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

لقدرات العلمیة و البحثیة ألساتذتھا الجودة التعلیمیة و البحثیة ، و مواكبة التطورات العلمیة و الفكریة و التكنولوجیة ، و ذلك بالتطویر المستمر للبرامج التعلیمیة و ا
، و تلبیة احتیاجات المجتمع   عة الخریجین، و إتاحة الفرصة لھا لمتابعة الجدید من العلوم و المعارف و الخبراتو طالبھا ، و استخدام وسائل تعلیمیة حدیثة ،و متاب

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

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

  2013/2014للعام الجامعي تاسعمحضر مجلس الكلیة  ال
  14/4/2014الموافقثنین المنعقد یوم  األ

**********  
دكتور         ید األستاذ ال د   / اجتمع مجلس الكلیة في تمام الساعة الحادیة عشرة  صباحا   بمكتب ورئاسة  الس ماجد محم

 -:شعلھ   عمید الكلیة و بحضور كل من 
 وكیل الكلیة لشئون التعلیم والطالب      على أحمد السید/ د.أ 
 ة البیئةوكیل الكلیة لشئون خدمة المجتمع وتنمی      مجدي محمد حسین/ د.أ 
 وكیل الكلیة للدراسات العلیا والبحوث    محمد عبد القادر عبد الحمید/ د.أ 
 رئیس  مجلس قسم التاریخ      فایزة محمود صقر/ د.أ 
 رئیس قسم الفلسفة      میالد زكى غالي/ د.أ 
 االستاذ المتفرغ بقسم التاریخ      صالح أحمد ھریدي/ د.أ 
 قسم اللغة العربیةباألستاذ المتفرغ     عبدالواحد حسن الشیخ/ د.أ 
 االستاذ المتفرغ بقسم الجغرافیا      محمد مجدى تراب/ د.أ 
 دمات                      عالء الدین حسین عزت شلبي. د دة الخ دیر وح ا وم م الجغرافی س قس یس مجل ل رئ ائم بعم الق

 االلیكترونیة 
 االجتماعالقائم بعمل رئیس مجلس قسم       السید شحاتھ السید    . د 
 القائم بعمل رئیس مجلس قسم مجلس اآلثار       عبیر عبد المحسن قاسم. د 
 االستاذ المساعد بقسم التاریخ    أحمد محمد اسماعیل الجمال. د 
 المدرس بقسم اللغة العربیة      ھدى عیسى مرسى. د 
 المدیر التنفیذي لوحدة ضمان الجودة بالكلیة      محمد محمود أبوعلى. د 
  أمین الكلیة    م سعد الشرقاويابراھی/ السید 
 إداري                   نیفین محمد رحومة/ السیدة 

  :عن عدم الحضور ت واعتذر 
 القائم بعمل رئیس مجلس قسم اللغة االنجلیزیة    میراندا محمد خمیس الزوكھ. د      

  
  
  

  
  ماجد محمد شعلھ عمید الكلیة ورئیس المجلس  االجتماع/  د.افتتح السید أ

  "اهللا الرحمن الرحیم بسم " 
 رین       / د.في بدایة االجتماع رحب  السید أ ادة الحاض ع الس یس المجلس بجمی ة ورئ ماجد محمد شعلھ عمید الكلی

 .من التوفیق والتقدم  مزیًدا  متمنیًا
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 .  المستدامة للمجتمع

  یخ  / د.التھنئة للسید أسیادتھ  ثم قدم ى  و بسالمة الشفاء   عبدالواحد حسن الش ودة ال ًا لسیادتھ     الع ة متمنی الكلی
 .رقىالصحة وال مدوا

  بأعیاد القیامة المجیدة   وجمیع األخوة المسحیین  میالد زكى غالى / د.السید أكما ھنأ سیادتھ. 
 ى         / د.كما تقدم بالتھنئة للسید أ ة البحث العلم ع أكادیمی ى م روعھ البحث اء مش بة انتھ محمد مجدى تراب  بمناس

 .التقدم والرقي  متمنیًا لسیادتھ مزید من
          وكالء والسادة ادة ال ات الس ص اختصاص ا یخ ات فیم ثم أكد سیادتھ على ضرورة االلتزام بقانون تنظیم الجامع

رؤساء االقسام العلمیة وأن كل مسئول لھ سلطھ في اتخاذ القرار في حدود اللوائح والقوانین بما یحقق الصالح 
 .العام

  عمید الكلیة من جمیع األقسام العلمیة عقد مجالس طارئة في أسرع وقت ماجد محمد شعلھ  / د.السید أ ثم طلب
حیح األسئلة     ع وتص روالت ووض اني          لوضع تشكیل الكنت ي الث ل الدراس ات للفص دیم موعد االمتحان بُا لتق تحس

2013/2014 . 
       ة فق ة االنجلیزی ة باللغ ع الكلی ة موق ودة بترجم مان الج رح وحدة ض ى مقت اء عل یادتھ بن ح س م أوض رح  ث  د اقت

ة       / د.د أـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالسی د الكلی د شعلھ عمی ف   ماجد محم ا     بتكلی ة وآدابھ ة االنجلیزی قسم اللغ
 بترجمة موقع الكلیة باللغة االنجلیزیة وفي حالة االعتذار یؤخذ بمقترح وحدة ضمان الجودة

   التالي ثم شرع سیادتھ في موضوعات المجلس على النحو: 
 

 
 

  

 -:موضوعات اإلحاطة : أوال 
  
  تم التصدیق على محضر مجلس الكلیة السابق  .1
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 :موضوعات وحدة ضمان الجودة :   ثانیا

 

  
وعات    على لس الكلیة مج وافق .1 ي        ما جاء من موض ودة  بجلستھ ف دة ضمان الج اع وح ر اجتم   1/4/2014بمحض

 .ماعدا البند ثامنًا الخاص بلجنة الدراسات العلیا والبحث العلمي 
  یعاد لوحدة ضمان الجودة العادة ودراسة الموضوع واالفادة بالقرار النھائي :    فقد قرر مجلس الكلیة.   

  
 : IT وحدة خدمات تكنولوجیا المعلومات موضوعات :   ثالثًا

 

  
 .IT وحدة خدمات تكنولوجیا المعلومات بتقریرجاء بما  علما مجلس الكلیة  أحیط .1
دة       .2 رول بوح ال الكنت د  و أعم ة       ITوافق مجلس الكلیة على عقد دورة رص روالت والھیئ اء الكنت من السادة رؤس

ى الساعة     9من الساعة  24/4/2014، 23المعاونة و ذلك یومي االربعاء والخمیس الموافقان  باحًا حت  12.30ص
 .ظھرًا

  

 :موضوعات شئون ھیئة التدریس :   رابعًا

 

  
دمین   / د.كتاب السید أ .1 ل المتق محمد عبدالقادر وكیل الكلیة للدراسات العلیا والبحوث بشأن تشكیل لجنة الختیار أفض

ام     ة لع وائز الجامع ید أ   2013من السادة أعضاء ھیئة التدریس للترشیح لج ة للدراسات    / د.برئاسة الس ل الكلی وكی
أمین الكلیة لتشكیل اللجنة عند النظر في ترشیح / یة أربعة أساتذة من الكلیة مع اضافة السیدالعلیا والبحوث وعضو

 .موظف متمیز وعامل متمیز لجائزة الجامعة
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 - : القرار  
  

  :وافق مجلس الكلیة على تشكیل لجنة من السادة األساتذة على النحو التالي 
  صالح أحمد ھریدى/ د.أ -
  حسن الشیخ عبدالواحد/ د.أ -
  میالد زكى غالى/ د.أ -
  محمد مجدى تراب/ د.أ -

 .أمین الكلیة لعضویة اللجنة عند اختیار الموظف المتمیز والعامل المتمیز/ مع ضم السید 
  
مجدى حسین  بشأن اجتماع اللجنة المنبثقة عن مجلس الكلیة البداء الرأي فیما یخص االنفاق على / د.كتاب السید أ .2

 -:بمجلة االنسانیات و تم االتفاق على اآلتي  النشاط العلمى
  .أن یتم االنفاق على الندوات والمؤتمرات العلمیة والمشروعات البحثیة -
 .الكتاب التذكاري الخاص باألقسام العلمیة على أال تدخل أبحاث ھذا الكتاب ضمن األعمال المحكمة -
  

 - : القرار  
  

تسهم الدورية  في نشر أعمال بأن  رأى مجلس ادارة الدوریة  وافق مجلس الكلیة على ما انتھى الیھ -
من تكلفة النشر،  ووفق قواعد % 50المؤتمرات العلمية والندوات  والمشاريع البحثية غير الممولة  بتخفيض 
 . .النشر بالدورية و ذلك الثراء العملية البحثة و بناء على متطلبات الجودة

  
ي        / د.كتاب السید أ .3 اونیھم ف دریس ومع ة الت اء ھیئ ادة اعض ع الس میالد زكى غالى  رئیس قسم الفلسفة بالتزام جمی

 .  2014الحضور عن شھر مارس  
 

 - : القرار  
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  .أحیط مجلس الكلیة علما 

 
دكتورة  كتاب  .4 یدة ال ل    / الس ائم بعم ة  الق دا الزوك یس   میران س   رئ ة   قسم ا  مجل ة االنجلیزی ع السادة     للغ التزام جمی ب

 .  2014اعضاء ھیئة التدریس ومعاونیھم في الحضور عن شھر مارس  
 

 - : القرار  
  

  .أحیط مجلس الكلیة علما 
  
  

 :موضوعات شئون الطالب :   ًا خامس
 

  
تم عرض موضوعات وحدة الجودة ووحدة تطویر نظم تقویم الطالب و االمتحانات،و أرجئت مناقشة  - 1

عمید الكلیة لمناقشتھا بموجب اتفاق و طلب / لحین حضور السید األستاذ الدكتور  MISموضوعات وحدة 
 .مقرر اللجنة فضًال عن مكالمة تلیفونیة قبیل انعقاد اللجنة .د.رسمي من السید أ

مدیرھا و أكد و / فیما یتعلق بموضوعات وحدة الجودة استمع األعضاء إلى تقریر شفوي من السید الدكتور  -
مقرر اللجنة على أن ھناك تراخي واضح من قبل السادة المرشدین األكادیمیین العموم لعدم رفعھم .د.السید أ

مدیر وحدة / التقاریر  الخاصة لھذا النشاط سوى أقسام الفلسفة و اآلثار و الجغرافیا، وأفاد السید الدكتور 
مقرر .د.و طالبھ السید أ ي األول الجودة باالنتھاء من تقریر لجنة المراجعة على االمتحانات للفصل الدراس

 .اللجنة برفعھ لمجلس الكلیة لالعتماد 
و بخصوص وحدة تطویر نظم تقویم الطالب و االمتحانات استمعت اللجنة إلى تقریر شفوي من السید الدكتور  -

 مدیر الوحدة و اعتمدت نموذج األسئلة و اجاباتھا المصممة من قبل الوحدة ووافق سیادتھ على إعداد/ 
خطاب یتضمن مالحظات الوحدة و مقترحاتھا و تعمیمھا على الزمالء إلحداث أكبر قدر ممكن من األداء 
المتطور مع التأكید على كل زمیل لھ امتحان إلیكتروني الحضور في بدایة اللجنة االمتحانیة و تالوة القواعد 

 .المنظمة على الطالب 
 



    

                                                                                                                                               
        Damanhur universityجامعة دمنھور                                                                                                                         
          Faculty of Artكلیة اآلداب                                                                                                                                

                                                         
  

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

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

لقدرات العلمیة و البحثیة ألساتذتھا الجودة التعلیمیة و البحثیة ، و مواكبة التطورات العلمیة و الفكریة و التكنولوجیة ، و ذلك بالتطویر المستمر للبرامج التعلیمیة و ا
، و تلبیة احتیاجات المجتمع   عة الخریجین، و إتاحة الفرصة لھا لمتابعة الجدید من العلوم و المعارف و الخبراتو طالبھا ، و استخدام وسائل تعلیمیة حدیثة ،و متاب

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

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

 
 - : القرار  

  
 .وافق مجلس الكلیة 

  
مقرر اللجنة لموضوع عدم الرد على الخطابات من غالبیة األقسام العلمیة بصفة عامة وفي .د.تعرض السید أ - 2

 .أقسام الكلیة عدا قسم االجتماع الرد بتحدید ممثل عنھم إلنجاز أعمال التراكمي  ھذا الشأن ُینتظر من 
 

 - : القرار  
  

  .وافق مجلس الكلیة 
 

و بواقع ثالثة مقررات  31/5/2014االمتحانات التحریریة نھایة العام الدراسي في یوم وافقت اللجنة على عقد  - 3
في األسبوع على مدى لجنتین في الیوم الواحد وُینتظر تحدید األقسام لترتیب المواد في جدول االمتحانات خالل 

 .أسبوع من تاریخھ 
 

 - : القرار  
  

  .وافق مجلس الكلیة 
 

الفلسفة و االجتماع و اللغة اإلنجلیزیة ، و : اعتمدت اللجنة تشكیل لجان االمتحانات الشفھیة لثالثة أقسام وھي  - 4
على بقیة األقسام رفع مقترحاتھا في ھذا الشأن مباشرة إلى مجلس الكلیة و إال یعد خلل إداري ،كما تم ضبط 

رصد ، كذلك ُیطلب من األقسام العلمیة عدا قسمي التضارب بین ما رفعھ األقسام من مقررات شفھیة و شیت ال
 .اآلثار و االجتماع رفع جداولھم االمتحانیة الشفھیة إلعالنھا
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، و تلبیة احتیاجات المجتمع   عة الخریجین، و إتاحة الفرصة لھا لمتابعة الجدید من العلوم و المعارف و الخبراتو طالبھا ، و استخدام وسائل تعلیمیة حدیثة ،و متاب
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  :رؤیة الكلیة 
وبحثیة معتمدة تحتل تتطلع الكلیة إلى أن تكون مؤسسة تعلیمیة 

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

 - : القرار  
  

فویة       / د.مع تفویض السید أ وافق مجلس الكلیة ات الش ان االمتحان اد تشكیل لج ي اعتم ع   عمید الكلیة ف ولجان وض
  . لباقي األقسام العلمیة األخرىلالمتحانات النھائیة   وتصحیح االسئلة

 
باق انتظام بقسم اللغة  –لینة محمد الخولي المقیدة بالفرقة الثالثة / وافقت اللجنة على الطلب المقدم من الطالبة  - 5

ثم یرفع اإلنجلیزیة و الذي تلتمس فیھ تحویلھا من انتظام إلى انتساب نظرًا لظروفھا االجتماعیة القھریة ومن 
 .موضوعھا للجنة شؤون طالب الجامعة لالعتماد وفقًا للقواعد المتعارف علیھا 

 
 - : القرار  

  
  .وافق مجلس الكلیة 

 
ھدى بیومي  المنتدب من اتحاد /وافقت اللجنة على الخطاب الوارد من قسم االجتماع بشأن انتداب السیدة  - 6

" قطاع اإلذاعة باإلسكندریة و التي سقط اسمھا سھوًا لتدریس مادة  –و التلیفزیون  ةــــــــــــــــــــــــــــــاالذاع
شعبة إعالم للفصل الدراسي الثاني بواقع ساعتین یوم األربعاء أسبوعیًا ، و  –بالفرقة الثالثة " تدریب عملي 

" الملیجى لتدریس مادة إیمان / كذلك الخطاب الوارد من قسم اللغة اإلنجلیزیة بشأن ندب السیدة الدكتورة 
 .ساعات یوم الخمیس أسبوعیًا  3بجامعة فاروس بواقع " األدب المقارن 

 
 - : القرار  

  
  .وافق مجلس الكلیة 

 
  

مدیر  عبد المنعم الصفتي/ مقرر اللجنة على السادة الزمالء المذكرة المقدمة من السید األستاذ .د.عرض السید أ - 7
عام شؤون الطالب بالجامعة على لجنة شؤون الطالب بالجامعة لما تضمنتھ من بنود مھمة و جاري تعمیمھا 
على األقسام العلمیة،و تقترح اللجنة االلتزام بما ورد في ھذه المذكرة من بنود وخاصة ما یتعلق بوضع حد 

 .زمني من قبل الجامعة لتحویالت الطالب في بدایة العام 
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 - : القرار  
  

 .وافق مجلس الكلیة 
  
بشأن الموافقة على توصیة مجلس  26/3/2014تم إحاطة السادة األعضاء بقرار مجلس الجامعة بتاریخ  - 8

على األقسام  2014/2015على توزیع الطالب الجدد في العام الدراسي  19/3/2014العمداء بجلستھ في 
یتعارض مع رغبة الطالب، و آثر األعضاء مناقشة الموضوع و و بما ال ) طالب100(العلمیة بالكلیة بحد أدنى 

 .كیفیة تنفیذه 
و علیھ وافق ممثال قسمي الجغرافیا و االجتماع على مضمون القرار في حین عارضھ ممثلوا أقسام التاریخ و 

قرار ألنھ خرج ممثل قسم الفلسفة على بطالن ال/ و أكد السید الدكتور ) اثنان مقابل ثالثة ( الفلسفة و اآلثار 
فایزة / كثیرًا عن  المقترحین المرفوعین من مجلس الكلیة في ھذا الشأن ، و سجلت السیدة األستاذة الدكتورة 

صقر رئیس مجلس قسم التاریخ اعتراضھا بقولھا أن ھذا القرار یشوبھ الھوى عند البعض ، أما السید األستاذ 
فیتساءل عن اآللیة االلیكترونیة و المنطقیةالتي یبنى علیھا الدكتور وكیل الكلیة لشؤون التعلیم و الطالب 

تسكین مائة طالب كحد أدنى بالقسم العلمي الواحد و یطلب من الجامعة مده بھذه اآللیة لیتسنى لھ تنفیذ 
  .التوصیة  

مشرف العام أحمد مبروك ال/ مقرر اللجنة األخذ برأى األستاذ .د.و علیھ یعتبر القرار مرفوض باألغلبیة و یرى أ
 .على قسم شؤون الطالب لوضوحھ و سھولة تنفیذه إلكترونیًا و عدالتھ 

  
 - : القرار  

  
  . أحیط مجلس الكلیة علمًا بقرار مجلس الجامعة

  
وافقت اللجنة على توزیع مجلس قسم التاریخ مواد االنتساب شعبة اآلثار المصریة على السیدة األستاذة  - 9

أحمد سعید مع االلتزام / صقر و مواد االنتساب في شعبة اآلثار اإلسالمیة على السید الدكتور   فایزة/ الدكتورة 
 .بتطبیق قرار لجنة االنتساب الموجھ بضرورة تخصیص أربعة لقاءات مع الطالب في كل مقرر 

 
 - : القرار  

  
 .وافق مجلس الكلیة 
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  :رؤیة الكلیة 
وبحثیة معتمدة تحتل تتطلع الكلیة إلى أن تكون مؤسسة تعلیمیة 
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نظرت اللجنة في الخطاب األسبوعي الوارد من قسم االجتماع بشأن متابعة مدى التزام السادة أعضاء  - 10

مقرر اللجنة على ذلك بصفتھ .د.ھیئة التدریس و معاونیھم خالل األسبوع األول من شھر أبریل و أثنى السید أ
العلمیة القیام بواجبھم نحو متابعة  الخطاب الوحید الذي ورد من األقسام و یھیب بباقي السادة رؤساء األقسام

 .الزمالء و المعاونین في أقسامھم بشكل أسبوعي و رفع تقاریرھم في ھذا الشأن 
 

 - : القرار  
  

 .وافق مجلس الكلیة 
  

 :موضوعات العالقات الثقافیة :   ًاسادس
 

  
تراب االستاذ المتفرغ  محمد مجدى/ د.على خطاب السید أ 6/4/2014قسم الجغرافیة في موافقة مجلس قسم  .1

 12-10في مدینة الحمامات بالجمھوریة التونسیة خالل الفترة من     ATEQ بالقسم بشأن اعتذاره عن مؤتمر 
 .بعدأن قام باخطار اللجنة التنظیمیة  2014ابریل 
 .وافقت اللجنة : القرار

  
 - : القرار  

  
 .وافق مجلس الكلیة  

  
عبدالعظیم أحمد عبدالعظیم بشأن الموافقة على / د.على خطاب السید أ  6/4/2014ىالجغرافیة فموافقة مجلس قسم  .2

المدخل االسالمي الى الدولة ( لة الیمن وذلك  بدراسة عنوانھا ترشیحھ لجائزة مؤسسة السعید للعلوم والثقافة بدو
 )المدنیة 

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

لقدرات العلمیة و البحثیة ألساتذتھا الجودة التعلیمیة و البحثیة ، و مواكبة التطورات العلمیة و الفكریة و التكنولوجیة ، و ذلك بالتطویر المستمر للبرامج التعلیمیة و ا
، و تلبیة احتیاجات المجتمع   عة الخریجین، و إتاحة الفرصة لھا لمتابعة الجدید من العلوم و المعارف و الخبراتو طالبھا ، و استخدام وسائل تعلیمیة حدیثة ،و متاب

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

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

 - : القرار  
  

 .مجلس الكلیة  وافق
  
نائب / د.بعدم ترشح أحد بالقسم و ذلك بعد مناقشة خطاب السید أ  6/4/2014ى الجغرافیة فموافقة مجلس قسم  .3

 .2014رئیس الجامعة للدراسات العلیا والبحوث بخصوص االعالن عن جوائز جامعة دمنھور لعام 
 .وافقت اللجنة : القرار

  
 - : القرار  

  
 .علمًا مجلس الكلیة أحیط

  
عبیر / بشأن اشتراك الدكتورة  3/4/2014اآلثار والدراسات الیونانیة والرومانیة في موافقة مجلس قسم  .4

 .30/3/2014عبدالمحسن قاسم في مؤتمر مركز البردى جامعة عین شمس بورقة بحثیة یوم األحد 
 .وافقت اللجنة : القرار

 
  

 - : القرار  
  

 .وافق مجلس الكلیة
 
  
 .فایزة صقر لجائزة التمیز العلمي / د.على ترشیح أ 1/4/2014موافقة مجلس قسم التاریخ في  .5

 .وافقت اللجنة : القرار
  

 - : القرار  
  

 . وافق مجلس الكلیة
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، و تلبیة احتیاجات المجتمع   عة الخریجین، و إتاحة الفرصة لھا لمتابعة الجدید من العلوم و المعارف و الخبراتو طالبھا ، و استخدام وسائل تعلیمیة حدیثة ،و متاب
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  :رؤیة الكلیة 
وبحثیة معتمدة تحتل تتطلع الكلیة إلى أن تكون مؤسسة تعلیمیة 

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

محمد مجاھد أستاذ التاریخ القدیم   عبدالمنعم/ حضور الدكتورعلما  على  1/4/2014س قسم التاریخ في احاطة مجل .6
الشخصیة المصریة في ( األول لدراسات التراث والحضارة تحت عنوان  المساعد بالقسم فعالیات المؤتمر العلمى 

مایو في رحاب كلیة اآلداب والعلوم االنسانیة جامعة قناة   7-5الموروث الحضارى والشعبى في الفترة  من  
 . )رش  –عناصر الزار  فى لوحدة بنت ( یشارك ببحث عنوانھ  السویس باالسماعلیة و سوف

 .علمًااللجنة  احیط أعضاء: القرار
  

 - : القرار  
  

 .وافق مجلس الكلیة 
  
ابراھیم محمد مرجونھ  أستاذ / علما على رفع أوراق السید الدكتور 1/4/2014موافقة مجلس قسم التاریخ في  .7

 . 2014الدارة الكلیة  بھدف الترشیح لجائزة الجامعة التشجیعیة عن عام التاریخ  االسالمي المساعد بالقسم 
 .وافقت اللجنة : القرار

  
 - : القرار  

  
 .وافق مجلس الكلیة 

  
المدرس المساعد بالقسم في لجنة  تیسیر محمد شادي . علمًا بعضویة أ 1/4/2014احاطة مجلس قسم التاریخ في  .8

التابعة لالتحاد العربي لحمایة الملكیة الفكریة و الذي یعمل في نطاق مجلس الوحدة االقتصادیة  البحث العلمى
 .العربیة لجامعة الدول العربیة

 .علمًااللجنة  أحیط : القرار
  

 - : القرار  
  

 .أحیط مجلس الكلیة علمُا 
  
محمد مرجونة أستاذ التاریخ االسالمي  ابراھیم/ علمًا بعضویة الدكتور 1/4/2014احاطة مجلس قسم التاریخ في  .9

المساعد بالقسم في لجنة البحث العلمى التابعة لالتحاد العربي لحمایة الملكیة الفكریة و الذي یعمل في نطاق مجلس 
 .الوحدة االقتصادیة العربیة لجامعة الدول العربیة

 .علمًااللجنة  أحیط : القرار
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  :رؤیة الكلیة 
وبحثیة معتمدة تحتل تتطلع الكلیة إلى أن تكون مؤسسة تعلیمیة 

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

  
 - : القرار  

  
  .أحیط مجلس الكلیة علمُا 

  
أحمد عبدالقوى شعیر المعید بالقسم / علما على النشاط العلمى للسید  1/4/2014احاطة مجلس قسم التاریخ في  .10

 .تخصص التاریخ الوسیط ومفادة المشاركة بأبحاث في مجالت دولیة
 .علمًااللجنة  أحیط : القرار

  
 - : القرار  

  
  .أحیط مجلس الكلیة علمُا 

  
فایزة صقر  ، دورة التعلیم عن بعد بجامعة سنجور / د.علما بحضور أ 1/4/2014مجلس قسم التاریخ في  احاطة .11

 .2014مارس  27-24باالسكندریة في الفترةمن 
 .علمًااللجنة  أحیط : القرار

  
 - : القرار  

  
  .أحیط مجلس الكلیة علمُا 

  
/ احمد محمد اسماعیل الجمال و الدكتور/ ما بتقاریر كل من الدكتورلع 1/4/2014فى  قسم التاریخ  مجلس  احاطة .12

تیسیر محمد شادى  عن حضورھم فعالیات المؤتمر الدولى السادس الذي نظمھ /ابراھیم محمد مرجونة و األستاذة 
 . 2014مارس  5-3قسم التاریخ بآداب االسماعلیة  جامعة قناة السویس في الفترة من 

 .علمًانة اللج أحیط : القرار
  

 - : القرار  
  

  .أحیط مجلس الكلیة علمُا 
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، و تلبیة احتیاجات المجتمع   عة الخریجین، و إتاحة الفرصة لھا لمتابعة الجدید من العلوم و المعارف و الخبراتو طالبھا ، و استخدام وسائل تعلیمیة حدیثة ،و متاب

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

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

      0453311679فاكس     -0453300415: ت                                    البحیرة  –دمنھور  –األبعادیة –مجمع الكلیات                    
E-mail: smartgate@Damanhour.edu.eg         website:www.Damanhour.edu.eg/artsfac            

                                                             
 

13 

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

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

 ابراھیم محمد مرجونة أستاذ التاریخ االسالمي/ على حضور الدكتور 1/4/2014فى  قسم التاریخ  مجلس موافقة  .13
المملكة العربیة السعودیة في الفترة من  -المساعد بالقسم الندوة العالمیة الثامنة بجامعة الملك سعود بالریاض  

سوف و) تاریخ شبھ الجزیرة العربیة  في القرن العاشر الھجري  (ومحور  المؤتمر ھو 2014ابریل   17- 14
 )القرن العاشر  الھجرى   رحلة ابن حمزة المغربي الى مكة في( یشارك ببحث تحت عنوان 

 .وافقت اللجنة: القرار
  

 - : القرار  
  

 . مجلس الكلیة  وافق
  

محمد عبدالقادر عبدالحمید  شنیشن األستاذ / د.عل طلب السید أ 6/4/2014قسم الجغرافیة في مجلس موافقة  .14
البلدى المدعوم ومشكالتھ في جغرافیة الخبز " بالقسم بشأن الموافقة على نشر عدد خاص لدراسة بحثیة بعنوان 

وذلك على نفقة الباحثین ووفق قواعد النشر بالدوریة  ویتكون ) االنتاح و التسویق واالستھالك " مدینة دمنھور 
 :الفریق البحثي من 

باحث     أستاذ بقسم الجغرافیة ووكیل كلیة اآلداب بدمنھور  محمد عبدالقادر عبدالحمید/ د.أ -
  رئیسى

  عضوًا        رئیس قسم الجغرافیة بآداب قنا    براھیم نعینعمحمد أحمد ا. د -
  عضوًا    أستاذ مساعد بقسم الجغرافیة بآداب المنصورة    محمد شوقي محمد ناصف. د -
  عضوًا      مدرس بقسم الجغرافیة بآداب دمنھور    حسین محمود قمح. د -

محمد عبدالقادر / د.تفریغھ باشراف السید أ وقد تم االستعانة بطالب الدراسات العلیا بالقسم  في توزیع االستبیان و
  :عبدالحمید شنیشن وھم 

  والء فرج الفالح -
  سالمھ مخیمر -
  یسرا صالح الغلیض -
  عبیر السید الشاذلى -
 بسنت عاشور -

 .أحمد محمد الجمال/ مع اعتراض السید الدكتور وافقت اللجنة: القرار
  

 - : القرار  
  

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

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

      0453311679فاكس     -0453300415: ت                                    البحیرة  –دمنھور  –األبعادیة –مجمع الكلیات                    
E-mail: smartgate@Damanhour.edu.eg         website:www.Damanhour.edu.eg/artsfac            

                                                             
 

14 

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

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

  
شیرویت فضل  / على ترشیح الدكتورة  19/3/2014موافقة مجلس قسم االثار والدراسات الیونانیة والرومانیة في   .15

  .بالیونان 2014یولیو  23-12خالل الفترة من  2014لالشتراك في برنامج الدورة االولیمبیة االكادیمیة  لصیف 
 ..وافقت اللجنة : القرار

  
 - : القرار  

  
 .  وافق مجلس الكلیة

  
  

 :موضوعات الدراسات العلیا :  ًاسابع
 

  
اعات       / تكلیف الطالب  .1 ام الس تیر نظ ة الماجس د لمرحل ة للقی إسالم على عزت الجیار المكلف بدراسة مقررات تكمیلی

انى  ) التاریخ اإلسالمى ( المعتمدة بقسم التاریخ  م  ، 2014/ 2013، بدراسة ثالثة مقررات فى الفصل الدراسى الث
  :ھى 

  .تاریخ الدولة اإلسالمیة حتى بدایة التاریخ الحدیث = 
  ) .إسالمى ( نصوص تاریخیة = 
  .تاریخ المغرب واألندلس = 

  :علما بأن الطالب قد اجتاز ثالث مواد ھى 
  .تاریخ األیوبیین والممالیك = 
  .تاریخ الدولة العباسیة = 
  .حضارة وآثار إسالمیة = 

 م2/3/2014فى وذلك بناء على موافقة مجلس القسم 
  

 - : القرار  
  

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

لقدرات العلمیة و البحثیة ألساتذتھا الجودة التعلیمیة و البحثیة ، و مواكبة التطورات العلمیة و الفكریة و التكنولوجیة ، و ذلك بالتطویر المستمر للبرامج التعلیمیة و ا
، و تلبیة احتیاجات المجتمع   عة الخریجین، و إتاحة الفرصة لھا لمتابعة الجدید من العلوم و المعارف و الخبراتو طالبھا ، و استخدام وسائل تعلیمیة حدیثة ،و متاب

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

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

ى   .2 ى تواجھ        26/3/2014موافقة مجلس الجامعة بجلستھ المنعقدة ف ات الت عوبات والمعوق ة الص ى توصیة لجن م عل
  :م بالموافقة على ما یلى 24/3/2014طالب الدراسات العلیا وتظلمات أعضاء ھیئة التدریس بجلستھا المنعقدة فى 

  . فتح الدراسات فى شعبة اإلعالم بقسم اإلجتماع للمعیدین والمدرسین المساعدین بالكلیة = 
  .م 2014فتح باب التسجیل للدراسات العلیا بقسم اللغة اإلنجلیزیة بكلیة اآلداب اعتبارا من فصل الخریف = 

اع شعبة االعالم    نسرین ھنداوي ابراھیم  المد/ قید الطالبة الموافقة على    -:   قرار اللجنة رس المساعد بقسم االجتم
 في الدراسات العلیا بالكلیة لنیل درجة الدكتوراه من كلیة اآلداب و للحاالت المماثلة من المعیدین والمدرسین المساعدین 

 .  
محمد السید دواد أستاذ / إرجاء  فتح الدراسات العلیا بقسم اللغة اإلنجلیزیة لحین عودة السید الدكتور   -                   

أستاذ مساعد تخصص أدب إنجلیزى على قوة ) 2(مساعد األدب بالقسم  من إعارتھ لیصبح ھناك عدد 
  .م 2014/ 6/4إلنجلیزیة بجلستھ المنعقدة بتاریخ العمل بالقسم وذلك  بناء على موافقة مجلس قسم اللغة ا

 
 
  

 - : القرار  
  

  . على قرار اللجنة وافق مجلس الكلیة
  
  
زینب عیسى عبد الرحمن عیسى المسجل لدرجة الدكتوراة فى اآلداب  بناء على موافقة مجلس / ایقاف قید الطالبة  .3

م  بناء على موافقة لجنة 11/12/2014م حتى 12/12/2013لمدة عام ثان اعتبارا من  1/4/2014 قسم التاریخ فى
 .اإلشراف على الطالبة

 
 - : القرار  

  
  .وافق مجلس الكلیة 

 
ى         / مد فترة تسجیل بحث الطالب  .4 دكتوراة ف جل لدرجة ال ى الصعیدى المس د عل د الحمی د عب ى    محم اء عل اآلداب  بن

ن    1/4/2014موافقة مجلس قسم التاریخ فى  ارا م ى   10/3/2014لمدة عام أول اعتب ى   9/3/2015حت اء عل م  بن
 موافقة لجنة اإلشراف على الطالب 

 
 - : القرار  

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

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

  
اء         / مد فترة تسجیل بحث الطالبة  .5 ى اآلداب  بن ة الماجستیر ف جلة لدرج ة المس د ھبال رحمن أحم غادة موسى عبد ال

ن       1/4/2014على موافقة مجلس قسم التاریخ فى  ارا م ھر اعتب تة أش دة س ى   11/5/2014لم م  11/11/2014حت
 .بناء على موافقة لجنة اإلشراف على الطالبة 

 
 - : القرار  

  
  .وافق مجلس الكلیة 

  
ى اآلداب بنظام         /  االشراف على رسالة الطالبتعدیل لجنة  .6 دكتوراة ف جل لدرجة ال ى المس ود برع ر محم محمود جب

  أستاذ مساعد التاریخ اإلسالمى. إبراھیم مرجونة  / د: الساعات المعتمدة بإشراف 
  :م لیصبح االشراف على النحو التالى 1/4/2014وذلك بناًء على موافقة مجلس قسم التاریخ  فى  

  أستاذ مساعد التاریخ اإلسالمى بالكلیة. اھیم مرجونة  إبر/ د
  .أستاذ مساعد التاریخ اإلسالمى بكلیة دار العلوم جامعة المنیا . محمد سید كامل  / د

 .وتمت إضافة سیادتھ   لتخصصھ الدقیق فى  موضوع البحث ، وإلثراء الرسالة  
  

 - : القرار  
  

  .وافق مجلس الكلیة 
 
ة من د  1/4/2014موافقة  مجلس قسم التاریخ فى  .7 د ، ود   / م على قرار اللجنة الثالثی نعم مجاھ د الم د   / عب د عب أحم

ى             / العزیز عیسى ، ود رر التكمیل حیح المق ى تص ر ف ادة النظ أن إع ان المشكلة من القسم ، بش عید عثم : ( أحمد س
  :   بة نھى محمد كمال أبو زھرة ؛ حیث انتھت اللجنة إلى المقرر على الطال) الفرقة  الثانیة  –تاریخ مصر الفرعونیة 

ادة      75درجة من  60درجة حصلت على  75تم تصحیح كراسة الطالبةالمذكورة  من "  دریس الم ائم بت ن الق إعتمادا م
فكان من   ، ونظرا ألن الطالبة لم یطبق علیھا اإلمتحان الشفوى) أعمال السنة ( درجة لإلمتحان الشفوى  25بأن ھناك 

ن     ا م حح ورقتھ رض أن تص ر أن نسبة      100المفت اب الدرجة ظھ ى   60درجة ، وبحس اوى   75إل ھ  % 80تس ، وعلی
 "درجة   100درجة من  80احتسبت درجة الطالبة تكون  

  
 - : القرار  

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

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   / للطالب  منح درجة دكتور فى اآلداب .8 ریة واإلس محمد محمود على عبد الكریم من قسم التاریخ واآلثار المص
وع   ة      " فى موض ر العثمانی ى مص رقیة ف ة الش ـ  1213 – 923والی رف    " م 1798 – 1517/ ھ ة الش دیر مرتب بتق

لتى ابدتھا لجنة م بعد ان اتم الطالب التصوبیات والمالحظات ا2/3/2014األولى بناء على موافقة مجلس القسم فى 
 .م  25/12/2013المناقشة والحكم  علما بأن تاریخ المناقشة

 
 - : القرار  

  
  .وافق مجلس الكلیة 

  
س قسم        / ایقاف قید الطالبة  .9 ة مجل ى موافق اء عل ى اآلداب  بن ھبة عبد الرحیم على  المسجلة  لدرجة الماجستیر  ف

م  بناء على موافقة لجنة 14/12/2015حتى  2014/ 14/12لمدة عام أول  اعتبارا من  2/4/2014 اإلجتماع  فى
 . اإلشراف على الطالبة

  
 - : القرار  

  
  .وافق مجلس الكلیة 

  
ة مجلس   / ایقاف قید الطالبة  .10 شیماء على محمود یوسف   المسجلة  لدرجة الماجستیر  فى اآلداب  بناء على موافق

م  بناء على موافقة 12/10/2015م حتى 2014/ 12/10لمدة عام أول  اعتبارا من  2/4/2014فى قسم اإلجتماع  
 .لجنة اإلشراف على الطالبة

  
 - : القرار  

  
  .وافق مجلس الكلیة 

  
في  فاطمة أحمد فؤاد الصاوى  المسجلة لدرجة الدكتوراة من قسم اإلجتماع / تشكیل لجنة الحكم والمناقشة للطالبة  .11

وذلك بناءا على موافقة مجلس " المواطنة وتفعیل المسئولیة االجتماعیة لدى طالب جامعة االسكندریة  " موضوع 
  :م على أن یكون التشكیل على النحو التالى 2/4/2014القسم بتاریخ 

  جامعة دمیاط  –ب كلیة األدا –محمود عبد الحمید حسن           رئیسا ومناقشا        أستاذ علم اإلجتماع /  د.أ
  أستاذ علم اإلجتماع المساعد كلیة األداب جامعة دمنھور    السید شحاتھ السید                         مشرفا            / د
  أستاذ علم اإلجتماع المساعد كلیة األداب جامعة دمنھور عضوا                   مجدى أحمد بیومى                       /  د

  .وافقت اللجنة:   قرار اللجنة
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  :رؤیة الكلیة 
وبحثیة معتمدة تحتل تتطلع الكلیة إلى أن تكون مؤسسة تعلیمیة 
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 .  المستدامة للمجتمع

 - : القرار  
  

  .وافق مجلس الكلیة 
 

ة          / تشكیل لجنة الحكم والمناقشة للطالبة  .12 م اللغ ة الماجستیر من قس جلة لدرج الم حسین  المس رحمن س ھبھ عبد ال
ى  " العربیة وآدابھا واللغات الشرقیة وآدابھا تخصص اللغة فى موضوع  ود     التماسك النصى ف اس محم االت عب مق

  :م على أن یكون التشكیل على النحو التالى 2/4/2014وذلك بناءا على موافقة مجلس القسم بتاریخ "  العقاد
ئون   /  د.أ ة لش مجدى محمد حسین     رئیسا ومشرفا        أستاذ العلوم اللغویة ورئیس قسم اللغة العربیة ووكیل الكلی

  البیئة 
  الفقى          مناقشا             أستاذ العلوم اللغویة المساعد كلیة اآلداب جامعة طنطاصبحى إبراھیم / د   
 بھلول أحمد سالم              مناقشا              أستاذ األدب المساعد كلیة التربیة جامعة دمنھور/  د   
  

 - : القرار  
  

  .وافق مجلس الكلیة 
  

داء  2/4/2014 موافقة مجلس قسم اللغة العربیة فى .13 م على بدء الدراسات العلیا بنظام الساعات المعتمدة بالقسم ابت
  .م شعبة األدب والنقد مع االستعانة بأعضاء ھیئة التدریس بتربیة دمنھور 2014من 

ة    رار اللجن دریس        :  ق ة الت اء ھیئ ن أعض ریة م وادر البش وافر الك ین ت ى ح اء  إل تاذ  ( إرج اعد   –أس تاذ مس ) أس
 .  بالقسم بالكلیةالمتخصصین 

  
 - : القرار  

  
  .وافق مجلس الكلیة 

  
ھبھ عزاز عبد الغنى الطویل المسجلة لدرجة الماجستیر من قسم الجغرافیا /  تشكیل لجنة الحكم والمناقشة للطالبة -14

ك  "  جغرافیة التجارة   دراسة فى –صادرات المنتجات الصناعیة القطنیة المصریة " شعبة الجغرافیا فى موضوع  وذل
  :م على أن یكون التشكیل على النحو التالى 6/4/2014بناءا على موافقة مجلس القسم بتاریخ 

  عبد اللطیف عطیة القاق      رئیسا ومناقشا      األستاذ المتفرغ بكلیة الزراعة جامعة اإلسكندریة /  د.أ
  محمد عبد القادر عبد الحمید           مشرفا       أستاذ الجغرافیا ووكیل الكلیة جامعة دمنھور /  د.أ
 عالء الدین حسین عزت شلبى         عضوا      رئیس قسم الجغرافیا بالكلیة جامعة دمنھور/  د
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=========================================================  

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

لقدرات العلمیة و البحثیة ألساتذتھا الجودة التعلیمیة و البحثیة ، و مواكبة التطورات العلمیة و الفكریة و التكنولوجیة ، و ذلك بالتطویر المستمر للبرامج التعلیمیة و ا
، و تلبیة احتیاجات المجتمع   عة الخریجین، و إتاحة الفرصة لھا لمتابعة الجدید من العلوم و المعارف و الخبراتو طالبھا ، و استخدام وسائل تعلیمیة حدیثة ،و متاب

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

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

 - : القرار  
  

  .وافق مجلس الكلیة 
  

ن       / للطالبة   تشكیل لجنة الحكم والمناقشة -15 ى اآلداب م جلة  لدرجة الماجستیر  ف رازق المس دینا محمد سعد عبد ال
ارات   " م فى موضوع  2/3/2014قسم التاریخ واألثار اإلسالمیة بناء على موافقة مجلس القسم بتاریخ  الك العق م

  :لتالى دراسة تاریخیة ، وذلك على النحو ا" م 1879  -1798/  ھـ 1297 -1213فى إقلیم البحیرة 
أستاذ التاریخ الحدیت والمعاصر المساعد ، كلیة األداب ، جامعة رئیسا ومناقشا       فوزى السید المصرى       /   د0ا

  طنطا
ة ،           سالم الدرینى    مناقشا   عبد المعطى البیومى /  د ة العربی ة اللغ اعد ، كلی ر المس دیث والمعاص اریخ الح أستاذ الت

  جامعة األزھر
ة    / د ة األداب ، جامع اعد ، كلی أحمد عبد العزیز عیسى             مشرفا            أستاذ التاریخ الحدیث والمعاصر المس

  دمنھور
 م2010/ 12/ 15علما بأن تاریخ التسجیل  

 - : القرار  
  

  .وافق مجلس الكلیة 
  

 : لجنة المكتبةموضوعات :   ًاثامن
 

  
 .اللیسانس والدراسات العلیا للكتب العربیة السماح باستعارة طالب مرحلتى - 1

فتح االستعارات الخارجیة لطالب مرحلتى اللیسانس والدراسات العلیا للكتب العربیة مع حرمان الطالب  :قرار اللجنة 
 .في الملتزم في تسلیم الكتب المستعارة خالل اسبوع

  
  - : القرار  

 .وافق مجلس الكلیة 
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  :رؤیة الكلیة 
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 .  المستدامة للمجتمع

  
اخالء طرف من مكتبة الكلیة لمرحلتى اللیسانس والدراسات العلیا كشرط الستخراج لزام الطالب بالحصول على  ا - 2

 .الشھادة
 .وافقت اللجنة  :قرار اللجنة 

  
 - : القرار  

  
  .وافق مجلس الكلیة 

  
 .شراء ماكینة تصویر للمكتبة  - 3

 .الخدمة بسعر السوق مع توفیر مختص لماكینة التصویر  شراء ماكینةتصویر للمكتبة التاحة :قرار اللجنة 
  

 - : القرار  
  

  .أحیط مجلس الكلیة علمًا
  

 أحمد جالل بسیوني  . كتاب  اختالف الحروب الباردة   د( عمید الكلیة  / د.االھداء الوارد من  السید أ - 4
  ) 71الوارد من كلیة دار العلوم  جامعة القاھرة  مجلة دار العلوم   ع  االھداء -
  ) 7ع  – 6مجلة كتابات ع ( االھداء الوارد من الجمعیة المصریة السردیة  -
  ) 41ع  – 40مجلة أریك  ع ( االھداء الوارد من جمعیة القاھرة الخیریة االرمنیة   -
  ملیجي ایمان ال/ االھداء الوارد من الدكتورة  -

1.Long man dictionary of  contemporary English. 
2.Long man advanced  learners  grammar.  

 ایمان الملیجى/ قبول االھذاء وتوجیھ خطاب شكر للسیدة الدكتورة  :قرار اللجنة 
  

 - : القرار  
  

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

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

  :موضوعات خدمة المجتمع :   ًاتاسع
 

  
  .أعضاء ھیئة التدریس والمعاونین بالكلیة بمستحقاتھم لدى خزینة الكلیة  وضع آلیة إلبالغ - 1

  :اللجنة  القرار
إلزام المسئول عن خزینة الكلیة بضرورة إبالغ سكرتاریة األقسام العلمیة بما لدیھ من مستحقات مالیة تخصأعضاء 

 .ھیئة التدریس و المعاونین 
  

 - : القرار  
  

  . أحیط مجلس الكلیة علمًا
  
   .تعدیل مدخل الكلیة وعمل مدخل خاص بأعضاء ھیئة التدریس والعاملین فى ظل الزحام الشدید للطالب  - 2

 :قرار  اللجنة 
توصى اللجنة بتخصیص بوابة تخص أعضاء ھیئة التدریس والعاملین الكائنة بجوار شئون الطالب وبخاصة فى فترة  

 .  توضح ھذا األمر االمتحانات وتخصیص عامل لإلشرف علیھا ولوحة إرشادیة
  

 - : القرار  
  

  . أحیط مجلس الكلیة علمًا
  
 .بخصوص مراعاة تناسب حجم قاعات االمتحان مع عدد الطالب المتوجدین  - 3

   :قرار اللجنة  
یراعى أال تكون القاعة التى یجرى بھا االمتحان مزدحمة بالطالب بحیث تؤدى إلى تھویة غیر صحیة واختناقات وعدم 

مع تفعیل قررات الجامعة فى ھذا , الحركة فى دخول الطالب والمالحظین ویؤدى إلى حاالت غش جماعیة انسیابیة فى
  . الشأن 
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  :رؤیة الكلیة 
وبحثیة معتمدة تحتل تتطلع الكلیة إلى أن تكون مؤسسة تعلیمیة 
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 .  المستدامة للمجتمع

 - : القرار  
  

  . أحیط مجلس الكلیة علمًا
  
  .التأكید على ضرورة توفیر وحدة تنقیة للمیاة بالكلیة  - 4

  :قرار اللجنة 
تقترح لجنة خدمة المجتمع وتنمیة البیئة مشاركة أعضاء ھیئة التدریس والمعاونین والعاملین بالكلیة فى تحمل تكالیف 

  .إنشاء وحدة تنقیة میاة الشرب بالكلیة على أن یتم ذلك على وجھ السرعة 
 - : القرار  

  
  . أحیط مجلس الكلیة علمًا

  
  .نظافة قاعات المحاضرات  - 5

  : قرار  اللجنة 
التأكید على شركة النظافة باالھتمام بتنظیف القاعات الخاصة بالمحاضرات من حیث األرض والنوافذ من الداخل 

 .والخارج ووضع سالل مھمالت ثابتة 
  

 - : القرار  
  

 . أحیط مجلس الكلیة علمًا
 

  . الثانیة بعد الظھرھذا وقد انتھى االجتماع الساعة 
       

   رئیس المجلس وعمید الكلیة                                  أمین المجلس                  
                                                 

  ماجد محمد شعلھ/ د.أ                          ینمجدي محمد حس/ د.أ


