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  :رسالة الكلیة 
داع في مجال اآلداب       ز واإلب سانیة   تقدم الكلیة خدمة تعلیمیة وبحثیة متمیزة ترقى إلى مستوى التمی وم اإلن اییر          والعل ى مع ا استنادًا إل ًا و إقلیمی فى سوق العمل محلی

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

اون و ال      يالمساھمة ف ،و سم باالستقاللیة و التع راءات تت الل إج واطنین من خ اء و الم یم االنتم ة ق اء الشخصیة المصریة و تنمی ل مشكالتھ ، و بن ذات ح ویم ال ي تق
 .والمستمر 
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  : الكلیة رؤیة
تتطلع الكلیة إلى أن تكون مؤسسة تعلیمیة وبحثیة معتمدة تحتل 

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

  . معالمستدامة للمجت

  
  ٢٠١٣/٢٠١٤الجامعي للعام  السادس  الكلیة مجلس محضر

  ١٢/١/٢٠١٤الموافق األحد  یوم المنعقد
**********  

ة  مجلس اجتمع ي  الكلی ام  ف ساعة  تم ة  ال ب    صباحا   عشرة  الحادی سید   ورئاسة  بمكت دكتور  األستاذ  ال د  ماجد / ال  محم
 - :من كل بحضور و الكلیة عمید   شعلھ
 والطالب التعلیم لشئون الكلیة وكیل         السید أحمد على/ د.أ .١
 البیئة وتنمیة المجتمع خدمة لشئون الكلیة وكیل        حسین محمد مجدي/ د.أ .٢
 والبحوث العلیا للدراسات الكلیة وكیل     الحمید عبد القادر عبد محمد/ د.أ .٣
 التاریخ قسم مجلس  رئیس         صقر محمود فایزة/ د.أ .٤
 الفلسفة قسم رئیس         غالي زكى میالد/ د.أ .٥
 الجغرافیا بقسم المتفرغ االستاذ         تراب مجدى محمد/ د.أ .٦
الء. د .٧ دین ع سین ال زت ح لبي ع ائم          ش ل الق یس بعم س رئ سم مجل ا ق دیر الجغرافی دة وم دمات وح  الخ

 االلیكترونیة
 االجتماع قسم مجلس رئیس بعمل القائم                   السید شحاتھ السید. د .٨
  االنجلیزیة اللغة قسم مجلس رئیس بعمل القائم               الزوكھ خمیس محمد میراندا. د .٩

 اآلثار مجلس قسم مجلس رئیس بعمل القائم    قاسم المحسن بدع عبیر. د .١٠
 التاریخ بقسم المساعد االستاذ    الجمال اسماعیل محمد أحمد. د .١١
 العربیة اللغة بقسم المدرس      مرسى عیسى ھدى. د .١٢
 بالكلیة الجودة ضمان لوحدة التنفیذي المدیر     أبوعلى محمود محمد. د .١٣
 الكلیة أمین    الشرقاوي دسع إبراھیم / السید .١٤
 إداري                  بخاتي سعد منى / اآلنسة .١٥

   :الحضور عدم عن واعتذر
 التاریخ بقسم المتفرغ االستاذ             ھریدي أحمد صالح/ د.أ .١
 العربیة اللغة بقسم المتفرغ األستاذ            الشیخ حسن عبدالواحد/ د.أ .٢

  
  
  

  االجتماع  المجلس ورئیس الكلیة عمید شعلھ محمد دماج / د.أ السید افتتح
   "الرحیم الرحمن اهللا بسم" 

 ة  عمید شعلھ محمد ماجد/ د.أ السید  رحب االجتماع بدایة في یس  الكلی ع  المجلس  ورئ سادة  بجمی  الحاضرین  ال
 .٢٠١٤ المیالدي العام بدایة مع األول الكلیة مجلس عقدبمناسبة الجمیع أوھن
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 ة  الى باالضافة المجیدة المیالد أعیاد بمناسبة  غالى زكى میالد/ د.أ للسید بالتھنئة ادتھسی تقدم كما ع  تھنئ  جمی
سادة رین ال ة و الحاض المیة األم ة االس بة والعربی د بمناس وى المول شریف النب ا ال ًد متمنًی تقرار منامزی  االس
 .وللجمیع الحبیبة لمصرنا واألمن والتقدم

 اة  العلمیة األقسام ورؤساء الدراسیة الجداول وضع لجنة وخاصة الجمیع على امؤكًد سیادتھ تحدث ثم  أن مراع
ة  الخریطة  تكون  صحیة  للظروف  مناسبة  للجداول  المكانی سادة  ال ة  أعضاء  لل دریس  ھیئ ي  الت ع  ف سام جمی  األق

ي  یخصص أن و العلمیة دور  ف ان  األول ال ع  مك سادة  لجمی ة  أعضاء  ال دریس  ھیئ ا   الت  روفھمظ  مع  یتناسب  بم
 .العلمیة األقسام لرؤساء مباشرة مسئولیة ھذه و الصحیة

 ة  اعضاء على الدراسیة الجداول بتوزیع العلمیة األقسام جمیع التزام على سیادتھ أكد كما دریس  ھیئ  للفصل  الت
ة  عضو بكل الخاصة الفرقة على الجداول یعلن و األقل على أیام ثالث على ٢٠١٣/٢٠١٤ الثاني الدراسي  ھیئ

 .دریست
 م تعرض ث یادتھ اس ض س ستحقات بع أخرة الم دى المت دة ل سابیة الوح ذ الح نوات من سادة س ضاء لل ة أع  ھیئ

ي  تسبب مما مبرر أى بدون التدریس ادى  ضرر  ف وى  م سادة  ومعن ة  أعضاء  لل دریس  ھیئ اء  و الت ى  بن ك  عل  ذل
ف  ة  مجلس  كل سید الكلی دكتور  ال سید / ال سید  شحاتھ ال ة  ال ذا  متابع صال با الموضوع ھ سید المباشر  الت / د.أ بال

 .الجامعة رئیس
 ا  سیادتھ  استعرض ثم ل  من  یحدث  م شأن  أقاوی اب  ب امعى  الكت ب  و الج سادة  من  سیادتھ  طل سام  رؤساء  ال  األق

ع  بتعاون العلمیة سادة   جمی ة  أعضاء  ال دریس  ھیئ سامھم  الت ة  تحرى  بأق زام  المعلوم اب  بمواصفات  وااللت  الكت
  .الجامعي

 ك  و العلمیة األقسام على الجدد الطالب توزیع سلبیات تالفي ضرورة على ھسیادت أكد كما ق  ذل ة  بتحقی ل  رغب  ك
ھ  االلتحاق یرغب الذي العلمى القسم في طالب اً  ب ة  تحقیق د  و والمساواه  للعدال ھ  سیادتھ  أك د  بأن ھ   كعمی ن  فان  ل
ى  طالب  أى یرغم ین  بقسم  االلتحاق  عل رح  مع تم  أن سیادتھ  واقت ل  ی سیق  عم ى  ىكترون یلا تن ع  عل ة  موق  الكلی
ذي  القسم  في رغباتھ لكتابة علیھ الطالب لتقدم ھ  االلتحاق  یرغب  ال ق  ب ى   وواف ك  عل ع  ذل  مجلس  أعضاء  جمی
ام  من اعتبارًا یطبق أن على الكلیة امعى  الع ادم   الج ا   ٢٠١٤/٢٠١٥ الق ایزة / د.أ عدا  م ذي  صقر  محمود  ف  ال
  .ذلك على اعتراضھا ابدت

 سام  من قسم بأى كنترول أى أن سیادتھ أكد كما ة  األق ة  العلمی ل  بالكلی رول  خارج  یعم ان  المركزي  الكنت  ادارة ف
 .لھ یحدث عما مسئولة غیر الكلیة

 ذي  العادى غیر المتمیز بالمجھود سیادتھ أشاد ثم ھ  ال سة  تبذل ان  / اآلن ى  میرھ ل / د.أ ة سكرتیر  خضر  لطف  وكی
ة  شئون  الكلی یم  ل ي  والطالب  التعل ا  ف ل  أى و عملھ ل  اضافي  عم ا  یوك رر  و الیھ ا  المجلس  ق كر خطاب  منحھ  ش

 .عملھا في وتفانیھا الخالصھا
 والسادة الجامعة رئیس/ د.أ السید دعوة الكلیة عمید د،.أ السید من الكلیة مجلس أعضاء السادة جمیع طلب ثم 

  .ومقترحاتھم العلمیة األقسام اتلطلب واالستماع الطبیعة على انجازه تم ما على واالطالع الكلیة لزیارة النواب
 
 

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

 . السابق الكلیة مجلس محضر على التصدیق تم .١
  
  

   :الجودة ضمان وحدة موضوعات:   ثانیا
  
  
  

ل  عن  عمل  ورشة  تنظیم بالكلیة الجودة ضمان لوحدة تنفیذيال المدیر أبوعلى محمود محمد/ الدكتور السید طلب .١  ك
ة  الجودة  یخص  ما ي  بالكلی ة  ف اني  الدراسي  االفصل  بدای ع  یحضرھا  ٢٠١٣/٢٠١٤ الث سادة  جمی ة  أعضاء  ال  ھیئ

 .الحضور عن یتغیب لمن عقاب آلیة ھناك یكون أن وطلب  الجودة ألعمال  تدریبي كأسبوع بالكلیة التدریس
  -  : القرار

  
دء  األول األسبوع كل من والخمیس االثنین یومي عمل ورشة تنظیم على الكلیة مجلس افقو اني  الدراسي  الفصل  لب  الث

ویض  مع سید  تف دكتور  ال د / ال وعلى  محم دیر  -  أب ذي  الم دء   الجودة  ضمان  لوحدة  التنفی ي  بالب یم  اجراءات  ف ذه  تنظ  ھ
   .التدریس ھیئة أعضاء السادة جمیع ابالغ و الورشة

 
 ٤/١/٢٠١٤في بجلستھ الجودة ضمان وحدة اجتماع بمحضر موضوعات من جاء بما علمًا الكلیة مجلس أحیط .٢

 الجودة أعمال في  التدریس ھیئة أعضاء السادة مشاركة عدم بأن الكلیة عمید/ د.أ السید أكد كما  علیھا ووافق
 المجالس رؤساء السادة بین التنسیق ویتم الجودة بدل صرف عند أو للترقیة التقدم عند االعتبار في سیؤخذ
 .بالكلیة الجودة ضمان وحدة مدیر/ الدكتور السید بین و العلمیة
  

  

   :التدریس ھیئة شئون موضوعات:   ثالثًا
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اب .١ سیدة كت دكتورة ال دا/ ال د میران یس محم ة خم ائم  الزوك ل الق یس بعم س رئ سم مجل ة ق ة اللغ ة  االنجلیزی  بالكلی
  :من كل تعیین على ٦/١/٢٠١٤ في بجلستھ القسم مجلس بموافقة

 جلھوم السید أحمد حازم/ الدكتور السید
 خلیل أحمد نجیب محمد نھلھ/ الدكتورة السیدة

ة درس بوظیف ضوھیئة ( م دریس ع صص ) ت سانیات تخ سم  ل د بالق الع بع ى االط ر عل ة تقری ة اللجن ة و العلمی  لجن
  وتعدیالتھ ٧٢ نةلس ٤٩ رقم الجامعات تنظیم لقانون طبقا االستماع

 
  -  : القرار

  
  الكلیة مجلس وافق

  
 
سفة  قسم رئیس غالى زكى میالد/ د.أ السید كتاب .٢ التزام  الفل ع  ب سادة  جمی ة  اعضاء  ال دریس  ھیئ اونیھم  الت ي  ومع  ف

سمبر شھر  عن الحضور  دا ٢٠١٣ دی سیدة   ماع زة/ ال ادل  ع اجي ع دة البلت ت  بالقسم  المعی ة  تغیب ام ثالث  خالل أی
 .عذر وند الشھر

 
  -  : القرار

  
سیدة  الجودة  بدل من أسبوع خصم على ووافق الفلسفة قسم رئیس/ د.أ بتقریر علما الكلیة مجلس أحیط ادل  عزة / لل  ع

  .٢٠١٣ دیسمبر شھر خالل عذر بدون أیام ثالثة لتغیبھا بالقسم المعیدة  البلتاجي
  
  
سرة  شخصیة  قروض التدریس ھیئة اءأعض السادة منح بشأن مصر – بیریوس بنك من المقدم العرض .٣  بأسعار  می

 .تنافسیة فائدة
 

  -  : القرار
  

  علمًا الكلیة مجلس أحیط
  
  
ي  بجلستھ القسم مجلس بموافقة التاریخ قسم مجلس رئیس صقر فایزة/ د.أ السیدة كتاب .٤ ى  ١/١/٢٠١٤ ف دب  عل  ن

سید  عبدالرحیم محمد/ د.أ ة  أستاذ  – ال ة  المصریة  اللغ د  من  القدیم نج  معھ وط  كی دریس  باالسكندریة  مری ادتى  لت  م
 شعبة والثالثة الثانیة للفرقتین ساعات ٤ ھیروغلیفیة نصوص و ساعات ٤ ) ھیروغلیفي ( القدیمة المصریة اللغة
 ٢٠١٣/٢٠١٤ الثاني الدراسي للفصل المصریة اآلثار
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  : الكلیة رؤیة
تتطلع الكلیة إلى أن تكون مؤسسة تعلیمیة وبحثیة معتمدة تحتل 

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

  . معالمستدامة للمجت

 
  -  : القرار

  
  . الكلیة مجلس وافق

 
 

 بتقریر ١/١/٢٠١٤ في بجلستھ القسم مجلس باحاطة التاریخ قسم لسمج رئیس صقر فایزة/ د.أ السیدة كتاب .٥
 المدرس ملوك حسن محمد فایزة / بالدكتورة الخاص المساعدین األساتذة و األساتذة لترقیة الدائمة العلمیة اللجنة
 //.جید بتقدیر األقل على واجد ببحث بتكلیفھا مساعد أستاذ لدرجة للترقیة تقدمھا السابق بالقسم

  
 
  -  : القرار 
  

  .علمًا الكلیة مجلس أحیط
 

 
 تعیین على ١/١/٢٠١٤ في بجلستھ القسم مجلس بموافقة التاریخ قسم مجلس رئیس صقر فایزة/ د.أ السیدة كتاب .٦

 تخصص القسم بذات مساعد مدرس بوظیفة بالقسم المعید العشماوي إسماعیل عثمان محمود/ السید
  .بالكلیة معیدًا تعینھ منذ ألعمالھ مؤدیا الخلق وحسن بالكفاءة لھ مشھود ھسیادت أن حیث ) المصریة اآلثار ( 
 

  -  : القرار
  

 .الكلیة مجلس وافق
  
 
ھ  یطلب الذي الطالب شئون لجنة وعضو العربیة اللغة قسم مجلس رئیس حسین مجدي/ د.أ السید كتاب .٧  یحل  أن فی

 .اللجنة بدل بصرف یقوم و الفقى محمد/ الدكتور السید الطالب شئون بلجنة محلھ
 

  -:   القرار
  

سام  رؤساء بحضور السابق بقراره وتمسك الطلب الكلیة مجلس رفض ة  األق ین  العلمی سامھم  عن  ممثل ة  أق  شئون  بلجن
  .والطالب التعلیم
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  : الكلیة رؤیة
تتطلع الكلیة إلى أن تكون مؤسسة تعلیمیة وبحثیة معتمدة تحتل 

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

  . معالمستدامة للمجت

ل  مجاھد محمد المنعم عبد/ الدكتور استمرار الكلیة مجلس قرر .٨ اریخ  قسم  عن  ممث ي  الت ة  عضویة  ف  الدراسات  لجن
اال ذاره علی ي العت سة ف ن ٩/١/٢٠١٤ جل ھ ع ى انفعال د/ د.أ عل د محم ادر عب رر الق ة مق ي اللجن سة ف  جل
٩/١١/٢٠١٣. 

 
 

   :الطالب شئون موضوعات :   رابعًا
  
  
  

 ھیئة أعضاء السادة بعض حضور عدم بشأن والطالب التعلیم لشئون الكلیة وكیل السید  أحمد على/ د.أ كتاب .١
 .٢٠١٣/٢٠١٤ اول فصل االمتحانیة العملیة إدارة آلیات لمناقشة االسترشادي جتماعلال ومعاونیھم التدریس

 
  -  : القرار

  
  .علما الكلیة مجلس أحیط

  
 الدراسي الفصل بدایة في عمل ورشة عقد على ٩/١/٢٠١٤ في بجلستھا والطالب التعلیم شئون لجنة موافقة .٢

 ابوعلى محمد/ للدكتور الواضحة الجھود على اللجنة أثناء مع  ثقافتھا ونشر الجودة وحدة دور لتوضیح الثاني
 .الجودة بوحدة النھوض في

 
  -  : القرار

  
  . الكلیة مجلس وافق

  
 بعد الكراسات مع إجابة نماذج تقدیم بضرورة ٩/١/٢٠١٤ في بجلستھا والطالب التعلیم شئون لجنة طلب .٣

 .للكنتروالت التصحیح
 

  -  : القرار
  

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

مستوى  بأساتذتھا وخریجیھا إلى وتصل مكانة مرموقة بین نظائرھا
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  . معالمستدامة للمجت

 معاییر بتطبیق االلتزام العلمیة األقسام جمیع من ٩/١/٢٠١٤ في بجلستھا والطالب التعلیم شئون لجنة طلب .٤
 .الدراسیة الكتب من نسخ  وتقدیم الجودة لمتطلبات طبقا  الجامعي الكتاب

 
  -  : القرار

  
  . الكلیة مجلس وافق

  
 والجغرافیا التاریخ أقسام سوى بھا یتقدم لم التى الطالبي موالدع األكادیمي اإلرشاد تقاریر على اللجنة أطلعت .٥

 .تقاریر تقدم لم األقسام وباقي فقط العربیة واللغة
 

  -  : القرار
  

ة  التقاریر تقدیم بضرورة االكادیمین اإلرشادیین السادة جمیع على التأكید ضرورة مع علما الكلیة مجلس أحیط  المطلوب
   .المشاركة بضرورة المتعاونین الغیر مخاطبة وإعادة تعاونو شارك لمن شكر خطاب توجیھ مع
  
 وعلیھ السمنى محمد/ الدكتور السید بمعرفة MIS بوحدة الخاص عالءعزت/ الدكتور السید لتقریر الستماع تم .٦

 اللتحاق الكتروني تنسیق بعمل " الخاص العملیة االقسام على على الوحدة قبل من المقترح التصور تعمیم تقریر
 في للمناقشة والرد للبت" ٢٠١٤/٢٠١٥ الدراسي العام من بدایة بالكلیة المختلفة العلمیة باالقسام الجدد الطالب
 .القادمة الجلسة

 
  -  : القرار

  
  .بالتقریر جاء ما على ووافق علما الكلیة مجلس أحیط

  
 من بھا العمل سیر على اطمأنت و واالمتحانات الطالب تقویم نظم تطویر وحدة في بالموقف علما اللجنة أحیطت .٧

 .للوحدة التنفیذي المدیر على حمدى/ الدكتور السید ألقاه الذي التقریر خالل
 

  -  : القرار
  

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

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

  . معالمستدامة للمجت

 على الزائدة الطالب كثافة تناسب عدم على الجمیع من الشكوى وتركزت االمتحانات في العمل سیر اللجنة ناقشت .٨
 انتقد اللجنة مقرر/ د.ا السید أوضحھ ما ضوء وفي المالحظة عملیة على سلبا أثر مما المالحظین ةالساد عدد

  بضرورة اللجنة توصى و مالحظین من تقدیمھ اعتادت بما للكلیة دعمھا لعدم الجامعة تعاون عدم األعضاء
 المشكلة تكرار عدم بغرض أسابیع بستة االمتحانات قبل  مالحظین من الیھ یحتاج بما الجامعة بمطالبة المبادرة

 في للجامعة خطاب وارسال مالحظین من یلزم ما لتدبیر أخرى جھات الى اللجوء حق فللكلیة الضرورة حالة وفي
 .الشأن ھذا

 
  -  : القرار

  
  .الكلیة مجلس وافق

  
 یكون أن وتقرر ٢٠١٣/٢٠١٤ الجامعى للعام االول الدراسي للفصل النتائج اظھار موعد تحدید اللجنة  ناقشت .٩

 .اإلظھار قبل بھا الجامعة ابالغ یتم ان على لھا موعدًا مارس شھر  من االول االسبوع
 

  -  : القرار
  

  .الكلیة مجلس وافق
  

 المرفوع الجدول یكون أن على االتفاق وتم الثاني الدراسي للفصل الدراسي بالجدول یتعلق ما اللجنة ناقشت .١٠
  :االتیة العناصر فیھ یتوفیر وان البد األقسام من

  تدریس ھیئة عضو كل بھ المكلف االكادیمي االرشاد أعباء – المكتبیة الساعات توزیع – الدراسیة القاعات توزیع
 الجودة صرف شروط إكمال شأنھ  من الذي األمر زمیل لكل االقل على أیام ثالثة على موزعھ -

  .العام نصف أجازة قبیل والطالب التعلیم لشئون الكلیة وكیل/ د.أ سیدال الى مكتملة الجداول جمیع تصل أن على
 

  -  : القرار
  

  .الكلیة مجلس وافق
  
  
  

 اللجنة مقرر/ د.أ السید وتكلف العلمیة األقسام داخل الدراسیة المقررات توزیع من وصلھا ما اللجنة اعتمدت .١١
 المختلف المقرر في للبت الفقي محمد/ الدكتور یدالس و العربیة اللغة قسم مجلس رئیس السیدین إلى الجلوس

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

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

  . معالمستدامة للمجت

 
  -  : القرار

  
  .فقط كتابین أقصى بحد للمقرر  ویوضع  أستاذین عن مقرر أى یدرس من عدد یزید أال وقرر علمًا الكلیة مجلس أحیط

  
  

 بالفرقة العملى ریبالتد لطالب السبت یوم المبنى استخدام بشأن الجغرافیا قسم مقترح على اللجنة وافقت .١٢
 دون المفتوح التعلیم لطالب الدراسة عن فضال الطالب لھؤالء المبنى یستخدم وعلیھ بالقسم والرابعة الثانیة
 . غیرھم

 
  -  : القرار

  
  .الكلیة مجلس وافق

  
 الخمیس یوم العلوم بكلیة الحره المواد امتحان بعقد الخاص االجتماع قسم مقترح على اللجنة وافقت .١٣

 .التاریخ قسم في كلیتنا طالب مع مواكبھ عقدھا تقرر كذلك و القسم امتحانات من التفرغ عقب ٢٣/١/٢٠١٤
 

  -  : القرار
  

  .الكلیة مجلس وافق
  
  

 بعض على١٥/١٢/٢٠١٣ في بجلستھ االنجلیزیة اللغة قسم مجلس بموافقة الزوكھ میراندا/ الدكتورة كتاب .١٤
 ٢٠١٣/٢٠١٤ ثاني فصل بالقسم ریسللتد مختلفة جھات من االنتدابات

 
  -  : القرار

  
  .الكلیة مجلس وافق

  
  

   :الثقافیة العالقات موضوعات:   خامسًا
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  : الكلیة رؤیة
تتطلع الكلیة إلى أن تكون مؤسسة تعلیمیة وبحثیة معتمدة تحتل 

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

  . معالمستدامة للمجت

  
  
  
ى  ٦/١/٢٠١٤في والرومانیة الیونانیة والدراسات اآلثار قسم مجلس احاطة .١ از  عل سیدة  اجتی دكتورة  ال  شیرویت / ال

 .سنجور بجامعة االلكتروني التعلم دورة فضل
 

  -  : رالقرا
  

  علمًا الكلیة مجلس أحیط
  
سم  مجلس  احاطة .٢ ار  ق ة  والدراسات  اآلث ة  الیونانی ي  والرومانی ى  ٦/١/٢٠١٤ف از  عل سیدة  اجتی دكتورة  ال  سماح / ال

 .أخرى دورات و واالمتحانات الطالب لتقویم شھادات على الصاوي محمد
 

  -  : القرار
  

  .علمًا الكلیة مجلس أحیط
  
سید  ترشیح على ١/١/٢٠١٤ في جتماعاال قسم مجلس موافقة .٣ دكتور  ال ى  حمدى / ال د  عل م  أستاذ  أحم اع  عل  االجتم

وارد  العاشر السنوى الملتقى سیادتھ لحضور بالقسم المساعد ة  من  ال وم  كلی ة  العل ت  بجامع وان  الكوی شباب " بعن  ال
 .السفر الیفتك الجامعة تتحمل أن على ٢٠١٤ مارس ٢٧-٢٥ من الفترة خالل " معاصرة قضایا  والمجتمع

  
  -  : القرار

  
  .السفر مصاریف الجامعة تتحمل أن على الكلیة مجلس وافق

  
ة .٤ س إحاط سم مجل اریخ ق ي الت ایر ١ ف صول ٢٠١٤ ین سید بح دكتور ال راھیم/ال د اب ة محم تاذ مرجون اریخ أس  الت

المي ساعد االس سم الم ى بالق ة عل ة الدبلوم تحكم المھنی ي لل ات ف ة المنازع ذلك و ةوالتجاری المدنی ى ك  دورة عل
 .االفروأسیوى التحكیم مركز من التاریخي التحكیم

  
  -  : القرار

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

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

  . معالمستدامة للمجت

سیر /االستاذه بحصول ٢٠١٤ ینایر ١ في التاریخ قسم مجلس إحاطة .٥ د  تی  بالقسم  المساعد  المدرس  ابوشادى  محم
صص اریخ تخ المى ت ساعد اس ة الم ة الدبلوم تحكم المھنی ي لل اتالم ف ة نازع ة المدنی ذلك و والتجاری ى ك  دورة عل
 .االفروأسیوى التحكیم مركز من التاریخي التحكیم

  
  -  : القرار

  
  علمًا الكلیة مجلس أحیط

  
ي  التاریخ قسم مجلس موافقة .٦ ایر  ١ ف ى  ٢٠١٤ ین سید  حضور  عل دكتور  ال د / ال د  أحم ال  اسماعیل  محم  أستاذ  الجم

وم  اآلداب كلیة تنظمھ والذي السادس الدولى المؤتمر قغالیات المساعد وحضارتھ االسالمي التاریخ سانیة  والعل  االن
ى  اثره و الطیبھ الجزار ابن جھود ( عنوان تحت بالعراق بابل جامعة مع بالتعاون  باالسماعلیة ي  الغرب  عل  االورب

 .٢٠١٤ مارس ٥-٣ من الفترة في وذلك
  

  -  : القرار
  

   .الكلیة مجلس وافق
  
اریخ  قسم  سمجل موافقة .٧ ي  الت ایر  ١ ف ى  ٢٠١٤ ین سید  حضور  عل دكتور  ال راھیم / ال د  اب ى  محم ھ  عل  أستاذ  مرجون

وم  اآلداب كلیة تنظمھ والذي السادس الدولى المؤتمر قغالیات المساعد وحضارتھ االسالمي التاریخ سانیة  والعل  االن
ي  المسلمین العلماء دور ( عنوان تحت بالعراق بابل جامعة مع بالتعاون  باالسماعلیة ة  ف  االسالمیة  الحضارة  خدم

د  مواجھة  في النظامیة للمدارس والدینیة الفكریة الریادة (بعنوان ببحث)  شیعي  الم ك  وزارة خالل  ال  الطوسى  المل
 . ٢٠١٤ مارس ٥-٣ من الفترة في وذلك) م ١٠٩٣-٤٨٥/١٠٦٣-٤٥٥

  
  -  : القرار

  
   .الكلیة مجلس وافق

  
د  اشتراك على ٢٠١٤ ینایر ١ يف التاریخ قسم مجلس موافقة .٨ د  / المعی دالقوى   احم ي  شعیر  عب دولى  المؤتمر  ف  ال

ة  المتحدة  بالوالیات لویس سانت بجامعة الصلیبیة الحروب لدراسات الثالث ر  ٢٨ من  األمریكی ى  ٢٠١٤ فبرای  ا ال
ة  بتحمل یطالب و القسم رئیس صقر فایزة/ د.أ للسیدة البحث قبول اوراق ارسل وقد ٢٠١٤ مارس الیف  الجامع  تك
 .الجامعة لقوانین طبقا واالقامة السفر

  
  -  : القرار

  
  .بألمانیا بمنحھ انھ حیث الكلیة قوة على لیس المذكور السید ان حیث للقسم بعاد
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  : الكلیة رؤیة
تتطلع الكلیة إلى أن تكون مؤسسة تعلیمیة وبحثیة معتمدة تحتل 

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

  . معالمستدامة للمجت

  
   :المجتمع خدمة موضوعات:   سادسًا

  
  

 .بالجامعة اللغات تعلیم لمركز التنفیذي المدیر بأعمال للقیام التدریس ھیئة أعضاء احد ترشیح بخصوص .١
  

  -  : القرار
  

 .بالكلیة العربیة اللغة بقسم المدرس الدین شمس أسماء/الدكتورة ترشیح على الكلیة  مجلس وافق
  

 .دمنھور جامعة اآلداب بكلیة اللغوي التدقیق وحدة إنشاء مقترح  بشأن .٢
  

  -  : القرار
  

   الكلیة  مجلس وافق
 
  الثاني لدراسيا للفصل خیري معرض وتنظیم اعادة .٣
 

  -  : القرار
  

  .ذلك على مسبقًا الجامعة موافقة على الحصول ضرورة على الكلیة  مجلس وافق
 
 من یرغب لمن العلمیة المادة بتوفیر بالجامعة البیئة وتنمیة المجتمع خدمة من الوارد المقترح بخصوص .٤

 .المعلومات شبكة خالل من منھ االستفاده تتم اثقافی محتوا لتكون صوتیة مادة الى لتحویلھا التدریس اعضاءھیئة
  

  -  : القرار
  

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

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

  . معالمستدامة للمجت

  
  

   :العلیا الدراسات موضوعات:  سابعًا
  
  

 ماجد/ الدكتور األستاذ السید من المقدم المقترح على م ١/١/٢٠١٤ فى  بجلستھ الجغرافیا قسم مجلس موافقة .١
 لتقدیم لجنة القسم شكل قد وعلیھ .بالقسم العلیا الدراسات الئحة فى النظر ةاعاد بشأن بالقسم األستاذ شعلة محمد

   :من والمكونة المقترح ھذا
   .بالقسم المتفرغ الطبیعیة  الجغرافیا أستاذ                                           تراب مجدى محمد . د.أ-١               
   .بالقسم البشریة  الجغرافیا أستاذ                   العظیم عبد حمدأ العظیم عبد. د.أ -٢               

   .الجدیدة  العلیا الدراسات الئحة العداد بالكلیة العلمیة األقسام مخاطبة:القرار
  

  -  : القرار
  

   الكلیة  مجلس وافق
  
 لدرجة  المسجلة عبده دلعا باسنت / الطالبة طلب على م ١/١/٢٠١٤ فى  بجلستھ الجغرافیا قسم مجلس موافقة .٢

 اعتبارا عامین لمدة قیدھا وقف بشأن " العمران جغرافیة فى دراسة  حمص أبو مدینة " موضوع فى الماجستیر
 .م ٢٠١٥/ ٩/١٠ إلى م ٢٠١٣/  ١/١٠ نــــــــــــــــــــــم

   .اللجنة وافقت :القرار 
  

  -  : القرار
  

   الكلیة  مجلس وافق
  
 درجة الشناوى محمد حسنى منى / الطالبة منح على  م ١/١/٢٠١٤ فى  بجلستھ جغرافیاال قسم مجلس موافقة .٣

 البحر ساحل ، علم مرسى و القصیر بین فیما المرجانیة األرصفة جیومورفولوجیة " موضوع فى الماجستیر
 . ٢٠١٣ نوفمبر ٧ الرسالة مناقشة ختاری بأن علما رسالتھا تصویب انھت وقد ، بمصر األحمر

  .اللجنة وافقت: ارالقر
  

  -  : القرار
  

   الكلیة  مجلس وافق
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اون و ال      يالمساھمة ف ،و سم باالستقاللیة و التع راءات تت الل إج واطنین من خ اء و الم یم االنتم ة ق اء الشخصیة المصریة و تنمی ل مشكالتھ ، و بن ذات ح ویم ال ي تق
 .والمستمر 

  ==========================================================================  
      ٠٤٥٣٣١١٦٧٩   فاكس  -٠٤٥٣٣٠٠٤١٥:                                           ت البحیرة – دمنھور –األبعادیة –مجمع الكلیات                    

com.amanhourArtsD@info:mail-E                                       com.DamanhourArts.www: website
                                           

 

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

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

  . معالمستدامة للمجت

  
 فى الماجستیر درجة  مصلوبى رمضان إبراھیم حسام / الطالب منح على  ٤/١/٢٠١٤ فى الفلسفة قسم موافقة .٤

  الفكر بین العربى  الوطن فى  السیاسى اإلصالح " بعنوان منھ المقدمة رسالتھ عن ممتاز بتقدیر  األداب
 ةالفلسف بقسم المساعد األستاذ حسن، شعبان السید / الدكتور السید  إشراف تحت  " اللیبرالى الفكر و  اإلسالمى

  .والمناقشة الحكم لجنة أبدتھا الت التصویبات بإجراء الطالب قام أن بعد ، اإلسكندریة جامعة األداب بكلیة
  .المطلوبة األوراق استكمال لحین القسم إلى یعاد :القرار

  
  -  : القرار

  
  .العلیا الدراسات لجنة قرار على الكلیة  مجلس وافق

  
 فى بلبع  فتحى أحمد سحر / للطالبة الماجستیر درجة منح على ١/١/٢٠١٤ فى  اإلجتماع قسم مجلس موافقة .٥

" البحیرة فرع للمرأة القومى المجلس على مطبقة" دراسة التنمیة فى المرأة دور وتفعیل المواطنة " موضوع
 .م ٢٠١٣/ ٧/١١ المناقشة تاربخ بأن علما

  .المطلوبة األوراق استكمال لحین القسم إلى یعاد: القرار 
  

  -  : القرار
  

  .بلبع فتحي أحمد سحر / للطالبة الماجستیر درجة منح على الكلیة  مجلس وافق
 
 فرع الماجستیر لرسالة المناقشة و الحكم لجنة تشكیل على ٢٠١٤ ینایر ١ في التاریخ قسم مجلس موافقة .٦

 عنوانھا و غالي، أبو علي خمیس حسن یسري / الطالب من المقدمة و المعتمدة الساعات نظام الحدیث التاریخ
 :التالي النحو على ) ١٨٧٨ – ١٨٠٤ صربیا في الوطنیة حركة تطور و العثمانیة الدولة(
 شمس، عین بتربیة التاریخ قسم رئیس و ، المعاصر و الحدیث التاریخ أستاذ     شقرة محمود معوض جمال د.أ 

                                               شمس عین جامعة األوسط، الشرق ودراسات بحوث مركز رئیس و
 مناقشا و رئیسا

 دمنھور    ةجامع اآلداب، كلیة المساعد، المعاصر و الحدیث التاریخ أستاذ    ضبیع اإلمام رفعت محمد. د          
 علي العزیز عبد أحمد. د                                                                                        مناقشًا
                                                                              مشرفا                     جامعةدمنھور-- اآلداب كلیة المساعد، المعاصر و الحدیث التاریخ أستاذ  عیسى

  .المطلوبة األوراق استكمال لحین القسم الى یعاد: القرار
  

  -  : القرار
  

  .المطلوبة األوراق استكمل حیث والمناقشة الحكم لجنة تشكیل على الكلیة  مجلس وافق
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  : الكلیة رؤیة
تتطلع الكلیة إلى أن تكون مؤسسة تعلیمیة وبحثیة معتمدة تحتل 

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

  . معالمستدامة للمجت

  
 التاریخ فرع الدكتوراة لرسالة المناقشة و الحكم لجنة لتشكی على ٢٠١٤ ینایر ١ في التاریخ قسم مجلس موافقة .٧

 عشائر عادات و لقیم الرحالة رؤیة ( عنوانھا و غازي علي عفیفي علي/ الطالب من المقدمة و الحدیث
  :التالي النحو على ذلك و ) ١٩٥٨ – ١٨٠٠ راقــــــــــــــــــــــــــــــــــالع

                       األسكندریة جامعةاآلداب كلیة المعاصر، و الحدیث التاریخ أستاذ   حجر دمحمو جمال د.أ-١    
 مناقشا و رئیسا

                   دمنھور جامعة ، التربیة كلیة المعاصر، و الحدیث التاریخ أستاذ       المطلب عبد محروس عاصم د.أ -٢
  مناقشا

             القاھرة جامعة ، اآلداب كلیة المعاصر، و الحدیث التاریخ أستاذ            عتیق الصادق عبد وجیھ د.أ- ٣  
  مشرفا

                                   سوھاج بآداب ، المعاصر و الحدیث خالتاری أستاذ                ناويالح محمد محمد د.أ- ٤    
  مناقشا

         دمنھور جامعة اآلداب كلیة المساعد، المعاصر و الحدیث یخالتار أستاذ                    اإلمام رفعت دمحم. د- ٥
  مشرفا
  .المطلوبة األوراق استكمال لحین القسم إلى یعاد: القرار

  
  -  : القرار

  
  .العلیا الدراسات لجنة قرار على الكلیة  مجلس وافق

  
 التاریخ فرع الدكتوراة لرسالة اقشةالمن و الحكم لجنة تشكیل على ٢٠١٤ ینایر ١ في التاریخ قسم مجلس موافقة .٨

 اآلثار ( عنوانھا و بالقسم، المساعد المدرس ، القاضي الجلیل عبد علي كارم / الطالب من المقدمة و القدیم
 و ) المتأخر العصر نھایة حتى الحدیثة الدولة بدایة منذ القدیمة مصر في الحربي للنشاط الفكریة و اإلجتماعیة

  :يالتال النحو على ذلك
 و مشرفا    القاھرة جامعة اآلثار بكلیة القدیمة المصریة اللغة أستاذ             الدین نور الحلیم عبد محمد د.أ-  ١

 رئیسا
 و ، األسكندریة بآداب القدیم األدنى الشرق و حضارةمصر و تاریخ أستاذ     السعدي الدین محي محمد حسن د.أ-٢

  عضوا              األسكندریة جامعة اآلداب كلیة اإلسالمیة، و المصریة اآلثار و التاریخ قسم رئیس
 قسم رئیس و القدیم األدنى الشرق و حضارةمصر و تاریخ أستاذ                               صقر محمود فایزة د.أ-٣

 .                            دمنھور جامعة ، اآلداب لیةك اإلسالمیة، و المصریة اآلثار و خـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالتاری
 مشرفا

  عضوًا   دمنھور جامعة ، اآلداب بكلیة المساعد القدیم التاریخ أستاذ  مجاھد محمد المنعم عبد. د -٣
  ..المطلوبة األوراق استكمال لحین لحین القسم إلى یعاد: القرار
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  : الكلیة رؤیة
تتطلع الكلیة إلى أن تكون مؤسسة تعلیمیة وبحثیة معتمدة تحتل 

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

  . معالمستدامة للمجت

  -  : القرار
  

  .المطلوبة األوراق استكمل حیث والمناقشة الحكم لجنة لتشكی على الكلیة  مجلس وافق
  
 الشیشیني، محمد علي إیمان / الطالبة من المقدمة الخطة على ٢٠١٤ ینایر ١ في التاریخ قسم مجلس موافقة .٩

 و العالي التعلیم تاریخ (موضوع في المعتمدة الساعات نظام الحدیث، التاریخ فرع الماجستیر لدرجة للتسجیل
 و الحدیث التاریخ أستاذ ، شقرة معوض جمال د.أ إشراف تحت ) ٢٠٠٣ – ١٩٥٧ مالیزیا في العلمیة اتالبعث

 شمس عین بجامعة ، األوسط الشرق دراسات و بحوث مركز مدیر و شمس، عین جامعة التربیة بكلیة ، المعاصر
. دمنھور جامعة ، اآلداب بكلیة ، دالمساع المعاصر و الحدیث التاریخ أستاذ ، عیسى علي العزیز عبد أحمد. د و ،

  .للتسجیل تؤھلھا التي الدورات على حصلت الطالبة بأن علما
  . البحث موضوع اقتراح فى النظر العادة القسم إلى یعاد:القرار

  
  -  : القرار

  
  .فبرایر شھر في التسجیل یكون أن على الكلیة  مجلس وافق

  
 و الدیب مبروك محمد إیناس / الطالبة من المقدم الطلب على ٢٠١٤ ینایر ١ في التاریخ قسم مجلس موافقة .١٠

 ٢٨ إلى ٢٠١٤ مارس ١ من عامین لمدة قیدھا لوقف وذلك الحدیث التاریخ فرع الماجستیر لدرجة المسجلة
 .الرسالة على المشرف األستاذ موافقة بعد ذلك و ،٢٠١٦ فبرایر

   .اللجنة وافقت:القرار 
  

  -  : القرار
  

  .الكلیة  سمجل وافق
  

 و شمة، حسن حسن سمر الطالبة من المقدم الطلب على ٢٠١٤ ینایر ١ في التاریخ قسم مجلس موافقة .١١
 القضیة تطور ( من لموضوعھا الزمنیة الفترة لتعدیل ذلك و الحدیث، التاریخ فرع الماجستیر لدرجة المسجلة
 القضیة تطور ( لیصبح ) ١٩٠٩ – ١٨٧٦ الثاني یدالحم عبد السلطان حكم إبان العثمانیة الدولة في األرمینیة
 ال التعدیل أن العلم مع ) ١٨٩٦ – ١٨٧٦ الثاني الحمید عبد السلطان حكم إبان العثمانیة الدولة في األرمینیة

  ..اإلشراف لجنة رأي على بناء ذلك و الموضوع جوھر یمس
   .اللجنة وافقت:القرار
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مستوى  بأساتذتھا وخریجیھا إلى وتصل مكانة مرموقة بین نظائرھا
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  -  : القرار
  

  .الكلیة  مجلس وافق
  

 المسجل و الحوفي علي علي مصطفى / الطالب قید وقف على ٢٠١٤ ینایر ١ في التاریخ قسم مجلس موافقة .١٢
 ذلك و ٢٠١٤ نوفمبر ١٢ وحتى ٢٠١٣ نوفمبر ١٣ من عاماعتبارا لمدة الوسیط التاریخ فرع الماجستیر لدرجة

 . اإلشراف لجنة موافقة بعد
  .اللجنة وافقت:القرار

  
  -  : القرار

  
  .الكلیة  سمجل وافق

  
 بكلیة الجراحة أستاذ خلیل رفیق محمد.د.أ إضافة على ١/١/٢٠١٤ فى التاریخ قسم مجلس موافقة .١٣

 ایمان / الطالبة على القسم ورئیس القدیم التاریخ أستاذ صقر فایزة.د.أ مع مشاركة اإلسكندریة جامعة – الطب
 القدیمة مصر في العصبیة و النفسیة األمراض " مالقدی التاریخ فرع – الماجستیر موضوع في جودة الفتاح عبد

  .للتسجیل تؤھلھا التي الدورات على حصلت الطالبة بأن علمًا ،"
   .والعصبیة النفسیة األمراض فى متخصص مشرف إضافة فى للنظر للقسم إعادتھ:القرار 

  
  -  : القرار

  
  .البحث وخطة المطلوبة األوراق الستكمال للقسم یعاد

  
  

 فراج أحمد شعبان على / الطالب من المقدمة الخطة على ١/١/٢٠١٤ فى التاریخ قسم مجلس ةموافق .١٤
 الدولة فى الھویة جدل " موضوع فى  المعتمدة الساعات بنظام الحدیث التاریخ فرع الماجستیر لدرجة للتسجیل
 التاریح أستاذ  یدىھر صالح د.أ اشاف تحت " ١٩٠٩-١٨٧٦ الثانى الحكمید عبد السلطان عھد فى العثمانیة
  .  بالقسم المتفرغ  المعاصر و الحدیث التاریخ

   .فبرایر شھر فى التسجیل میعاد أن حیث للقسم یعاد:القرار
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  : الكلیة رؤیة
تتطلع الكلیة إلى أن تكون مؤسسة تعلیمیة وبحثیة معتمدة تحتل 

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

  . معالمستدامة للمجت

  -  :  الكلیة مجلس قرار
  

  . البحث وخطة المطلوبة األوراق الستكمال  للقسم یعاد
  

 فرع الماجستیر درجة تسجیل بشأن قالساب قراره على ي ٢٠١٤ ینایر ١ في التاریخ قسم موافقةمجلس .١٥
 – ٤١ األمویة الدولة في الخلفاء أبناء مؤدبو ( موضوع في بسیوني السید محمد / للطالب اإلسالمي التاریخ
 و اإلسالمي التاریخ أستاذ مرجونة علي محمد إبراھیم / الدكتور إشراف تحت ) م ٧٥٠ – ٦٦١ / ھـ ١٣٢

  .للتسجیل تؤھلھ التي الدورات على حصل لطالبا بأن علما ، بالقسم المساعد حضارتھ
  .المطلوبة األوراق إستكمال لحین القسم إلى یعاد :القرار

  
  - : الكلیة مجلس قرار

  
  .البحث وخطة المطلوبة األوراق استكمال لحین القسم الى یعاد

  
 نظام دكتوراةال درجة تسجیل بشأن السابق قراره على ٢٠١٤ ینایر ١ في التاریخ قسم مجلس موافقة .١٦

 العربیة المملكة دور موضوع في عمارة عوض اهللا عبد ھاني/ للطالب الحدیث التاریخ فرع المعتمدة الساعات
 ، حمزة أبو علي وجیھ. د إشراف تحت ) ١٩٧١ – ١٩٦٨ المتحدة العربیة االمارات دولة استقالل في السعودیة

 و الحدیث التاریخ أستاذ عیسى العزیز عبد أحمد. د و ،طنطا بآداب المساعد الحدیث التاریخ أستاذ المعاصر و
 مقید و ، العلمي البحث أسالیب دورة على حصل الطالب بأن علما دمنھور، جامعة اآلداب بكلیة المساعد المعاصر

  . التدریس ھیئة أعضاء قدرات تنمیة بمركز العلمي البحث أخالقیات بدورة مسجل و اسمھ
   . المطلوبة األوراق إستكمال ینلح القسم إلى یعاد :القرار

  
  - : الكلیة مجلس قرار

  
  .البحث وخطة المطلوبة األوراق استكمال لحین القسم الى یعاد

  

  : المكتبة موضوعات:ثامنًا
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  : الكلیة رؤیة
تتطلع الكلیة إلى أن تكون مؤسسة تعلیمیة وبحثیة معتمدة تحتل 
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  . معالمستدامة للمجت

شراء  علمى قسم لكل ) آالف خمسة (جنیھ ٥٠٠٠ بتخصیص ٩/١/٢٠١٤ في بجلستھا المكتبة لجنة اقتراح .١ ب  ل  كت
 .للكتاب ىالدول القاھرة معرض من

  
  -  : القرار

  
   الكلیة  مجلس وافق

  
  .للكتب تصنیف من المكتبة في اعمال من انجازه تم ما عن المكتبة لجنة تقریر .٢
  

  -  : القرار
  

   علمًا الكلیة مجلس أحیط
  

  .االلكترونیة الخدمات وحدة : تاسعُا
  
  

ازه  تم ما عن تقریر االلكترونیة الخدمات وحدة مدیر -  شلبي عزت حسین الدین عالء/الدكتور السید استعرض .١  انج
ة  یخص فیما بالوحدة ة  العملی ة  التعلیمی ة  والعملی ال  و االداری ال  الرصد  اعم رول  واعم ات  الكنت ات  والمعوق  والمطلب

 .العام الصالح على حرصا األكمل الوجھ على الوحدة اعمال الستكمال الضروریة
  

  -  : القرار
  

سید  الملحوظ  المتمیز الجھد على الكلیة مجلس وأثنى  تقریربال علما الكلیة مجلس احیط دكتور  لل دین  عالء /ال  حسین  ال
  .الوحدة مدیر شلبي عزت

  
  
 

  .الظھر بعد والنصف الثانیة الساعة االجتماع انتھى وقد ھذا
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  : الكلیة رؤیة
تتطلع الكلیة إلى أن تكون مؤسسة تعلیمیة وبحثیة معتمدة تحتل 
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  . معالمستدامة للمجت

  
  لكلیةا وعمید المجلس رئیس                                                       المجلس أمین        
  
  شعلھ محمد ماجد/ د.أ                                         حسین محمد مجدي/ د.أ

  
 


