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  :رسالة الكلیة 
وم اإلنسانیة    تقدم الكلیة خدمة تعلیمیة وبحثیة متمیزة اییر         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  لقدرات العلمیة والجودة التعلیمیة و البحثیة ، و مواكبة التطورات العلمیة و الفكریة و التكنولوجیة ، و ذلك بالتطویر المستمر للبرامج التعلیمیة و ا
، 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

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

  ==========================================================================  
      0453367942فاكس  + ت    -0453367941: ت          ~ 1 ~                          البحیرة  –دمنھور  –األبعادیة –مجمع الكلیات                    

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

 

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

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

 .  المستدامة للمجتمع

  2016/2017لعام الجامعيا  سادسلامحضر مجلس الكلیة 
  11/1/2017  الموافقربعاءاألالمنعقد یوم 

**********  
  امــــمحمد رفعت االم/ ستاذ الدكتورالسید األ  برئاسة الثانیة عشر ظھرًا اجتمع مجلس الكلیة في تمام الساعة     

 -:بحضور كل من عمید الكلیة 
 وكیل الكلیة لشئون التعلیم والطالب    اھدعبدالمنعم محمد مج/ د.أ .1
 القائم بعمل وكیل الكلیة لشئون خدمة المجتمع وتنمیة البیئة       وفدى السیدأبوالنضر. د .2
 مفوض بادارة مجلس قسم التاریخ     أحمد عبدالعزیز عیسى/ د.أ .3
 األستاذ بقسم الجغرافیا     محمد عبدالقادر عبدالحمید/ د.أ .4
 قسم اللغة العربیةباألستاذ المتفرغ     ظمحمود فراج عبدالحاف/ د.أ .5
 بقسم الفلسفةالمتفرغ األستاذ       میالد زكى غالي/ د.أ .6
 القائم بعمل رئیس مجلس قسم اآلثار      عبیر عبدالمحسن قاسم. د .7
 اللغة العربیةقسم  القائم بعمل رئیس مجلس       ایمان فؤاد بركات. د .8
 عد بقسم اللغة االنجلیزیةاألستاذ المسا        میراندا محمد خمیس الزوكة. د .9

 الفلسفةالمدرس بقسم       رشا محمود رجب. د .10
 المدیر التنفیذي لوحدة ضمان الجودة بالكلیة    ابراھیم محمد على مرجونھ. د .11
 مدیر وحدة الخدمات االلكترونیة       أحمد عطیة حمیدة. د .12
 أمین الكلیة    ابراھیم سعد الشرقاوى/ السید .13
 ري إدا    نیفین محمد رحومة/ السیدة .14
 ناجى بدر / السید الدكتور  على أحمد السید و/ د.أو  ماجد محمد شعلھ /د.ودعى لحضور االجتماع السید أ

 .ابراھیم  
 :واعتذر عن عدم الحضور 

 مفوض بادارة مجلس قسم الجغرافیا     عبد العظیم احمد عبدالعظیم/ د.أ .1
 رئیس مجلس قسم اللغةاالنجلیزیة      ایمان حلمى الملیجى. د.أ .2
 القائم بعمل رئیس مجلس قسم الفلسفة      عصام كمال المصري. د .3

  
  

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

  بجمیع السادة الحاضرین ورئیس المجلس عمید الكلیة  محمد رفعت االمام / د.في بدایة االجتماع رحب السید أ -
 .میالد زكى غالى واألخوه المسیحیین بعید المیالد المجید/ د.ئًا الجمیع بالعام المیالدى الجدید ومھنئًا السید أمھن
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  :رؤیة الكلیة 
تعلیمیة وبحثیة معتمدة تحتل تتطلع الكلیة إلى أن تكون مؤسسة 
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 .  المستدامة للمجتمع

محمد بالل عمید كلیة التجارة االسبق و لوفاة / د.ثم تقدم سیادتھ بعزاء واجب باسم المجلس لوفاة السید أ -
مدھما بواسع رحمتھ غبالكلیة داعیًا اهللا أن یتنجلیزیة عبیر سامى عبدالجواد المدرس بقسم اللغة اال/ الدكتورة

 .وان ُیھلم اھلمھا الصبروالسلوان
وفدى السید أبوالنضر األستاذ المساعد بقسم التاریخ بالكلیة / ثم تقدم سیادتھ بالترحیب والتھنئة للسید الدكتور  -

شئون خدمة المجتمع وتنمیة البیئة متمنیًا رئیس الجامعة بتعیینھ قائم بعمل وكیل الكلیة ل/ د.لصدور قرار السید أ
  .لسیادتھ التوفیق لخدمة الكلیة وخدمة المجتمع على الوجھ األكمل 

 :ثم شرع سیادتھ في موضوعات المجلس على النحو التالي  -
 

  -:موضوعات اإلحاطة : أوال 
  

 .   بجلستھ السابقة لتصدیق على محضر مجلس الكلیةتم ا .1
 :ستھ السابقة موضوعات مجلس الجامعة بجل .2

 .االلتزام بتنفیذ حكم المحكمة بشأن الئحة الكلیة الجدیدةرئیس الجامعة على / د.أكد السید أ . أ
حسین محمود قمح المدرس بقسم الجغرافیا بالكلیة لوظیفة أستاذ / منح اللقب العلمى للسید الدكتورتم  . ب

 .ى المستشار القانونى للجامعةمساعد وتجمید منحھ الدرجة لحین عودتھ واستالم العمل بناًء على رأ
في التقدم الكلیة جراءات إطلب بدء ورئیس الجامعة على وحدة ضمان الجودة بالكلیة / د.ثناء السید أ . ت

 .لالعتماد
الشرعیة و لیس  ورة أن یكون تبادل المكاتبات عن طریق القنواترئیس الجامعة على ضر/ د.أكد السید أ . ث

 .عن طریق أشخاص بالید 
رئیس الجامعة بأن تشكل لجنة مركزیة الستالم أوراق التقدم لوظائف أعضاء ھیئة / د.د أاقتراح السی . ج

 .التدریس ومعاونیھم والبت فیھا تحقیقًا للعدالة وتجنبًا للمشاكل 
 

  :موضوعات وحدة ضمان الجودة :   ثانیا
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تعلیمیة وبحثیة معتمدة تحتل تتطلع الكلیة إلى أن تكون مؤسسة 
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ووافق   2017شھر ینایر أحیط مجلس الكلیة علمًا بمحضر اجتماع  مجلس ادارة وحدة ضمان الجودة بجلستھ في  .1
 .بھ من موضوعات  على كل ما جاء

 .2016/2017الموافقة على مخاطبة األقسام العلمیة لسرعة ارسال توصیف المقررات للفصل الدراسى الثانى  .2
 .الموافقة على ارسال الدراسة الذاتیة لكل قسم لالطالع علیھا واالفادة  .3

  

  : ITات وحدة تكنولوجیا المعلومموضوعات :   ًاثالث
  
المقدم   2016 دیسمبرعن شھر  التقریر الشھري ووافق على كل ما جاء من موضوعات باحیط مجلس الكلیة علمًا  .1

 .  ITأحمد عطیة  المدیر التنفیذي لوحدة / من السیدالدكتور
صًا رئیس الجامعة بسرعة فتح موقع الكلیة على النت لالعالن عن كل ما یخص الطالب وحر/ د.مخاطبة السید أ .2

 .وحتى تاریخھ 1/1/2017على الصالح العام و الكلیة تخلى مسئولیاتھا عن عدم فتح الموقع من 
 .موافقة مجلس الكلیة على اعالن النتیجة بأرقام الجلوس مجانا للطالب على موقع الكلیة  .3
  

  :موضوعات شئون ھیئة التدریس :   ًارابع
  
د سعید عثمان األستاذ المساعد بقسم التاریخ بالكلیة على أحم/ وافق مجلس الكلیة على تفویض السید الدكتور .1

 .تسییر أعمال رئاسة مجلس قسم اآلثار
 

رئیس /د.تم مخاطبة السید أیبناًء على طلب أعضاء مجلس الكلیة المفوض عن جمیع السادة أعضاء ھیئة التدریس  .2
مستحقاتھم المالیة المتأخره الجامعة بأن السادة أعضاء ھیئة التدریس سیتوقفون عن التصحیح لحین صرف 

 .ن في تأخیر مستحقاتھم المالیة یوالتحقیق مع المقصر من العامل
  
  

  :موضوعات شئون الطالب :    ًاخامس
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اریخ   .1 ة بت س الُكلی راح مجل ى إقت ة عل یس الجامع ة رئ ھ موافق ى تاریخ رد حت م ی ان  14/12/2016ل ى إمتح عل
اع   صالح محمد صالح محمد الُمقید بالفرقة/ الطالب ادتي      -الرابعة قسم االجتم ي م ھ ف أن امتحان السیاسة  "بش

امعي       -علم اجتماع السلوك االنحرافي"، و"اإلجتماعیة ام الج ي األول للع ل الدراس ات الفص -2016مع امتحان
ھر   2017 ي ش َد ف ذي ُعِق ب، وال ذا الطال أن ھ تئنافي بش ب االس س التأدی رار مجل أخر ق ة لت ك كنتیج ، وذل
 .2016/عد امتحانات دور سبتمبرأي ب 2016/أكتوبر

 - : القرار  
  .رئیس الجامعة بخصوص ھذا الشأن / د.اعادة مخاطبة السید أ

  
ُبناء على ُتفوِّیض اللجنة رئیسھا في ُتشكیل لجنة لتحكیم اإلبداعات واالبتكارات داخل الكلیة وذلك بتاریخ اإلثنین  .2

ة برئاسة      14/12/2016اریخ وموافقة مجلس الُكلیة على ھذا التفویض بت 12/12/2016 م تشكیل اللجن فقد ت
ي، د / د.م.إبراھیم مرجونة، أ/ د.م.أ: عبد المنعم مجاھد، وعضویة كٌل من/ د.أ ان، د  / محمد أبو عل ام وھب / عص

 .أیمن سالم
 - : القرار  

  .وافق مجلس الكلیة على تشكیل اللجنة 
  
 :مرجونة المدیر التنفیذي للوحدة النقاط التالیةإبراھیم / أثار السید الدكتور :فیما یتعلق بوحدة الجودة .3

رول        . أ یس الكنت وم رئ ى أن یق رول، عل رئیس الكنت التأكید على أن یتم تسلیم تقاریر المقررات مع التصحیح ل
 .بتجمیعھا وتسلیمھا لمنسق الجودة بالقسم

 .ضرورة تسلیم تقاریر األنشطة الطالبیة لوحدة ضمان الجودة . ب
ن ممارسة األنشطة الطالبیة، وذلك ألنھا من اإلجراءات التي یتم سؤال الوحدة عنھا التأكید على تحدید أماك . ت

 .من لجان التفتیش
د    . ث د بعق ذاتي  "أرسل مركز الجودة بالجامعة خطاب یفی ویم ال دكتور    "دورة للتق تاذ ال ید األس رھا الس / ، یحض

 .لكلیةوكیل الكلیة، وعضو ھیئة تدریس با/ عمید الكلیة، والسید األستاذ الدكتور
 .كما أرسل مركز الجودة بالجامعة دورات لرؤساء المعاییر، وسوف یتم توزیعھا علیھم . ج

 - : القرار  
  .أحیط مجلس الكلیة علمًا ووافق على كل ما جاء من موضوعات بوحدة الجودة  

  
 :أحمد عطیة الُمدیر التنفیذي للوحدة إلى ما یلي/ أشار السید الدكتور : MISفیما یتعلق بوحدة  .4

 .2017-2016تم تجھیز كشوف الرصد للفصل الدراسي األول للعام الجامعي  . أ
 .جاري إستیفاء جمیع المالحظات الخاصة بطالب الفرقة األولى . ب

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

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

 .  المستدامة للمجتمع

 
 :المدیر التنفیذي للوحدةعلى اآلتي –بدور عبد المقصود / أكدت السیدة الدكتورة :وحدة القیاس والتقویم .5

  .إنتھاء الوحدة من عمل النماذج تم  . أ
 .مایكل مرقص لتعاونھ مع الوحدة بشأن أعمال الصیانة/ توجیھ شكر للسید  . ب

 - : القرار  
  .مایكل مرقص / مع توجیھ الشكر للسید أحیط مجلس الكلیة علمًا

 
ة    : الموضوع .6 ة الُمعاون دریس والھیئ ة الت دمھا  .بشأن تقاریر متابعة أداء السادة أعضاء ھیئ م ُیق وى أقسام   ل : س

 .الجغرافیا والفلسفة و اللغة اإلنجلیزیة
  .تھیب اللجنة باألقسام األخرى التي لم ُتقدم تقاریرھا رفع تقاریرھا عن شھر دیسمبر:القرار

 - : القرار  
  أحیط مجلس الكلیة علمًا

 
 .رافیافلم ُیقدمھا سوى قسم الجغ: بشأن تقاریر مسئولوا الدعم الطالبي عن الفرق األربع:الموضوع .7

ھ        :القرار ا إلتمام م الجغرافی كر لقس دم الش ھر دیسمبر، وتق تھیب اللجنة باألقسام األخرى تقدیم تقاریرھا عن ش
لھذا األمر، خاصة وأن القسم قد ألتزم بالنماذج التي أعدتھا وحدة ضمان الجودة بالكلیة في ھذا الشأن، وھو ما 

  .یمثل استجابة سریعة وفوریة لُمتطلبات الجودة
 - : قرار  ال

  .أحیط مجلس الكلیة علمًا مع توجیھ الشكر لقسم الجغرافیا 
  
  .لم ُیقدم أي منھم تقریره: االطالع على تقاریر مستشاري اللجان السبع لالتحاد: الموضوع .8

  .تھیب اللجنة بالسادة مستشاري اللجان المذكورة تقدیم تقاریرھم في غضون أسبوع من تاریخھ: القرار
 - : القرار  

  ط مجلس الكلیة علمًاأحی
  

 : تالحظ ما یلي:سیر أعمال االمتحانات: الموضوع .9
م  "ُمنتدب"أرسلت بعض األقسام تشكیل بعض الكنتروالت خاصتھا خالیة من أي أسماء سوى لفظة   . أ ، بل ل

اریخ              ام بت یم والطالب لألقس ؤون التعل ة لش ل الُكلی اب وكی الف خط و ُیخ دبین، وھ ؤالء الُمنت ُتحدد أسماء ھ
 .بضرورة مراعاة ما سبق 5/12/2016
د       : القرار ل معھم، وتحدی ة والتنسیق الكام روالت الُمختلف تھیب اللجنة باألقسام تحدید أسماء منتدبیھا في الكنت

 .درجاتھم الوظیفیة، والجھات الُمنتدبین منھا
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  :رؤیة الكلیة 
تعلیمیة وبحثیة معتمدة تحتل تتطلع الكلیة إلى أن تكون مؤسسة 

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

 .  المستدامة للمجتمع

امعي   . ب ر    2017-2016صاحب تشكیل كنتروالت امتحانات الفصل الدراسي األول للعام الج ررة  موجة غی ُمب
ن               ر م تكمال كثی ى صعوبة اس ا أدى إل و م روالت، وھ ال الكنت ي أعم ن الُمشاركة ف ذرات ع دیم االعت من تق
ة        د ُمراجع دیدة بع ھ بصعوبة ش ب علی الكنتروالت للحد األدنى للنصاب الواجب، وھو األمر الذي أمكن التغل

 .كثیر من الُمعتذرین لقرارات اعتذارھم
قبول أي اعتذارات عن أعمال الكنتروالت إال ألسباب قھریة، وفي ضوء القواعد  تؤكد اللجنة على عدم: القرار

  .المنظمة لذلك
 - : القرار  

  .أحیط مجلس الكلیة علمًا مع مراعاة ذلك مستقبًال 
  
ب      . ت ي تطل روالت الت ي الكنت أصر بعض أعضاء ھیئة التدریس على العمل بكنتروالت بذاتھا رافضین العمل ف

  .دت إلى الحد األدنى من النصاب الواجب لبدء العمل بھاجھودھم، والتي افتق
رورة  -تؤكد اللجنة على وجوب تعاون السادة الزمالء بعدم رفضھم : القرار ال الض نھم     -في ح أي م االستعانة ب

 .من أجل استكمال الحد األدنى للنصاب الواجب لبدء العمل بالكنتروالت
 - : القرار  

  .ع مراعاة الصالح العام وتعاون الزمالء لحسن سیر العمل بالكنتروالت أحیط مجلس الكلیة علمًا علمًا م
  

داد         . ث ة بأع ن الجامع لة م وائم الُمرس ة الق ق بُمخالف ا یتعل وابقھ فیم تمرار لس ي اس ل الدراس ذا الفص ان ھ ك
تقاد الُمالحظین للواقع الفعلي، بسسب تغیب عدد كبیر من األسماء الُمدرجة بھذه القوائم؛ وھو ما أدى إلى اف

  .اللجان إلى العدد الواجب توافره من المالحظین
ین     : القرار ادة الُمالحظ زام الس ة إل ة     -تھیب اللجنة بالجامع القوائم الُمرسلة للُكلی زام   -الُمدرجة أسماءھم ب اإللت

ؤدي            ن أن ی ة ُیمك ال امتحانی ر بأعم ق األم ك؛ لتعل ى ذل ل عل ي تعم دابیر الت ور آلداء عملھم، واتخاذ الت بالحض
یم        . لتھاون بشأنھا إلى سلبیات ال ُیحمد ُعقباھاا ة والتعل وظفي وزارة التربی بعض م ة االستعانة ب رح اللجن وتقت

  .والُمحافظة في أعمال الُمالحظة، خاصة مع تزاید أعداد الطالب سنویًا
 - : القرار  

  :أحیط مجلس الكلیة علمًا والتأكید على اآلتي 
الخاصة بالطالب المتخلفین والباقین لالعادة منفصلة عن ( لقدیمة أن تكون اختبارات مقررات الالئحة ا -

 .اختبارات مقررات الالئحة الجدیدة
أن یمتحن الطالب المتخلفون الباققون لالعادة في مقررات الالئحة القدیمة بالعناوین ذاتھا التى تحملھا مسمیات  -

 .ھذه المقررات في الالئحة القدیمة 
ن والباقون لالعادة في مقررات الالئحة القدیمة في الفصل الدراسى ذاتھ الذي تنص أن یمتحن الطالب المتخلفو -

  .علیھ الالئحة القدیمة 
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  :رؤیة الكلیة 
تعلیمیة وبحثیة معتمدة تحتل تتطلع الكلیة إلى أن تكون مؤسسة 

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

  
اریخ    . ج ة بت ل    : "ونصھ  14/12/2016، 12/10/2016لم یتم تنفیذ قراري مجلس الُكلی ان ُمنفص ع امتح وض

اختار، اذكر صحة أو خطأ  أكمل،(لذوي االحتیاجات الخاصة مؤسس على نوعیة بذاتھا من األسئلة أخصھا 
  ...).الجملة، اكتب ما ال یزید عن فقرة ُمحدد عدد سطورھا/العبارة

رار اریخ  : الق ة بت ي الكلی رار مجلس زام بق ى االلت ة عل د اللجن ع  14/12/2016، 12/10/2016تؤك أن وض بش
  .جة سھولة بذاتھاامتحان ُمنفصل لذوي االحتیاجات اخاصة مؤسس على نوعیة بذاتھا من األسئلة وُیراعي در

 - : القرار  
  .االلتزام بتطبیق قرار مجلس الكلیة السابق بخصوص ھذا الشأن 

  
ل    / تحمد اللجنة األسلوب الذي اتبعھ د . ح ك بعم ة وذل حسام رحومة رئیس كنترول الفرقة األولى بقسم السیاس

ام    ث إحك تیفاء   محضر لفتح مظروف األسئلة، یتضمن مراجعة لحالة ظرف أسئلة المادة من حی ھ، واس غلق
 .مرایتھ لبیاناتھا، واستیفاء ورقة األسئلة لتوقیعاتھا، وُمالئمة أعداد أوراق األسئلة لعدد الطالب

 - : القرار  
  ,أحیط مجلس الكلیة علمًا 

  
  .ترشیحات األقسام بخصوص أعضاء لجنة الُمراجعة على أوراق األسئلة وكراسات اإلجابة: الموضوع .10

 :ى الترشیحات الُمرسلة من األقسام بھذا الخصوص، و التشكیل على النحو اآلتيوافقت اللجنة عل:القرار
  
 المھمة الصفة  االسم  م
 رئیسًا وكیل الكلیة لشؤون التعلیم والطالب عبد المنعم محمد مجاھد /د.أ 1
المدیر التنفیذي لوحدة ضمان  إبراھیم محمد على مرجونة/د 2

 الجودة
 عضوًا

 عضوًا منسق الجودة  تیسیر محمد شادي/د 3
 عضوًا منسق الجودة  نھلة محمد نجیب /د 4
األستاذ المساعد بقسم اللغة  ناجي محمد رشوان/ د 5

 اإلنجلیزیة
 عضوًا

اآلثار المساعد بقسم األستاذ  سماح محمد الصاوي/د 6
 الدراسات الیونانیة والرومانیةو

 عضوًا

 عضوًا لسفةالمدرس بقسم الف حسام محمد السعید رحومھ/د 7
 عضوًا المدرس بقسم الفلسفة منى محمود عثمان/د 8
 عضوًا المدرس بقسم التاریخ  فایز أنور عبد المطلب / د 9
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  :رؤیة الكلیة 
تعلیمیة وبحثیة معتمدة تحتل تتطلع الكلیة إلى أن تكون مؤسسة 

مستوى  بأساتذتھا وخریجیھا إلى وتصل مكانة مرموقة بین نظائرھا
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مرحلتى اللیسانس والدراسات العلیا تسھم فى الرقى و التنمیة 

 .  المستدامة للمجتمع

 عضوًا المدرس بقسم اللغة العربیة  محمد محفوظ/ د 10
 عضوًا لتاریخالمدرس بقسم ا صابر محمد صادق/د 11
 عضوًا شرقیة المدرس بقسم اللغات ال محمد أحمد الفقي / د 12
 عضوًا المدرس بقسم اللغات الشرقیة  أحمد عطیھ حمیدة /د 13
 - : القرار  

  .وافق مجلس الكلیة 
  

رر  . لم ُترسل أقسام الجغرافیا، واالجتماع،واآلثار قوائمھا: قوائم درجات االمتحانات الشفھیة: الموضوع .11 وقد ق
اء تسلیم قوائم درجات الطالب وكشوف الحضور إرج-في ھذا الصدد–3/1/2016مجلس قسم الجغرافیا بتاریخ 
وف      : "والغیاب، بنص خطاب ورد بھ ذلك كش ات الشفھیة وك ات االمتحان إجماع القسم على تسلیم كشوف درج

وذلك ردًا على خطاب وكیل الُكلیة ". توقیعات الطالب بالحضور لھذه االمتحانات إلى رئیس القسم لحین الرصد
 .رة إستكمال باقي توقیعات الطالب بكشوف االمتحانات الشفھیة الخاصة بالقسملشؤون التعلیم والطالب بضرو

جل        : القرار الب، وتس اب الط ور وغی ت حض وائم ُتثب ا ق تھیب اللجنة باألقسام المذكورة تقدیم قوائمھا ُمرفق بھ
وء أن ع    ي ض ك ف ة القسم   اللجنة إعتراضھاعلى إصرار قسم الجغرافیا على االحتفظ بالقوائم المذكورة، وذل الق

العلمي باالمتحانات الشفھیة تنتھي بتمام إتمامھا، وأنھ ال یصح لھ الحذف أو اإلضافة، أو التعدیل على القوائم، 
أو حتى اختبار الطالب إال بعد موافقة وكیل الُكلیة لشؤون التعلیم والطالب، وھو األمر الذي ال یستقیم مع قرار 

  .لطالب وتوقیعاتھم؛ وعلیھ فاألمر مرفوع لمجلس الكلیة إلتخاذ الالزممجلس القسم باإلحتفاظ بقوائم درجات ا
 - : القرار  

أقسام االجتماع واالثار والجغرافیا بتسلیم قوائم االختبارات الشفویة للسید التأكید على أحیط مجلس الكلیة علمًا مع 
  .وكیل الكلیة لشئون التعلیم والطالب / د.أ

 
 : الكتاب الجامعي تقاریر لجان مراجعة: الموضوع .12

ن       : القرار ون أسبوعین م ي غض وص ف ذا الخص تھیب اللجنة برؤساء األقسام تقدیم تقاریر اللجان الُمشكلة بھ
  .تاریخھ

 - : القرار  
  .وافق مجلس الكلیة

 
 : 2017-2016توزیع ُمقررات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي : الموضوع .13

ط (الفلسفة : المقررات و ھي أقسام قدمت األقسام التالیة توزیع بعض ھذه ، )فیما یختص بُمقررات اإلنتساب فق
ا  ة، الجغرافی ة اإلنجلیزی دة(اللغ ة وجدی ین قدیم ة)الئحت ة والرومانی ات الیونانی ار والدراس ة (، اآلث ى الالئح عل

ع        )القدیمة ع توزی اني م ل الدراسي الث ررات الفص ع مق ررات  و قد سبق أن قدم قسما التاریخ والفلسفة توزی مق
 .الفصل الدراسي األول 



    

                                                                                                                                               
        Damanhur universityجامعة دمنھور                                                                                                                         
          Faculty of Art                                                               كلیة اآلداب                                                                 

                                                         
  

=========================================================  

  :رسالة الكلیة 
وم اإلنسانیة    تقدم الكلیة خدمة تعلیمیة وبحثیة متمیزة اییر         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  لقدرات العلمیة والجودة التعلیمیة و البحثیة ، و مواكبة التطورات العلمیة و الفكریة و التكنولوجیة ، و ذلك بالتطویر المستمر للبرامج التعلیمیة و ا
، 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

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

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

 .  المستدامة للمجتمع

  .أقرت اللجنة توزیع الُمقررات الواردة من األقسام السابقة: القرار
 - : القرار  

  .وافق مجلس الكلیة
  

 :تشكیل لجنة الُممتحنین: الموضوع .14
  .وافقت اللجنة على أن تتشكل اللجنة من رؤساء األقسام العلمیة: القرار

 - : القرار  
  .وافق مجلس الكلیة

 
ناجي میالد فرج األستاذ الُمساعد بكلیة التربیة / د.موافقة مجلس قسم اللغة اإلنجلیزیة على انتداب أ: موضوعال .15

 ") .لغة"والثانیة " الثانیة أدب( للفرقتین " فرنسي"اللغة األوربیة الثانیة : جامعة المنصورة لتدریس ُمقرر
  .    وافقت اللجنة: القرار

 - : القرار  
  .یةوافق مجلس الكل

 
 .طالبًا 500موافقة مجلس قسم اللغة اإلنجلیزیة على زیادة أعداد المقبولین في الفرقة األولى إلى : الموضوع .16

-2017إرجاء القرار لحین مناقشتھ في اإلطار العام للقبول بكل قسم من أقسام الكلیة قبیل العام الدراسي :القرار
  .الب الجدد، كما یتم إرجاء ُمناقشة الشروط الخاصة بالط2018

 - : القرار  
  . لحین مناقشتھ في االطار العامل للقبول بكل قسم  ارجاء النظر في الموضوع

 
 .موافقة مجلس قسم اللغة اإلنجلیزیة على غلق شعبة اللغة لألعوام القادمة: الموضوع .17

  .وافقت اللجنة على إرجاء فتح الشعبة إلى أجل غیر ُمسمى: القرار
 - : القرار  

  .الكلیةوافق مجلس 
  

الترجمة، والتمثیل، : إیمان الملیجي رئیس مجلس قسم اللغة اإلنجلیزیة بشأن تشكیل فرق/ د.كتاب أ: الموضوع .18
د         م، وعق الب القس ن ط ب م ادي الُكُت ة، ون یلم، والمكتب ادي الف یناریو، ون ة الس راج، وكتاب ویر، واإلخ والتص

 .اجتماعاتھم بسفارة المعرفة
  .أحیطت اللجنة علمًا: القرار

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

مستوى  بأساتذتھا وخریجیھا إلى وتصل مكانة مرموقة بین نظائرھا
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مرحلتى اللیسانس والدراسات العلیا تسھم فى الرقى و التنمیة 

 .  المستدامة للمجتمع

عبیر قاسم القائم بعمل رئیس مجلس قسم اآلثار والدراسات الیونانیة والرومانیة ُتطالب / د.م.كتاب أ: الموضوع .19
م      ة رق س الجامع رار مجل ق ق ھ بتطبی اریخ  476فی اریخ    29/12/2016بت ارئ بت ة الط س الُكلی رار مجل ، وق

ة      بشأن عقد ُمحاضرات لطال. 1/1/2017 ة والرومانی ات الیونانی ار والدراس الئحة  (ب الفرقة األولى بقسم اآلث
ن        ) قدیمة  رة م ي الفت اء ف اء واألربع ومي الثالث ى ی وزع عل ي م رح بجدول تدریس :  10/1/2016ُمتضمنًا ُمقت

ل        18/1/2017 ة بالفص ة الدراس ن بدای بوع األول م ي األس ذكورة ف ة الم ات للفرق ده امتحان د بع ى أن ُتعق عل
 .2017-2016دراسي الثاني ال

راغبین   / الموافقة على طلب السیدة الدكتورة :القرار ى ال عبیر قاسم على أن تبدأ ُمحاضرات طالب الفرقة األول
ة        ة والرومانی ات الیونلنی ار والدراس م اآلث اق بقس ي اإللتح ة  (ف ة القدیم ى الالئح ق   ) عل اء المواف وم الثالث ی

فق، وتقترح اللجنة أن تكون قاعة الندوات بالدور السابع مقرًا لعقد ھذه ، وذلك وفقًا للجدول المر10/1/2017
  .المحاضرات، كما تقترح إعالن الجدول للطالب على موقع الكلیة

 - : القرار  
عبدالمنعم مجاھد وكیل الكلیة لشئون التعلیم والطالب / د.وافق مجلس الكلیة على أن یتم التنسیق بین السید أ

  .عبیر قاسم / والدكتورة
 

دكتور       3/1/2017موافقة مجلس قسم التاریخ بجلستھ في : الموضوع .20 ید ال ن الس دم م ب الُمق ى الطل ابر  / عل ص
ة والخ     ریة القدیم ار المص ة         صادق ُمدرس اآلث ریة القدیم ار المص ة شعبة اآلث ة الرابع الب الفرق ارة ط اص بزی
رورة         2017/ لمحافظتي المنیا وسوھاج خالل شھر فبرایر ا، وض ة بالشعبة ذاتھ ة الثالث الب الفرق م ط ع ض ، م
  .توفیر الدعم المالي وقدره ثالثون الف جنیھًا

  .وافقت اللجنة: القرار
 - : القرار  

  .أحیط مجلس الكلیة علمًا
 

زمیلین د      3/1/2017كتاب مجلس قسم التاریخ بجلستھ في : لموضوعا .21 ر ال ًا بتقری ھ علم أن إحاطت راھیم  / بش إب
اھج           / مرجونة، د رحة المن ي مس رًا ف دًا كبی ًا، وجھ ًا فنی م معرض ذي ض ي ال تیسیر شادي بشأن نشاطھما الطالب

جھد تشكره اللجنة علیھ، وترجو الدراسیة، وقد توجاه بعمل مسرحي یضم رؤیة شاملة للمنھج الدراسي، وھو 
 .استمراره

 - : القرار  
  .أحیط مجلس الكلیة علمًا مع تقدم الشكر للزمیلین 
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  :الدراسات العلیاموضوعات :   ًاسادس
  
ى     .1 دة ف تھ المنعق ا بجلس م الجغرافی س قس ة مجل ة  2017/  1/  3موافق د الطالب طب قی ى ش ود  / عل ید محم ر الس عبی

ة   جلة لدرج اذلى المس ا    الش ى جغرافی ة ف ة دراس ة المحمودی ة لمدین ة التحتی بكات البنی وع ش ى موض تیر ف الماجس
  ) .بناء على تقریر المشرف(الخدمات
 - : القرار  

  .وافق مجلس الكلیة
  

ا     2017/  1/  3موافقة مجلس قسم الجغرافیا بجلستھ المنعقدة فى  .2 ات العلی یة للدراس على توزیع المقررات الدراس
  ویؤجل اعالن الجدول لحین ورود أسماء الطالب من الدراسات العلیا  . 2017/  2016الجامعى  فصل الربیع للعام

 - : القرار  
  .وافق مجلس الكلیة

  
ى     .3 دة ف ة       2017/  1/  3موافقة مجلس قسم الجغرافیة بجلستھ المنعق ن الطالب دم م ب المق ى الطل ان حمدى   / عل حن

اع   :"شعبة الجغرافیا البشریة فى موضوع مازن بخصوص قبولھا للتسجیل لدرجة الماجستیر  ة بالقط المرأة العامل
راف  " دراسة فى جغرافیة السكان  –الرسمى فى مركز أبو حمص  ی     / د.أ:تحت إش د العظ د عب یم أحم د العظ و   معب

  .عالء عزت شلبى  / د.أ
 - : القرار  

  .وافق مجلس الكلیة
  

ى         .4 دة ف تھ المنعق ة  بجلس م الجغرافی س قس ة مجل ب      2017/  1 / 3موافق دم من الطال ب المق ى الطل عید  / عل د س أحم
وع     ى موض ریة ف ال   :"المعید بالقسم بخصوص قبولھ للتسجیل لدرجة الماجستیر شعبة الجغرافیا البش ة األطف عمال

راف   –فى مركز أبو حمص  د العظیم  و أ     / د.أ: دراسة فى جغرافیة السكان تحت إش د عب یم أحم د العظ الء  / د.عب ع
    .عزت شلبى  

 - : القرار  
  .وافق مجلس الكلیة

  
ى        .5 دة ف ة  بجلستھ المنعق س قسم الجغرافی ید أ    2017/  1/  3موافقة مجل ب الس ى طل د     / د.عل ادر عب د الق د عب محم

ة   امین للطالب د ع أن م م بش تاذ بالقس د األس وع / الحمی ى موض الح ف راھیم الف رج اب ى : " والء ف ل الجغراف التحلی
  .إتیاى البارود بإستخدام نظم المعلومات الجغرافیة  الستخدمات األرض فى مدینة

 - : القرار  
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  :رؤیة الكلیة 
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مستوى  بأساتذتھا وخریجیھا إلى وتصل مكانة مرموقة بین نظائرھا
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  .وافق مجلس الكلیة
  

محمد عبد القادر عبد الحمید / د.على طلب السید أ2017/  1/  3موافقة مجلس قسم الجغرافیة  بجلستھ المنعقدة فى  .6
ر  جغرافیة الجریمة ف" رحاب شبل فى موضوع / األستاذ بالقسم بشأن شطب الطالبة  یخ  ى محافظة كف اء  " (الش بن

  ). على تقریر المشرف 
 - : القرار  

  .وافق مجلس الكلیة
  

م والمناقشة لرسالة       2017/  1/  3موافقة مجلس قسم التاریخ فى جلستھ المنعقده بتاریخ  .7 ة الحك كیل لجن على تش
ب        ن الطال ة م دة والمقدم اعات المعتم ام الس ر ،نظ دیث والمعاص اریخ الح رع الت تیر ف ید   /  ماجس دى س د مھ أحم

  :دراسة تاریخیة وذلك على النحوالتالى "فوه فى القرن التاسع عشر : "العطفاوى وموضوعھ 
ر      / د.أ دیث والمعاص اریخ الح تاذ الت ى    أس دى عل د ھری الح أحم ور               -ص ة دمنھ جامع

  رئیسا ومشرفا 
وادى     –آداب قنا  –عال موسى   أستاذ التاریخ الحدیث والمعاصرالمساعد سید محمد عبد ال.د.م.أ - وب ال ة جن جامع

  مناقشًا
اعد          فایزة محمد حسن ملوك  / د .م.أ - ر المس اریخ الحدیث والمعاص ة اآلداب   –أستاذ الت ور    –كلی ة دمنھ           جامع

  مناقشًا
                                       ة اآلداب جامعة دمنھورالمدرس بقسم التاریخ بكلی  أحمد خمیس الفقى    / د -

  مشرفا مشاركا   
 - : القرار  

  .وافق مجلس الكلیة
  

اریخ      .8 ده بت تھ المنعق ى جلس دكتواره      2017/  1/ 3موافقة مجلس قسم التاریخ ف ة ال اد نتیجة طالب ى اعتم ة  / عل ھنی
وذلك بإفادة من اللجنة  )A(+منھو وكانت النتیجة بتقدیربد –بھنوس نصر عبد ربھ المدرس المساعد بكلیة التربیة 

  :المشكلة من 
  عفیفى محمود إبراھیم                             أستاذ التاریخ اإلسالمى وحضارتھ بآداب بنھا / د.أ
  أحمد إسماعیل الجمال                    أستاذ التاریخ اإلسالمى وحضارتھ المساعد بآداب دمنھور / د
  إبراھیم محمد مرجونة                 أستاذ التاریخ اإلسالمى وحضارتھ المساعد بآداب دمنھور/ د

 - : القرار  
  .وافق مجلس الكلیة
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  :رؤیة الكلیة 
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ى   .9 ة       2017/  1/  3موافقة مجلس قسم التاریخ بجلستھ ف ن الطالب دم م ب المق ى الطل ى     / عل ى منس الح زك سمر ص
ل لدرجة الماجستیر نظام الساعات المعتمدة فرع التاریخ الحدیث من بالموافقة على تعدیل عنوان موضوعھا المسج

ة   "( ة للقلیوبی ة العقاری ى  )"  1879 -1798(الملكی ة "إل وھر   )"  1798 -1789(القلیوبی ر الیمس ج ذا التغی وھ
  . الموضوع 

د     / اعترض الدكتور  - تاذ ال الغ األس م اب د  / كتور أحمد الجمال وطلب تخصیص موضوع القلیوبیة وتفصیلھ وت أحم
  .عبد العزیز وینتظر رأى مجلس الكلیة 

 - : القرار  
  .یعاد لمجلس قسم التاریخ العادة النظر في الموضوع و ابداء الرأى

  
الذى یؤكد فیھ ضرورة سرعة انھاء أوراق االجابة الخاصة  2017/  1/  3كتاب  قسم التاریخ بجلستھ المنعقدة فى  .10

فى التخصصات القدیم واإلسالمى والحدیث إلعتماد نتیجتھم بھدف إلتحاقھم بفصل بطلبة التكمیلى لمرحلة الماجستیر
ویفوض المجلس رئیسھ برفع نتائجھم ونتائج طالب مرحلتى الماجستیر والدكتواره  2017/  2016ف ــــــــــالخری

  .،بالتخثصصات األربعة لذات الفصل حتى یتسنى رفعھا للدراسات العلیا 
 - : القرار  
  .جلس الكلیةوافق م

    
على إعادة تشكیل لجنة الحكم والمناقشة لرسالة     2017/  1/  3موافقة مجلس قسم التاریخ  بجلستھ المنعقدة فى  .11

وعھ   / الدكتواره فرع التاریخ القدیم نظام الساعات المعتمدة والمقدمة من الطالبة  نھلة إبراھیم عبده النجار وموض
ھا أ    دراسة تاریخیة حضاریة ،و"رع .جد :" ة ورئیس و اللجن اه عض ى       / د.ذلك لوف ك عل دین وذل ور ال یم ن د الحل عب

  :النحو التالى 
  حسن محى الدین السعدى                                                 رئیس ومناقشا / د. أ

  جامعة اإلسكندریة  –كلیة اآلداب  –أستاذ تاریخ مصر والشرق األدنى القدیم وحضارتھ 
  یزة محمود صقر                                                      مناقشا فا/ د.أ -

  جامعة دمنھور  –كلیة اآلداب  –أستاذ تاریخ مصر والشرق األدنى القدیم وحضارتھ 
  عبد المنعم محمد مجاھد                                                مشرفا / د.أ -

  جامعة دمنھور                  –كلیة اآلداب  –ضارتھ أستاذ التاریخ القدیم وح
 - : القرار  

  .وافق مجلس الكلیة
  

دكتورة   2017/  1/ 5كتاب قسم الفلسفة فى جلستھ المنعقدة فى  .12 د   / بشأن التقریر الدورى المرسل من ال اة محم حی
ة اآلداب   –سالمیة عبد القادر البحراوى أستاذ الفلسفة اال/ د.ابراھیم المدرس المتفرغ بالقسم وأ ا    -كلی ة بنھ بجامع

رفین     / بشأن الطالبة  رار المش ى ق اء عل إبتسام مصطفى السید  الخمارى على مد فترة التسجیل للطالبة لمدة عام بن
س ان        رى المجل ھ ی اء علی ا وبن الكریمین ،فقد رأى القسم ان الطالبة قد أستنفدت مرات المد القانونیة المسموح بھ

  . األمر من اختصاص لجنة الدراسات العلیا اتخاذ مثل ھذا 
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  :رؤیة الكلیة 
تعلیمیة وبحثیة معتمدة تحتل تتطلع الكلیة إلى أن تكون مؤسسة 
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 .  المستدامة للمجتمع

  یتم مراسلة الجامعة نظرا السنتفاد الطالبة عدد مرات المد :القرار  -
 - : القرار  

  .وافق مجلس الكلیة على مخاطبة الجامعة بخصوص ھذا الموضوع 
  

 2017/  1/  2نین الموافق موافقة مجلس قسم اآلثاروالدراسات الیونانیة والرومانیة  بجلستھ المنعقدة فى یوم األث .13
ث    الة الباح ة رس ة مناقش كیل لجن ى تش ة عل ى الموافق وع  / عل ى موض ام  ف دقى الغن طفى ص ارة مص ویر : س تص

  :الحوریات فى الفن الیونانى إلستكمال متطلبات الماجستیر نظام الساعات المعتمدة وتتكون لجنة المناقشة من 
ار   / د.أ تاذ اآلث ادوس   أس د ق ى حام زت زك ة  ع ة والرومانی ة اآلداب  –الیونانی كندریة    –كلی ة اإلس ا (جامع رئیس

  )ومناقشا 
مشرفا (جامعة دمنھور   –كلیة اآلداب  –حنان خمیس الشافعى  أستاذ اآلثار الیونانیة والرومانیة المساعد / د .م .أ
(  
اعد    / د .م .أ  ة المس ة والرومانی ار الیونانی تاذ اآلث اوى  أس د الص ماح محم ور   –ة اآلداب كلی –س ة دمنھ جامع
  )مناقشًا(

 - : القرار  
  .وافق مجلس الكلیة

  
 2017/  1/  2موافقة مجلس قسم اآلثار والدراسات الیونانیة والرومانیة  بجلستھ المنعقدة فى یوم األثنین الموافق  .14

عكاس الفلك فى الفن ان:"سمرإبراھیم النزیة   فى موضوع / على الموافقة على تشكیل لجنة مناقشة رسالة الباحث 
إلستكمال متطلبات الماجستیر نظام الساعات المعتمدة وتتكون " م إلى القرن الثانى م .الرومانى من القرن األول ق

  :لجنة المناقشة من 
  ) مناقشًا(جامعة حلوان       –على عمر عبد اهللا        أستاذ متفرغ بكلیة السیاحة والفنادق / د.أ -
  )مناقشا (جامعة االسكندریة  –ى حجاج     أستاذ اآلثار الیونانیة والرومانیة كلیة اآلداب منى عبد الغن/ د.أ
  )مشرفا (جامعة دمنھور   –كلیة اآلداب  –عبیر قاسم     أستاذ اآلثار الیونانیة والرومانیة المساعد / د .م.أ

 - : القرار  
  .وافق مجلس الكلیة

  
ى   موافقة  مجلس قسم اللغة االنجلیزیة بج .15 دة ف ع       2017/  1/  2لستھ المنعق ل الربی واد فص ع م ى توزی /  2016عل

لماجستیر أدب انجلیزى وتشكیل تصحیح مواد الدراسات العلیا وتعدیل المواد المؤھلة لتكمیلى ماجستیر أدب  2017
  .انجلیزى 

 - : القرار  
  .وافق مجلس الكلیة

  
بقسم   12/1/2009مد أبوحوسھ المسجلة للماجستیر في آمال محمد أح/ شطب قید الطالبھوافق مجلس الكلیة على  .16

 .االجتماع بالكلیة بناًء على تقریر المشرف بعدم الجدیة 
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  :رؤیة الكلیة 
تعلیمیة وبحثیة معتمدة تحتل تتطلع الكلیة إلى أن تكون مؤسسة 

مستوى  بأساتذتھا وخریجیھا إلى وتصل مكانة مرموقة بین نظائرھا
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ة       .17 تیر الخاصة بالطالب الة الماجس م لرس دى    / وافق مجلس الكلیة على تشكیل لجنة المناقشة والحك اء فتحى الجن لمی

ع   دور الصحافة في تجدید الخطاب الدینى و أثره عل"وموضوعھا  ك المجتم ین      –ى تماس ھ ب ة مقارن دراسة تحلیلی
  "جریدتى األھرام و األسبوع 

  :وتتكون لجنة المناقشة من 
  مشرفًا ورئیسًا    أستاذ الصحافة ورئیس قسم االعالم باداب المنصورة    سامى السعید النجار/د.أ
  قشًامنا    أستاذ علم االجتماع بكلیة اآلداب جامعة المنصورة  مھدى محمد القصاص/ د.أ

  مناقشًا    األستاذ المساعد بقسم االعالم بكلیة اآلداب المنوفیة  رفعت محمد البدوى/ الدكتور
مشرفًا     بكلیة اآلداب بدمنھوراألستاذ المساعد بقسم االجتماع     ناجى بدر ابراھیم/ الدكتور
  مشاركًا

  
مسجلة للماجستیر بقسم االجتماع شیماء أحمد محمد صالح ال/ وافق مجلس الكلیة على استمرار التسجیل للطالبة  .18

 .بناًء على تقریر المشرف 13/6/2010بالكلیة بتاریخ 
 

بعد قیامھم بسداد المصروفات  2016على دخول طالب المواد التكمیلیة امتحان فصل الخریف  موافقة مجلس الكلیة  .19
 :بقسم االجتماع على النحو التالي 

 :الفصل الدراسى األول 
 مواد 4    ى عبدالباري ابراھیم نادیة مصطف/ الطالبة  -
  مواد 3  بسمھ لطفى عبدالحمید فتح اهللا بدر/ الطالبة -

 : الثانىالفصل الدراسى 
 مواد 4    ھمت حسین أنور المسلمانى / الطالبة  -
 مادة واحدة      وفاء السید سالم مسعود/ الطالبة -
  

ن المسجلة لدرجة الماجستیر بقسم ھند عبدالجواد عثما/ موافقة مجلس الكلیة على مد فترة التسجیل للطالبة  .20
 .بناء على تقریر المشرف  11/7/2017وحتى   12/7/2016لمدة عام اعتبارًا من  11/7/2011االجتماع بتاریخ 

  
ھاجر سامى أحمد عامر المسجلة لدرجة الماجستیر  بقسم /وافق مجلس الكلیة على مد فترة التسجیل للطالبة  .21

الستكمال اجراءات  11/4/2017حتى  12/10/2016ستة أشھر استثنائیة من  لمدة 14/12/2009االجتماع بتاریخ 
 .المناقشة 
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  :رسالة الكلیة 
وم اإلنسانیة    تقدم الكلیة خدمة تعلیمیة وبحثیة متمیزة اییر         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  لقدرات العلمیة والجودة التعلیمیة و البحثیة ، و مواكبة التطورات العلمیة و الفكریة و التكنولوجیة ، و ذلك بالتطویر المستمر للبرامج التعلیمیة و ا
، 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

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

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

 .  المستدامة للمجتمع

  

  :العالقات الثقافیة والخارجیة موضوعات :  سابعًا
  

عبیر / م  بشأن حضور السیدة الدكتورة2/1/2017كتاب مجلس قسم اآلثار بجلستھ المنعقدة بتاریخ  .1
 Erasmus+ كیفیة كتابة المشروعات " عمل بعنوان  األستاذ المساعد بالقسم ورشة –عبدالمحسن قاسم 

 .بوحدة مشروعات جامعة اإلسكندریة بكلیة الھندسة  24/12/2016والتي عقدت یوم السبت الموافق 
 - : القرار  

  .أحیط مجلس الكلیة علمًا 
  
 –مل حلقھاأ/ م  بشأن إلقاء السیدة الدكتورة3/1/2017كتاب مجلس قسم التاریخ بجلستھ المنعقدة بتاریخ  .2

والذي عقد في مكتبة اإلسكندریة " الحضارة اإلسالمیة في األندلس " المدرس بالقسم بحثا في المؤتمر الدولي 
الحسبة بین المشرق واألندلس من الفتح اإلسالمي حتي " م  بعنوان 2016نوفمبر  17إلي  15في الفترة من 

 " العاشر المیالدي / القرن الرابع الھجري 
 - : القرار  

  .أحیط مجلس الكلیة علمًا 
  
علي / م  بشأن اشتراك السید األستاذ الدكتور3/1/2017كتاب مجلس قسم التاریخ بجلستھ المنعقدة بتاریخ  .3

المقام تحت إشراف أكادیمیة " بناء السالم " االستاذ بالقسم بحثا في فعالیات المشروع البحثي  -احمد السید 
إلي  9ث القومیة االیطالي في روما وذلك ضمن ورشة عمل تستمر من البحث العلمي المصریة ومركز البحو

 .باعتباره رئیس الفریق البحثي المصري  2017فبرایر  16
 - : القرار  

  .وافق مجلس الكلیة
  
م  بشأن الشكوي المقدمة من السید األستاذ 3/1/2017كتاب مجلس قسم التاریخ بجلستھ المنعقدة بتاریخ  .4

األستاذ المتفرغ بالقسم والتي تفید بأنھ یحضر مؤتمرات محلیة ودولیة منذ  –ریدي علي صالح احمد ھ/ الدكتور
م وحتي حینھ ، وكان یتم صرف البدالت النقدیة لحضور المؤتمرات الدولیة حسب القواعد المعمول 1985عام 

تمرات ، وكانت بعدم صرف أي بدل نقدي لھ لحضور مثل ھذه المؤ 2012بھا في الجامعة ولكنھ فوجئ منذ عام 
القرارات الصادرة من الجامعة  عدم تحمل الجامعة أیة نفقات دون إبداء األسباب ، كما أنھ أحضر عقود تآخي 
مع بعض الجامعات مثل جامعة صالح الدین بأربیل بكردستان العراق لذا فالمجلس یلتمس من إدارة الكلیة 

یحضر فیھ سیادتھ مؤتمرات دولیة ممثال للجامعة في  والجامعة االستفسار عن سبب ذلك ، ھذا في الوقت الذي
 0الخارج مشاركة مع الجامعات العالمیة

   - : القرار  
  .أحیط مجلس الكلیة علمًا 
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، 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

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

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

 .  المستدامة للمجتمع

تیسیر محمد / م  بشأن اختیار السیدة الدكتورة3/1/2017كتاب مجلس قسم التاریخ بجلستھ المنعقدة بتاریخ  .5
القائمة علي العملیة االنتخابیة النتخاب مجلس إدارة اتحاد  المدرس بالقسم كأحد أعضاء اللجنة –شادي 

 بمقر االتحاد بالقاھرة 28/12/2016المؤرخین العرب والتي عقدت یوم األربعاء 
 - : القرار  

  .أحیط مجلس الكلیة علمًا 
  

م  بشأن ترشیح متخصص لدراسة مقومات 3/1/2017كتاب مجلس قسم الجغرافیا بجلستھ المنعقدة بتاریخ  .6
السیاحة العالجیة بمصر من كافة جوانبھ والعمل علي وضع خطة تنفیذیة لالستغالل األمثل للموارد المتاحة في 

 0العدید من بقاع مصر
 - : القرار  

  .أحیط مجلس الكلیة علمًا 
  

عبدالعظیم احمد / د0م بشأن مشاركة السید ا3/1/2017كتاب مجلس قسم الجغرافیا بجلستھ المنعقدة بتاریخ  .7
المنعقد في جامعة " البیئة والتنمیة في دول العالم اإلسالمي " األستاذ بالقسم في المؤتمر الدولي  –العظیم عبد

 .2016دیسمبر  15 – 13األزھر في الفترة من 
 - : القرار  

  .أحیط مجلس الكلیة علمًا 
  

محمد عبدالقادر / د0م بشأن تقدم السید ا3/1/2017كتاب مجلس قسم الجغرافیا بجلستھ المنعقدة بتاریخ  .8
األستاذ المساعد بالقسم في مسابقة تألیف  –مرفت غالب / األستاذ بالقسم ، والسیدة الدكتورة –عبدالحمید 

كتابي الدراسات االجتماعیة للصف الثالث اإلعدادي ، والتاریخ للصف الثالث الثانوي للعام الدراسي 
 .م 2017/2018

 - : القرار  
  .وافق مجلس الكلیة

  
م  بشأن الخطاب الوارد من الجمعیة التاریخیة 3/1/2017مجلس قسم التاریخ بجلستھ المنعقدة بتاریخ  كتاب .9

فایزة صقر ، كل / د0صالح ھریدي ، وا/ د0، وموافقة القسم علي تفویض ا 2016/2017بشان جوائزھا للعام 
  ترشیح أوائل الخریجین  عادل ھالل 0في تخصصھ علي أن یتم الترشیح خالل أسبوع من تاریخھ ، ویتولي د

 - : القرار  
  .وافق مجلس الكلیة

  

  :  خدمة المجتمع وتنمیة البیئة موضوعات :   ًاثامن
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  :رؤیة الكلیة 
تعلیمیة وبحثیة معتمدة تحتل تتطلع الكلیة إلى أن تكون مؤسسة 

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

 .  المستدامة للمجتمع

ي       .1 تھا ف ة بجلس ة البیئ ع وتنمی أحیط مجلس الكلیة علمُا بما جاء من موضوعات بمحضر اجتماع لجنة خدمة المجتم
 .ووافق على كل ما جاء بھ من موضوعات  9/1/2017
  

 

  :  لجنة السالمھ والصحة المھنیة موضوعات    :تاسعًا
  
لجنة السالمة والصحة المھنیة بجلستھا في  أحیط مجلس الكلیة علمًا بما جاء من موضوعات بمحضر اجتماع .1

  .ووافق على كل ما جاء من موضوعات  9/1/2017
  

  . الثالثة عصرًا الساعة ھذا وقد انتھى االجتماع 
  

  عمید الكلیةجلس ویس المرئ                         أمین المجلس          
  

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


