد فكرى الجزار /د.أ
  )مشرفًا( بھلول أحمد سالم  أستاذ الدراسات األدبیة المساعد بكلیة التربیة جامعة دمنھور . د
  ) مشرفًا( أستاذ النقد والبالغھ المساعد بالكلیة  محمد محمود أبوعلى. د
 )مشرفُا( أستاذ األدب العربي المساعد بالكلیة   أسماء شمس الدین. د

 - : القرار  
  .وافق مجلس الكلیة 
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  :رؤیة الكلیة 
تتطلع الكلیة إلى أن تكون مؤسسة تعلیمیة وبحثیة معتمدة تحتل 
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مالك ماھر فارس فرج بشأن التحاقة / على طلب الطالب  2/11/2016موافقة مجلس قسم التاریخ بجلستھ في  .3
دیث والمعاصر علمًا بأن الطالب حاصل على فرع التاریخ الح –بالدراسات العلیا بالقسم نظام الساعات المعتمدة 

المواد المؤھلھ لتسجیل درجة الماجستیر بالتخصص ذاتھ من كلیة اآلداب جامعة االسكندریة فصل الخریف 
2015/2016 . 

 - : القرار  
  .وافق مجلس الكلیة 

  
لجمال بشأن أحمد محمد اسماعیل ا/ على طلب الدكتور 2/11/2016موافقة مجلس قسم التاریخ بجلستھ في  .4

أشرف سعید السنباطى  تخصص تاریخ اسالمى / اعادة تشكیل لجنة الحكم والمناقشة لرسالة ماجستیر الطالب 
- 429الحیاة االقتصادیة في بالد ما وراء النھر من بدایة العصر السلجوقى حتى الغزو المغولى  (وموضوعھا 

 :لمناقشة وتتكون اللجنة من وذلك النتھاء المدة المتاحة ل) م  1220-  1036/ ھـ   617
  مشرفًا ورئیسًا  أستاذ التاریخ والحضارة االسالمیة جامعة عین شمس    فتحي عبدالفتاح أبوسیف/ د.أ
  مشرفًا  أستاذ التاریخ والحضارة االسالمي المساعد جامعة دمنھور  أحمد محمداسماعیل الجمال. د
المیة المساعد جامعة دمنھورأستاذ التاریخ والحضارة االس    ابراھیم محمد مرجونھ. د

  مناقشًا  
  مناقشًا    جامعة طنطا –أستاذ التاریخ والحضارة االسالمیة   أحمد عبدالسالم ناصف. د

 - : القرار  
  .وافق مجلس الكلیة 

  
مصطفى على على الحوفى في / على تسجیل بحث الطالب 2/11/2016موافقة مجلس قسم التاریخ بجلستھ في  .5

( على أحمد السید / د.تحت اشراف أ)م  1314حتى  1291ریخ جامعة الفرسان الدوایة من تا(موضــــــــــــوع 
یاسر مصطفى عبدالوھاب  أستاذ تاریخ العصور الوسطى المساعد بكلیة اآلجاب جامعة . و د) األستاذ بالقسم 

 .كفرالشیخ  وذلك لنیل درجة الدكتوراه بنظام الساعات المعتمدة في تخصص التاریخ الوسیط 
 - : القرار  

  .وافق مجلس الكلیة 
  

عبدالقوى بجر في موضوع / على تسجیل بحث الطالب 2/11/2016موافقة مجلس قسم التاریخ بجلستھ في  .6
سیاسة بولندا الخارجیة في عھد الملكین فالدیسالف الثاني و فالدیسالف  (وان ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبعن

ایمان الخالوى مدرس . األستاذ بالقسم  و د( على أحمد السید  / د.تحت اشراف أ )م 1444حتى  1386: الثالث 
نظام الساعات المعتمدة في تخصص التاریخ ( تاریخ العصور الوسطى بالقسم و ذلك لنیل درجة الدكتوراه 

 .الوسیط 
 - : القرار  
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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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  .وافق مجلس الكلیة 
  

نادر جالل رمضان بحیرى  في / على تسجیل بحث الطالب 2/11/2016موافقة مجلس قسم التاریخ بجلستھ في  .7
/ ھـ  648- 567المؤثرات الفاطمیة على المجتمع المصري خالل عصر الدولة األیوبیة (موضــــــــــــوع 

وذلك لنیل درجة  تیسیر محمد شادى  /والدكتورة  ابراھیم محمد مرجونةتحت اشراف )  م  1250 -1171
 .سالمى ت المعتمدة في تخصص التاریخ االبنظام الساعا ماجستیر ال

 - : القرار  
  .وافق مجلس الكلیة 

  
موافقة مجلس قسم التاریخ یفید موافقة مجلس القسم االعتیادى عن شھر اكتوبر  بموافقتھ على تسجیل رسالة  .8

اعات جمعھ صبحى على بیومى أبوحمیدة في تخصص التاریخ الحدیث و المعاصر بنظام الس/ الدكتوره للطالب 
 :وتتكون لجنة االشراف من "  1953 – 1921المصالح السوفیتیھ في ابران " المعتمدة وعنوانھ 

  استاذ التاریخ الحدیث والمعاصر كلیة االداب جامعة دمنھور  صالح أحمد ھریدى على/ د.أ
 استاذ التاریخ الحدیث والمعاصر المساعد كلیة االداب جامعة دمنھور  فایزة محمد حسن ملوك. د

 - : القرار  
  .وافق مجلس الكلیة 

  
یحیى / على منح الطالب  2/11/2016كتاب مجلس قسم اآلثار والدراسات الیونانیة والرومانیة بجلستھ في  .9

الشحات محمد محمود درجة الماجستیر في اآلداب من قسم االثار والدراسات الیونانیة والرومانیة في الرسالة 
) دراسة لحمامات غرب الدلتا في مصر خالل العصریین الیونانى والرومانى (ن المقدمھ منھ بعنــــــــــــــوا

حنان خمیس الشافعى  أستاذ اآلثار الیونانیة والرومانیة المساعد كلیة  اآلداب جامعة / تحت اشراف الدكتورة
 .دمنھور

 - : القرار  
  .وافق مجلس الكلیة 

  
ئحة دبلومة المساحة ونظم المعلومات الجغرافیة كتاب قسم الجغرافیة بخصوص تشكیل لجنة للنظر في ال .10

 عالء الدین حسین عزت شلبي   األستاذ المتفرغ بالقسم / د.المقدمة من السید أ
 - : القرار  

  .وافق مجلس الكلیة
  

أشرف محمد الشیحى  وزیر التعلیم العالى والبحث العلمى بخصوص توزیع األقسام العلمیة / د.كتاب السید أ .11
معة ومعاھدھا ومراكزھا البحثیة یأن یتم التأكد على المحتوى العلمى لمختلف الرسائل والدراسات بكلیات الجا
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تتطلع الكلیة إلى أن تكون مؤسسة تعلیمیة وبحثیة معتمدة تحتل 

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

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

والبحوث االكادیمیة سواء المقدمة للحصول على درجات علمیة في اطار حركة النشر العلمى بالجامعة یخلو من 
 .لدول الشقیقة والصدیقةأى اساءة بالتصریح أوالتلمیح للمجتمعات أو الدولة أو االفراد في أى من ا

 - : القرار  
  أحیط مجلس الكلیة علمًا

  
بشأن تشكیل المقررات التدریسیة لدرجتى الماجستیر  2/11/2016كتاب قسم الفلسفة  بجلستھ المنعقدة في  .12

 . 2016والدكتوراه شعبة الفلسفة وتاریخھا فصل الخریف 
 - : القرار  

  .وافق مجلس الكلیة 
  

  

  :عالقات الثقافیة والخارجیة الموضوعات :  سابعًا
  
عبیر عبدالمحسن / م  بشان اشتراك الدكتورة2/11/2016كتاب مجلس قسم اآلثار بجلستھ المنعقدة بتاریخ  .1

 /27/10الى  2/10/2016في المؤتمر الرئاسى للشباب في الفترة من األستاذ المساعد بالقسم  –قاسم 
  .م 2016

 - : القرار  
  أحیط مجلس الكلیة علمًا

  
عبیر عبدالمحسن / حضور الدكتورةم  بشان 2/11/2016كتاب مجلس قسم اآلثار بجلستھ المنعقدة بتاریخ  .2

أوراق بحثیة مھداه الى ) كتابات ونقوش یونانیة والتینیھ ( قاسم  األستاذ المساعد بالقسم ندوة بعنوان
  .20/10/2016مصطفى العبادى  وذلك یوم الخمیس الموافق / األستاذ الدكتور

 - : لقرار  ا
  أحیط مجلس الكلیة علمًا

  
عبیر / الدعوة الموجھ الى الدكتورةم  بشان 2/11/2016كتاب مجلس قسم اآلثار بجلستھ المنعقدة بتاریخ  .3

عبدالمحسن قاسم  األستاذ المساعد بالقسم بالحضور واالشتراك كمقرر في مؤتمر رؤساء الجامعات 
الى  21/11/2016في الفترة من   CONFREMOالفراكفونیة في منطفة الشرق األوسط 

22/11/2016.  
 - : القرار  
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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

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

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          ~ 13 ~                          البحیرة  –دمنھور  –األبعادیة –مجمع الكلیات                    

Smartgate@damanhour.edu.egmail:-E                                  egwww.Damanhour.edu.website: 
                                                

 

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

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

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

  .عبیر قاسم حیث أنھا الممثل الوحید لجامعة دمنھور/ مع توجیھ الشكر والتقدیر للدكتورة أحیط مجلس الكلیة علمًا
  
/ التقاریر العلمیة للسید الدكتورم  بشان 2/11/2016كتاب مجلس قسم التاریخ بجلستھ المنعقدة بتاریخ  .4

تیسیر محمد شادى  المدرس بالقسم عن / ابراھیم محمد مرجونة األستاذ المساعد بالقسم والسیدة الدكتورة
" بعنوان  2016اكتوبر  6الى  5فترة من حضورھما المؤتمر الدولى الثالث الذي عقد في مالیزیا في ال

  .عمان ودول جنوب شرق آسیا والصین آفاق ثقافیة وتاریخیة وسیاسیة وحضاریة 
 - : القرار  

  .أحیط مجلس الكلیة علمًا 
  
صالح / د.التقاریر العلمیة للسید أم بشان 2/11/2016كتاب مجلس قسم التاریخ بجلستھ المنعقدة بتاریخ  .5

فایزة محمد ملوك  عن / أحمد عبدالعزیز عیسى  والدكتورة /د.أحمدھریدى األستاذ المتفرغ بالقسم و أ
شر للدراسات العثمانیة والذي نظمتھ مؤسسة التمیمى للبحث العلمى حضورھما المؤتمر الدولى السابع ع

 . 2016اكتوبر  22الى  20فى الفترة من  والمعلومات بالجمھوریةالتونسیة
 - : القرار  

  .أحیط مجلس الكلیة علمًا 
   

وفدى السید /حصول الدكتورم بشان 2/11/2016كتاب مجلس قسم التاریخ بجلستھ المنعقدة بتاریخ  .6
لنضر األستاذ المساعد بالقسم على الدبلومة العامة في التربیة وفقًا لنظام الساعات المعتمدة بنتیجة أبوا

 .من كلیة التربیة جامعة دمنھور 2013امتحان فصل الخریف 
 - : القرار  

  .أحیط مجلس الكلیة علمًا 
  
ارة العامة لمركز تنمیة كتاب االدم بشان 2/11/2016كتاب مجلس قسم التاریخ بجلستھ المنعقدة بتاریخ  .7

وفدى السید أبوالنضر /الموارد البشریة بمدیرة التنظیم واالدارة بمحافظة البحیرة  بشأن دعوة الدكتور
التعرف " تحت عنوان  6/11/2016األستاذ المساعد بالقسم اللقاء محاضرتین األولى یوم األحد الموافق 

تحت  23/11/2016لثانیة یوم األربعاء الموافق ، وا" على األسلوب العلمى لتشخیص وحل المشكالت 
 ".ادارة الوقت وشغوط العمل "  عنوان
 - : القرار  

  .أحیط مجلس الكلیة علمًا 
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    األزمات والطوارئموضوعات :   ًاثامن
  
بجلستھ في  وحدة األزمات والطوارئبما جاء من موضوعات بمحضر اجتماع علمًا   مجلس الكلیة  أحیط .1

 . كل ما جاء بھ من موضوعات ىافق علوو 8/11/2016
  

  . الثالثة عصرًاالساعة ھذا وقد انتھى االجتماع 
  

  عمید الكلیةجلس ویس المرئ                                       أمین المجلس          
  

  محمد رفعت االمام/ د.أ                                    رجب محمود رشا .د


