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

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   ا ، و استخدام وسائل تعلیمیة حدیثة ،و متابعة الخریجین، و إتاحة الفرصة لھا لمتابعة الجدید من العلوم و المعارف و الخبراتو طالبھ

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

مستوى  بأساتذتھا وخریجیھا إلى وتصل كانة مرموقة بین نظائرھام
المنافسة محلیأ و اقلیمًیا من خالل برامج دراسیة متمیزة فى 
مرحلتى اللیسانس والدراسات العلیا تسھم فى الرقى و التنمیة 

 .  المستدامة للمجتمع

  2015/2016لعام الجامعيا سادسلامحضر مجلس الكلیة 
  13/1/2016  الموافق ربعاءاألالمنعقد یوم 

**********  
د ـــــــــــــد السیــى أحمــعل/ ستاذ الدكتورالسید األ  برئاسةعشرة   حادیةاجتمع مجلس الكلیة في تمام الساعة ال    

 -:بحضور كل من القائم بعمل عمید الكلیة 
 ورئیس مجلس قسم الجغرافیا وكیل الكلیة للدراسات العلیا والبحوث    محمد عبدالقادر عبدالحمید/ د.أ .1
 وكیل الكلیة لشئون خدمة المجتمع وتنمیة البیئة    عبد العظیم احمد عبدالعظیم/ د.أ .2
 رئیس مجلس قسم التاریخ      محمد رفعت االمام/د.أ .3
 األستاذ بقسم التاریخ    عبدالمنعم محمد مجاھد/ د.أ .4
 بقسم الفلسفةالمتفرغ األستاذ       میالد زكى غالي/ د.أ .5
 األستاذ المتفرغ قسم اللغة العربیة    عبدالواحد حسن الشیخ/ د.أ .6
 قسم الجغرافیا ب األستاذ المتفرغ   عالء الدین حسین عزت شلبي     /د.أ .7
 القائم بعمل رئیس مجلس قسم اآلثار      عبیر عبدالمحسن قاسم. د .8
 القائم بعمل رئیس مجلس قسم اللغةاالنجلیزیة      جىایمان حلمى الملی. 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
 الفلسفة المدرس بقسم    حسام محمد السعید رحومة. د .13
 المدیر التنفیذي لوحدة ضمان الجودة بالكلیة    وفدى السید أبوالنضر. د .14
 مدیر وحدة الخدمات االلكترونیة       أحمد عطیة حمیدة. د .15
 أمین الكلیة     ابراھیم سعد الشرقاوي/ السید  .16
 إداري                   نیفین محمد رحومة/ السیدة .17

  
  

  عمید الكلیة ورئیس المجلس  االجتماع قائم بعمل على احمد السید ال/  د.افتتح السید أ
  "بسم اهللا الرحمن الرحیم " 

 ة   على أحمد السید القائم بعمل/ د.في بدایة االجتماع رحب السید أ رین     عمید الكلی ادة الحاض ع الس ًا   بجمی مھنئ
 .عیاد المیالد المجیدةمیالد ذكى غالى  واألخوه األقباط بأ/ د.الجمیع بالسنة المیالدیة الجدیدة و مھنئًا أ

 العاطى صالح بتعیینھ رئیسًا لجامعة دمنھور متمنیًا عبد عبید / د.كما تقدم سیادتھ باسم المجلس بالتھنئة للسید أ
 .لسیادتھ مزیدًا من التقدم والتوفیق

 دكتور  سید ایمان حلمى الملیجى بمناسبة ترقیتھا لدرجة أستاذ  وال/ تقدم سیادتھ بالتھنئة للسیدة الدكتورة كما ال
 .ناجى فھیمرضوان بمناسبة ترقیتھ لدرجة أستاذ مساعد/ 
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  ى و        / د.بالتھنئة للسید أسیاده  كما تقدم ز العلم ة للتمی ى جائزة الجامع یادتھ عل ول س محمد مجدى تراب  لحص
د محمد محمود أبوعلى لحصول سیادتھ على جائزة الجامعة للتشجیع العلمى  باالضافة الى ت/ السید الدكتور م یق

  .لسیادتھ على تعیینھ قائم بعمل رئیس مجلس قسم اللغة العربیة بالكلیة  التھنئة
  ثم شرع سیادتھ في موضوعات المجلس على النحو التالي:  

  

  -:موضوعات اإلحاطة : أوال 
  

 . بجلستھ السابقة لتصدیق على محضر مجلس الكلیةتم ا .1
ا .2 ا   ًءبن ى تعلیم ید أ  ت عل د  / د.الس ا   عبی دالعاطى ص ال أى       لح عب اد الرس ر میع ة أن آخ یس الجامع الح رئ ص

 .من كل شھر  17ترسل الدارة الجامعة بحد أقصى یوم  ةموضوعات للعرض على مجلس الجامع
 .رئیس الجامعة على ضرورة اھتمام الكلیات بالندوات والمؤتمرات و تفعیل خدمة المجتمع/ د.أوصى السید أ .3

  

  :موضوعات وحدة ضمان الجودة :   ثانیا
  
ووافق على   6/1/2016مجلس ادارة وحدة ضمان الجودة بجلستھ في  علمًا بمحضر اجتماع  مجلس الكلیةأحیط  .1

 .كل ما جاء فیھ من موضوعات 
اعتمد مجلس الكلیة الخطة التطویریة لدعم الفاعلیة التعلیمیة بالكلیة التى وضعتھا وحدة ضمان الجودة  بالكلیة  .2

 .ترفع لمركز ضمان الجودة بالجامعةبالتنسیق مع األقسام العلمیة و
  
  

  : ITات وحدة تكنولوجیا المعلومموضوعات :   ًاثالث
  
دیر   / المقدم من السیدالدكتور 2015دیسمبر عن شھر  احیط مجلس الكلیة علمًا بالتقریر الشھري  .1 ة  الم أحمد عطی

 .بھ من موضوعات  ما جاء اقر و  ITالتنفیذي لوحدة 
دكتور        یؤكد مجلس الكلیةعلى جمی .2 ید ال ة للس ة محدث یرة الذاتی ال الس رعة ارس دریس بس / ع السادة أعضاء ھیئة الت

ى مو    ITالمدیر التنفیذى لوحدة  ا عل ة لرفعھ ات        ق بالكلی ادة بیان ل قاع دًا لعم ة تمھی الھا الدارة الجامع ة الرس ع الكلی
 . 2016ینایر  31محدثة للجامعة في موعد غایتھ

ایمان محمد حلمى الملیجى  رئیس مجلس قسم اللغة االنجلیزیة بارسال عدد اثنین / د.تفویض مجلس الكلیة للسیدة أ .3
 .من القسم لتحدیث وترجمة موقع الجامعة باللغة االنجلیزیة 
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  :موضوعات شئون ھیئة التدریس :   ًارابع
  
جلس بجلستھ المنعقدة رئیس مجلس قسم اللغة االنجلیزیة و آدابھا بموافقة المالقائم بعمل  / الدكتورة  ةكتاب السید .1

ایمان محمد حلمى الملیجى  األستاذ المساعد بالقسم للتعیین  / على الطلب المقدم من السیدة الدكتورة 3/1/2016في 
لجنة ( و ذلك بناء على تقریر اللجنة العلمیة الدائمة لترقیة األساتذة )  األدب االنجلیزى ( بوظیفة أستاذ  تخصص 

 .ًا بأن سیادتھا تتمتع بسمعھ طیبھ محسنھ في أداء عملھا منذ تعینھا بالقسمعلم) اللغة االنجلیزیة  
 - : القرار  

  .وافق مجلس الكلیة 
 
رئیس مجلس قسم اللغة االنجلیزیة و آدابھا ایمان محمدحلمى الملیجى  القائم بعمل  / الدكتورة  ةكتاب السید .2

  ناجى محمد فھیم رشوان/ رالمقدم من السید الدكتوعلى الطلب  3/1/2016بموافقة المجلس بجلستھ المنعقدة في 
و ذلك بناء على تقریر اللجنة )  األدب االنجلیزى ( تخصص  مساعد بالقسم للتعیین  بوظیفة أستاذ  المدرس 

علمًا بأن سیادتھ یتمتع بسمعھ طیبھ محسن ) لجنة اللغة االنجلیزیة  ( العلمیة الدائمة لترقیة األساتذة المساعدین  
 .أداء عملھ منذ تعینھ بالقسم في
 - : القرار  

  .وافق مجلس الكلیة 
 
بموافقة المجلس بجلستھ  الفلسفة رئیس مجلس قسم عصام كمال المصري  القائم بعمل  / الدكتوركتاب السید  .3

أجازة خاصة بدون مرتب  12/10/2015حتى  1/10/2015احتساب الفترة من على  3/1/2016المنعقدة في 
 .منى محمود عثمان  المدرس بالقسم / تورة للسیدة الدك

 - : القرار  
  .وافق مجلس الكلیة 

 

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

 :وحدة الجودة   ) أ(
 .بمحضر مجلس إدارة وحدة ضمان الجودة مع رفعھ إلى مجلس الكلیة  وافقت لجنة شؤون الطالب على ما جاء -
وفدي أبوالنضر المدیر التنفیذي للوحدة فیما یتعلق بمعاییر الكتاب الجامعي أنھ ُیطلب من أقسام / أفاد السید الدكتور  -

  .الكلیة القادم  التاریخ و اللغة العربیة و الفلسفة و اآلثار رفع تقاریرھما الخاصة بذلك قبل انعقاد مجلس
 : MISوحدة  ) ب(
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- 2015بأن نتیجة الفصل الدراسي األول للعام الجامعي  ITأحمد عطیھ المدیر التنفیذي لوحدة / أفاد السید الدكتور  -
یدفعھا الطالب بنفس القواعد المعمول بھا ) مقابل خمسة جنیھات ( ستعلن عن طریق استخدام الكارت الذكي  2016

 .رجى من إدارة الكلیة عمل الالزم منذ العام الماضي ، و ی
  :وحدة تطویر نظم تقویم الطالب و االمتحانات ) ج(         

بدور عبد المقصود المدیر التنفیذي للوحدة أنھ تم البدء في التصحیح لمواد االنتساب من / أفادت السیدة الدكتورة   -
جنة إلى أن الوحدة ستقوم بتصحیح األسئلة فقد انتھت الل" حقوق االنسان " أما بخصوص مادة  6/1/2016یوم 

مادة موزعة على أقسام الكلیة  43و ذلك بعد االنتھاء من تصحیح المواد األساسیة الذین یبلغ عددھم ( إلیكترونیًا أوًال 
  .أشرف عبد اهللا بتصحیح السؤال المقالي و جمع الدرجة و تسلیمھا للكنتروالت .ثم یقوم أستاذ المادة د) كافة 

  .خصوص تعریف السكانر الموجود في الوحدة و الذي تم تصلیحھ من قبل فتخاطب الشركة المختصة بذلك ب -
 - : القرار  

والتطویر ما عدا اعالن  MI Sأحیط مجلس الكلیة علما و أقر كل ما جاء من موضوعات بوحدة الجودة  وبوحدة 
تعلن النتیجة مجانا كخدمة طالبیة على موقع ) یھات مقابل مبلغ خمسة جن( النتیجة عن طریق استخدام الكارت الذكى 

  .الكلیة 
  
ناقشت األعضاء سیر أعمال االمتحانات و تالحظ العجز المستمر في أعداد المالحظین بسبب تغیب نسبة كبیرة من  - 2

الوارد أسمائھم مع ضیق نسبي في األماكن قیاسًا بأعداد الطالب مع توجیھ الشكر لجانب من السادة رؤساء 
الوكیل المختص إرسال / كنتروالت الفرعیة لرفعھم التقاریر بحالة اللجان ، و یتولى السید األستاذ الدكتور ال

 .خطابات لھم بالشكر 
 - : القرار  

  .أحیط مجلس الكلیة علما ووافق على ارسال خطابات شكر للسادة رؤساء الكنتروالت الفرعیة
 
باألسبوع األول من  2016-2015لفصل الدراسي األول للعام الجامعي وافقت اللجنة على تحدید موعد إعالن نتیجة ا - 3

" في كشف منفصل ُیسلم مع النتیجة ، و كذلك یتم رصد مادة " حقوق االنسان " شھر مارس ، مع رصد مادة 
 .في الفصل الدراسي الثاني " االنتساب 

 - : القرار  
  .وافق مجلس الكلیة 

 
الواردة من األقسام العلمیة  2016- 2015الدراسي اثاني للعام الجامعي  أقرت اللجنة توزیع المقررات للفصل - 4

 .السبعة 
 - : القرار  

  .وافق مجلس الكلیة 
 

وافقت اللجنة على أن تتشكل لجنة الممتحنین من السادة رؤساء األقسام العلمیة السبعة على أال یتم فض سریة أي  - 5
 .قوف أوًال على نسبة النجاح مادة بأي قسم إال بعد اجتماع لجنة الممتحنین للو
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وم اإلنسانیة   تقدم الكلیة خدمة تعلیمیة وبحثیة متمیزة ترقى إلى مستوى التمیز واإل اییر         بداع في مجال اآلداب والعل ى مع تنادًا إل ا اس ًا و إقلیمی ى سوق العمل محلی ف
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، و تلبیة احتیاجات المجتمع   ا ، و استخدام وسائل تعلیمیة حدیثة ،و متابعة الخریجین، و إتاحة الفرصة لھا لمتابعة الجدید من العلوم و المعارف و الخبراتو طالبھ

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

مستوى  بأساتذتھا وخریجیھا إلى وتصل كانة مرموقة بین نظائرھام
المنافسة محلیأ و اقلیمًیا من خالل برامج دراسیة متمیزة فى 
مرحلتى اللیسانس والدراسات العلیا تسھم فى الرقى و التنمیة 

 .  المستدامة للمجتمع

 - : القرار  
  .وافق مجلس الكلیة 

  
 .اعتمدت اللجنة تقاریر الدعم الطالبي الواردة من قسمي اآلثار الیونانیة و الرومانیة و الفلسفة  .4

 - : القرار  
  أحیط مجلس الكلیة علمًا

  
و الرومانیة و الجغرافیا ، و على باقي  و فیما یتعلق بتقاریر المتابعة لم یصل سوى تقریر قسمي اآلثار الیونانیة .5

 .2015األقسام رفع تقاریر شھر دیسمبر 
 - : القرار  

  .وافق مجلس الكلیة 
  
 :وافقت اللجنة على ندب كًال من  .6

 ساعات أسبوعیًا 4 –الفرقة األولى  –للتدریس بقسم الفلسفة بالكلیة  -السید شحاتھ السید / السید الدكتور 
 ساعات أسبوعیًا 4 –الفرقة الثانیة  –للتدریس بقسم الفلسفة بالكلیة    - ي بدر إبراھیم ناج/ السید الدكتور 

 - : القرار  
  .وافق مجلس الكلیة 

  
ناقشت اللجنة الخطاب المرفوع من قسم الجغرافیا الخاص بأن یكون عدد الطالب المقبولین بشعبة الخرائط و  .7

و تقر اللجنة ما  2016- 2015بیقھ في العام الدراسي الحالي حسب ما تم تط 2017-2016المساحة للعام الجامعي 
  .یصل إلیھ قسم الجغرافیا من قرارات في ھذا الشأن

 - : القرار  
  .وافق مجلس الكلیة 

  
عبیر قاسم القائم بعمل رئیس مجلس قسم اآلثار / وافق مجلس الكلیة على االقتراح المقدم من السیدة الدكتورة  .8

 .األسئلة مع تقدیم الشكر لسیادتھا بتصمیم محضر فتح مظروف
 
وضع االمتحانات بالنسبة للمادة التى یقوم ام السادة أعضاء ھیئة التدریس عند أكد مجلس الكلیة على ضرورة التز .9

ویشرف علیھ ما مقالى أو الكترونى حرصًا على الصالح العام إبتدریسھا أكثر من أستاذ وضع امتحان واحد موحد 
 .األقدم
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  :رؤیة الكلیة 
تتطلع الكلیة إلى أن تكون مؤسسة تعلیمیة وبحثیة معتمدة تحتل 

مستوى  بأساتذتھا وخریجیھا إلى وتصل كانة مرموقة بین نظائرھام
المنافسة محلیأ و اقلیمًیا من خالل برامج دراسیة متمیزة فى 
مرحلتى اللیسانس والدراسات العلیا تسھم فى الرقى و التنمیة 

 .  المستدامة للمجتمع

  : الدراسات العلیا والعالقات الثقافیة موضوعات    :ًاسادس
  

  :موضوعات الدراسات العلیا : أوال
  
السعید مختار محمد الشحات ، المسجل  لدرجة الماجستیر  فى اآلداب بقسم /   تعدیل لجنة اإلشراف على الطالب .1

  م3/1/2015الفلسفة بناًء على موافقة مجلس قسم الفلسفة  فى 
أستاذ الفلسفة الحدیثة والمعاصرة المساعد بكلیة اآلداب جامعة .  إبراھیم مصطفى إبراھیم / د : اإلشراف الحالي 

  دمنھور 
  :لیصبح اإلشراف بعد التعدیل على النحو التالى 

  جامعة اإلسكندریة–كلیة اآلداب   –أستاذ الفلسفة الحدیثة والمعاصرة    راویة عبد المنعم عباس / د.أ
   أستاذ متفرغ بقسم الفلسفة كلیة االداب جامعة دمنھور بالكلیة             میالد زكى غالى / د. أ
  .  أستاذ مساعد الفلسفة االسالمیة  كلیة االداب جامعة دمنھور      عصام كمال المصرى          / د

  . إبراھیم مصطفى إبراھیم عن لجنة اإلشراف / وذلك نظرا لإلعتذار المقدم من الدكتور 
میالد زكي غالي األستاذ المتفرغ بالقسم ممثال للكلیة على منصة الحكم والمناقشة / د.اللجنة على ضم أ وافقت: القرار

  .عصام كمال المصري لعدم تخصص سیادتھ/ على الرسالة مع استبعاد السید د
 - : القرار  

  .الموافقة على قرار مجلس قسم الفلسفة بتعدیل لجنة االشراف 
  
آمال محمد أبو الزین كشك ، المسجلة  لدرجة الماجستیر  فى اآلداب بقسم /   الطالبة تعدیل لجنة اإلشراف على  .2

  م3/1/2015الفلسفة بناًء على موافقة مجلس قسم الفلسفة  فى 
أستاذ الفلسفة الحدیثة والمعاصرة المساعد بكلیة اآلداب جامعة .  إبراھیم مصطفى إبراھیم / د:  اإلشراف الحالي 

  دمنھور 
  :شراف بعد التعدیل على النحو التالى لیصبح اإل

  أستاذ الفلسفة الحدیثة ومناھج البحث العلمى كلیة اآلداب جامعة المنصورة. عادل عبد السمیع عوض/ د.أ
  األستاذ المتفرغ بكلیة اآلداب جامعة دمنھور        .  میالد زكى غالى      / د. أ
  سفة االسالمیة  كلیة االداب جامعة دمنھور    عصام كمال المصرى          أستاذ مساعد الفل/ د

  . إبراھیم مصطفى إبراھیم عن لجنة اإلشراف / وذلك نظرا لإلعتذار المقدم من الدكتور 
میالد زكي غالي األستاذ المتفرغ بالقسم ممثال للكلیة على منصة الحكم والمناقشة / د.وافقت اللجنة على ضم أ: القرار

  .عصام كمال المصري لعدم تخصص سیادتھ/ السید دعلى الرسالة مع استبعاد 
 - : القرار  
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  :رؤیة الكلیة 
تتطلع الكلیة إلى أن تكون مؤسسة تعلیمیة وبحثیة معتمدة تحتل 

مستوى  بأساتذتھا وخریجیھا إلى وتصل كانة مرموقة بین نظائرھام
المنافسة محلیأ و اقلیمًیا من خالل برامج دراسیة متمیزة فى 
مرحلتى اللیسانس والدراسات العلیا تسھم فى الرقى و التنمیة 

 .  المستدامة للمجتمع

  .الموافقة على قرار مجلس قسم الفلسفة بتعدیل لجنة االشراف 
  
زینب حمیدة عبد العزیز إبراھیم  ، المسجلة  لدرجة الماجستیر  فى اآلداب /   تعدیل لجنة اإلشراف على الطالبة  .3

  م3/1/2015الفلسفة  فى  بقسم الفلسفة بناًء على موافقة مجلس قسم
أستاذ الفلسفة الحدیثة والمعاصرة المساعد بكلیة اآلداب جامعة .  إبراھیم مصطفى إبراھیم / د:  اإلشراف الحالي 

  دمنھور 
  :لیصبح اإلشراف بعد التعدیل على النحو التالى 

  جامعة اإلسكندریة– كلیة اآلداب  –أستاذ الفلسفة الحدیثة والمعاصرة    راویة عبد المنعم عباس / د.أ
  األستاذ المتفرغ بكلیة اآلداب جامعة دمنھور               میالد زكى غالى      / د. أ
  أستاذ مساعد الفلسفة االسالمیة  كلیة االداب جامعة دمنھور       عصام كمال المصرى         / د

  .نة اإلشراف إبراھیم مصطفى إبراھیم عن لج/ وذلك نظرا لإلعتذار المقدم من الدكتور 
میالد زكي غالي األستاذ المتفرغ بالقسم ممثال للكلیة على منصة الحكم والمناقشة / د.وافقت اللجنة على ضم أ: القرار

  .عصام كمال المصري لعدم تخصص سیادتھ/ على الرسالة مع استبعاد السید د
 - : القرار  

  .الموافقة على قرار مجلس قسم الفلسفة بتعدیل لجنة االشراف 
  
أشرف سعید حسن السنباطى  المسجل لدرجة الماجسنتیر بقسم التاریخ   لمدة ستة /   مد فترة تسجیل بحث الطالب .4

/ 4/1م   وذلك بناء على موافقة مجلس القسم فى 2016/ 9/5م وحتى 2015/ 10/11أشھر إستثنائیة إعتبارا من 
 . م 2008/ 10/11م    وموافقة لجنة اإلشراف علما بأن تاریخ  التسجیل 2016

 - : القرار  
  .وافق مجلس الكلیة 

  
ھشام عبد القادر عبده عطیة   المسجل لدرجة الدكتوراة  بقسم التاریخ   لمدة سنة  /   مد فترة تسجیل بحث الطالب .5

م    وموافقة 2016/ 4/1م   وذلك بناء على موافقة مجلس القسم فى 2016/ 9/3م وحتى 2015/ 10/3إعتبارا من 
 . م 10/3/2009شراف علما بأن تاریخ  التسجیل لجنة اإل

 - : القرار  
  .وافق مجلس الكلیة 

  
م  على نقل طالبة 2016/ 4/1بجلستھ المنعقدة فى  موافقة مجلس قسم التاریخ واآلثار المصریة واإلسالمیة .6

آلداب جامعة إیرین قندیل تامر قندیل من كلیة ا/ الدكتوراة  تخصص عصور وسطى ، نظام الساعات المعتمدة 
 . اإلسكندریة للقید والتسجیل فى كلیة اآلداب جامعة دمنھور دون تحمیلھا أیة مقررات 

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

مستوى  بأساتذتھا وخریجیھا إلى وتصل كانة مرموقة بین نظائرھام
المنافسة محلیأ و اقلیمًیا من خالل برامج دراسیة متمیزة فى 
مرحلتى اللیسانس والدراسات العلیا تسھم فى الرقى و التنمیة 

 .  المستدامة للمجتمع

  .وافق مجلس الكلیة 
  

قطب أنور قطب محمد   المسجل لدرجة الماجستیر   بقسم التاریخ   لمدة عام ثان  /   مد فترة تسجیل بحث الطالب .7
 14/7/2015م ،  و مد فترة استثنائیة لمدة ستة أشھر اعتبارا من 2015/ 13/7م وحتى 2014/ 14/7إعتبارا من 

وذلك بناء على موافقة لجنة اإلشراف ومجلس القسم بجلستة فى تاریخ . م الستكمال الرسالة13/2/2016وحتى 
 .14/7/2008علما بأن تاریخ  التسجیل 4/1/2016

 - : القرار  
  .وافق مجلس الكلیة 

  
م  على قبول دفعة جدیدة 2016/ 4/1بجلستھ المنعقدة فى  التاریخ واآلثار المصریة واإلسالمیةمواافقة مجلس قسم  .8

حدیث  –إسالمى  –وسیط  –قدیم ( ودكتوراة بنظام الساعات المعتمدة فى التخصصات  –بالدرسات العلیا ماجستیر 
 . ( 
 - : القرار  

  .وافق مجلس الكلیة 
  

م  على قبول الطالب 2016/ 4/1بجلستھ المنعقدة فى  المصریة واإلسالمیةمواافقة مجلس قسم التاریخ واآلثار  .9
بنظام ) دكتوراة  -ماجستیر( م 2016الحاصلین على تقدیر مقبول للتسجیل فى برنامج الدراسات العلیا فصل الربیع 

 ) . حدیث  –إسالمى  –وسیط  –قدیم ( الساعات المعتمدة فى التخصصات 
وقلھ أعداد .جماع أسوة بجمیع األقسام العلمیة بالكلیة لرفع مستوى طالب الدراسات العلیارفضت اللجنة باال: القرار

  .االساتذه واالساتذه المساعدین بالتخصص بالكلیة  
 - : القرار  

بقسم  2016 باالغلبیة على قبول تسجیل الطالب بتقدیر مقبول للماجستیر والدكتوراه فصل الربیع وافق مجلس الكلیة 
  .التاریخ

  
مھجة محمد إبراھیم الخولى درجة الماجستیر  فى اآلداب من قسم  اللغة العربیة وآدابھا واللغات / منح الطالبة  .10

م   وذلك 2016/ 4/1الغة   بتقدیر ممتاز  بناًء على موافقة مجلس  القسم  فى  الشرقیة وآدابھا تخصص النقد والب
بعد أن أتمت  الطالبة  التصویبات والمالحظات التى أبدتھا لجنة الحكم والمناقشھ علًما بأن تاریخ المناقشة 

 .م 25/11/2015
 - : القرار  

  .وافق مجلس الكلیة 
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وم اإلنسانیة   تقدم الكلیة خدمة تعلیمیة وبحثیة متمیزة ترقى إلى مستوى التمیز واإل اییر         بداع في مجال اآلداب والعل ى مع تنادًا إل ا اس ًا و إقلیمی ى سوق العمل محلی ف

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   ا ، و استخدام وسائل تعلیمیة حدیثة ،و متابعة الخریجین، و إتاحة الفرصة لھا لمتابعة الجدید من العلوم و المعارف و الخبراتو طالبھ

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

  ==========================================================================  
      0453367942فاكس  + ت    -0453367941: ت          ~ 9 ~                          البحیرة  –دمنھور  –األبعادیة –مجمع الكلیات                    

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

 

  :رؤیة الكلیة 
تتطلع الكلیة إلى أن تكون مؤسسة تعلیمیة وبحثیة معتمدة تحتل 
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حمادة / الطلب المقدم من الطالب  4/4/2016منعقدة یوم االثنین الموافق رفض مجلس قسم اللغة العربیة بجلستھ ال .11
أحمد إسماعیل یلتمس فیھ الموافقة على االلتحاق بالدراسات العلیا بقسم اللغة العربیة علًما بأنھ حاصل على تقدیر 

 .مقبول في اللیسانس
 - : القرار  

  . .لرفضعلى قرار مجلس قسم اللغة العربیة با وافق مجلس الكلیة
  

سحر ماھر شعبان العدل المقیدة لدرجة الماجستیر بقسم االجتماع   ، وذلك لعدم الجدیة بناء /  شطب قید الطالبة .12
م ، بناء على تقاریر السادة المشرفین على 4/1/2016على موافقة مجلس قسم االجتماع بجلستھ المنعقدة فى 
إلى الطالبة ، علما بأن تاریخ تسجیل بحث الطالبة  الرسالة ، وبعد إرسال اإلنذارات الخاصة بشطب القید

11/8/2008    . 
 - : القرار  

  .وافق مجلس الكلیة 
  

علیاء فاروق وھبي رجب المقیدة لدرجة الماجستیر بقسم االجتماع   ، وذلك لعدم الجدیة بناء /  شطب قید الطالبة .13
، بناء على تقاریر السادة المشرفین على م 4/1/2016على موافقة مجلس قسم االجتماع بجلستھ المنعقدة فى 

الرسالة ، وبعد إرسال اإلنذارات الخاصة بشطب القید إلى الطالبة ، علما بأن تاریخ تسجیل بحث الطالبة 
 .   م 12/1/2009
 - : القرار  

  .وافق مجلس الكلیة 
  

  
جتماع ، وذلك لعدم الجدیة بناء على محمود أبو زید عبد الفتاح المقید لدرجة الماجستیر بقسم اال/  شطب قید الطالب .14

م ، بناء على تقاریر السادة المشرفین على الرسالة ، 4/1/2016موافقة مجلس قسم االجتماع بجلستھ المنعقدة فى 
  .  م 14/12/2009وبعد إرسال اإلنذارات الخاصة بشطب القید إلى الطالب ، علما بأن تاریخ تسجیل بحث الطالب 

م على اعتماد التقاریر الدوریة لطلبة 4/1/2016بجلستھ المنعقدة بتاریخ / اإلجتماع موافقة مجلس قسم  - 16 .15
 . الماجستیر والدكتوراه 

 - : القرار  
  .وافق مجلس الكلیة 

  
م على قبول دفعة جدیدة بالدرسات العلیا 1/1/2016موافقة مجلس قسم الجغرافیة بجلستة المنعقدة  بتاریخ  .16

 .ى الجغرافیا الطبیعیة و الجغرافیا البشریةفي فرع ودكتوراة  –ماجستیر 
 - : القرار  
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م على قبول دفعة 3/1/2016موافقة مجلس قسم االثار والدرسات الیونانیة والرومانیة  بجلستة المنعقدة  بتاریخ  .17
 0جدیدة بالدرسات العلیا ماجستیر 

 - : القرار  
  .وافق مجلس الكلیة 

  
)  نظام قدیم(المسجل لدرجة الدكتوراه  0أحمد مختار حامد إبراھیم  /  ة الحكم والمناقشة   للطالبتشكیل لجنإعادة   .18

فى "م   2016/ 1/1فى اآلداب من قسم الجغرافیة  شعبة الجغرافیة  بناء على موافقة مجلس القسم بتاریخ 
لیصبح التشكیل على النحو " افیة جغرافیة النقل فى مدینة كفر الدوار بأستخدام نظم المعلومات الجغر: موضوع

  : التالى 
  فاروق كامل عز الدین                                                    رئیًسا ومناقًشا        / د.أ -

  أستاذ الجغرافیة االقتصادیة والعمید االسبق لكلیة االداب جامعة الزقازیق 
  مشرًفا                                             محمد عبدالقادر عبدالحمید شنیشن   / د  0أ -

  أستاذ ورئیس قسم الجغرافیة ووكیل الكلیة للدرسات العلیا والبحوث كلیة االداب جامعة دمنھور 
                                                                                                                                    مناقًشا                                                                             محمد أحمد إبراھیم نعینع     /د -

  .م14/6/2005:جامعة جنوب الوادى  علما بان تاریخ التسجیل  –قانم بعمل رئیس قسم الجغرافیة بكلیة االداب 
 - : القرار  

سعید جبر   نائب رئیس الجامعة /  د.وافق مجلس الكلیة على اعادة التشكیل بناًء على موافقة مسبقة من السید أ
  ,للدراسات العلیا والبحوث

  
محمود حمدي ممثل قسم االجتماع في تضارب اآلراء حول تحدید المدة الزمنیة لمناقشة رسائل الماجستیر / طلب د .19

  .ل عنوان الرسالةوالدكتوراه من تاریخ تسجی
وافقت اللجنة على أال یقل مدة نیل درجة الماجستیر أو الدكتوراه من تاریخ تسجیل عنوان الرسالة أسوة باالئحة : القرار

والتي تنص على مدة ال تقل عن سنتین باستثناء مواد السنة ) أ( 93القدیمة بقانون تنظیم الجامعات  ماده
إبراھیم مرجونھ ممثل قسم التاریخ باللجنة على ذلك / لدكتوراه  وقد اعترض الزمیل دالتمھیدیةللماجستیر أو التكملیة ل
  ).أ(فقرة  93وفقا لقانون تنظیم الجامعات مادة 

 - : القرار  
بأن المدة الزمني تمت من تاریخ التسجیل للدارسة و لیس من تاریخ تسجیل  الالئحة المطبقة حالیًا بیستمر العمل 

وكیل الكلیة للدراسات العلیا والبحوث مع السادة رؤساء االقسام / د.تشكیل لجنة برئاسة السید أمع موضوع الرسالة 
  .ت العلیا بنظام الساعات المعتمدة االعلمیة لوضع الئحة مقترحة للداراس
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تھ محمد محمود أبوعلى  القائم بعمل رئیس مجلس قسم اللغة بشأن موافقة مجلس القسم بجلس/ كتاب السید الدكتور .20
 :على اآلتي  4/1/2016في 
 .عقد سیمنار علمى بالقسم -
  .ر مواعید التسجیل الرسمیة لطالب الماجستیر والدكتوراهتغیی -

 - : القرار  
  .كل قسم علمى  ىبالنسبة لعقد سیمنار یؤكد مجلس الكلیة أنھ أساس -
التسجیل متاحًا كل شھر بالنسبة لتغییر مواعد التسجیل الرسمیة لدرجتى الماجستیر والدكتوراه بحیث یكون  -

مراعاة لصالح الطالب أو نغیر المواعید الى شھري ابریل واكتوبر بدًال من فبرایر واكتوبر ویرفھ ھذا االقتراح 
 .الجامعة كمقترح لصالح الطالب رئیس الجامعة للتفضل بالنظر نحو العرض على مجلس / د.للسید أ

  
بشان رسوبھا في مادتین في المواد التكمیلیة بقسم الجغرافیا خریف  سمر على العالم/ االلتماس المقدم من الطالبة  .21

  ,والتى تلتمس فیھ البت في ھذا الموضوع نظرًا اللغاء المواد التكمیلیة  2015
 - : القرار  

  . هال مانع من اعادة جمیع المواد التكمیلیة للطالبة نظرُا لرسوبھا في قسم الجغرافیا دون غیر
  

لى فتح الدراسات العلیا بنظام الساعات المعتمدة بقسم اللغة العربیة شعبة النقد والبالغھ فصل وافق مجلس الكلیة ع .22
 .بناًء على طلب مجلس قسم اللغة العربیة 2016ربیع 

  
  

  :العالقات الثقافیة والخارجیة : ثانیا 
  
اریخ      .1 دة بت تھ المنعق المیة بجلس ة مجلس     4/1/2016كتاب مجلس قسم التاریخ واآلثار المصریة واإلس ان احاط بش

ي   / د0علما بتكریم ا 4/1/2016القسم بجلستھ المنعقدة بتاریخ  دالعزیز عیس ؤتمر      –احمد عب ي م االستاذ بالقسم ف
ق             اء المواف وم االربع ك ی ة عین شمس وذل رق االوسط بجامع وث الش ز بح شباب الباحثین الثاني الذي ینظمھ مرك

16/12/2015 . 
 علمًاأحیطت اللجنة : قرار اللجنة 

  - : القرار  
  .أحیط مجلس الكلیة علمًا 

  
اریخ    كتاب مجلس قسم التاریخ واآلثار المصریة واإلسالمیة بجلستھ .2 دة بت ان   4/1/2016المنعق مجلس   احاطة  بش

الجولة السادسة من قافلة المقریزي والتي ینظمھا قسم التاریخ ، في قصر ثقافة  بأنھ تم تنظیمبجلستھ عالمًا  القسم 
م والتي شارك فیھا 2015دیسمبر20محافظة البحیرة یوم  -طامیر باالشتراك مع مكتبة مصر العامة بدمنھورابوالم

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

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   ا ، و استخدام وسائل تعلیمیة حدیثة ،و متابعة الخریجین، و إتاحة الفرصة لھا لمتابعة الجدید من العلوم و المعارف و الخبراتو طالبھ

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

مستوى  بأساتذتھا وخریجیھا إلى وتصل كانة مرموقة بین نظائرھام
المنافسة محلیأ و اقلیمًیا من خالل برامج دراسیة متمیزة فى 
مرحلتى اللیسانس والدراسات العلیا تسھم فى الرقى و التنمیة 

 .  المستدامة للمجتمع

  محمد رفعت االمام             استاذ التاریخ الحدیث والمعاصر/ د0ا -1
  ایمان عبدالتواب خالوي          مدرس التاریخ الوسیط0د -2
  مدرس مساعد تخصص لغة مصریة قدیمة       محمود العشماوي          0ا -3

 أحیطت اللجنة علمًا: قرار اللجنة 
  - : القرار  

  احیط مجلس الكلیة علمًا
  
اریخ      .3 دة بت تھ المنعق المیة بجلس ة مجلس     4/1/2016كتاب مجلس قسم التاریخ واآلثار المصریة واإلس ان احاط بش

م ، و    -احمد عبدالعزیز عیسي / د0 من اعلما بحصول كال 4/1/2016القسم بجلستھ المنعقدة بتاریخ  تاذ بالقس االس
ي          –فایزة محمد حسن ملوك  0د ة للحاسب االل ي دورة الرخصة الدولی م عل اعد بالقس ن  ) ICDL(االستاذ المس م

   2015مكتبة مصر العامة بدمنھور خالل الفترة من مارس الي یونیھ 
 أحیطت اللجنة علمًا: قرار اللجنة 

  - : القرار  
  .مجلس الكلیة علمًا أحیط 

  
اریخ   .4 دة بت تھ المنعق ا بجلس م الجغرافی س قس اب مجل دة   1/1/2016كت تھ المنعق م بجلس س القس ة مجل ان موافق بش

دكتور    1/1/2016بتاریخ  تاذ ال راب    / علي خطاب السید االس د مجدي ت وص      –محم رغ بالقسم بخص تاذ المتف االس
 2015دوریات العلمیة الدولیة المقررة بقرار رئیس الجامعة لعام الموافقة علي صرف المكافاة المقررة للنشر في ال

 Geomophological- Geoarchaeological Indicators of the Holocene " لبحثھ المنفرد المعنون 
Sea- level changes on Ras Elkma Area " . 

  .وافقت اللجنة: قرار اللجنة 
 

    - : القرار  
  .وافق مجلس الكلیة 

  
اریخ     كتاب  .5 دة بت تھ المنعق المیة بجلس ة مجلس     4/1/2016مجلس قسم التاریخ واآلثار المصریة واإلس ان احاط بش

االستاذ المتفرغ بالقسم محاضرة  –فایزة محمود صقر / د0علما بالقاء ا 4/1/2016القسم بجلستھ المنعقدة بتاریخ 
ة       " بعنوان  ة االسكندریة القدیم ي مدین اني ف ي الیون وم     "التراث االدب ي ی ك ف ر المؤسسة    22/12/2015وذل بمق

 .الثقافیة الیونانیة 
 أحیطت اللجنة علمًا: قرار اللجنة 

  - : القرار  
  .أحیط مجلس الكلیة علمًا 

  
اریخ      .6 دة بت تھ المنعق المیة بجلس ة مجلس     4/1/2016كتاب مجلس قسم التاریخ واآلثار المصریة واإلس ان احاط بش

اریخ     دة بت م بجلستھ المنعق ریم ا  4/1/2016القس ا بتك ود صقر   / د0علم ایزة محم ي    –ف م ف رغ بالقس تاذ المتف االس
اء                 وم االربع ك ی ة عین شمس وذل رق االوسط بجامع وث الش ز بح ذي ینظمھ مرك اني ال احثین الث باب الب مؤتمر ش

   16/12/2015الموافق 
 أحیطت اللجنة علمًا: قرار اللجنة 
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  :رؤیة الكلیة 
تتطلع الكلیة إلى أن تكون مؤسسة تعلیمیة وبحثیة معتمدة تحتل 
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 .  المستدامة للمجتمع

  - : القرار  
  .أحیط مجلس الكلیة علمًا 

  
بشأن احاطة  4/1/2016اب مجلس قسم اللغة العربیة وآدابھا واللغات الشرقیة و آدابھا بجلستھ المنعقدة بتاریخ كت .7

محمد أبوعلى األستاذ . األستاذ المتفرغ بالقسم ـ، و د –محمود فراج عبدالحافظ / د.اللجنة علما بخصوص اشتراك أ
 في الیوم العالمى للغة العربیة ومشاركة األول والثاني  –سم المدرس بالق –ایمان فایز رضوان . المساعد بالقسم و د

 .بمقالیین في الكتاب المنشور ومشاركة الثالث في الحضور
 أحیطت اللجنة علمًا: قرار اللجنة 

  - : القرار  
  .أحیط مجلس الكلیة علمًا 

 
ة     3/1/2016 كتاب مجلس قسم اآلثار والدراسات الیونانیة والرومانیة بجلستھ المنعقدة بتاریخ .8 أن احاطة اللجن بش

سماح محمد الصاوي  األستاذ المساعد بالقسم  بأنھا قد اكملت  بنجاح  /علمًا بالشھادة المقدمھ من السیدة الدكتورة 
 .2015اغسطس  – 2015ساعة دور یولیو  16دورة العمارة القبطیة والتى استغرقت 

 أحیطت اللجنة علمًا: قرار اللجنة 
  - : القرار  

  .ط مجلس الكلیة علمًا أحی
  
  
اریخ      .9 دة بت تھ المنعق المیة بجلس ة مجلس     4/1/2016كتاب مجلس قسم التاریخ واآلثار المصریة واإلس ان احاط بش

االستاذ المساعد بالقسم في  –فایزة محمد حسن ملوك / علما بمشاركة د 4/1/2016القسم بجلستھ المنعقدة بتاریخ 
طائفة اللوند في " ببحث تحت عنوان  3/12/2015-2ب الذي عقد خالل یومي فعالیات مؤتمر اتحاد المؤرخین العر

  " میناء االسكندریة في القرنین السادس عشر والسابع عشر 
 أحیطت اللجنة علمًا: قرار اللجنة 

  - : القرار  
  .أحیط مجلس الكلیة علمًا 

  
اریخ    .10 دة بت أن احاطة   6/1/2016كتاب مجلس قسم االجتماع بجلستھ المنعق د        بش زم عق أن القسم یعت ًا ب ة علم اللجن

تحت  2016اكتوبر  5-4الواقع والتحدیات ، وذلك في الفترة من : تمكین الشباب ومجتمع الجودة " مؤتمر بعنوان 
 .رئیس الجامعھ  /د.رعایة السید أ

 أحیطت اللجنة علمًا: قرار اللجنة 
  - : القرار  

  . للمؤتمردراسة ووضع تصو ر كامل دأ و یرد للقسم لمزید من البموافقة من حیث الم
  

اریخ      .11 دة بت تھ المنعق المیة بجلس ة مجلس     4/1/2016كتاب مجلس قسم التاریخ واآلثار المصریة واإلس ان احاط بش
اریخ   اركة د   4/1/2016القسم بجلستھ المنعقدة بت ا بمش ور      0علم ة عاش ي طلب ادة منس ي     –حم درس بالقسم ف الم
علم " مھ متحف اثار طنطا بالتعاون مع وزارة االثار وقطاع المتاحف تحت عنوان المؤتمر الثقافي الثاني الذي ینظ
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  :رؤیة الكلیة 
تتطلع الكلیة إلى أن تكون مؤسسة تعلیمیة وبحثیة معتمدة تحتل 

مستوى  بأساتذتھا وخریجیھا إلى وتصل كانة مرموقة بین نظائرھام
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 .  المستدامة للمجتمع

ي     " وقیامھ بالقاء محاضرة بعنوان "  الحركة في مصر القدیمة وصوال الي الروبوت  ا عل ة واثرھ ا الحرك میكانیك
 .م 2015دیسمبر  3نوفمبر وحتي  30في الفترة من " العمارة المصریة القدیمة 

 أحیطت اللجنة علمًا: قرار اللجنة 
  - : القرار  

  .أحیط مجلس الكلیة علمًا 
  

اریخ      .12 دة بت تھ المنعق المیة بجلس ة مجلس     4/1/2016كتاب مجلس قسم التاریخ واآلثار المصریة واإلس ان احاط بش
اریخ   دة بت تھ المنعق اركة د  4/1/2016القسم بجلس ا بمش الم   0علم د س ن محم ؤتمر  –ایم ي الم م ف درس بالقس الم

ة  " افي الثاني الذي ینظمھ متحف اثار طنطا بالتعاون مع وزارة االثار وقطاع المتاحف تحت عنوان الثق علم الحرك
وان   "  في مصر القدیمة وصوال الي الروبوت  رة بعن ر      " وقیامھ بالقاء محاض ي مص و ف ع ھن ي لوض االداء الحرك

  م2015دیسمبر  3ي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنوفمبر وحت 30في الفترة من " القدیمة 
 أحیطت اللجنة علمًا: قرار اللجنة 

  - : القرار  
  .أحیط مجلس الكلیة علمًا 

  

  :  المكتبةموضوعات :   ًاسابع
  

 :من االھداء الوارد الى المكتبة  .1
 .ھ نسخ 1ناجى رشوان  . ترجمھ د) روایو  ثمھ ما أقول لكم ( ماجد محمد شعلھ  / د.من أ -
اني   62عدد ) (نسخھ ) 1(  2013الجزء األول  61عدد(الجمعیة الجغراقیة المصریة   -  2013الجزء الث

 ).نسخھ ) 1(
 ).نسخھ )1(  2015ربیع  73العدد ( جامعة الزقازیق كلیة اآلداب  -
 ).نسخھ )1(   2015دیسمبر  470العدد ( اكادیمیة البحث العلمى مجلة العلم   -
 .) 4العدد ( المجلة المصریة للتغیر البیئى محمد مجى تراب  / د.أ -
 .وافقت اللجنة على قبول اآلھداء: قرار اللجنة  -
  - : القرار   -
 .وافق مجلس الكلیة على قبول االھداء  -
  
 .شراء كتب من معرض القاھرة الدولى  .2

  .جنیھ لكل قسم  5000وافقت اللجنة على تخصیص مبلغ / قرار اللجنة 
  - : القرار  

  .كلیة وافق مجلس ال
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  :رؤیة الكلیة 
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  .ظھر عد الب  الواحدة والنصف الساعة ھذا وقد انتھى االجتماع 
                                                    

                            عمید الكلیة القائم بعملرئیس المجلس و                                                        
  على أحمد السید/ د.أ


