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

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

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

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

 .  المستدامة للمجتمع

  2017/2018لعام الجامعيل األول  محضر مجلس الكلیة 
  16/8/2017 الموافقربعاءاألالمنعقد یوم 

**********  
عبدالمنعم محمد / اجتمع مجلس الكلیة في تمام الساعة الحادیة عشر ظھرًا  برئاسة  السید األستاذ الدكتور  

 -:بحضور كل من  عمید الكلیة قائم بعمل مجاھد 
 الدراسات العلیا والبحوثوكیل الكلیة لشئون     الشافعىحنان خمیس / د.أ .1
 ل الكلیة لشئون خدمة المجتمع وتنمیة البیئةیوكقائم بعمل       وفدى السید أبوالنضر. د .2
 رئیس مجلس قسم التاریخ    أحمد عبدالعزیز عیسى/ د.أ .3
 رئیس مجلس قسم اللغةاالنجلیزیة    حلمى الملیجىمحمد ایمان  /د.أ .4
 قائم بعمل رئیس مجلس قسم اآلثاروالدراسات الیونانیة والرومانیة    سن قاسمعبیر عبدالمح/ د.أ .5
 األستاذ بقسم الجغرافیا      ماجد محمد شعلھ/ د.أ .6
  األستاذ المتفرغ بقسم الفلسفة      میالد زكى غالي/ د.أ .7
 األستاذ بقسم اللغة العربیة     عبدالواحد حسن الشیخ. د.أ .8
 یس مجلس قسم الفلسفةالقائم بعمل رئ      عصام كمال المصري. د .9

 األستاذ المساعد بقسم اآلثار والدراسات الیونانیة والرومانیة      سماح محمد الصاوي. د .10
 األستاذ المساعد بقسم التاریخ      ابراھیم محمد مرجونة. د .11
 المدیر التنفیذي لوحدة ضمان الجودة بالكلیة      عصام لطفى  وھبان. د .12
 ت االلكترونیة مدیر وحدة الخدما      أحمد عطیة حمیدة. د .13
 أمین الكلیةقائم بعمل     نفین محمد رحومة/ السیدة .14
 ادارى       ھانى محمد كتات/ السید .15

  :ودعى لحضور االجتماع  -
أسماء محمود / الدكتورة -  انــــــــــأحمد سعید عثم/الدكتور - السید شحاتھ السید/الدكتور -فایزة محمود صقر  / د.أ

 شمس الدین
   عبدالعظیم أحمد عبدالعظیم/ د.ر أواعتذر عن عدم الحضو -
  :عن الحضور وتغیب -

على / د.أ  -  دعاء البیار . د –ماھر أبوالسعید . د –میراندا محمد خمیس الزوكة/ د.أ –محمد رفعت االمام / د.أ 
  حسام رحومة . د –محمد الفقى . د –السید 

  
  
  

  ةعمید الكلیقائم بعمل  عبدالمنعم محمد مجاھد /  د.افتتح السید أ
  "بسم اهللا الرحمن الرحیم " 

 دم    ورئیس المجلس  بجمیع السادة الحاضرین عبدالمنعم محمد مجاھد / د.في بدایة االجتماع رحب السید أ م ق ث
 .سیادتھ الشكر والتقدیر العضاء مجلس الكلیة السابق

 عضاء الجدد المنضمین لمجلس الكلیةكما رحب سیادتھ باأل. 



    

                                                                                                                                               
        Damanhur universityجامعة دمنھور                                                                                                                         

          Faculty of Art                                 كلیة اآلداب                                                                                               
                                                         

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

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

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

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

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

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

 

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

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

 اهللا على األمة بالخیر والبركة ه بة قرب حلول عید األضحى المبارك اعادثم قدم سیادتھ التھنئة بمناس. 
 میالد زكى غالى  التھنئة لالخوة المسلمین  بمناسبة عید األضحى المبارك / د.ثم قدم أ. 
 :ثم شرع سیادتھ في موضوعات المجلس على النحو التالي  -

 

  -: والتصدیق موضوعات اإلحاطة: أوال 
  

  :عات اإلحاطةفیما یتعلق بموضو  
 الموضوعات التى ًطرحت في مجلس الجامعة،  .1

  :على  26/7/2017وافق مجلس الجامعة بجلستھ المنعقدة في 
/ محمد محمود على الشرقاوى  المدرس بقسم الجغرافیا لمدة عام ثامن كذلك الدكتور/ تجدید اعارة كل من د -

رانیا محمد عزیز نظمى األستاذ / مس ، والدكتورةاحمد جالل محمد بسیونى  المدرس بقسم التاریخ لمدة عام خا
  .المساعد بقسم اللغة العربیة لمدة عام عاشر

 :فیما یتعلق بموضوعات التصدیق
  .   بجلستھ السابقةالتصدیق على محضر مجلس الكلیة 

امعى فیما یتعلق ببند  تحدید األعداد المقبولة من الطالب الجدد باألقسام العلمیة للكلیة عن العام الج -
عدا قسم اللغة االنجلیزیة فیكون  –وافق مجلس الكلیة على أن تتساوى كافة األقسام العلمیة  2017/2018

طالب  500في الحصول على نصاب متساوي من الطالب الجدد وذلك بحد أقصى  –) طالبًا 250(نصابھ 
  .یتساوى في ذلك األقسام القدیمة والحدیثة 

  
  

  :الجودة موضوعات وحدة ضمان :   ثانیا
  

 .توزیع المھام على أعضاء مجلس اإلدارة   .1
القرار تم توزیع ثالث معاییر على كل عضو مجلس إدارة لیكون منوطًا بھ مراجعتھا مع رؤساء المعاییر 

  : ومتابعة العمل بھا على النحو اآلتى 

  المعاییر المسندة إلیھ  عضو مجلس اإلدارة

  البرامج ، أعضاء ھیئة التدریس ، التعلیم والتعلمالمعاییر األكادیمیة و  مروة الشقرفى. د

  المشاركة المجتمعیة ، إدارة الجودة والتطویر، الطالب والخریجون  إسالم فوزى أنس. د
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  :رؤیة الكلیة 
تتطلع الكلیة إلى أن تكون مؤسسة تعلیمیة وبحثیة معتمدة تحتل 

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

 .  المستدامة للمجتمع

  البحث العلمى ، الدراسات العلیا ، الموراد المادیة  كارم القاضى. د

  از اإلدارىالقیادة والحوكمة ، التخطیط االستراتیجى ، الجھ  أحمد خمیس شتیة. د
 - : القرار  

  .وافق مجلس الكلیة
  
 .بخصوص تفعیل دور منسق الجودة   .2

وافق المجلس على عقد اجتماع شھرى مع منسقى الجودة باألقسام وسیكون لكل منسق دوره فى : القرار 
  . استیفاء متطلبات الجودة من قسمھ 

 - : القرار  
  .وافق مجلس الكلیة

  
 .لجودة للطالب بخصوص عقد دورة تثقیفیة عن ا .3

وافق المجلس على عقد دورة تثقیفیة للطالب عن الجودة فى األسبوع األول من الدراسة ویقدمھ : القرار 
  . أعضاء لجنة الخبراء بالجودة  

 - : القرار  
  .وافق مجلس الكلیة

  
 .بخصوص عقد دورة تثقیفیة عن الجودة ألعضاء ھیئة التدریس  .4

ورة تثقیفیة للسادة أعضاء ھیئة التدریس عن اإلطار العام للجودة وتكون وافق المجلس على عقد د: القرار 
مقسمة على األقسام حسب أعداد أعضاء ھیئة التدریس ومعاونیھم على أن یقوم بتقدیم ھذه الدورات لجنة 

  .  الخبراء بالجودة  
 - : القرار  

  .وافق مجلس الكلیة
  

 .ضمان الجودة  بخصوص التواجد داخل مقر وحدة  .5
وافق المجلس على أن یتواجد عضو من أعضاء مجلس اإلدارة یومیًا داخل الوحدة بالتبادل على أن یتم : القرار 

  . توزیع األیام بصفة رسمیة الحقًا بعد وضع الجدوال الدراسیة 
 - : القرار  
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 .  المستدامة للمجتمع

  .وافق مجلس الكلیة
  

 . بخصوص لجان فحص الكتاب الجامعى  .6
  . حد ویرفع األمر لمجلس الكلیة لم یسلم أ: القرار 

 - : القرار  
  .لس الكلیة السابقة ومجلس الجامعة في ھذا الشأن ایؤجل للشھر القادم مع تنفیذ قرارات مج

  
 . بخصوص تقاریر إنجاز األقسام  .7

للغات ا –الجغرافیا  –التاریخ  –اآلثار الیونانیة والرومانیة  –واللغة االنجلیزیة قدم قسم الفلسفة : القرار 
  .الشرقیة

 - : القرار  
  .أحیط مجلس الكلیة علمًا 

  
 . ما یخص تقاریر إنجاز السادة أعضاء ھیئة التدریس  .8

  صابر صادق. ، د أیمن محمد سالم . عصام كمال المصرى ، د. قدم د: القرار 
 - : القرار  

  .أحیط مجلس الكلیة علمًا 
  

  : ITات تكنولوجیا المعلوموحدة  موضوعات :   ثالثًا
  

 :على النحو التالى   2017 أغسطس ر ــــعن شھمحضر اجتماع وحدة تكنولوجیا المعلومات 
فقد تم   2017/2018فیما یتعلق بالتقدیم االلكترونى للطالب المستجدین والملتحقین بالكلیة للعام الدراسى  .1

ن خالل الموقع الرسمى االنتھاء من تصمیم البرنامج الذى یقوم من خاللھ الطالب بالتقدیم االلكترونى م
عبدالمنعم مجاھد عمید الكلیة  وتقدیمھ الدعم المستمر / د.للكلیة و ھذا بعد الموافقة السریعة من السید أ

سھم وتذلیل العقبات لخروج ھذا األمر الى حیز التنفیذ، ومن ثم نشكر سیادتھ على دعمھ الكبیر الذي أ
كیرلس سامى بالمتابع الفنیة لمراحل اعداد البرنامج ورفعھ . أوقد قام لخروج ھذا البرنامج الى حیز التنفیذ،

أحمد عطیة بتقدیم وافر الشكر لھ على ما قام / على موقع الكلیة والتواصل مع الطالب ومن ثم یتقدم الدكتور
 :، ومن الجدیر بالذكر أن ھذا البرنامج یمتاز باالتى  بھ من جھد كبیر لالنتھاء من البرنامج في وقت قصیر
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وزارة المالیة بمحافظة رئیس الجامعة للتواصل مع وكیل / د.عمید الكلیة والسید أ/ د.نناشد السید أ -
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  .13/8/2017یوم األحد 
  :    القرار 
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اد دالدعم الفنى الالزم لجمیع كنتروالت الكلیة و قامت بجھد كبیرة وخاصة مع تزاید اع  MISقدمت وحدة  .2

 :ألف طالب و من ثم أتقدم بجزیل الشكر لكل من  14الطالب في الكلیة بما یتجاوز 
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  :    القرار 
  .أحیط مجلس الكلیة علمًا 

  
فحة العالن النتائج و تزویدھا برابط قبل بدء اعالن النتائج قامت البوابة االلكترونیة بالكلیة بتجھیز ص .3

ابط آخر للصفحة الرسمیة على مواقع التواصل االجتماعى حتى یتمكن رمخصص للشكاوى والمقترحات و
الطالب من ارسال أى استفسار أو شكوى حول عملیة ظھور النتائح ، و قد ورد الى البرید االلكترونى 

و استفسار للطالب حول النتائج وتم التواصل مع ما یزید شكوى  600والصفحة الرسمیة للكلیة ما یزید عن 
 .ى التواصل مع العدد المتبقىرطالب وحل مشاكلھم وجا 580عن 
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الشكر للسادة رؤساء الكنتروالت و أعضائھا للتعاون المثمر  MISأحمدعطیة وفریق عمل / یقدم الدكتور .4

سھم لالنتھاء من معظم النتائج في وقت قصیر وخاصة مع زیادة اعداد طالب الكلیة الذى أ MISمع وحدة 
 .وطالباتھا

  :    القرار 
  أحیط مجلس الكلیة علمًا 

 
لى لجنة إنعمھ معروف بوصفھا مشرفھ على قسم شئون الطالب و/  ةتتقدم الوحدة بوافر الشكر لألستاذ .5

خالل عملیة مراجعة جمیع نتائج الكلیة قبیل جھد كبیر سم على ما قاموا بھ من المراجعة من موظفى الق
 .اعالنھا

  :    القرار 
  أحیط مجلس الكلیة علمًا 

 
ربعین ألف زیارة كما بلغ عدد أسجل الموقع الرسمى للكلیة حتى الیوم ما یزید عن ملیون وخمسمائة و .6

 .ى الموقع ألف قراءة للموضوعات المنشورة عل 940القراءات لموقع الكلیة ما یزید عن 
  :    القرار 

  أحیط مجلس الكلیة علمًا 
  

  :موضوعات شئون ھیئة التدریس :   ًارابع
  
 1/8/2017أحمد عیسى رئیس مجلس قسم التاریخ  بموافقة مجلس القسم بجلستھ المنعقدة في / د.كتاب السید أ .1

بوظیفة دیث والمعاصر بالقسم  أحمد جالل بسیونى مدرس التاریخ الح/ على مستوى األساتذة  على تعیین الدكتور
بناًء على تقریر اللجنة العلمیة الدائمة لترقیة  بذات القسم )   تاریخ حدیث ومعاصر ( تخصــص  ستاذ مساعد أ

والمذكور مشھود لھ بالسمعھ الطیبھ والسیرة الحسنھ ومحسنًا في ) لجنة التاریخ ( األساتذة واألستاذة المساعدین 
 .أداء عملھ 

 -  :القرار  
  .وافق مجلس الكلیة

  
 1/8/2017عبدالعظیم أحمد عبدالعظیم  المفوض بأعمال رئاسة قسم الجغرافیا باقرار المجلس في / د.كتاب السید أ .2

 .الخطة االستراتیجیة للقسم 
 - : القرار  

ــــــــــــــــــــــــــــــة الجغرافیا و الفلسفة و اللغـــــــــ(وافق مجلس الكلیة على الخطط االستراتیجیة المقدمھ من أقسام 
  ) .نیةاالنجلیزیـــــــــــــــــــــــــــــــــــة و التاریـــــــــــــــــــــــــــــــــخ و اآلثار والدراسات الیونانیة والروما
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قسم رمضان الجویلى المشرف على المشتریات والمخازن بشأن االصناف الخاصة ب/ المذكرة المقدمھ من السید .3

ولم یتم استالمھا من قبل القسم حتى تاریخھ حیث انھا دخلت  15/9/2015االعالم الموجودة بمخازن الكلیة منذ 
 .ضمن االصنــــــــــــــــــــــــاف الراكــــــــــــــــده و سوف یتم المسائلة عنھا من قبل الجھاز المركزى 

 - : القرار  
  .وتسلم العھدة الى مسئول قسم االعالم بالكلیة على تخصیص غرفة  وافق مجلس الكلیة

  
عبدالعظیم  أحمد عبدالعظیم المفوض بأعمال رئیس قسم الجغرافیا بشأن موافقة مجلس القسم / د.كتاب السید أ .4

 :باالجماع على ترشیح كل من  1/8/2017في
 )جیوموفولوجیا(تخصص نورالدین محمد زكى كامل  للتعیین في وظیفة مدرس مساعد جغرافیة طبیعیة / السید -
جغرافیة (ھبھ عزاز عبدالغنى الطویل  للتعیین في وظیفة مدرس مساعد جغرافیة بشریة تخصص / السیدة -

 )التجارة
 - : القرار  

مدرس مساعد ) 1(لجنة للمفاضلة في ترشیح عدد) 2(یعاد الى مجلس القسم لتشكیل عدد 
مدرس جغرافیة بشریة  من ) 1(ـــــــــــــــــــــــــة طبیعیــــــــــــــــــــة و عدد تخصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــص جغرافیـ

  .أساتذة القسم كل في تخصصھ 
  
  
  

  :موضوعات شئون الطالب :    ًاخامس
  

  
  .موضوعات اإلحاطة والتصدیق: أوًال

 :أحیطت اللجنة باآلتي: موضوعات اإلحاطة .1
ین    1.1 ة الممتحن وعات لجن ي ُعقِ  : موض ق    الت ین المواف وم اإلثن ي      7/8/2017دت ی رت ف د نظ ة ق ت اللجن وكان

 :الحالتین التالینین
ؤون      " نادیة سامي حسین محمود عشبة/ "حالة الطالبة 1.1.1 ن ش ة المذكورة م ف الطالب فقامت باستدعاء مل

دل  الطالب، وبفحصھ تبیَّن أن الملف ُمضمَّن بھ عدة تقاریر طبیة تفید أن ذكاء الطالبة دون المتوسط بم ع
، وأنھا تعاني من قلق نفسي وضعف بالقوى العقلیة، ومن ثم ینطبق )بینیة الصورة الرابعة(درجة ) 65(

ة              د اإلعاق ا یؤك تھا بم ة العامة خاص ھادة الثانوی َمت ش ا ُوِس دمج، كم ة ال ة لسیاس ا القواعد المنظم علیھ
ا   وعلیھ ارتأت اللجنة احتساب الدرجة النھائیة في الُمق.الذھنیة للطالبة ة بم ررات التي رسبت فیھا الطالب

ا           ار إلیھ ة الُمش اریر الطبی ي التق واردة ف ذكاء ال بة ال ع نس ت    65أي (یتالئم م ). درجة  100درجة ولیس
  :وتأسیًسا على ذلك ُتعدَّل درجات الطالبة في المواد التي رسبت فیھا كاآلتي

  الُمقرر  م
ة   ة الطالب درج
ار  ى اعتب عل
ة   ة النھائی الدرج

ا     احتساب ة وفًق الدرجة الطالب
ا   للحد األقصى لمستوى ذكاءھ

  )درجة 65(وھو 
ي   درجات الت ال
اف   ستض
ررات  للُمق

ة  ة الطالب حال
افة    د إض بع
درجات  ال
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100  
  المعادلة

الدرجة على 
اعتبار الدرجة 

  )65(النھائیة 

ا   بة فیھ الراس
اء  ة بن الطالب
ة   ى الٌمعادل عل

  السابقة

  المذكورة

  صفر  ماعمدخل إلى علم االجت  )1(
  

  ج.ض  صفر  صفر  صفر

  23  السكان والُمجتمع  )2(
  

  ض  36  13  35.38

  13  نصوص بلغة أجنبیة  )3(
  

  ج.ض  20  7  20

  38  قضایا السیاسة والُمجتمع  )4(
  

  مقبول  56  21  58.46

  35  جغرافیا عامة  )5(
  

  مقبول  54  19  53.84

ع  "ادة وبناء على ذلك وبعد تطبیق قواعد الرأفة ُترفع الطالبة في م  ـ   " السكان والُمجتم تفید ب ) 14(لتس
ا       "مقبول"درجة لتتعدل حالتھا في المادة المذكورة إلى  ادتین ھم اع بم م اإلجتم ة بقس ة الثانی ، وُتنقل إلى الفرق

اع  " م االجتم ادة  "مدخل إلى عل ة   "، وم ة أجنبی وص بلغ ى       ". نص ابقة عل ق القواعد الس ة بتطبی وتوصي اللجن
  .    تالحاالت المماثلة إن وجد

أحیطت اللجنة علًما، وقد وافقت على تطبیق المعیار السابق على جمیع الُمقررات التي نجحت فیھا الطالبة، : قرار اللجنة
ذكورة          ة الم دیرات الطالب رورة مراعاة إحتساب درجات وتق ى ض ولیس على الُمقررات التي رسبت فیھا، كما أكدت عل

  .  على نفس المعیار السابق طرحھ) وكل الحاالت الُمتطابقة معھا(ُمستقبًال 
  .وافق المجلس: قرار مجلس الكلیة

  
  :القیاس والتقویم -MIS -الجودة : موضوعات وحدات: ثانًیا

 :عصام وھبان الُمدیر التنفیذي للوحدة إلى ما یلي/ أشار السید الدكتور: فیما یتعلق بوحدة الجودة .2
ن       2.1 ة ع تراتیجیة لألقسام العلمی ط االس بة للخط الي    بالنس امعي الح ام الج ام     2018-2017الع وى األقس دمھا س م ُیق ل

 . التاریخ، اللغة اإلنجلیزیة، واآلثار والدراسات الیونانیة والرومانیة: التالیة
ام    2017-2016بالنسبة للتقریر السنوي عن العام الجامعي السابق  2.2 وى أقس ة    : لم یقدمھ س اریخ، الفلسفة، اللغ الت

 .اآلثار والدراسات الیونانیة والرومانیة، واللغات الشرقیةاإلنجلیزیة، الجغرافیا، 
وى        2.3 دمھا س م یق دریس ل ة الت ري، د  / د: بالنسبة لملفات اإلنجاز الخاصة بأعضاء ھیئ ن سالم، د  / عصام المص / أیم

  .صابر صادق
ة رار اللجن ي  : ق ام الماض ن الع ا ع ع تقاریرھ م ترف ي ل ة الت ام العلمی ى األقس ا ) 2017-2016(عل وخططھ

وكذا أعضاء ھیئة التدریس الذین لم یرفعوا ملفات إنجازاتھم أن ) 2018-2017(الستراتیجیة عن العام الحالي ا
  .یقوموا برفعھا لوحدة ضمان الجودة بالكلیة في غضون أسبوع من تاریخھ
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  .وافق المجلس: قرار مجلس الكلیة
  

 . الجامعي عدا قسم اللغة اإلنجلیزیةلم ترفع لھ أي من األقسام العلمیة تقاریر فحص الكتاب : الموضوع 2.4
  .على األقسام العلمیة رفع التقاریر المذكورة بحد أقصى نھایة شھر أغسطس: قرار اللجنة

  .وافق المجلس: قرار مجلس الكلیة
 

 .بشأن تقدیم األقسام العلمیة توصیف ُمقررات الفصل الدراسي الثاني لوحدة ضمان الجودة: الموضوع 2.5
  .ألقسام العلمیة التي لم ترفع توصیفات الُمقررات رفعھا بحد أقصى نھایة شھر أغسطسعلى ا: قرار اللجنة

  وافق المجلس: قرار مجلس الكلیة
  

 ھناك تجھیز لعقد دورة تثقیفیة عن الجودة لكٍل من أعضاء ھیئة التدریس والطالب: الموضوع 2.6
یا المعلومات إلى ما چنفیذي لوحدة تكنولوأحمد عطیة الُمدیر الت/ أشار السید الدكتور:  MISفیما یتعلق بوحدة  .3

 :یلي
 20/7/2017بدًءا من یوم الخمیس الموافق  2017-2016تم إعالن نتائج االمتحانات الدراسیة للعام الجامعي  3.1

ة وال      ام للفرق دیر الع على البوابة اإللیكترونیة للكلیة بإظھار النتیجة بدون تقدیرات المواد الدراسیة وال التق
للضعیف، ) X(للناجح في المادة، وعالمة ) √( التقدیر التراكمي، واقتصر إعالنھا على عالمة مجموعھا وال

وقد . للضعیف جًدا، وھذا لوجود ُمشكلة في إعالن النتیجة بالتقدیرات في البرنامج الُمستخدم) XX(وعالمة 
دء    حل الُمشكلة ولكن دون جدوى، وقد كانت ا) MIS(حاولت النظم اإلداریة للجامعة  ى استعداد للب لكلیة عل

ولكن انتظرنا لحل الُمشكلة، ولما لم ُتحل أعلنا النتیجة بالحالة  16/7/2017في إعالن النتائج من یوم األحد 
 . الُمشار إلیھا

ا     3.2 ك بإقتناءھ امھا، وذل ین بأقس دد الُملتحق الب الُج ي للط یق اإللیكترون اه للتنس و اإلتج وة نح ة خط ذت الكلی اتخ
ار          برنامًجا إلیكت ة إختی ئ بطاق ب مل یح للطال ب اإللتحاق،  ویت وي طل ا یح رونًیا یقوم بدور تسلیم الطالب ملًف

ع              د رف ومي ، وبع ھ الق ق رقم ن طری ھ ع ن ھویت د م د التأك ك  بع ة، وذل القسم العلمي التي تحوي أقسام الكلی
امج   صورة شخصیة لھ توطئة إلصدار كارنیھات الطالب من خالل برنامج طباعة الكارنیھات ا   ق بالبرن لُملح

ى الُمسجلة          . المذكور اتھم األول ا لرغب ة وفًق ى األقسام العلمی كما یقوم البرنامج بعد ذلك بتشعیب الطالب عل
 .ببطاقة إختیار القسم العلمي

  
 : فیما یتعلق بوحدة القیاس والتقویم .4
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المنافسة محلیأ و اقلیمًیا من خالل برامج دراسیة متمیزة فى 
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القیاس والتقویم خالل الفصل  بدور أبوجنینة ُمتضمًنا تقریر تفصیلي عن إنجازات وحدة/ كتاب الدكتورة: الموضوع 4.1
د         2017-2016الدراسي الثاني للعام الجامعي  ي، وق یم اإللكترون راء التقی ة إج م مرحل داد ث ة اإلع م بدایًة من مرحل

 . قدمت سیادتھا عدة ُمالحظات وتوصیات
  .أحیطت اللجنة علًما: قرار اللجنة

  .أحیط المجلس علًما: قرار مجلس الكلیة
 

قسام العلمیة بعض أعضاءھا لالنتظام بدورة تدریبیة عن آلیة تصحیح اإلختبارات اإللیكترونیة ترشیح األ: الموضوع 4.2
ن        / تحت إشراف الدكتوره ادي ع ة االعتی س الكلی رار مجل ًذا لق ك تنفی بدور جنینة مدیر وحدة القیاس والتقویم؛ وذل

ة       شھر یولیو، والذي ھدف دریس بالُكلی ة الت اء ھیئ اس      إلى تكوین كوادر من أعض ل بوحدة القی ة للعم ون داعم تك
 .والتقویم

  الُمرشَّح  القسم الُمرشِّح  م

  أیمن محمد سالم/ د  التاریخ  1
  عبد الباسط ریاض محمد/ د

  منى محمود عثمان/ د  الفسلفة  2
  رشا محمود رجب/ د

  عبد العظیم أحمد عبد العظیم/ د.أ  الجغرافیا  3
  عالء عزت شلبي/ د.أ

  سماح الصاوي/ د  اسات الیونانیة والرومانیةاآلثار والدر  4
  شیرویت فضل/ د

  إیمان فایز رضوان/ د  اللغة العربیة  5
  محمد رضا محفوظ/د

  خالد شحاتھ / د  االجتماع   6
  نھا غالي / د

رار دكتوره: الق ف ال د  / تكلی ى أن ُتح ذكورة عل دورة الم د ال ویم بعق اس والتق دة القی دیر وح ة م دور أبوجنین د ب
دكتور  ذي لوحدة ضمان       / سیادتھا الموعد والمكان الُمناسب لعقدھا بالتنسیق مع ال دیر التنفی ان الم عصام وھب

اء   2017/ كما ُیطبق قرار مجلس الكلیة االعتیادي عن شھر یولیو.الجودة بالنسبة لألقسام التي لم ُترشِّح أعض
رشیح القسم العلمي للكوادر البشریة المطلوبة فإنھ أنھ في حال عدم ت: "لھا لإلنتظام في الدورة المذكورة ونصھ

ة     ارات إلیكترونی ع اختب ي   "ال یحق للقسم العلمي وض ام ھ رقیة،     : "، وھذه األقس ات الش ة، اللغ ة اإلنجلیزی اللغ
وفي ھذا الصدد یتم مخاطبة األقسام العلمیة التي لم ُترسل ترشیحاتھا مرة أخرى، إلرسال .،السیاسة)ح.ل(اآلثار 

  .ھا في غضون أسبوع فقط من تاریخھ، كفرصة أخیرة لھم للترشیحترشیحات
  وافق المجلس: قرار مجلس الكلیة
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  شروط قبول الطالب الُجُدد باألقسام العلمیة للكلیة: ثالثًا
ص     : الموضوع .5 دریس بتخص ة الت ة   "ُمذكرة أعضاء ھیئ ریة القدیم ار المص ون عدد     " اآلث ا أن یك البون فیھ ُیط

خمسمائة طالب كحد أقصى مساواة للقسم في ذلك مع معظم أقسام ) 500) (ح.ل(بقسم اآلثار الطالب الُملتحقین 
 .الكلیة
ولین بقسم    : القرار داد المقب أقرت اللجنة قرارھا السابق في ھذا الشأن، وأكدت على أن یكون الحد األقصى ألع

  ).طالب 250(اللغة اإلنجلیزیة ھو 
  

عدا قسم اللغة اإلنجلیزیة فیكون –على أن تتساوى كافة األقسام العلمیة  وافق مجلس الكلیة: قرار مجلس الُكلیة
اوى    500في الحصول على نصاب متساوي من الطالب الُجدد وذلك بحد أقصى  -طالًبا 250(نصابھ  ب یتس طال

  .في ذلك األقسام القدیمة والحدیثة
  

 :یة للكلیةقبول الطالب الُجُدد بالشعب التخصصیة داخل األقسام العلم: رابعًا
ن   -بقیة األقسام العلمیة للكلیة  استكملت اللجنة اإلطالع على الشروط المرفوعة لھا من: الموضوع .6 م تك والتي ل

ذي أعده     -قد وافت اللجنة بشروطھا وذج ال فیما یختص بقبول الطالب بالشعب التخصصیة بھا، وذلك وفًقا للنم
ول        روط القب اءت ش د ج أن، وق ذا الش ة   "بشعبة  رئیس اللجنة في ھ ة القدیم ات األوروبی ار   " الدراس بقسم اآلث

 :والدراسات الیونانیة والرومانیة كاآلتي
  المعاییر والشروط التي وضعھا القسم  المعاییر والشروط  م

)1(  
ن     عبة م الب الش دد ط ة لع بة المئوی النس

  :إجمالي طالب الشعبة العامة
ن        25 عبة م الب بالش دد الط الي ع ى إلجم د أقص ب كح طال
م  الن ى بالقس ة األول ى  + اجحین بالفرق ولین إل الب المح الط

م      ذي ت ة وال ة والالتینی ات الیونانی م الدراس ن قس عبة م الش
  . تعلیق الدراسة بھ

  جید  التقدیر العام لنجاح الطالب  )2(
  نعم  ؟)موجھ-عادي(ھل ُیقبل طالب االنتساب   )3(
  اللغة الیونانیة  )1(  مواد التخصص بالشعبة  )4(

  ینیةاللغة الالت )2(
  جید  :الحد األدنى لتقدیر مواد التخصص  )5(
ذكور؟       )6( الب ال دد الط ھل ھناك حد أقصى لع

  ال  ):ُتذكر النسبة المئویة(

اث؟        )7( الب اإلن دد الط ى لع د أقص ھل ھناك ح
  ال  )ُتذكر النسبة المئویة(

  تقدیرات مواد النخصص  .نقاط الُمفاضلة في حال التساوي  )8(
  -  ا القسمشروط أخرى یضعھ  )9(

  .وافقت اللجنة: قرار اللجنة
  .وافق المجلس: قرار مجلس الكلیة

 
كتاب مجلس قسم الفلسفة بشأن موافقتھ على تشكیل لجنة إجراء االمتحانات الشفوبة والتحریریة : الموضوع .7

/ د: نالخاصة بقبول الطالب الجدد بشعبة السیاسة بقسم الفلسفة والمسئولة عن إعداد وتنظیم ذلك من كٍل م
 .زینب حمیدة عبد العزیز/ دعاء طھ البیَّار، أ/ منى محمود عثمان، د/ إبراھیم ُمصطفى إبراھیم، د
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  :رؤیة الكلیة 
تتطلع الكلیة إلى أن تكون مؤسسة تعلیمیة وبحثیة معتمدة تحتل 

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

 .  المستدامة للمجتمع

  .أحیطت اللجنة علًما: قرار اللجنة
  

  :قرار مجلس الكلیة
  .وافق المجلس 

  
 كتاب مجلس قسم االجتماع بشأن موافقتھ على تشكیل لجنة لقبول الطالب بشعبة اإلعالم للعام: الموضوع .8

السید / د: مكونة من السادة أعضاء ھیئة التدریس اآلتي أسماؤھم على النحو التالي 2017/2018الجامعي 
 .نھا عبد المقصود غالي/ حمدي علي أحمد، د/ شحاتھ السید، د

  .أحیطت اللجنة علًما: قرار اللجنة
  

  .أحیط المجلس علًما: قرار مجلس الكلیة
 

دمین لشعبة      كتاب مجلس قسم الجغرافیا : الموضوع .9 ات الُمتق ص طلب ة فح بشأن موافقتھ على إعادة تشكیل لجن
) األستاذ بالقسم(عبد العظیم أحمد عبد العظیم  / د.أ: من كٍل من 2017/2018الخرائط والمساحة للعام الجامعي 

ن محمد زكي نور الدی/ ، أ)ُمدرس مادة(ھبة عزاز عبد الغني الطویل / ، أ)األستاذ بالقسم(یاسر أحمد السید / د.أ
 ).ُمدرس مادة(

  .أحیطت اللجنة علًما: قرار اللجنة
  

  .أحیط المجلس علًما: قرار مجلس الكلیة
  

 : التقاریر المرفوعة من األقسام: خامسًا
وع  .10 و         : الموض ھر یونی ادي عن ش ة اإلعتی رار مجلس الكلی ى ق د عل ي     2017/التأكی اریر الت اذج التق اد نم باعتم

اب الجامعي    اقترحھا رئیس اللجنة، فیما  ة الكت ر مراجع د  . یختص بتقریر مسؤلوا الدعم الطالبي، وتقری والتأكی
 .على عدم قبول أي تقاریر لم تلتزم بالمضمون والشكل العام للنماذج المذكورة

ة بالجلسة     : قرار اللجنة ة وإلیكترونی وافقت اللجنة، كما تسلَّم أعضاء اللجنة ُنسًخا من التقاریر المذكورة ورقی
  .ذاتھا

  .وافق المجلس: قرار مجلس الكلیة
 

وع .11 ة     : الموض ة الُمعاون دریس والھیئ ة الت اء ھیئ ادة أعض ة أداء الس اریر متابع ام  : تق وى أقس دمھا س م یق : ل
 .الجغرافیا،والتاریخ،والفلسفة ،اللغات الشرقیة

میة عن تقدیم التقاریر ُیرفع األمر لمجلس الُكلیة للنظر في أسباب عزوف السادة رؤساء األقسام العل: قرار اللجنة
  .المذكورة
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  :رؤیة الكلیة 
تتطلع الكلیة إلى أن تكون مؤسسة تعلیمیة وبحثیة معتمدة تحتل 

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

 .  المستدامة للمجتمع

زام          : قرار مجلس الكلیة دم اإللت باب ع ر رسمي عن أس ع تقری ا لرف دم تقاریرھ ُمخاطبة األقسام العلمیة التي لم ُتق
 .برفع التقاریر المذكورة خاصة أنھ من أساسیات عمل رئیس مجلس القسم العلمي

 
رر  : الموضوع .12 ا : "كتاب مجلس قسم التاریخ بإسناد ُمق دیم    آث ى الق رق األدن ة  " (ر وحضارة الش ة الرابع  -الفرق

د  / فایزة محمود صقر إسقاًطا من الدكتور/ لألستاذة الدكتوره) الفصل الدراسي األول -شعبة اآلثار المصریة عب
 .الباسط ریاض

رر     / وافقت اللجنة على أن ُیسند للسید الدكتور: قرار اللجنة اض ُمق ط ری د الباس ة  ""عب ع أثری ة  الف" (مواق رق
ل الدراسي األول   -شعبة اآلثار المصریة -الثالثة ن أ  ) الفص قاًطا م قر  / د.إس ایزة ص تفظ د . ف ابر صادق   / ویح ص

  .بالُمقررات التي أسِندت إلیھ والتي أقرتھا اللجنة في مجلسھا عن شھر یولیو
  .وافق المجلس: قرار مجلس الكلیة

 
وع .13 ى  : الموض ة عل أن الموافق ا بش م الجغرافی س قس اب مجل ف أ كت رر / د.تكلی دریس ُمق ادر بت د الق د عب : محم

 ).الشعبة العامة -الفرقة الرابعة" (البحث المیداني"
  .وافقت اللجنة: قرار اللجنة

  .وافق المجلس: قرار مجلس الكلیة
 

ف د  :الموضوع .14 ى تكلی رر     / كتاب مجلس قسم الجغرافیا بشأن الموافقة عل دریس ُمق الب بت روع  "مرفت غ المش
 ).شعبة الخرائط -رقة الرابعةالف" (التطبیقي

  .وافقت اللجنة: قرار اللجنة
  .وافق المجلس: قرار مجلس الكلیة

  
ل الدارسي             :الموضوع .15 ررات الفص ع ُمق أن توزی ة بش ة والرومانی ات الیونانی ار والدراس اب مجلس قسم اآلث كت

 .2017/2018الثاني للعام الجامعي 
  .وافقت اللجنة: قرار اللجنة

  .وافق المجلس :قرار مجلس الكلیة
  

-2017تعدیل تشكیل تدریس مواد قسم اللغات الشرقیة وآدابھا للفصل الدراسي األول للعام الجامعي :الموضوع .16
 ).وفق المعروض(2018

  .وافقت اللجنة: قرار اللجنة
  .وافق المجلس: قرار مجلس الكلیة
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  :رؤیة الكلیة 
تتطلع الكلیة إلى أن تكون مؤسسة تعلیمیة وبحثیة معتمدة تحتل 

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

 .  المستدامة للمجتمع

ل    :الموضوع .17 یة للفص ررات الدراس ع الُمق امعي     كتاب مجلس قسم االجتماع بشأن توزی ام الج الدراسي األول للع
 ).وفق المعروض( 2017-2018

  .وافقت اللجنة: قرار اللجنة
  ..وافق المجلس: قرار مجلس الكلیة

 
ا  : الموضوع .18 ة لھ ن       : رفع األقسام العلمیة برامج الزیارات المیدانیة التابع ن أي م رامج المذكورة م ع الب م ُترف ل

الجغرافیا، وذلك -التاریخ-االجتماع: زیارات میدانیة، وھي أقساماألقسام العلمیة التي تتضمن بعض تخصصاتھا 
 . بتقدیم برامجھا عن ذلك 3/7/2017بالرغم من ُمخاطبة تلك األقسام بتاریخ 

  . توجیھ اللوم لرؤساء األقسام أو القائمین بأعمالھم الذین لم یرفعوا تقاریرھم بھذا الخصوص: قرار اللجنة
  .جلسوافق الم: قرار مجلس الكلیة

 
ادي   : الموضوع .19 كتاب مجلس قسم الجغرافیا بشأن اتخاذه قراًرا بعدم تفعیل الدراسة المیدانیة لعدم وجود دعم م

البحث  "شعبة المساحة، " مشروع تخرج"، و"الجیوموفولوجیا"بالرغم من وجود ُمقررات تستلزم ذلك مثل 
 .للشعبة العامة" المیداني

ررات    ُمخاطبة الجامعة بضرور: قرار اللجنة ة للُمق ة الالزم ة توفیر الدعم المادي الالزم لتفعیل الدراسة المیدانی
  .المذكورة

  .وافق المجلس: قرار مجلس الكلیة
 

امعي  / كتاب مجلس قسم اللغة اإلنجلیزیة بشأن إلغاء انتداب د:الموضوع .20 دالیا عبد الوھاب مسعود في العام الج
و         على أن ُیسند تدریس الُمقررات التي 2017-2018 ى النح زمالء بالقسم عل ى ال ھا عل كانت سُتنتَدب لتدریس
 :اآلتي
ٍل من  " االنتساب "ُمقرر ) + أدب ولغة -الفرقة الثالثة" (قراءة"ُیسند ُمقررا  - وان، أ  / د: لك اجي رش . ن

 )متصلة-س 4(دعاء رمضان 
 )متصلة -س 2(اب بسمة دی. نھلة نجیب، أ/ د: لكٍل من) أدب ولغة -الفرقة الثالثة" (مقال"ُیسند ُمقرر  -

  .وافقت اللجنة: قرار اللجنة
  .وافق المجلس: قرار مجلس الكلیة

 
ن  المر" اآلثار المصریة القدیمة"وتخصص "التاریخ القدیم"ُمذكرتا تخصص : الموضوع .21 فوعتان المرفوعة م

اریخ    ( دالعزیزأحمد عب/ د.أ س قسم الت یس مجل ا بإسناد ُمق       ) رئ ي أوالھم ص األول ف ب التخص ي طال ررات والت
في . إلیھ إحتكاًما إلى توصیفھا ولیس ألكوادھا) مصر القدیمة، السودان القدیم، الشرق األدنى(الحضارة القدیمة 

اقض    ود تن ا لوج ا ألكوادھ ھ إحتكاًم ا إلی ررات ذاتھ ناد الُمق اني بإس ص الث ب التخص ین طال مون –ح ا لمض وفًق
 .بین توصیف الُمقرر وكوده في بعض األحیان -الُمذكرة



    

                                                                                                                                               
        Damanhur universityجامعة دمنھور                                                                                                                         

          Faculty of Art                                 كلیة اآلداب                                                                                               
                                                         

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

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

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

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

  ==========================================================================  
      0453367942فاكس  + ت    -0453367941: ت          ~ 15 ~                          البحیرة  –دمنھور  –األبعادیة –مجمع الكلیات                    

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

 

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

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

ر ةق ھ     : ار اللجن اریخ لكون م الت س قس ا مجل ي رفعھ یة الت ررات الدراس ادتوزیع الُمق ى اعتم ة عل ت اللجن وافق
وبر            ھر أكت ادي عن ش ة االعتی س الكلی رار مجل ع ق ھ م ك لتطابق ونصھ   2017/ المجلس العلمي المختص، وذل

ین " ا تب ا كم ي تتبعھ ررات الت دریس للُمق كیل الت دیم تش ة بتق ام العلمی تص األقس ررات  تخ ة بُمق واد الُمرفق األك
ع       ". الالئحة الحدیث   تص؛ لیض ي الُمخ س القسم العلم ى مجل ھ إل وع برمت رد الموض یة ب ع التوص تقبًال–م  -ُمس

ا   الًءا   –حدوًدا فاصلة بین التخصصین وفًقا للمعاییر التي یراھا، ومنھ یس إم ا ول ررات ذات    -إقتراًح ناد الُمق إس
تي ُتدَرس بقسم التاریخ لتخصص التاریخ القدیم بھ، وإسناد الُمقررات ال"بحضارة مصر والشرق األدنى"الصلة

  .ذاتھا التي ُتدرس بقسم اآلثار لتخصص اآلثار بھ
  .وافق المجلس: قرار مجلس الكلیة

 
وع .22 ھ   : الموض دریس ب ة الت اء ھیئ ادة أعض ض الس داب بع ى انت ة عل أن الموافق فة بش م الفلس س قس اب مجل كت

 :قسم العلوم اإلجتماعیة كاآلتي -یة التربیة لتدریس بعض الُمقررات بكل
  عدد الساعات  عدد الُمقررات  اسم الدكتور  م
  12  3  محمد رضا عبد الفتاح/ د  1
  6  2  رشا محمود رجب/ د  2
  14  4  حسام محمد رحومة/ د  3
  10  3  دعاء طھ البیار/ د  4
  4  1  عصام كمال المصري/ د  5

  .وافقت اللجنة: قرار اللجنة
  .وافق المجلس: الكلیةقرار مجلس 

 
محمد محفوظ / أحمد شتیة بدیًال عن الدكتور/ كتاب مجلس قسم اللغة العربیة بشأن ترشیح الدكتور: الموضوع  .23

 .2017/2018بلجنة توزیع القاعات والمدرجات ووضع الجداول الدراسیةللفصل الدراسي األول للعام الجامعي 
  .وافقت اللجنة:قرار اللجنة

  .وافق المجلس: یةقرار مجلس الكل
  

  :االنتدابات: سابعًا
وع .24 دب د  : الموض ى ن ة عل أن الموافق اریخ بش م الت س قس اب مجل دیم   / كت اریخ الق تاذ الت ر أس و النض دي أب وف

ة  الُمساعد لتدریس لي           -أربع ُمقررات بكلیة التربی ن الفص ل دراسي م ل فص ررین لك ع ُمق ادات بواق ة الس جامع
، وبواقع أربع ساعات لكل ُمقرر، وھو ما ُیعادل ثماني ساعات أسبوعًیا، 2017/2018الدراسیین للعام الجامعي 

 .على أن یكون یوم االنتداب الثالثاء من كل أسبوع
  .وافقت اللجنة: قرار اللجنة

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

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

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

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

 .  المستدامة للمجتمع

  
در   / كتاب مجلس قسم االجتماع بشأن ترشیح السید الدكتور : الموضوع .25 ومي، لت د بی م   مجدي أحم رر عل یس ٌمق

نھا غالي، / االجتماع السیاسي، بالفرقة الثانیة، بقسم السیاسة، بواقع ثالث ساعات، وترشیح السیدة الدكتورة 
 .لتدریس ُمقرر السیاسة واإلعالم، بالفرقة األولى، بقسم السیاسة، بواقع ساعتین

  .وافقت اللجنة: قرار اللجنة
  .وافق المجلس: قرار مجلس الكلیة

وع .26 دكتور   :الموض ید ال دب الس أن ن اع بش م االجتم س قس اب مجل ة  / كت ة كلی دریس لطلب د للت ي أحم دي عل حم
ریض ع     -التم ة، بواق ة الثانی اع، الفرق م االجتم یات عل رر أساس اني، ُمق ي الث ل الدراس ور، للفص ة دمنھ بجامع

 .ساعتین أسبوعیًا، على أن یكون یوم االنتداب السبت من كل أسبوع
  .ت اللجنةوافق: قرار اللجنة

  .وافق المجلس: قرار مجلس الكلیة
  

  :الموضوعات الُمتعلقة باالمتحانات التحریریة: ثامًنا
وع  .27 ات تخ  : الموض ون امتحان أن تك ا ب ة ُمقترًح یس اللجن رض رئ ى   ع ین عل الب الدارس ل للط نوات النق ات س لف

 .الالئحة الجدیدة تزامًنا مع امتحانات دور مایو أو قبلھا ُمباشرًة، وذلك تفادًیا لبعض المشاكل الفنیة 
تم   :قرار اللجنة ة، ی وافقت اللجنة، ونظرًا لتأخر ورود قرارات المجلس االستئنافي الخاص بطالب الفرقة الرابع

  .17/9/2017ور سبتمبر لیكون یوم األحد تعدیل موعد امتحان د
  .وافق المجلس: قرار مجلس الكلیة

 
ان     : 2017-2016اعتماد تشكیل تصحیح امتحانات دور سبتمبر للعام الجامعي  : الموضوع .28 ع تشكیل لج م یرف ل

 .التصحیح سوى قسم اللغة اإلنجلیزیة
  .في غضون أسبوع من تاریخھ على األقسام العلمیة أن ترفع تشكیل اللجان المذكورة:قرار اللجنة

  .وافق المجلس: قرار مجلس الكلیة
 

 :ترتیب ُمقررات جدول امتحان دور سبتمبر: الموضوع .29
  .ھو ذاتھ ترتیب جدول إمتحان الفصلین الدراسیین األول والثاني: قرار اللجنة

  .وافق المجلس: قرار مجلس الكلیة
  
  

 :2017/2018اسیة بالكلیة للعام الجامعي لجنة اللوائح والمناھج الدربفیما یتعلق : عاشًرا
 .تشكیل اللجنة: الموضوع  .30

  : وافقت اللجنة على أن تتشكل اللجنة من كٍل من: القرار



    

                                                                                                                                               
        Damanhur universityجامعة دمنھور                                                                                                                         

          Faculty of Art                                 كلیة اآلداب                                                                                               
                                                         

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

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

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

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

  ==========================================================================  
      0453367942فاكس  + ت    -0453367941: ت          ~ 17 ~                          البحیرة  –دمنھور  –األبعادیة –مجمع الكلیات                    

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

 

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

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

 .  المستدامة للمجتمع

  الوظیفة  االسم  م
  رئیس اللجنة  عبد المنعم مجاھد/ د.أ  )1(
  .رئیس مجلس قسم اللغة اإلنجلیزیة  إیمان الملیجي/ د.أ  )2(
  مجلس قسم الجغرافیا رئیس  عبد العظیم أحمد/ د.أ  )3(
  ممثل قسم اآلثار والدراسات الیونانیة والرومانیة  سماح الصاوي /د  )4(
  ممثل قسم التاریخ   إبراھیم مرجونة /د  )5(
  ممثل قسم اللغة العربیة   أسماء شمس الدین / د  )6(
  )ح.ل(ممثل قسم اآلثار   أحمد سعید/ د.م.أ  )7(
  لغات الشرقیةممثل قسم الل  محمد الفقي/ د.م.أ  )8(
  .ممثل قسم االجتماع  سید شحاتة/ د.م.أ  )9(
  ممثل قسم الفلسفة  حسام رحومة/ د  )10(
  ممثل قسم السیاسة  آیات زكریا / د  )11(

  .وافق المجلس: قرار مجلس الكلیة
  

 :التعلیم المفتوح: حادي عشر
ن   -الفرقة الرابعة –م المفتوح كتاب مجلس قسم الجغرافیا بشأن موافقتھ على تعدیل جدول التعلی: الموضوع .31 ع

 ).وفق المعروض( 2018-2017الفصلین الدراسین األول والثاني للعام الجامعي 
  .وافقت اللجنة: القرار

  .وافق المجلس: قرار مجلس الكلیة
  

ة     : الموضوع .32 ة الرابع ي األول للفرق كتاب مجلس قسم االجتماع بشأن توزیع الُمقررات الدراسیة للفصل الدراس
 ).وفق المعروض( 2018-2017للفصل الدراسي األول للعام الجامعي  -التعلیم المفتوح -االجتماع التطبیقي لعلم

  .وافقت اللجنة: القرار
  .وافق المجلس: قرار مجلس الكلیة

  
 . 2016/2017اعتماد نتیجة التعلیم المفتوح للعام الجامعى : الموضوع .33

  .وافقت اللجنة: القرار
  .فق المجلسوا: قرار مجلس الكلیة

  
 : ٌمقترحات وتوصیات:ثاني عشر

دور  "نجلیزیة باعتمادُمقترح قسم اللغة اال: الموضوع .34 برنامج تأھیلي لإللتحاق بقسم اللغة اإلنجلیزیة بالكلیة، ت
ي   32فكرتھ حول الربط الوجوبي بین قبول الطالب الجدد بالقسم وحضورھم  ساعة تدریسیة لُمقررات بذاتھا ف

ة اإلنج  ص اللغ ع       تخص ى أرب ة عل رر موزع ل ُمق اعات لك ان س ع ثم ررات بواق ع ُمق ى أرب ة عل ة، موزع لیزی
 )وذلك وفًقا للمقترح المعروض). (ساعتان لكل ُمحاضرة(ُمحاضرات 
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  :رؤیة الكلیة 
تتطلع الكلیة إلى أن تكون مؤسسة تعلیمیة وبحثیة معتمدة تحتل 

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

 .  المستدامة للمجتمع

 :رفضت اللجنة الُمقترح الُمقدم لعدة أسباب: القرار
 .روفاتعدم قانونیة الربط بین قبول الطالب بقسم من األقسام واجتیاز ساعات تدریسیة بمص -
 .ترفض اللجنة إثقال كاھل الطالب بمزید من الضغوط المادیة -
ال یوجد متسع من الوقت لتدریس البرنامج المذكور والذي ُحِدد لھ شھر كامل، وذلك ألن قبول الطالب باألقسام  -

ستحیل العلمیة یستغرق األسابیع األول من شھر سبتمبر، وھو ما یتزامن مع بدایة العام الدراسي، و وھو ما ی
معھ تدریس البرنامج في شھر الحق یعقبھ اختیار الطالب الجدد، ألننا سنكون حینئذ على مشارف االمتحانات 

 .الشفویة
و   - امج  وھ د   : "یتعارض أحد شروط قبول الطالب بقسم اللغة اإلنجلیزیة والتي ُضمَِّنت بھذا البرن أن یكون تحدی

مع الشروط التي أقرھا مجلس " وع بمادة اللغة اإلنجلیزیةأعداد المقبولین عن طریق الُمفاضلة بحسب المجم
 . الكلیة وھو أن تكون الُمفاضلة وفًقا للمجموع الكلي، على أن ُینظر لدرجة اللغة النجلیزیة في حال الُمفاضلة

ُیخالف الجواب التنفیذي المرفوع من رئیس مجلس القسم ما ضمنھ البرنامج، ففي حین ُنصَّ بالجواب التنفیذي  -
ب   على حریة الطالب في عدم الحضور، ورد صراحًة بالصفحة الرابعة للبرنامج أنھ یحق للكلیة استبعاد الطال

امج     ررة بالبرن ور الساعات الُمق ا ورد         . إذا لم یلتزم بحض ي القسم، كم ول ف امج للقب از البرن وب اجتی من وج
دة ل   اعات المعتم امج  بالصفحة الخامسة یكون القبول النھائي بعد حضور الس وم     32لبرن دید الرس ساعة وتس

 .الُمحددة
  .وافق المجلس: قرار مجلس الكلیة

  
 .توصي اللجنة بأن یكون امتحان الطالب األكفاء شفوًیا كما ھو معمول بھ في جامعات أخرى: الموضوع .35
 .وافقت اللجنة: قرار اللجنة .36

  .رك للقسم العلمي آلیات وتوقیت عملھاوافق المجلس على أن تتشكل لذلك لجنة ثالثیة، وُیت: قرار مجلس الُكلیة
 

ة       / الُمقترح المقدم من د: الموضوع .37 ات الالزم وفیر االحتیاج أن ت ة بش ریة القدیم أیمن سالم مدرس اآلثار المص
 ).وفق المعروض(لإلعداد للمتحف التعلیمي بالكلیة 

، ونصھ 14/6/2017بتاریخ  تفعیل قرار مجلس الكلیة بھذا الشأن والوارد بمحضر  مجلس الكلیة: قرار اللجنة
  :تشكیل لجنة لتقییم المتحف على وضعھ الحالى من كٍل من

 األستاذ بقسم اآلثار والدراسات الیونانیة والرومانیة بالكلیة  حنان خمیس الشافعى/ د.أ -
 أستاذ اآلثار االسالمیة المساعد بالكلیة    أحمد سعید عثمان. د -
 بالكلیةمدرس االثار المصریة     أیمن محمد سالم. د -

  .أیمن سالم ورفع تقریرھا بھذا الخصوص للعرض على مجلس الكلیة القادم/ على أن تقوم اللجنة بدراسة مقترح د
  .وافق المجلس: قرار مجلس الكلیة  
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  :رؤیة الكلیة 
تتطلع الكلیة إلى أن تكون مؤسسة تعلیمیة وبحثیة معتمدة تحتل 

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

 .  المستدامة للمجتمع

  :شكر وتقدیر: عشر ثالث
ذي لوحدة  -بدور جنبینة / تتقدم لجنة شؤون التعلیم والطالب للسیدة الدكتورة: الموضوع  .38 اس   المدیر التنفی القی

وفریق العمل معھا بأسمى آیات الشكر والتقدیر لجھودھا المتمیزة وإنجازاتھا الملموسة التي أدت إلى  -والتقویم
فقد أحرزت الكلیة تطوًرا في ھذا المجال ُیرد الفضل فیھ إلى سیادتھا كمدیر .نجاح العمل بوحدة القیاس والتقویم

 .تنفیذي للوحدة
  .وافقت اللجنة: القرار
  .وافق المجلس: مجلس الكلیة قرار

 
دعم        / تتقدم اللجنة للدكتور: الموضوع .39 ي ُم ھري واف ر ش ھ تقری دیر لتقدیم كر والتق عصام المصري بخالص الش

 .بالوثائق الداعمة عن یؤكد إلتزامھ بإنجار المھام المطلوبة من سیادتھ
  .وافقت اللجنة: القرار

  .وافق المجلس: قرار مجلس الكلیة
 

ة         تتقد: الموضوع .40 ام بمراجع ي القی د ف ذلوه من جھ ا ب الب لم م اللجنة بالشكر للسادة اإلداریین بقسم شؤون الط
امعي   ام الج اني للع ي الث ل الدراس ائج الفص دان، أ/ أ: وھم   2016/2017نت ال حم ى، أ/ آم رف عیس ى / أش من

محمد مرعي، / امح عید، أس/ طارق أبوقمر، أ/ عایدة عبد العزیز، أ/ عمرو سالم، أ/ نادیة زكي، أ/ أبوشناف، أ
اس،  / حسن عبد الال، أ/ محمود الرجال، أ/ أ:كما تتقدم بالشكر لمن قاموا بعملھم أثناء المراجعة وھم  محمد عب

 .آمال أبوشنب/ مى الحسیني، أ/ باسم أبوحلیمة، أ/ أشرف دراز، أ/ عبد المحسن محمد، أ/ أ
  .وافقت اللجنة: القرار

  .جلسوافق الم: قرار مجلس الكلیة
  

ھ      –مصطفى عمارة / تتقدم اللجنة بالشكر لألستاذ : الموضوع .41 ا بذل باب، لم ة الش المشرف العام على قسم رعای
 .من جھد في النشاط الصیفي بالكلیة، فضًال عن نشاط الخدمة العامة

  .وافقت اللجنة: القرار
  .وافق المجلس: قرار مجلس الكلیة

 
إلداریین بقسم الخریجین لما بذلوه من جھد في سرعة استخراج إفادات تتقدم اللجنة بالشكر للسادة ا: الموضوع .42

نعم، أ / آمال عیسى، أ/ ولید الوكیل، أ/ أ: وھم 2016/2017طالب الفرقة الرابعة للعام الجامعي  / عبیر عبد الم
 .رشا حسین

  .وافقت اللجنة: القرار
 .وافق المجلس: قرار مجلس الكلیة

 



    

                                                                                                                                               
        Damanhur universityجامعة دمنھور                                                                                                                         

          Faculty of Art                                 كلیة اآلداب                                                                                               
                                                         

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

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

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

 .  المستدامة للمجتمع

  :العلیاالدراسات موضوعات :   ًاسادس
  
ة           / خطاب السیدة الدكتورة  .1 ادة تشكیل لجن أن اع وث بش ا والبح ة للدراسات العلی یس الجامع ب رئ ھدى دعبیس  نائ

و واحد       / المناقشة والحكم على رسالة الطالبة  ة عض ن ضمن اللجن ون م مى السید السید محمد مرسى على أن  یك
ة للمناقشة والعضوان اآلخران من األساتذة المتخصصین فقط من األساتذة أعضاء اللجنة التى أقرت صالحیة الرسال
 .في موضوع الرسالة وفقًا للقواعد المنظمة في ھذا الشأن 

 - : القرار  
للعرض  أحمد عبدالعزیز عیسى رئیس مجلس قسم التاریخ  بتشكیل اللجنة/ د.على تكلیف السید أ وافق مجلس الكلیة

  . على مجلس الكلیة القادم 
  

   ات قسم اللغة العربیة وآدابھاموضوع: أوال 
بترشیح أثنین من   2017/  8/  1موافقة مجلس قسم اللغة العربیة وآدابھا فى جلستھ المنعقدة بتاریخ :الموضوع   - 1

مروة / محمد محمود أبوعلى  مقرر للسیمنار و د/ السادة أعضاء ھیئة التدریس لسمینار قسم اللغة العربیة د
 .نار شحاتھ الشقرفى أمینة السیم

 - : القرار  
  .وافق مجلس الكلیة 

  
قسم اللغة  ىبناءً  على موافقة مجلس 2016/2017 الدراسات التكمیلیة للعام الدراسى تیجة اعتماد ن:الموضوع  - 2

  2017/  8/  1بجلستھ المنعقدة فى و الفلسفة العربیة 
 - : القرار  

  .وافق مجلس الكلیة 
  
  ة موضوعات قسم اللغة اإلنجلیزی: ثانیا 

وع  - 1 ل          :الموض ى الفص ة ف واد التالی ة الم م لدراس ة بالقس عبة اللغ ى ش ا لخریج ص خصیص امج المخص البرن
ـالدراس ة     2018/  2017ى األول ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ى المرحل ى ف د تراكم ى جی لوا عل ى أن یحص عل

الفرقة الرابعة ،مختارات  20نقد أدبى ق(رات الست التالیة الجامعیة األولى بالقسم وعلى جید فى كل مقرر من المقر
الفرقة  17/ 16الفرقة الثالثة أدب ،نثر فنى الفرقة الثالثة أدب ، شعر ق  18 -16أدبیة الفرقة الرابعة ، نقد أدبى ق

  )الثانیة أدب ،المسرح الفرقة األولى 
  :القرار 

قررات التكمیلیة لطالب شعبة اللغة بالقسم وذلك إعتبارا موافقة اللجنة بما أن قرار مجلس القسم لتحدید الم
   2017من خریف 

 - : القرار  
  .وافق مجلس الكلیة

 
زى        - 2 ى األدب اإلنجلی م لخریج زى بالقس تیر أدب إنجلی ول بالماجس ة للقب ارات المؤھل د االختب د مواعی تحدی

 (الحاصلین على جید تراكمى 
  أحیطت اللجنة
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  :رؤیة الكلیة 
تتطلع الكلیة إلى أن تكون مؤسسة تعلیمیة وبحثیة معتمدة تحتل 

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

 .  المستدامة للمجتمع

 - : القرار  
  . واعالن المواعید على الموقع االلكترونى للكلیة  ةوافق مجلس الكلی

  
  موضوعات قسم االجتماع :ثالثا 

وع  - 1 ة    : الموض م للطالب ة والحك ة المناقش یكل لجن وع    / تش ى موض راھیم ف داوى إب رین ھن ة  " نس ة الوظیف فاعلی
ة  :االتصالیة إلدارة العالقات العامة بشركات البترول المصریة  دكتواره بنظام     لن" دراسة میدانیة مقارن ل درجة ال ی

ق         اء المواف وم األربع دة ی اع بجلستھ المنعق  2017/  8/  2الساعات المعتمدة بناًء على موافقة مجلس قسم االجتم
  :وتتكون اللجنة من 

یدة أ - ابر  / د.الس د ج امیة محم اع           س م االجتم تاذ عل ة اآلداب   –أس اھرة -كلی ة الق                    جامع
  مناقشا ورئیسا 

ید أ  - طفى        / د.الس ف مص ود یوس الم      محم ة االع ة كلی ات العام تاذ العالق اھرة   –أس ة الق               جامع
  مناقشا   

      جامعة القاھرة –أستاذ العالقات العامة كلیة االعالم    ىسلوى محمد یحیى العوادل/ د.أالسیدة  -
   مشرفا

اعد                 ناجى ابراھیم بدر            / السید د - اع المس ة اآلداب   –أستاذ علم االجتم ور     –كلی ة دمنھ     جامع
  مشرفا 

  وافقت اللجنة:القرار 
 - : القرار  

  .وافق مجلس الكلیة 
  
  
شیماء / نظام الساعات المعتمدة المقدمة من الطالبة  –تسجیل خطة الستكمال متطلبات درجة الدكتواره : الموضوع   -2

ور أ  د  تیم وان   محم ولیلى بعن ى ال د عل ة    : "حم ا األمنی اب وتبعاتھ اھرة االرھ یولوجیة لظ اد السوس ة " " ألبع دراس
  :وذلك تحت إشراف " استطالعیة حول اتجاھات الرأى نحو اإلرھاب 

  جامعة دمنھور  –مجدى أحمد بیومى أستاذ علم االجتماع المساعد بكلیة اآلداب / د.أ -
  جامعة دمنھور  –جتماع بكلیة اآلداب خالد السید شحاتھ مدرس علم اال/ د -

  وافقت اللجنة :القرار 
 - : القرار  

  .وافق مجلس الكلیة 
  
یاسمین طھ أحمد حسن ، المسجلة / إعادة تشیكل لجنة المناقشة والحكم على رسالة الماجستیر الطالبة : الموضوع  - 3

وعى      العوامل " لنیل درجة الماجستیر فى األدب قسم االجتماع فى موضوع  ل التط ة العم ى ثقاف ؤثرة عل االجتماعیة الم
دة      " دراسة میدانیة مقارنة :لدى الشباب فى المجتمع المصرى  تھ المنعق اع بجلس م االجتم بناء على موافقة مجلس قس

  :وتتكون لجنة المناقشة والحكم من .  2017/  8/  2فى 
رامخ    / السید الدكتور - د ال ید محم اع     الس اع المس م االجتم تاذ عل ة اآلداب   –د أس ا     –كلی كندریة     رئیس ة االس جامع

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

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

 .  المستدامة للمجتمع

  جامعة دمنھور   –كلیة اآلداب  –أستاذ علم االجتماع المساعد مجدى أحمد بیومى / السید الدكتور  -
  مناقشا  

     جامعة دمنھور  –كلیة اآلداب  –أستاذ علم االجتماع المساعد       حمدى على أحمد/ السید الدكتور -
  مشرفا

  .وافقت اللجنة :ر القرا
 - : القرار  

  .وافق مجلس الكلیة 
  

وع  -4 ة  : الموض تیر للطالب ة الماجس نح درج ى    / م اع ف م االجتم ن قس ى اآلداب م ود ف نعم محم د الم ام عب دا عص ران
رة   :اتجاھات وأنماط الجریمة فى المجتمع المصرى : "موضوع  ى الفت ى   )"  2013 -2009(دراسة تحلیلیة ف اء عل بن
م   2017/  5/  10علما بأن المناقشة تمت بتاریخ  2017/  8/  2جلس قسم االجتماع بجلستھ المنعقدة فى موافقة م وت

  .إجراء التصوبیات 
 - : القرار  

  .وافق مجلس الكلیة 
  
وع  -5 ة: الموض دكتواره للطالب ة ال نح درج م  / م ن قس ى اآلداب م م  ف اعد بالقس درس المس ع الم دفتحى بلب حر أحم س

دراسة تحلیلیة لتقاریر البرنامج االنمائى ""واقع االستدامة االجتماعیة فى المجتمع المصرى : "موضوع  االجتماع فى
ن    رة م ى          )  2015 -2001(للفت دة ف تھ المنعق اع بجلس ة مجلس قسم االجتم ى موافق اًء عل أن    2017/  8/  2بن ا ب علم

  .وتم إجراء التصوبیات  2017/  7/  1المناقشة تمت بتاریخ 
  وافقت اللجنة:ر القرا

 - : القرار  
  .وافق مجلس الكلیة 

  
 موضوعات قسم التاریخ : رابعا 

تشیكل لجنة المناقشة والحكم لرسالة ماجستیر فرع التاریخ الحدیث والمعاصر،نظام الساعات المعتمدة : الموضوع .  1
دراسة تاریخیة ""لقرن الثامن عشر الفیوم فى ا: "رانیا عبد السالم محمود عامر وموضوعھا / والمقدمة من الطالبة 

  :وتتكون اللجنة من  2017/  8/ 1بناًء على موافقة مجلس قسم التاریخ بجلستھ المنعقدة فى " 
                   جامعة دمنھور  –كلیة اآلداب  –أستاذ التاریخ الحدیث والمعاصر صالح أحمد ھریدى        / د .أ -

  ومشرفًا ًارئیس
         جامعة دمنھور  –كلیة اآلداب  –أستاذ التاریخ الحدیث والمعاصر المساعد  ن ملوك  فایزة محمد حس/ د -

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

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

 .  المستدامة للمجتمع

         جامعة دمنھور  –كلیة التربیة  –أستاذ التاریخ الحدیث والمعاصر المساعد  صفوت سید أحمد حسین  .د -
   مناقشًا

د خ. د - ى         أحم یس الفق دیث والمعا م اریخ الح درس الت اعد  م ر المس ة اآلداب  –ص ور –كلی ة دمنھ    جامع
  مشرفا مشاركا 

  وافقت اللجنة:القرار 
 - : القرار  

  .وافق مجلس الكلیة 
  

  موضوعات قسم الجغرافیا : خامسا 
على توزیع  2017/  8/  1موافقة مجلس قسم الجغرافیة بجلستھ المنعقدة یوم الثالثاء الموافق : الموضوع  - 1

 . 2017دكتواره فصل الخریف  –لیا ماجستیر مقررات الدراسات الع
  وافقت اللجنة: القرار 

 - : القرار  
  .وافق مجلس الكلیة 

  
ة شعبة        / منح درجة الدكتواره للطالبة : الموضوع    - 2 ن قسم الجغرافی یم  فى اآلداب م د الحل حنان سعید محمود عب

بناء على موافقة مجلس قسم " جغرافیة  م دراسة 1980الحج والعمرة من مصر منذ عام " الجغرافیا فى موضوع 
 .بعد أن أتمت تصویبات الرسالة  2018/  8/  1الجغرافیة فى جلستھ المنعقدة یوم الثالثاء الموافق 

  وافقت اللجنة: القرار 
 - : القرار  

  .وافق مجلس الكلیة 
  
بشبكة المعلومات الدولیة عبر جغرافیة اإلتصال "یاسمین إبراھیم نوح من / تغیرعنوان رسالة الطالبة :الموضوع  - 3

جغرافیة اإلتصال بشبكة "لیصبح " الھاتف المحمول فى مدن محافظة البحیرة بإستخدام نظم المعلومات الجغرافیة 
بناء على " المعلومات الدولیة من الھاتف المحمول فى مدن محافظة البحیرة بإستخدام نظم المعلومات الجغرافیة 

علما بأن التغیر  2017/ 8/  1م الجغرافیة فى جلستھ المنعقدة یوم الثالثاء الموافق موافقة على موافقة مجلس قس
 الیمس جوھر الموضوع

  وافقت اللجنة: القرار 
 - : القرار  

  .وافق مجلس الكلیة 
  
وع   - 4 ق       : الموض اء المواف وم الثالث دة ی تھ المنعق ى جلس ة ف س قسم الجغرافی ة مجل ول   2018/  8/  1موافق ى قب عل

ذار  ن أإعت ال م م وأ  / د.ك رغ بالقس تاذ المتف راب األس دى ت د مج جیل   / د.محم ى تس م عل تاذ بالقس ید األس ر الس یاس
 . آیة جابر عبد العزیز إبراھیم لدرجة الماجستیر / موضوع الطالبة 
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  :رؤیة الكلیة 
تتطلع الكلیة إلى أن تكون مؤسسة تعلیمیة وبحثیة معتمدة تحتل 

مستوى  بأساتذتھا وخریجیھا إلى وتصل مرموقة بین نظائرھا مكانة
المنافسة محلیأ و اقلیمًیا من خالل برامج دراسیة متمیزة فى 
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 .  المستدامة للمجتمع

  یعاد الموضوع للقسم : القرار 
 - : القرار  

  .وافق مجلس الكلیة على اعادة الموضوع للقسم 
  

إلھام عبد الرؤف فؤاد إبراھیم عوض  لنیل درجة الماجستیر / خطة بحث المقدمة من الطالبة  تسجیل: الموضوع   - 5
ة   –التطرفات المناخیة وأثرھا فى الزراعة بدلتا النیل :" بنظام الساعات المعتمدة فى موضوع  دراسة فى الجغرافی

ة بجلستھ المن       " المناخیة التطبیقیة   ة مجلس قسم الجغرافی ى موافق اء عل ى   بن دة ف رف أ  2017/  8/  1عق / د.بإش
 .محمد عوض السمنى / یاسر أحمد السید ود/ د.ماجد محمد شعلة وأ

  وافقت اللجنة: القرار 
 - : القرار  

  .وافق مجلس الكلیة 
  
ة   : الموضوع  - 6 تیر بنظام          / تسجیل خطة بحث المقدمة من الطالب ل درجة الماجس ات لنی ز برك د العزی ا رجب عب رش

دوار     :" ة فى موضوع الساعات المعتمد ر ال اء  " جغرافیة إنتاج الخبز البلدى المدعوم واستھالكھ فى مدینة كف بن
د      / د.بإشرف أ 2017/  8/  1على موافقة مجلس قسم الجغرافیة بجلستھ المنعقدة فى  د الحمی ادر عب د الق د عب محم

  .میرفت عبد اللطیف غالب / ود
  وافقت اللجنة: القرار 
 - : القرار  
  .جلس الكلیة وافق م

 
  موضوعات قسم الفلسفة:سادسا 

ق       : الموضوع   - 1 وم الخمیس المواف دة ی ى    2017/  7/  6موافقة مجلس قسم الفلسفة فى جلستھ المنعق عل
اد نت  امعى   یجإعتم ام الج ا للع ع     2017/  2016ة الدراسات العلی ل الربی ى فص ا ف فة وتاریخھ بشعبة الفلس

  للمراحل اآلتیة 
 )مستوى  ثانى (مرحلة الماجستیر  -
 ) مستوى أول (مرحلة الماجستیر  -
 )مستوى أول (مرحلة الماجستیر  -

 
  :موضوعات قسم اآلثار والدراسات الیونانیة والرومانیة : سابعا 

ى    / تسجیل خطة الطالبة : الموضوع  - 1 دة ف اعات المعتم سمر سامى أحمد عمارة لتسجیل درجة الماجستیر بنظام الس
انى  المنازل فى مصر خ:"موضوع  ات      –الل العصرین الیونانى والروم ى  الواح ة عل ك تحت   " دراسة تطبیقی وذل
/ حنان خمیس الشافعى أستاذ اآلثار الیونانیة والرومانیة بكلیة اآلداب جامعة دمنھور ،د/ األستاذة الدكتور: إشراف 

ا و     ار مارین ة آث ریة ومنطق وم     ایمان عبد الخالق مسئول الوعى األثرى بقطاع اآلثار المص د ىی ا للسیمنار المنعق فق
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  :رؤیة الكلیة 
تتطلع الكلیة إلى أن تكون مؤسسة تعلیمیة وبحثیة معتمدة تحتل 

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

 .  المستدامة للمجتمع

ى         2017/  8/  2األحد   دة ف تھ المنعق ة بجلس ة والرومانی ات الیونانی ار والدراس م اآلث س قس ة مجل /  8/  2وموافق
2017 . 
  وافقت اللجنة: القرار 

  
 - : القرار  

  .وافق مجلس الكلیة 
  
  
ود  / تشیكل لجنة المناقشة والحكم للطالبة : الموضوع   - 2 اب اهللا محم وع     سحر ج ى موض انى  :" جاب اهللا ف المب

ة     رة الیولیوكالوی ى الفت ة ف ة الخاص ة الدنیوی ف     –الرومانی ر والری ابین الحض ة م ة مقارن تكماال " دراس إس
 :لمتطلبات الماجستیر بنظام الساعات المعتمدة وتتكون لجنة الحكم والمناقشة من 

  )رئیسا ومناقشا ( –جامعة االسكندریة  –بھیة شاھین     أستاذ اآلثار الیونانیة والرومانیة / د.أ
  )مناقشا (جامعة دمنھور  –حنان خمیس الشافعى  أستاذ اآلثار الیونانیة والرومانیة / د.أ
  )مشرفا   (جامعة دمنھور  –سماح محمد الصاوى  أستاذ اآلثار الیونانیة والرومانیة  المساعد/ د

  وافقت اللجنة: القرار 
 - : القرار  

  .یة وافق مجلس الكل
  

 2017/  8/  2موافقة مجلس قسم اآلثار والدراسات الیونانیة والرومانیة بجلستھ المنعقدة بتاریخ : الموضوع  - 3
ف      ل الخری ررات الماجستیرلفص ع مق ن       2017على تعدیل توزی دم م ب المق ى الطل اء عل جلین    12بن ب مس طال

 :تى لدرجة الماجستیر فى اآلداب بنظام الساعات المعتمدة وبیانھا كاآل
  حنان خمیس الشافعى / د.ساعات معتمدة  أ 3) مقرر أساسى (مادة مناھج البحث اآلثرى  -
 عزت قادوس / د.ساعتین أ) مقررأساسى (مادة العملة السكندریة  -
 سماح الصاوى / ساعتین      د) مقررإختیارى (مادة تقنیات البحث اآلثرى  -
 عبیر قاسم / د.أ)  مقرر إختیارى (مادة موضوعات عن حضارة اإلسكندریة  -

  وافقت اللجنة: القرار 
 - : القرار  

  .وافق مجلس الكلیة 
  

دكتور          : الموضوع  - 4 ید األستاذ ال داب الس ى انت ة عل ة والرومانی ات الیونانی ار والدراس / موافقة مجلس قسم اآلث
ات العل          رر الدراس دریس مق ة االسكندریة لت ة اآلداب جامع ن كلی دب م ادوس المنت ا  عزت زكى حامد ق ل   –ی فص

 الخریف اآلتى 
 العملة السكندریة  مقرر أساسى        ساعتین           الخمیس من كل أسبوع  -

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

مستوى  بأساتذتھا وخریجیھا إلى وتصل مرموقة بین نظائرھا مكانة
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 

  
ار والدراسات    / منح الطالبة : الموضوع  - 5 م اآلث سارة مصطفى صدقى الغنام درجة الماجستیر فى اآلداب من قس

ة  وع الیونانی ى موض ة ف انى  "والرومانی ن الیون ى الف ات ف ویر الحوری ویبات  " تص ة تص ت الطالب د أن أتم بع
 .الرسالة والحكم 

  وافقت اللجنة: القرار 
 - : القرار  

  .وافق مجلس الكلیة 
  

  :موضوعات عامة  
ة  االلتماس المقدم من طالب التعلیم المفتوح الحاصلون على لیسانس آداب من قسم الدر: الموضوع  - 1 اسات التاریخی

 من كلیة اآلداب لاللتحاق  بالدراسات العلیا بالكلیة 
 رفضت اللجنة النھ غیر الئحى: القرار 
 - : القرار  

  .على قرار اللجنة بالرفض وافق مجلس الكلیة 
 

ة  ل      / الطالبة  االلتماس المقدم من : الموضوع  - 2 ة االنجلیزی ة قسم اللغ ول  زینب یحى مفید العسال  خریجة التربی لقب
 بالدراسات العلیا قسم اللغة االنجلیزیة بالكلیة 

  یعرض األمر على مجلس الكلیة : القرار
 - : القرار  

  .وافق مجلس الكلیة 
 

وع    - 3 الم       : الموض عبة االع ث ش ادة ثال درس م ق م د توفی روق أحم ة ش ن الطالب دم م ب المق اع  –الطل م االجتم ) قس
ة اآلداب    تلتمس فیھ تسجیل الماجستیر بشعبة االعالم تیر بكلی  –آداب دمنھور ،حیث النھا اجتزت كورسات الماجس

 جامعة االسكندریة 
  یعرض الموضوع على الجامعة : القرار 

 
 - : القرار  

  .وافق مجلس الكلیة على عرض الموضوع على الجامعة 
  

وع   - 4 ك ق   : الموض ا وذل ات العلی دیل الئحة الدراس رح تع دیم مقت ة لتق ام العلمی ة األقس ة  مخاطب اد اللجن د انعق ل موع ب
 .ئحة المعمول بھا حالیا الالقادمة بأسبوع وعدم الرد یعتبر موافقة على ال

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

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

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

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

 .  المستدامة للمجتمع

  
ام م       :الموضوع  - 5 دیم األقس ة اآلداب وتق ى أول بكلی ؤتمر علم د م أن عق اور   قمخاطبة األقسام العلمیة بش ات ومح ترح

  2018للمؤتمر ویعقد فى فبرایر 
 - : رار  الق

  .وافق مجلس الكلیة 
  

ى         :الموضوع  - 6 یم األساس یس التعل ة و ل ة الشعبة العام ة التربی ى كلی قبول طالب خریجى األدب االنجلیزى من خریج
ل الدراسة األول      دبالبرنامج التكمیلى بالقسم ل ي الفص ة ف ررات التالی بق دراسة     2017/2018راسة المق ى تس والت

 :تمدة لماجستیر األدب االنجلیزى على أن المقررات التسع بالساعات المع
  .یحصلوا على جید تراكمى في المرحلة الجامعیة األولى بكلیة التربیة الشعبة العامة ، قسم اللغة االنجلیزیة: أوال 
  :كل االمتحانات المؤھلھ للقبول والمنعقدة كالتالى  وعلى جید في: ثانیا

  صباحًا 11 الساعة    نقد أدبي تطبیقى تحریرى     9/9/2017
  صباحًا 11الساعة       شعر تحریرى    10/9/2017
  صباحًا 11الساعة       نقد أدبي شفھى    11/9/2017
  صباحًا 11الساعة       شعر شفھى    12/9/2017

  :وعلى جید في كل مقرر من المقررات التكمیلیة الست التالیة : ثالثا
  الفرقة رابعة أدب     20نقد أدبى ق 

  لرابعة لغةالفرقة ا    مختارات أدبیة 
  الفرقة الثالثة أدب     18-16نقد أدبى  ق 

  الفرقة الثالثة أدب      نثر فنى
  الفرقة الثانیة أدب    17-16شعر ق 
 الفرقة األولى      مسرح

 - : القرار  
  .وافق مجلس الكلیة 

  

 

  :العالقات الثقافیة والخارجیة موضوعات :  سابعًا
  

م  بشأن التقریر المقدم من السید األستــاذ الدكتور 1/8/2017دة بتاریخ كتاب مجلس قسم التاریخ بجلستھ المنعق /أوًال 
األستاذ المتفرغ بالقسم عن مشاركتھ في فعالیات المؤتمر الدولي الثالث للمخطوطات والوثائق  –صالح احمد ھریدي / 

   2017ابریل  29إلي  28 مبور بدولة مالیزیا في الفترة منلالتاریخیة والذي عقد في رحاب جامعة اإلنسانیة بكواال



    

                                                                                                                                               
        Damanhur universityجامعة دمنھور                                                                                                                         

          Faculty of Art                                 كلیة اآلداب                                                                                               
                                                         

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

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

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

 .  المستدامة للمجتمع

  .أحیطت اللجنة علما ، كما تتقدم بخالص التھنئة لسیادتھ علي ذلك وتتمني لسیادتھ المزید من التقدم والرقي: القرار 
   - : القرار  

  . علمًاأحیط مجلس الكلیة
  

ًا اریخ       /ثانی دة بت تھ المنعق اریخ بجلس م الت س قس اب مجل یح   1/8/2017كت ي ترش ة عل أن الموافق یدة   م  بش   الس
ال     –تیسیر محمد شادي / الدكتورة ي مج ة ف المدرس بالقسم لجائزة عمان الكبري من خالل المشاركة في الدورة الثامن

  االداب والفنون
  وافقت اللجنة : القرار 
   - : القرار  

  .وافق مجلس الكلیة
  

اً  اریخ   /ثالث دة بت تھ المنعق ا بجلس م الجغرافی س قس اب مجل أن تر 1/8/2017كت ید ام  بش یح الس د / د0ش دالعظیم احم عب
  األستاذ بالقسم لجائزة الملك عبداهللا الثاني ابن الحسین لالبداع أمانة عمان الكبري –عبدالعظیم 

  وافقت اللجنة : القرار 
   - : القرار  

  .وافق مجلس الكلیة
  

اریخ         /رابعًاً  دة بت س قسم الفلسفة بجلستھ المنعق اب مجل ول الس   1/8/2017كت دكتور م  بشأن حص ال   / ید ال ام كم عص
ام         –المصري  ة لع ي الجائزة التقدیری اعد بالقسم عل دكتور      2017االستاذ المس ف المستشار ال ي وق وقي   / ف د ش محم

  الفنجري في خدمة الدعوة والفقة االسالمي 
  التقدم والرقيأحیطت اللجنة علما ، كما تتقدم بخالص التھنئة لسیادتھ علي ذلك وتتمني لسیادتھ المزید من : القرار 
   - : القرار  

  . علمًا أحیط مجلس الكلیة
  

اریخ   /خامسًا ور   2/8/2017كتاب مجلس قسم اآلثار والدراسات الیونانیة والرومانیة بجلستھ المنعقدة بت ان حض م  بش
دكتورة  ان خمیس الشافعي    / السیدة االستاذة ال وان       –حن ل بعن ة عم م ورش ور    : األستاذ بالقس ل تط ي مراح ات ف  دراس

  العمارة في مصر عبر العصور في متحف رشید
  أحیطت اللجنة علما: القرار 
   - : القرار  

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

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

 .  المستدامة للمجتمع

  
ور  2/8/2017كتاب مجلس قسم اآلثار والدراسات الیونانیة والرومانیة بجلستھ المنعقدة بتاریخ  /سادسًا  م  بشان حض

دكتورة  تاذة ال یدة االس م / الس ن قاس ر عبدالمحس اني     – عبی بس الیون ر كم ي مق ك ف باب وذل وم للش م الی تاذ بالقس األس
  وذلك بناءا علي الدعوة الموجھة الیھا من سفیر االتحاد االوربي بمصر  31/7/2017بالجامعة االمریكیة یوم االثنین 

  أحیطت اللجنة علما: القرار 
   - : القرار  

  . علمًاأحیط مجلس الكلیة
  

اریخ   كتاب مجلس قسم اآلث /سابعًا  دة بت دعوة   2/8/2017ار والدراسات الیونانیة والرومانیة بجلستھ المنعق ان ال م  بش
ا    –عبیر عبدالمحسن قاسم / الموجھة للسیدة االستاذة الدكتورة و بایطالی األستاذ بالقسم من جامعة بولتیكنیو دي تورین

ابع ال   ط ت ر المتوسط دون ان     لحضور ورشة عمل عن التعلیم المفتوح في دول جنوب البحر المتوس ات البح اد جامع تح
  2017سبتمبر  30-24تتحمل الجامعة أیة نفقات في الفترة من 

  وافقت اللجنة : القرار 
   - : القرار  

  .وافق مجلس الكلیة
  

اریخ      /ثامنًا  دة بت ة بجلستھ المنعق ور   2/8/2017كتاب مجلس قسم اآلثار والدراسات الیونانیة والرومانی ان حض م  بش
دراسات في مراحل تطور العمارة في : األستاذ المساعد بالقسم ورشة عمل بعنوان  –سماح الصاوي / لدكتورةالسیدة ا

  مصر عبر العصور في متحف رشید
  أحیطت اللجنة علما: القرار 
   - : القرار  

  .علمًا أحیط مجلس الكلیة 
  

عًا اریخ    /تاس دة بت تھ المنعق اع بجلس م االجتم س قس اب مجل ید   م  ب2/8/2017كت یح الس ي ترش ة عل أن الموافق   ش
  المدرس بالقسم لجائزة االمیر نایف لالمن العربي –خالد السید شحاتھ / الدكتور
  وافقت اللجنة : القرار 
   - : القرار  

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

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

  :  خدمة المجتمع وتنمیة البیئة موضوعات :   ًاثامن
  
وع  .1 دكتور   : الموض ید ال ن الس دم م رح المق ا/ المقت ة    الق ئون خدم ة لش ل الكلی ل وكی ئم بعم

ا        ى  ولم دور األرض ة بال ف الكلی ي متح ل ف ل والممث ن قب ھ م م تخصیص د ت ا ق أن م ع بش المجتم
 .كانت الجامعة استخدمت المكان مخزن مؤقت 

ة  رار اللجن ان    :ق لیم المك ي تس ة ف ادارة الجامع ة ب ب اللجن رح و تھی ى المقت ة عل ت اللجن وافق
  .تحف علمى لخدمة الطالب والعملیة التعلیمیةالدارة الكلیة العداد كم

 - : القرار  
  .وافق مجلس الكلیة

  
وع  .2 ى           : الموض ا المجتمع ي محیطھ ة ف رة األكادیمی ت الخب ي بی ة ھ ة اآلداب والجامع ت كلی ا كان لم

ة     ان كلی ف ف ذا المنطل ن ھ ع         فم ع تض ة المجتم ئون خدم ة وش ة البیئ الل وكال ن خ اآلداب م
ي    ة ف ا االكادیمی و         خبراتھ ة نح ات الحالی وء التحرك ي ض دورھا ف ام ب اریخ للقی ار والت ال اآلث مج

  . تأسیس مجلس أعلى لآلثار في مدینة رشید نظرًا لتبعیتھا الجغرافیة 
  وافقت اللجنة:قرار اللجنة

 - : القرار  
  .وافق مجلس الكلیة

  
وع  .3 ة الرغب          : الموض ن لدی یح م ى ترش ة عل ام العلمی اء األقس ى رؤس ات ال ھ خطاب ن  توجی ة دون

ز            و مراك ة اآلداب نح ا كلی ى تنظمھ ة الت ة التثقیفی ى القافل مام ال دد لالنض دد مح د بع التقی
ى   اًء عل ة بن ات المختص ع المؤسس یق م ة بالتنس ز بالمحافظ ل المراك وب ك ة لتج المحافظ

 .رئیس الجامعة /د.تعلیمات معالى أ
 - : القرار  

  .وافق مجلس الكلیة
  

وع  .4 ن ال  : الموض دم م ب المق ید أالطل ذ      / د.س أن تنفی ة بش ة الجامع أن مخاطب ید بش د الس ى أحم عل
ة          ل أداؤه وممارس وفین وتفعی ة المكف ز رعای ة بمرك ابقة الخاص ة اآلداب الس الس كلی ب مج مطال

  .أنشطتھ لألخذ بید فئة مھمة من طالب الجامعة 
ة   رار اللجن ى أ   :ق ة عل رح اللجن ة و تقت ت اللجن ویض أ / د.وافق ة تف د الكلی ید  ع/ د.عمی ى الس ل

ز ادارة   كیل مرك ادة تش ة و اع ق ادارة الكلی ن طری ة ع ا للجامع ب و رفعھ داد المطال باع
  .المكفوفین

 - : القرار  
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=========================================================  

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

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

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

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

 .  المستدامة للمجتمع

  .وافق مجلس الكلیة
  

وع  .5 ذي      : الموض كل ال ة بالش ة والخارجی ة الداخلی داد البیئ الل اع ن خ دد م الب الج تقبال الط اس
ا       ب أج ل عق ة العم دأ اللجن ى أن تب ة عل ق بالكلی ل      یلی جار داخ ة أش ات وزراع ي دھان د ف زة العی

  .محیط الكلیة 
 - : القرار  

  .وافق مجلس الكلیة
  

  :   ما یستجد من أعمال:   ًاتاسع
  

 .ترشیح  أعضاء صندوق التكافل االجتماعى  .1
 - : القرار  

  - :على ترشیح كل من  وافق مجلس الكلیة
 .سم االجتماعاألستاذ المساعد المتفرغ بق    حمدى على أحمد على/ الدكتور -
 األستاذ المساعد بقسم التاریخ      فایز أنور عبدالمطلب/ الدكتور -
  

  .  بعد الظھر الرابعةالساعة ھذا وقد انتھى االجتماع 
  

    عمید الكلیة قائم بعملال                           
    

                                                            اھدعبدالمنعم محمد مج/ د.أ                                                              


