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

العلمیة و البحثیة ألساتذتھا  لقدراتالجودة 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

اء و ال      يالمساھمة ف  ،و 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 واطنین من خالل إج ي م
 .والمستمر 
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  :رؤیة الكلیة 
ن مؤسسة تعلیمیة وبحثیة معتمدة تحتل تتطلع الكلیة إلى أن تكو

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  ثالثالمحضر مجلس الكلیة 
  12/10/2016  الموافقربعاءاألالمنعقد یوم 

**********  
ام  / ستاذ الدكتورالسید األ  برئاسةعشرة   حادیةاجتمع مجلس الكلیة في تمام الساعة ال     د    محمد رفعت االم عمی

 -:بحضور كل من الكلیة 
  مجلس قسم الجغرافیا مفوض بادارة    عبد العظیم احمد عبدالعظیم/ د.أ .1
 .رئیس مجلس قسم التاریخ    عبدالمنعم محمد مجاھد/ د.أ .2
 رئیس مجلس قسم اللغةاالنجلیزیة    ایمان حلمى الملیجى. د.أ .3
 األستاذ بقسم الجغرافیا     محمد عبدالقادر عبدالحمید/ د.أ .4
 األستاذ بقسم التاریخ    أحمد عبدالعزیز عیسى/ د.أ .5
 قسم اللغة العربیةباألستاذ المتفرغ     ج عبدالحافظمحمود فرا/ د.أ .6
 بقسم الفلسفةالمتفرغ األستاذ       میالد زكى غالي/ د.أ .7
 القائم بعمل رئیس مجلس قسم الفلسفة      عصام كمال المصري. د .8
 األستاذ المساعد بقسم اللغة االنجلیزیة        میراندا محمد خمیس الزوكة. د .9

 الفلسفة المدرس 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
 إداري     نیفین محمد رحومة/ السیدة .14
 ناجى بدر ابراھیم  / ید الدكتور الس على أحمد السید و /د.ودعى لحضور االجتماع السید أ. 
  واعتذر عن عدم الحضور كل من: 
 القائم بعمل رئیس مجلس قسم اآلثار      عبیر عبدالمحسن قاسم. د 
 القائم بعمل رئیس مجلس اللغة العربیة      ایمان فؤاد بركات. د 

  
  
  

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

 رین  ورئیس المجلس عمید الكلیة  محمد رفعت االمام / د.في بدایة االجتماع رحب السید أ  بجمیع السادة الحاض
 .متمنیًا مزید من التقدم والتوفیق للجمیع 

  ثم شرع سیادتھ في موضوعات المجلس على النحو التالي: 



    

                                                                                                                                               
        Damanhur universityجامعة دمنھور                                                                                                                         
          Faculty of Art                                                                         كلیة اآلداب                                                       

                                                         
  

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

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

العلمیة و البحثیة ألساتذتھا  لقدراتالجودة 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

اء و ال      يالمساھمة ف  ،و 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 واطنین من خالل إج ي م
 .والمستمر 

  ==========================================================================  
      0453367942فاكس  + ت    -0453367941: ت          ~ 2 ~                          البحیرة  –دمنھور  –األبعادیة –مجمع الكلیات                    

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

 

  :رؤیة الكلیة 
ن مؤسسة تعلیمیة وبحثیة معتمدة تحتل تتطلع الكلیة إلى أن تكو

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

  -:موضوعات اإلحاطة : أوال 
 ماعدا   بجلستھ السابقة حضر مجلس الكلیةلتصدیق على متم ا :- 

  .من موضوعات الدراسات العلیا یؤجل القرار  لمزید من الدراسة ) 19(البند رقم 
 

  :موضوعات وحدة ضمان الجودة :   ثانیا
  
ووافق   11/10/2016مجلس ادارة وحدة ضمان الجودة بجلستھ في  علمًا بمحضر اجتماع  مجلس الكلیةأحیط  .1

 .بھ من موضوعات  جاء على كل ما
ابراھیم مرجونھ المدیر التنفیذي لوحدة ضمان الجودة بالكلیة بحصول الوحدة على المركز األول / أفاد السید الدكتور .2

على مستوى الجامعة لتمیزھا مع تعمیم فكرة انشاء وحدة األزمات والطوارئ التى انشأئتھا الوحدة  لیتم تنفیذھا في 
 .جمیع كلیات الجامعة 

مركز الجودة  فان التقصیر من السادة أعضاء ھیئة ابراھیم مرجونھ بأنھ بناًء على تعلیمات / ما أفاد السید الدكتورك .3
 .التدریس في اعمال الجودة سوف یؤثر على درجة التقییم عند التقدم للترقیة

/ رباسم المجلس للسید الدكتورمحمد رفعت االمام  عمید الكلیة ورئیس المجلس بتقدیم الشكر والتقدی/ د.تقدم السید أ .4
  .ابراھیم مرجونة وجمیع مجلس ادارة وحدة ضمان الجودة 

  

  : ITات وحدة تكنولوجیا المعلومموضوعات :   ًاثالث
  
أحمد عطیة  المدیر / المقدم من السیدالدكتور  2016 سبتمبر عن شھر  احیط مجلس الكلیة علمًا بالتقریر الشھري  .1

 .بھ من موضوعات  ما جاء اقر و  ITالتنفیذي لوحدة 
ع            / د.مخاطبھ السید أ .2 ى جمی ة عل ع الكلی یم موق اقتراح تعم ة ب ى مجلس الجامع العرض عل ل ب رئیس الجامعة للتفض

ھ            تفید من ل لیس ع كك ة المجتم ة وخدم ة والبحثی ة التعلیمی ة العملی ة لخدم كلیات الجامعة لتمیزه على مستوى الجامع
  .جمیع كلیات الجامعة 

  

  :وضوعات شئون ھیئة التدریس م:   ًارابع
  
عبدالعظیم أحمد عبدالعظیم  رئیس مجلس قسم الجغرافیا بتأكید مجلس القسم بجلستھ في / د.كتاب السید أ .1

على أنھ ال یوجد رحالت میدانیة ألى مكان بالجمھوریة اال الرحالت التى یعتمدھا مجلس  4/10/2016
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  :رؤیة الكلیة 
ن مؤسسة تعلیمیة وبحثیة معتمدة تحتل تتطلع الكلیة إلى أن تكو

مستوى  بأساتذتھا وخریجیھا إلى وتصل مكانة مرموقة بین نظائرھا
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 .  المستدامة للمجتمع

بالقسم من خالل البوابة االلكترونیة و القسم غیر  ةات الخاصالقسم ویحاط الطالب بھا علمًا في لوحة االعالن
 .مسئول عن الرحالت التى تخالف ذلك

 - : القرار  
  .وافق مجلس الكلیة 

  
عبدالعظیم أحمد عبدالعظیم  رئیس مجلس قسم الجغرافیا بموافقة المجلس في / د.كتاب السید أ .2

رس بقسم الجغرافیا بالكلیة بوظیفة أستاذ حسین محمود قمح  المد/ على تعیین الدكتور 11/10/2016
بذات القسم بناًء على تقریر اللجنة العلمیة الدائمة لترقیة األساتذة و " جغرافیة اقتصادیة " مساعد 

 .بترقیتھ لدرجة أستاذ مساعد " لجنة الجغرافیا " األساتذة المساعدین 
 - : القرار  

  .وافق مجلس الكلیة 
  
عوض السمنى المدرس بقسم الجغرافیا بالكلیة والذي یلتمس فیھ افادتھ  محمد/ كتاب السید الدكتور .3

 30/5/2016ینھ أستاذ مساعد بالقسم نظرًا لترقیتھ لدرجة أستاذ مساعد بتاریخ یبمالبسات تأخیر تع
وموافقة مجلس الكلیة على تعینھ بتاریخ  12/6/2016وموافقة مجلس القسم على تعیینھ بتاریخ 

15/6/2016  . 
 - : ار  القر

محمد عوض السمنى وتفعیل / رئیس الجامعة للتفضل باستكمال اجراءات تعیین السید الدكتور/ د.یتم مخاطبة السید أ
  .بالموافقة على التعیین  15/6/2016قرار مجلس الكلیة في 

 
دكتورة    .4 اب السیدة ال ة مج        / كت ة بموافق ة العربی ل رئیس مجلس قسم اللغ ائم بعم ات  الق ؤاد برك ان ف لس ایم

ي   یدة   5/10/2016القسم بجلستھ ف ین الس ى تعی ة مدرس  / عل دة بالقسم بوظیف اع المعی ھ البی اء جمع دع
بذات القسم  نظرًا لحصولھا على درجة الماجستیر  حیث انھا "  دراسات اسالمیة " مساعد تخصــــــــص  

 .ملتزمھ بعملھا و مسلكھا منذ تعینھا معیدة محسنة الداء واجباتھا
 - :   القرار

  .وافق مجلس الكلیة 
  
دكتورة  .5 یدة ال اب الس م ا  / كت س قس یس مجل ل رئ ائم بعم ار  بالق ي   آلث تھ ف م بجلس س القس ة مجل موافق

یدة    5/10/2016 ین الس ى تعی فتى   / عل ت الص د رأف رة محم اعد     أمی درس مس ة م م بوظیف دة بالقس المعی
ى درجة الماجستیر  حیث      بذات القسم "   اآلثارالیونانیة والرومانیة " تخصــــــــص   نظرًا لحصولھا عل

 .انھا ملتزمھ بعملھا و مسلكھا منذ تعینھا معیدة محسنة الداء واجباتھا
 - : القرار  

  .وافق مجلس الكلیة 
  
محمد رفعت االمام عمید الكلیة ورئیس المجلس بتقدیم التھنئة باسم المجلس للسادة أعضاء    / د.قام السید أ .6

 :اسماؤھم النضمامھم للجان العلمیة على النحو التالى  ھیئة التدریس  التالیة
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  :رؤیة الكلیة 
ن مؤسسة تعلیمیة وبحثیة معتمدة تحتل تتطلع الكلیة إلى أن تكو

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

 :لجان التحكیم 
 محمد عبدالقادر عبدالحمید/ د.أ -
 عبدالعظیم أحمد عبدالعظیم/ د.أ -
 أحمد عبدالعزیز عیسى/ د.أ -
 محمود فراج عبدالحافظ/ د.أ -
 على أحمد السید/ د.أ -

 اللجنة العلمیة الدائمة
 صالح أحمد  ھریدى/ د.أ -
 ى ترابمحمد مجد/ د.أ -

  

  :موضوعات شئون الطالب :    ًاخامس
ق       .1 ین المواف وم اإلثن ي ی د ف ارئ الُمنعق ھ الط رار مجلس ا ورد بق ى م س عل د المجل ھ3/10/2016یؤك : ، ونص

المقررات             " ة ب واد المرفق ین األك ا تب ا كم ي تتبعھ ررات الت دریس للمق دیم تشكیل الت ة بتق تختص األقسام العلمی
 ".بالالئحة الجدیدة

 - :   القرار
التأكید على قرار  اللجنة بجلستھ السابقة بأن تختص األقسام العلمیة بتقدیم تشكیل التدریس للمقررات التى تتبعھا 

  .كما تبین األكواد المرفقة بالمقررات بالالئحة الجدیدة 
  
  
ال        / د.اقترح السید أ: الموضوع .2 یم والط ة لشئون التعل ة الكلی وَّض بوكال د الُمف نعم مجاھ دیل موعد   عبد الم ب تع

  .انعقاد لجنة شئون التعلیم والطالب لیصبح اإلثنین الثاني من كل أسبوع
 - : القرار  

  .وافق مجلس الكلیة 
  
  :ووحدة القیاس والتقویم  MISو فیما یتعلق بوحدات الجودة ووحدة  .3

  :وحدة ضمان الجودة : أوًال
 على ما یليإبراھیم مرجونة المدیر التنفیذي للوحدة / أكد السید الدكتور: 

وم      - ة بحد أقصى ی ضرورة تقدیم األقسام العلمیة تقاریرھا ومالحظاتھا عن الخطة اإلستراتیجیة للجامع
 .األربعاء القادم

اریر     - ال التق رع بإرس امعي أن ُتس اب الج ة الكت اریر مراجع دم تق م تق ي ل ة الت ام العلمی ى األقس عل
ن تاریخ    بوع م ى أس د أقص ودة بح مان الج دة ض زام   المذكورةلوح رورة اإللت ى ض یادتھ عل د س ھ،وأك

 .بالشروط المرسلة من الجودة بھذا الخصوص
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مستوى  بأساتذتھا وخریجیھا إلى وتصل مكانة مرموقة بین نظائرھا
المنافسة محلیأ و اقلیمًیا من خالل برامج دراسیة متمیزة فى 
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على األقسام العلمیة التي لم ُترسل بعد توصیف مقرراتھا عن الفصل الدراسي األول أن ُتسرع بإرسالھا  -
 .لوحدة ضمان الجودة بحد أقصى أسبوع من تاریخھ

لتدریس من شأنھا إخراج ورقة امتحانیة تقیس أن سیادتھ بصدد عقد ورش عمل للسادة أعضاء ھیئة ا -
 .بشكل جید نواتج التعلم

  : MISوحدة : ثانیًا 
  المدیر التنفیذي للوحدة ما یلي –أحمد عطیھ / أفاد السید الدكتور : 

أن الوحدة انتھت من حصر الباقین لإلعادة، وأنھا قدمت كشوفًا بأسمائھم في األقسام المختلفة، ویشكر  -
 .في ھذا الخصوص ألستاذ حسن عبد الالهجھود ا المجلس

ا   - دة منھ ھ الوح ت تواج ا زال ي م ات الت ض المعوق اك بع وادر  : ھن وفر الك دم ت ت ، وع رعة الن طء س ب
 .البشریة

 .أكد سیادتھ أن البرنامج المعمول بھ جید، ویحتوي على امكانیات متقدمة -
 - : القرار  

  والقیاس والتقویم MISات بوحدات الجودة و  أحیط مجلس الكلیة علماص ووافق على ما جاء من موضوع
  
یس       : الموضوع .4 ع رئ ة م ائج النھائی ن النت التأكید على تفعیل قرار مجلس الكلیة السابق بضرورة وجود نسخ م

 .القسم المختص
 - : القرار  

  .وافق مجلس الكلیة 
  
 .وضع حد أقصى لقبول الطالب المحولین من كلیات أخرى: الموضوع .5

آخر موعد لقبول الطالب المحولین من  17/10/2016على أن یكون یوم االثنین الموافق  اللجنة   توافق: القرار
 -: القرار   كلیات أخرى

  .وافق مجلس الكلیة 
  
 :الوقوف على الحالة التعلیمیة ومعوقات الدراسة وكان أبرزھا: الموضوع .6

 .یكروفوناتالمثبتة في القاعات وكذلك الم Data showعدم كفاءة بعض أجھزة الـ  -
 .قلة أعداد المقاعد ُمقارنة بأعداد الطالب -
 .عدم وجود أفراد أمن بین القاعات والمدرجات لضبط األمن ومنع الشغب -
 .تفعیل القرار السابق بتثبیت كامیرات بین ممرات القاعات والمدرجات في األدوار الُمختلفة -
 .طلب من الكلیة توفیر أفراد أمناكتظاظ الطالب أحیانًا في أوقات ما بین الُمحاضرات مما یت -
 .ھناك العدید من المشاكل الخاصة بنجارة أبواب بعض القاعات غلقًا وفتحًا  -

 - : القرار  
  .أحیط مجلس الكلیة علمًا 
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اع  ) 10(لدراسة البند رقم  19/9/2016إحالة من مجلس الكلیة بتاریخ اإلثنین :الموضوع .7 الوارد بمحضر اجتم
ي    مجلس إدارة وحدة ضمان   تھ ف ودة بجلس وفین وذوي االحتیاجات       4/9/2016الج الب المكف ول الط أن قب بش

ذلك    ور ب ع تص س إدارة وحدة           . الخاصة، ووض اع مجل ر اجتم ذكور بمحض د الم وارد بالبن رار ال ص الق ان ن وك
من     . احیط المجلس علمًا مع تسجیل رأي د: "ضمان الجودة كاآلتي ة، ویتض د السعید رحوم ام محم ي  : "حس ف

خول كلیة اآلداب بدمنھور تجربة قبول طالب من فئة صعوبات التعلم، والتي سبقتھا إلیھا كلیات جامعات إطار د
ا             ات خاصة كلھ ة بامتحان ة العام ارات الثانوی ازت اختب ي اجت ة الت أخرى أبرزھا تجربة عین شمس، وھي الفئ

ي ال          ًا ف ة حق راد ھذه الفئ ھ أف تحفظ ب ا ی و م د      اختیاریة بمستوى صعوبة ما، وھ ث عق ن حی ة، م ة الجامعی مرحل
  .امتحان خاص في كل الُمقررات اختبارًا ُیراعى فیھ مستوى الصعوبة

ا          / اقتراح السید الدكتور  ةتذكى اللجن: القرار ة محدد بھ ة امتحانی وذج ورق رح تصمیم نم ة، ویقت ام رحوم حس
ى أال  اختالف    رؤوس أسئلة بعینھا تتناسب مع طبیعة الفئة الُمستھدفة من االختبار، عل ئلة ب ر رؤوس األس  تتغی

ع        . (طبیعة الُمقرر، وتكون الورقة االمتحانیة ملزمة لواضع االختبار ح أو خطأ م ع عالمة ص ل، ض ار، أكم اخت
على أن تتولى وحدة ضمان   . ،مع البعد عن األسئلة المقالیة والخرائط)في سطر أو سطرین(التعلیل، بما تفسر 

  .مة للورقة االمتحانیة للطالب ذوي االحتیاجات الخاصة في ضوء ما سبقالجودة بالكلیة وضع المعاییر العا
 - : القرار  

  .وافق مجلس الكلیة 
  
  .بشأن تحدید الفصل الدراسي الذي ُتدرَّس خاللھ مادة االنتساب: الموضوع .8

  .لثانيفي الفصل الدراسي ا-بالالئحتین القدیمة والجدیدة–ُتدرَّس المادة  على أن اللجنة  توافق: القرار
 - : القرار  

محمد عبدالقادر / د.یتم االلتزام  بقرار مجلس الكلیة السابق بخصوص ھذا الشأن مع تسجیل اعتراض كل من أ
   .أحمد عبدالعزیز عیسى / د.عبدالحمید ، أ

  
 .2016بشأن إعالن نتائج دور سبتمبر : الموضوع .9

  .نتھاء من ذلك في حدود أسبوع من تاریخھیتعین على األقسام التي لم تنتھ من الرصد سرعة اإل: القرار
 - : القرار  

  .أحیط مجلس الكلیة علمًا 
  

أیًا من الجداول الدراسیة الخاصة بالالئحتین القدیمة والجدیدة، في حین  االجتماع: عدم إرسال قسم: الموضوع .10
ى   -ألولىلم ترسل أقسام اآلثار، والسیاسة، واللغات الشرقیةالجداول الدراسیة الخاصةبالفرقة ا دة حت الئحة جدی

  . تاریخھ
  .ُیرفع األمر لمجلس الكلیة إلتخاذ الالزم حیال ذلك :القرار

 - : القرار  
عبدالمنعم محمد مجاھد المفوض / د.ة مع تفویض السید أمخاطبة األقسام المعنیة لسرعة ارسال الجداول الدراسی

  .رات واالنتدابات الالزمة لھا بوكالة الكلیة لشئون التعلیم والطالب باستكمال توزیع المقر
  

  .حقوق اإلنسان/ بشأن تدریس ُمقرر: الموضوع .11
رار رارات   : الق ن ق ك م تتبع ذل ا یس رر، وم دریس الُمق بًا لت راه ُمناس ْن ی یح َم ة لترش س الكلی ر لمجل ع األم ُیرف

  . وإجراءات
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مرحلتى اللیسانس والدراسات العلیا تسھم فى الرقى و التنمیة 

 .  المستدامة للمجتمع

 - : القرار  
دریس مادة حقوق االنسان للطالب المتخلفین أشرف عبداهللا من كلیة تجارة دمنھور لت/ د.الموافقة على انتداب أ

  .والباقین لالعادة
  

اء    -توزیع ُمقررات الفرق األولى: الموضوع .12 ادة أعض الئحة قدیمة بالفصلین الدراسیین األول والثاني على الس
  .ھیئة التدریس باألقسام الُمختلفة

التاریخ،والجغرافیا، واآلثار : ھ من أقسامعلى توزیع ُمقررات الفرق األولى التي وردت لدی لجنةال توافق: القرار
ة ُمستقلة         . والدراسات الیونانیة والرومانیة الب الالئحة القدیم ارات ط ون اختب زوم أن تك ى ل وأكد المجلس عل

  .  عناختبارات ُمقررات الالئحة الجدیدة
 - : القرار  

  .وافق المجلس على قرار لجنة شئون التعلیم والطالب 
  

بشأن اعتماده أسماء  25/9/2016الجغرافیا بجلستھ الطارئة الُمنعقدة یوم األحد الموافق  كتاب قسم: الموضوع .13
ات   76م، وعددھم 2016/2017الُطالب المقبولین بشعبة الخرائط والمساحة للعام الجامعي  طالبًا، وفقًا لُمتطلب

  .الجودة
  .اللجنة توافق: القرار

 - : القرار  
  .وافق مجلس الكلیة 

  
بشأن ترشیح سیادتھا مسئول عام الدعم الطالبي وكذا  20/9/2016شیرویت فضل بتاریخ / تاب دك: الموضوع .14

  .مسئول الدعم الطالبي بالفرقة األولى بقسم الدراسات الیونانیة والالتینیة
  .اللجنة  توافق: القرار

 - : القرار  
  .وافق مجلس الكلیة 

  
وع .15 س علم      : الموض ة المجل أن إحاط اریخ بش م الت اب قس ین      كت اریخ اإلثن ادي بت م االعتی س القس أن مجل ًا ب

ة  -قسم اللغات الشرقیة" تاریخ وحضارة الشرق األدنى القدیم: "قد وافق على إضافة ُمقرر 3/10/2016 الفرق
  . الفصل الدراسي األول للنصاب التدریسي للدكتورة مرفت فرَّاج-األولى
  .للجنة ات وافق: القرار

 - : القرار  
  . وافق مجلس الكلیة

  
وع .16 ین            : الموض اریخ اإلثن ادي بت م االعتی س القس أن مجل ًا ب س علم ة المجل أن إحاط اریخ بش م الت اب قس كت

  :صابر صادق تدریس الُمقررات التالیة/ قد وافق أن یتولى السید الدكتور 3/10/2016
  إسقاطًا من جدول  الفصل  الفرقة  الُمقرر  1
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  :رؤیة الكلیة 
ن مؤسسة تعلیمیة وبحثیة معتمدة تحتل تتطلع الكلیة إلى أن تكو

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

  أیمن سالم/ د  لاألو  الرابعة شعبة اآلثار المصریة  تدریب عملي  1
  وفدي أبو النضر/ د  األول  الثالثة شعبة اآلثار المصریة  مواقع أثریة  2

  
  .اللجنة توافق: القرار

 - : القرار  
  .وافق مجلس الكلیة 

  
كتاب قسم االجتماع بشأن إحاطة المجلس علمًا بموافق مجلس القسم في جلستھ االعتیادیة الُمنعقدة : الموضوع .17

ق   ین المواف وم اإلثن امعي          3/10/2016 ی ام الج ى الع اع إل م االجتم دة بقس ة الجدی ل الالئح ل تفعی ى تأجی عل
2017/2018 .  
  .ُیرفع األمر لمجلس الكلیة للدراسة واتخاذ القرار الُمناسب: القرار

 - : القرار  
  .2016/2017تطبق الالئحة الجدیدة على قسم االجتماع اعتبارًا من العام الجامعى 

  
وع .18 اب مج: الموض ق       كت ین المواف وم اإلثن دة ی ة الُمنعق تھ االعتیادی ي جلس ھ ف أن رفض اع بش م االجتم س قس ل

صالح محمد صالح الذي نص على إلغاء / قرار مجلس تأدیب الطالب االستئنافي الخاص بالطالب 3/10/2016
ة لھ  " السیاسة االجتماعیة"قرار المجلس االبتدائي واإلكتفاء بمادة الضبط، وھي  م  "ا، وھي  والمادة التالی عل

بتمبر    "اجتماع السلوك االنحرافي ات دور س اء امتحان د انتھ راء    . ؛ ألن قرار الجامعة ورد بع رح القسم إج ویقت
  ".علم اجتماع السلوك اإلنحرافي"، و"السیاسة االجتماعیة"إمتحان للطالب في مادتي 

ة     نظرًا لورود قرار اإلستئناف الخاص بالطالب المذكور بعد إنتھاء ا: القرار رح اللجن بتمبر تقت ات دور س متحان
ى        ھ عل ة للتنبی ة الجامع ولى مخاطب ة أن یت اعتبار الطالب راسبًا في المادتین المذكورتین ومخاطبة مجلس الكلی

  .لجنة اإلستئناف بضرورة اإلنتھاء من أعمالھا قبل امتحانات دور سبتمبر؛ حتى ال تتكرر مثل ھذه الحاالت 
 - : القرار  

بجلستھ القادمة للنظر في الموافقة على عقد بالجامعة  لى مجلس شئون التعلیم والطالب یعرض الموضوع ع
نظرًا لورود قرار  مجلس االستئناف بعد االنتھاء من امتحانات دور  2016امتحان للطالب  باعتباره دور سبتمبر 

  .سبتمبر 
  

وع .19 اریخ : الموض فة بت م الفلس اب قس عب 29/9/2016كت ول بش روط القب أن ش يبش ة، وھ ون : ة السیاس أن یك
ام     دیر ع ى تق د "الطالب حاصًال في الفرقة الثانیة عل ص         " جی ادة التخص ي م ھ ف دیر ذات ى التق ل، وعل ى األق عل

ة" فة السیاس ى " فلس ة األول ررات الفرق ن ُمق ق   .م د المواف وم األح دد ی د تح راء   9/10/2016وق دًا إلج موع
  .االختبارین التحریري والشفوي

  .للجنةا توافق: القرار
 - : القرار  
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  :رسالة الكلیة 
وم اإلنسانیة   تقدم الكلیة خدمة تعلیمیة وبح اییر         ثیة متمیزة ترقى إلى مستوى التمیز واإلبداع في مجال اآلداب والعل ى مع تنادًا إل ا اس ًا و إقلیمی ى سوق العمل محلی ف

العلمیة و البحثیة ألساتذتھا  لقدراتالجودة 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

اء و ال      يالمساھمة ف  ،و 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 واطنین من خالل إج ي م
 .والمستمر 
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  :رؤیة الكلیة 
ن مؤسسة تعلیمیة وبحثیة معتمدة تحتل تتطلع الكلیة إلى أن تكو

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

االلتزام باالئحة المقدمة من قسم الفلسفة بأسماء الطالب المقبولین بشعبة السیاسة الفرقة الثالثة وعددھم عشرون 
اآلثار المصریة واالسالمیة بقسم التاریخ طالب وطالبھ كما وافق المجلس على قائمة الطالب المقبولین بشعبتى 

  .2016/2017الفرقة الثانیة للعام الجامعى 
  

وع  .20 ن د      : الموض دم م ھر سبتمبر المق ھري عن ش ر الش ادة      / التقری زام الس ن مدى الت ري ع ال المص ام كم عص
 .أعضاء ھیئة التدریس والھیئة المعاونة بقسم الفلسفة

  .علمًا، ویحمد المجلس جھود السید الزمیل بھذا الخصوص للجنةا تأحیط: القرار
 - : القرار  

  أحیط مجلس الكلیة علمًا
  

ادة  / د.كتاب قسما اللغة اإلنجلیزیة والدراسات الیونانیة والالتینیة بشأن تدریس أ: الموضوع .21 وان م " ناجي رش
  .الفصل الدراسي األول -الفرقة األولى -بقسم الدراسات الیونانیة والالتینیة" اللغة اإلنجلیزیة

  .اللجنة  توافق: القرار
 - : القرار  

  .وافق مجلس الكلیة 
  

  :الدراسات العلیاموضوعات  :  ًاسادس
س  .1 ة مجل ي  موافق دة ف تھ المنعق اع بجلس م االجتم ة    3/10/2016قس تیر المقدم الة الماجس ة رس جیل خط ى تس عل

وى  " سمر جمال محمد عبدالقادر  بعنوان / ن الطالبة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم الثورات المصریة  والق
 :تتكون لجنة االشراف من " یولیو  30ینایر و  25دراسة تحلیلیة لقورتى : ر السیاسیة في مص

  أستاذ التاریخ الحدیث والمعاصر وعمید كلیة آداب جامعة دمنھور  محمد رفعت االمام  / د.أ
  أستاذ علم االجتماع المساعد المتفرغ بكلیة آداب جامعة دمنھور    مجدى أحمد بیومى. د

 - : القرار  
   .لكلیة وافق مجلس ا

  
ن        3/10/2016قسم االجتماع بجلستھ المنعقدة في موافقة مجلس  .2 ة م تیر المقدم جیل خطة رسالة الماجس على تس

ة وانعك   " بعنوان   محمد اسماعیل حسن بسیونى / الطالب ائص المھنی اس تعاطى المخدرات في ضوء بعض الخص
تتكون لجنة االشراف من "  دراسة تطبیقیة على مركز ایتاى البارود  بمحافظة البحیرة   -ذلك على برامج التنمیة  

: 
  أستاذ علم االجتماع المساعد المتفرغ بكلیة آداب جامعة دمنھور    محمود عبدالحمید حمدى. د
  رمدرس علم االجتماع بكلیة آداب جامعة دمنھو      أشرف فتحى البھى . د

 - : القرار  
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  :رسالة الكلیة 
وم اإلنسانیة   تقدم الكلیة خدمة تعلیمیة وبح اییر         ثیة متمیزة ترقى إلى مستوى التمیز واإلبداع في مجال اآلداب والعل ى مع تنادًا إل ا اس ًا و إقلیمی ى سوق العمل محلی ف

العلمیة و البحثیة ألساتذتھا  لقدراتالجودة 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

اء و ال      يالمساھمة ف  ،و 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 واطنین من خالل إج ي م
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  :رؤیة الكلیة 
ن مؤسسة تعلیمیة وبحثیة معتمدة تحتل تتطلع الكلیة إلى أن تكو

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

  .وافق مجلس الكلیة 
  
نظام الساعات  الدكتوراه على تسجیل خطة رسالة  3/10/2016قسم االجتماع بجلستھ المنعقدة في موافقة مجلس  .3

وان    / المعتمدة المقدمة من الطالبة  اض بعن تح اهللا فی ة      " رحاب ف أمراض المعدی رتبط  ب اعى  الم "  الوصم االجتم
 تتكون لجنة االشراف من 

  أستاذ علم االجتماع المساعد المتفرغ بكلیة آداب جامعة دمنھور    السید شحاتھ السید. د
  أستاذ علم االجتماع المساعد المتفرغ بكلیة آداب جامعة دمنھور    عبدالحمید حمدى  محمود . د

 - : القرار  
  .وافق مجلس الكلیة 

  
اعات       عل 3/10/2016موافقة مجلس قسم االجتماع بجلستھ المنعقدة في  .4 ام الس تیر   نظ الة الماجس جیل خطة رس ى تس

رف ل       " منال محمد كشاف  بعنوان / المعتمدة المقدمة من الطالبة  لوك المنح اط الس اطى  المخدرات وانتشار أنم ى دتع
 .دراسة تطبیقیة على عین ببعض مدارس شبراخیت بمحافظة البحیرة   " التعلیم الفنى المتوسط 

 -: القرار  
  .كلیة وافق مجلس ال

  
ي     موافقة مجلس  .5 دة ف تھ المنعق ة  بجلس تیر  نظام        5/10/2016قسم اللغة العربی الة الماجس جیل خطة رس ى تس عل

سلطة السیاسیة األصوات المعارضة لل" عمرو صالح محمد الھلب  بعنوان / الساعات المعتمدة المقدمة من الطالب 
 :شراف من تتكون لجنة اال)   دراسة فنیة  ( "  في الشعر االندلسى

  العربي بآداب االسكندریةأستاذ األدب      فوزى سعد عیسى / د.أ
  أستاذ النقد والبالغھ المساعد  بكلیة آداب جامعة دمنھور    محمد محمود أبوعلى . د
  كلیة اآلداب جامعة دمنھور -مدرس األدب العربي       عصام لطفى وھبان. د

 - : القرار  
  .وافق مجلس الكلیة 

  
ي      موافقة مجلس .6 دة ف تھ المنعق ة  بجلس تیر  نظام        5/10/2016قسم اللغة العربی الة الماجس جیل خطة رس ى تس عل

ود     " مى صبري عبدالرازق العطار   بعنوان / الساعات المعتمدة المقدمة من الطالبة  ي شعر محم وطن ف صورة ال
 :تتكون لجنة االشراف من "   درویش دراسة تحلیلیة 

  األدب والنقد بآداب حلوان أستاذ       محمد سالمة / د.أ
  أستاذ النقد والبالغھ المساعد  بكلیة آداب جامعة دمنھور    محمد محمود أبوعلى . د
  كلیة اآلداب جامعة دمنھور -مدرس األدب العربي      مروة شحاتھ الشقرفي . د

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

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

  .وافق مجلس الكلیة 
  
ي     موافقة مجلس  .7 دة ف تھ المنعق ة  بجلس تیر  نظام        5/10/2016قسم اللغة العربی الة الماجس جیل خطة رس ى تس عل

دالمنعم     " صفاء أبوالفضل عبدالخالق خلیل    بعنوان / الساعات المعتمدة المقدمة من الطالبة  عر عب از فى ش المج
 :تتكون لجنة االشراف من "   كامل  

  أستاذ النقد والبالغھ  كلیة اآلداب جامعة المنوفیة     عید على مھدى بلبع / د.أ
  أستاذ النقد والبالغھ المساعد  بكلیة آداب جامعة دمنھور    محمد محمود أبوعلى . د
  كلیة اآلداب جامعة دمنھور -مدرس النقد والبالغھ         ایمان عبدالسمیع. د

 - : القرار  
  .وافق مجلس الكلیة 

  
س  .8 ة مجل ي  موافق دة ف تھ المنعق اریخ  بجلس م الت دكتوراه   3/10/2016قس نح درجةال ى م ث عل د / للباح محم

ة  " رشادالمقدم  المدرس المساعد بالقسم للرسالة المقدمھ منھ بعنوان  التاریخ السیاسى للممالیك الحیثیة في منطق
  ".الفرات 

 - : القرار  
  .وافق مجلس الكلیة 

  
ة      3/10/2016قسم التاریخ  بجلستھ المنعقدة في موافقة مجلس  .9 نح درجةالماجستیر  للطالب یماء س  / على م عد ش

) جنوب تایالند ( مسلموا  لطانى " للرسالة المقدمھ منھ بعنوان من قسم التاریخ  اسماعیل النجار  المعیدة  بالقسم 
  .وذلك بعد  تصویب المالحظات التى ابدتھا لجنة المناقشة والحكم"  2001- 1945

 - : القرار  
  .وافق مجلس الكلیة 

  
د   / على منح للطالب   3/10/2016في  قسم التاریخ  بجلستھ المنعقدةموافقة مجلس  .10 درجة    قطب انور قطب محم

 -1066(الملك المكرم أحمد بن على بن محمد الصلیحى " من قسم التاریخ للرسالة المقدمھ منھ بعنوان الماجستیر 
وذلك بعد  تصویب المالحظات "  " في ضوء مخطوط سیرةالملك المكرم لمؤلف مجھول  )  477 – 459/  1091

  .ابدتھا لجنة المناقشة والحكم التى

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

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         .11 اریخ بجلستھ ف م الت ق مجلس قس داب أ   3/10/2016واف ى انت ة       / د.عل ة والترجم ة التركی تاذ اللغ ل أس ؤاد كام ف
الساعات  بجامعة األزھر بالقاھرة لتدریس اللغة التركیة الحدیثة بواقع ثالث ساعات لطالب مرحلة الماجستیر بنظام

  .2016المعتمدة فرع التاریخ الحدیث والمعاصر  فص الخریف 

 - : القرار  
  .وافق مجلس الكلیة 

  
ي    / على تسجیل بحث الطالب  3/10/2016وافق مجلس قسم التاریخ بجلستھ في   .12 ریم ف د ك رجب محمد السید محم

تحت اشراف ) م  662  - 610/ ه  41 –من البعثة  1( الدبلوماسیة السیاسیة في صدر االسالم " موضوع بعنوان 
  .تیسیر شادى  ساعات معتمدة تخصص التاریخ االسالمى . ھ و دـــــــــــــــــــــــابراھیم مرجون. د

 - : القرار  
  .وافق مجلس الكلیة 

  
ب    3/10/2016وافق مجلس قسم التاریخ بجلستھ في   .13 ین      / على تسجیل بحث الطال امى حس دالحكیم تھ اطف عب ع

د         " وان ـــــــــــــــــــــــــــبعن ي الھن بن ف ن بل دین ب اث ال اري لغی  -1266/ ه   658-664(الدور السیاسى والحض
ص    لنیل درجة الماجستیر  تیسیر شادى  . ابراھیم مرجونھ و د. تحت اشراف د ) م    1286 دة تخص ساعات معتم

  .التاریخ االسالمى 

 - : القرار  
  .وافق مجلس الكلیة 

  
ق       كتاب .14 اء المواف اریخ األربع تھ بت ي جلس نح       1/6/2016رئیس مجلس قسم التاریخ ف ى م م عل ة القس أن موافق بش

وان   / الطالبة  ة بعن ى     : بسنت أحمد السید درویش  درجة الماجستیر للرسالة المقدم ره عل ادى و أث اح االقتص االنفت
لم األورا     )  1985 – 1974(المجتمع المصري  م تس ة ل أن الطالب ًا ب ق      علم اریخ األحد المواف وى بت ق والرسائل س

9/10/2016.  

 - : القرار  
  .وافق مجلس الكلیة 

  
اریخ         . كتاب القائم بعمل رئیس قسم الفلسفة د .15 دة بت ي جلستھ المنعق م ف ة مجلس القس عصام المصري  بشأن موافق

ة     4/10/2016 ى رسالة الطالب ار    / على تعدیل لجنة  االشراف عل ید الخم طفى الس جلة لدرجة   ابتسام مص ي  المس
رى         : منھج التزكیة االیمانیة " الدكتوراه بقسم الفلسفة في موضوع  امس الھج رن الخ وفیة الق ر ص ي فك دراسة ف
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  :رؤیة الكلیة 
ن مؤسسة تعلیمیة وبحثیة معتمدة تحتل تتطلع الكلیة إلى أن تكو

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

المیة    /  فقد وافق المجلس على اسناد االشراف الى السید األستاذ الدكتور عبدالقادر البحراوى  أستاذ الفلسفة االس
 :راف على النحو التالى بكلیة اآلداب جامعة بنھا لیصبح االش

  مشرفا  عبدالقادر البحراوى / د.أ
  ) .مدرس متفرغ ( مشرفا مشاركا حیاة محمدابراھیم. د

 - : القرار  
  .وافق مجلس الكلیة 

  
اد   .16 أن اعتم ا بش م الجغرافی س قس یس  مجل اب رئ امعى   كت ام الج اني للع ى الث ف الدراس ى للنص الب التكمیل نتیجة ط

  .4/10/2016المنعقدة بتاریخ الثالثاء  وذلك في جلستھ 2015/2016
 - : القرار  

  .وافق مجلس الكلیة 
  

ار    .17 ة        كتاب القائم بعمل رئیس مجلس قسم اآلث ة والرومانی ار الیونانی ة شعبة اآلث ة والرومانی ات الیونانی ( و الدراس
 :الیة  بموافقة المجلس على خطط األبحاث الت 5/10/2016في جلستھ بتاریخ األربعاء ) الئحة قدیمة

ة      - أ دة للطالب اعات المعتم ام الس تیر بنظ الة الماجس ة رس دالخال  / خط المة عب ة س وان   قأی لبى بعن رز " ش الط
تحت اشراف  "  م . م حتى الثانى  ق .المعماریة للمقابر المقدونیة في العصر الھللینستى من القرن الرابع  ق 

 .صفاء سمیر. د –عبیر قاسم . د
اقتران الدین بالسیاسة " مرام خضر أبو علو  بعنوان / م الساعات المعتمدة للطالبة خطة رسالة الماجستیر بنظا - ب

ة       وك البطالم رابین لمل ات الق الل لوح ن خ راف د  "   م ت اش م  األست  . تح ر قاس ـ عبی اذ ــــــــــــــــــــــــ
  –م اآلثـــار ــــــــــــــس قســــــد  ورئیــــــــــــــــــــــــالمساع

 عبدجالحمید مسعود األستاذ المساعد بقسم االثار بكلیة اآلداب جامعة عین شمس. د
ة     خطة رسالة الماجستیر بنظام  - ت دة للطالب اعات المعتم ى      / الس د عیس د أحم وان  مى أحم ال   " بعن ویر األبط تص

انى  ن الیون ي الف طوریین ف ة  –األس ال الفنی ة لالعم ة تحلیلی راف د  دراس ت اش افعى   . تح ان الش تاذ حن األس
ة         . المساعد بقسم اآلثار و د ات الیونانی ار والدراس تاذ المساعد بقسم اآلث د درویش  األس صفاء سمیر ابوالیزی
 .والرومانیة جامعة طنطا 

تصویر المرأة في الفن " بعنوان  یسرا عفیفى النمر  / خطة رسالة الماجستیر بنظام الساعات المعتمدة للطالبة  - ث
ة : األتروسكى اریة    دراسة أثری راف  أ  " وحض ت اش ارة       / د.تح اریخ والحض تاذ الت دالغنى  أس د السید عب محم

ة   . الرومانیة كلیة اآلداب جامعة االسكندریة و د ار بكلی عبیر قاسم  األستاذ المساعد وقائم بعمل رئیس قسم االث
 .اآلداب جامعة دمنھور 

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

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

  
ار    كتاب القائم بعمل رئیس مجلس .18 ة        قسم االث ة والرومانی ار الیونانی ة شعبة اآلث ة والرومانی ات الیونانی ( و الدراس

ة ة قدیم ق  ) الئح اء المواف اریخ األربع تھ بت ي جلس ل   5/10/2016ف ا فص ات العلی رات الدراس دول محاض أن ج بش
  .2016/2017للعام الجامعى  ) ماجستیر –دكتوراه ( الخریف 

 - : القرار  
  .وافق مجلس الكلیة 

  
ار   .19 م االث س قس ة مجل ة   موافق ة والرومانی ار الیونانی عبة اآلث ة ش ة والرومانی ات الیونانی ة( و الدراس ة قدیم ) الئح

مى ادریس محمد زقزوق  بنظام  / على خطة الماجستیر المقدمة من الطالبة  5/10/2016بجلستھ المنعقدة بتاریخ 
دراسة (االسكندریة في ضوء االكتشافات االثریة الحدیثة مقابل الجبانة الشرقیة ب" الساعات المعتمدة في موضوع 

ة   راف د ) أثری ة و د       . تحت اش ار بالكلی یس قسم االث ل رئ ائم بعم اعد وق تاذ المس ر قاسم األس طفى  . عبی محمد مص
 .المشرف على االدارة المركزیة لالثار الغارقة 

 - : القرار  
  .وافق مجلس الكلیة 

  
شعبة اآلثار قسم اآلثار والدراسات الیونانیة والرومانیة " الى ضرورة تعدیل اسم  حنان الشافعى/ أشارت الدكتورة  .20

ى      ) الئحة قدیمة( الیونانیة والرومانیة  ھ عل ك آلن ن القسم و ذل الئحة قدیمة في خطة الماجستیر الخاصة المقدمة م
 .ى ذلك أبوعلى عل/ حد قولھا یعتبر خطأ الئحیًا وقد وافق الدكتور أحمد الجمال والدكتور

 - : القرار  
  .وافق مجلس الكلیة 

  
ى    .21 ا یل ین  : تمت مناقشة قواعد انعقاد السیمنار العلمى لطلبة الماجستیر والدكتوراه و اتفقت اللجنة على م ود أم  وج

ة    دعوة عام ومقرر یحضر مع الخطابات التنفیذیة لكل سمینار یعقد السیمنار شھریًا وقبل مجلس القسم باسبوع وال
 .ساتذة من داخل الكلیة وخارجھاللطالب واأل

 - : القرار  
  .وافق مجلس الكلیة 

  

  :العالقات الثقافیة والخارجیة موضوعات :  سابعًا
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  :رؤیة الكلیة 
ن مؤسسة تعلیمیة وبحثیة معتمدة تحتل تتطلع الكلیة إلى أن تكو

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

عبیر / م  بشان اشتراك السیدة الدكتورة5/10/2016كتاب مجلس قسم اآلثار بجلستھ المنعقدة بتاریخ  .1
  .م 2016نوفمبر  6الي  5العرب في الفترة من األستاذ المساعد بالقسم مؤتمر األثریین  –عبدالمحسن قاسم 

 - : القرار  
  .وافق مجلس الكلیة 

  
حنان / م  بشان اشتراك السیدة الدكتورة5/10/2016كتاب مجلس قسم اآلثار بجلستھ المنعقدة بتاریخ  .2

  م2016نوفمبر  6الي  5األستاذ المساعد بالقسم مؤتمر األثریین العرب في الفترة من  –الشافعي 
 - : ار  القر

  .وافق مجلس الكلیة 
  
سماح / م  بشان اشتراك السیدة الدكتورة5/10/2016كتاب مجلس قسم اآلثار بجلستھ المنعقدة بتاریخ  .3

  م2016نوفمبر  6الي  5األستاذ المساعد بالقسم مؤتمر األثریین العرب في الفترة من  –الصاوي 
 - : القرار  

  .وافق مجلس الكلیة 
  
عبیر / م  بشان اشتراك السیدة الدكتورة5/10/2016ر بجلستھ المنعقدة بتاریخ كتاب مجلس قسم االثا .4

  االستاذ المساعد بالقسم في لجنة العالقات الخارجیة والبروتوكول في جامعة دمنھور –عبدالمحسن قاسم 
 - : القرار  

  أحیط مجلس الكلیةعلمًا 
  
إسالم / م  بشان اشتراك السیدة الدكتورة3/10/2016كتاب مجلس قسم االجتماع بجلستھ المنعقدة بتاریخ  .5

محمد رفعت اإلمام رئیس قسم االجتماع وعمید / المدرس بالقسم  مع السید األستاذ الدكتور  –فوزي انس 
التلیفزیون المصري ، ودارت الحلقة حول مبادرة  –بقناة النیل الثقافیة " الشعب یرید " الكلیة في برنامج 

شروع قومي یھدف الي تكریس الوالء واالنتماء والعطاء لمصر وإعالم قیم الثقافة الوطنیة للشباب كم
 الوطن والوطنیة والمواطنة ، 

 
 - : القرار  

  .أحیط مجلس الكلیة علمًا 
  
أمل / م  بشان اشتراك السیدة الدكتورة3/10/2016كتاب مجلس قسم التاریخ بجلستھ المنعقدة بتاریخ  .6

والذي سیعقد في مكتبة " الحضارة اإلسالمیة في األندلس " لدولي المدرس بالقسم في المؤتمر ا –حلقھا
  م 2016نوفمبر  17إلي  15االسكندریة في الفترة من 

 - : القرار  
  .وافق مجلس الكلیة 
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=========================================================  

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

العلمیة و البحثیة ألساتذتھا  لقدراتالجودة 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

اء و ال      يالمساھمة ف  ،و 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 واطنین من خالل إج ي م
 .والمستمر 
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  :رؤیة الكلیة 
ن مؤسسة تعلیمیة وبحثیة معتمدة تحتل تتطلع الكلیة إلى أن تكو

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

فایزة / م  بشان اشتراك السیدة الدكتورة3/10/2016كتاب مجلس قسم التاریخ بجلستھ المنعقدة بتاریخ  .7
" م بعنوان 1952یولیو  23القسم في احتفالیة فرع ثقافة البحیرة بذكري ثورة األستاذ المساعد ب –ملوك 

  " كیف أثرت ثورة یولیو في المجتمع المصري 
 - : القرار  

  .أحیط مجلس الكلیة علمًا
  
علي / م  بشان كتاب السید األستاذ الدكتور 3/10/2016كتاب مجلس قسم التاریخ بجلستھ المنعقدة بتاریخ  .8

األستاذ المتفرغ بالقسم بشان عقد ندوة دولیة بالمجلس االعلي للثقافة بالقاھرة بتاریخ  –احمد السید 
بناء السالم ، العالقات السلمیة بین الشرق والغرب " وذلك ضمن فعالیات المشروع البحثي  27/10/2016

  "من القرن الحادي عشر إلي الخامس عشر المیالدیین 
 - : القرار  

  .ًاأحیط مجلس الكلیة علم
  
م  بشان استضافة اإلذاعة المصریة لألستاذ 3/10/2016كتاب مجلس قسم التاریخ بجلستھ المنعقدة بتاریخ  .9

الفترة  0المدرس المساعد بالقسم وذلك یوم االثنین ببرنامج حب مصر  –محمود عثمان عشماوي/ 
  ي لمحافظة البحیرة    مع اإلعالمیة فاطمة رفاعي وذلك ضمن احتفال اإلذاعة بالعید القوم" المفتوحة 

 - : القرار  
  .أحیط مجلس الكلیة علمًا

  
  

م  بشان إدراج اسم السید األستاذ 3/10/2016كتاب مجلس قسم التاریخ بجلستھ المنعقدة بتاریخ  .10
األستاذ المتفرغ بالقسم ضمن قوائم المحكمین لفحص اإلنتاج العلمي لشغل  –علي احمد السید / الدكتور 

  .األساتذة المساعدین ، فرع التاریخ الوسیط عن الدورة الحالیةوظائف األساتذة و
 - : القرار  

  .أحیط مجلس الكلیة علمًا
  

م  بشان إدراج اسم السید األستاذ 3/10/2016كتاب مجلس قسم التاریخ بجلستھ المنعقدة بتاریخ  .11
نتاج العلمي لشغل األستاذ بالقسم ضمن قوائم المحكمین لفحص اإل –احمد عبدالعزیز عیسي / الدكتور 

عن الدورة ) تاریخ عثماني ( وظائف األساتذة واألساتذة المساعدین ، فرع التاریخ الحدیث والمعاصر 
  الحالیة

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

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

نھي عبدالرحمن / ورد كتاب مجلس قسم الدراسات الیونانیة والرومانیة یفید بحصول السیدة الدكتورة  .12
 .جادة في اللغة الیونانیة الحدیثة من جامعة بأثینا بالیونان علي درجة اال

 - : القرار  
  .أحیط مجلس الكلیة علمًا

  
نھي عبدالرحمن دورة / یفید بحضور الدكنورة  الالتینیة ورد كتاب مجلس قسم الدراسات الیونانیة و .13

ت التعلیم العالي التابعة لمؤسسا" توصیف البرامج والمقررات وتقویم نواتج التعلم " تدریبیة بعنوان 
 .للھیئة القومیة لضمان جودة التعلیم واالعتماد 

 - : القرار  
  .أحیط مجلس الكلیة علمًا

  
نھي عبدالرحمن دورة / یفید بحضور الدكنورة  الالتینیة ورد كتاب مجلس قسم الدراسات الیونانیة و .14

العالي التابعة للھیئة القومیة لضمان جودة لمؤسسات التعلیم " دورة المراجعة الخارجیة " تدریبیة بعنوان 
 .التعلیم واالعتماد

 - : القرار  
  .أحیط مجلس الكلیة علمًا

  
نھي عبدالرحمن دورة / یفید بحضور الدكنورة  الالتینیة ورد كتاب مجلس قسم الدراسات الیونانیة و .15

ئة القومیة لضمان جودة التعلیم لمؤسسات التعلیم العالي التابعة للھی" التقویم الذاتي " تدریبیة بعنوان 
  واالعتماد

 - : القرار     
  .أحیط مجلس الكلیة علمًا

  
  

  : خدمة المجتمع وتنمیة البیئة موضوعات :   ثامنًا
  
علمًا بما جاء من موضوعات بمحضر اجتماع لجنة خدمة المجتمع وتنمیة البیئة   مجلس الكلیة  أحیط .1

 .ووافق على كل ما جاء بھ من موضوعات 
  

  :  األزمات والطوارئموضوعات :   ًاتاسع



    

                                                                                                                                               
        Damanhur universityجامعة دمنھور                                                                                                                         
          Faculty of Art                                                                         كلیة اآلداب                                                       

                                                         
  

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

  :رسالة الكلیة 
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  :رؤیة الكلیة 
ن مؤسسة تعلیمیة وبحثیة معتمدة تحتل تتطلع الكلیة إلى أن تكو

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

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

 . كل ما جاء بھ من موضوعات ىووافق عل 10/10/2016
  

  .ظھر عد الب والنصف  الثانیةالساعة ھذا وقد انتھى االجتماع 
  

عمید جلس ویس المرئ                       مجلس أمین ال              
  الكلیة

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


