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األكاديمي و انمإسسي وذنك من خالل تحقيق مستىي رفيع من
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 ،بما ٌحقق رسالة الكلٌة وٌتفق مع استراتٌجٌة الجامعة  ،والسعً إلعداد الكلٌة للحصول على االعتماد من خالل إنتاج موارد بشرٌة متمٌزة ومتمكنة مما ٌدعم
وٌحافظ على القدرة التنافسٌة للكلٌة وٌعظم صورتها الذهنٌة لدى جمٌع فئات المجتمع فً قدرتها على الحفاظ على رأس المال البشري للمجتمع وبناء قاعدته العلمٌة
على أسس معاصرة لتحقٌق األهداف العلٌا لمصر .
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أووًال :انجازات وحدة ضمان الجودة :
 .1تـ توزيع التقرير المقدـ مف السيد الدكتور  /محمد أبوعمى المدير التنفيذي لوحدة ضماف الجودة
بالكمية المتضمف بعض السمبيات التى تخص امتحانات الفصؿ الدراسى ال اني
السادة رؤساء األقساـ العممية لتعميميا عمى السادة األعضاء بالقسـ.

 2014/2013عمى

 .2استكماالً لمشروعات التطوير بالكمية فقد حصمت الكمية مم مة في وحدة ضماف الجودة عمى مشروع
دعـ العممية التعميمية بميزانية بمغت (  ) 2مميوف جنيو وقدـ أ.د .ماجد محمد شعمة عميد الكمية
الشكر باسـ مجمس الكمية لفريؽ العمؿ بيذا المشروع وىـ الدكتور  /محمد محمود أبوعمى األستاذ
المساعد بقسـ المغة العربية والمدير التنفيذي لوحدة ضماف الجودة  ,الدكتور  /حساـ محمد

السعيد رحومو المدرس بقسـ الفمسفة  ,أ .أيات عادؿ زكريا المدرس المساعد بقسـ الفمسفة  ,أ.

زينب عمى حسف العبد المعيدة بقسػػـ الفمسف ػػة و الفريؽ االدارى بوحدة ضماف الجودة ( أ .كماؿ فرج

صالح  ,أ .ىبة رجب أبو بكر  ,أ .عمى ابت صبري ) .

 .3وافؽ مجمس الكمية عمى اعتماد استمارة مشروع دعـ الفاعمية التعميمية (  ( SDEEالبديؿ لمسيكاب
 CICAPبناء عمى عرض السيد الدكتور  /محمد أبوعمى المدير التنفيذي لوحدة ضماف الجودة.

 .4تأكيد مجمس الكمية في ديسمبر 2014ـ عمى ضرورة تفعيؿ قرار وحدة ضماف الجودة عند وضع
استمارة التقييـ الخاصة بالتقدـ لمترقية لمسادة أعضاء ىيئة التدريس .

 .5تشكيؿ وحدة األزمات كوحدة منب قة مف وحدة ضماف الجودة و وضع التشكيؿ المقترح لمجمس إدارة
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بناء عمى متطمبات وحدة ضماف الجودة وموافقة مجمس الكمية عميو
وحدة األزمات والكوارث بالكمية ً
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برئاسة د .تيسير شادي  ,وتحديد قاعة في الدور ال الث لتكوف مقر عمؿ الوحدة وكذا تحديث دليؿ
االرشاد األكاديمي .

 .6تشكيؿ لجنة االعبلـ والتدريب مف المجاف المنب قة عف الجودة برئاسة د .سماح محمد الصاوي وتحديد
قاعة في الدور ال الث لتكوف مقر التدريبات وورش العمؿ والبدء بوضع جدوؿ تدريبي .

 .7التقرير المقدـ مف الدكتور  /محمد أبوعمى المدير التنفيذي لوحدة ضماف الجودة بالكمية الخاص

بمعاوني ىيئة التدريس باألقساـ العممية بالكمية بشأف مشاركتيـ في اجراء عممية االستبياف لمفصؿ

الدراسي األوؿ لمعاـ الجامعي  .2015/2014مع خصـ بدؿ الجودة مف السادة معاوني ىيئة التدريس
الذيف لـ يمتزموا بأداء األعماؿ التى كمفوا بيا .

 .8استعرض السيد الدكتور  /محمد أبوعمى مدير وحدة ضماف الجودة عمى مجمس الكمية في جمسة يناير
2015ـ المميزات التى ستعود عمى الكمية مف مشروع دعـ الفاعمية التعميمية مف تطوير أجيزة
ومعامؿ وقاعات ومدرجات الدراسة وغيرىا الك ير مف المميزات .

 .9قرر مجمس الكمية في جمسة فبراير

2015ـ توزيع عمؿ أعضاء لجنة المراجعة وقرر أف يتولى

األعضاء السبعة فييا مسؤولية المراجعة كؿ في قسمو العممي  ,عمى اف يقوـ السيد الدكتور  /محمد
أبوعمي المدير التنفيذي لوحدة ضماف الجودة بالمراجعة عمى الكنتروالت التي يرأسيا العضو مم ؿ

قسمو في المجنة.

 .10تكميؼ السيد الدكتور/محمد أبوعمى المدير التنفيذي لوحدة ضماف الجودة والسيد الدكتور  /حازـ
جميوـ إلعداد الترجمة وترجمة المقررات الدراسية لجميع األقساـ العممية .

 .11تكميؼ وحدة ضماف الجودة بإعداد خطة زمنية لمدورات في كافة االدارات الموجودة بالكمية

والمشاريع و عرضيا عمى مجمس الكمية القادـ عمى مدار الفصؿ الدراسي ال اني لمعاـ الجامعى
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 .12الموافقة عمى استخداـ استمارة كشؼ الغياب المقدمة مف الدكتور /محمد أبوعمى المدير التنفيذي
لوحدة الجودة في االمتحانات بعد اجراء التعديبلت التى أقرىا مجمس الكمية .

 .13رفع السيد الدكتور  /محمد أبوعمي المدير التنفيذي لموحدة تقرير لجنة المراجعة الخاص بامتحانات
الفصؿ الدراسي األوؿ بعد استيفاء أركانو  ,و عميو وافقت المجنة و اعتمدتو ,و أكدت عمى ضرورة

االنتفاع بو في إجراءات الفصؿ الدراسي ال اني االمتحانية  ,وتطالب بأخذه في االعتبار مف حيث

مدى االستجابة لممبلحظات الواردة في التقرير مف عدميا عند توزيع المقررات الدراسية في مجالس

األقساـ العممية بسحب المقرر  ,تفعيبلً لم واب والعقاب .
 .14وضع آلية لمحاسبة أعضاء ىيئة التدريس ومعاونييـ وكذلؾ اإلدارييف المقصريف واعتمادىا مف
مجمس الكمية

 .15دعوة مجمس الكمية لتنظيـ اجتماعو بشكؿ دائـ بوحدة ضماف الجودة بالكمية وكذلؾ دعوة فريؽ
مركز ضماف الجودة بالجامعة لحضور اجتماعات مجمس الوحدة .

 .16مخاطبة رؤساء األقساـ لتحديد جدوؿ الندوات الشيرية لكؿ أعضاء ىيئة التدريس بكؿ قسـ مف باب
تو يؽ أنشطة أعضاء ىيئة التدريس بالوحدة وتيسير كتابة التقرير السنوى لمكمية

 .17حرص المدير التنفيذي عمى إمداد الوحدة بما يمزميا لضماف حسف سير العمؿ وتسريعو  ,وقد تـ
احضار جياز حاسب آلي مف مركز ضماف الجودة وتـ طمب عدد  2جياز حاسب آلي مف الكمية

 .18دعوة المدير التنفيذي لييئة قصور ال قافة إلقامة مؤتمرىـ السنوي بكمية اآلداب جامعة دمنيور ,
وقد وافؽ مجمس الكمية عمى ذلؾ .

 .19ضرورة االىتماـ بمواصفات الكتاب الجامعي مف حيث التو يؽ – التوصيؼ – نشر قافة الجودة
وما تمت مناقشتو فى مجمس الجامعة أكتوبر 2013ـ .

 .20التأكيد عمى تقديـ السادة أعضاء ىيئة التدريس لتوصيفات المقررات التي يقوموف بتدريسيا ومعيا
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نسخة مف الكتاب المقرر.
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 .21مخاطبة تسميـ نسخة مف مجمس الكمية سوفت لوحدة ضماف الجودة بطريقة دورية  ,ليتـ نشر
القررات وخاصة ما يمت لمجودة عمى موقع الوحدة .

 .22مخاطبة رؤساء األقساـ لرفع الدورات التى حصؿ عمييا األعضاء بكؿ قسـ لمجمس الكمية وصورة
لوحدة ضماف الجودة بالكمية

 .23مخاطبة األقساـ العممية لضرورة االنتياء مف توصيؼ المقررات  ,وتشكيؿ لجاف لفحص المقرات
الدراسية  ,عمى أف تُم ؿ وحدة ضماف الجودة ضمف ىذه المجاف .
 .24مخاطبة عميد الكمية والوكبلء بضرورة االلتزاـ بوضع رؤية و رسالة الكمية عمى جميع مخاطبات
الكمية اإلدارية واألكاديمية  ,وكذلؾ الكتاب مخاطبة رؤساء األقساـ العممية بضرورة وضع رؤية

ورسالة كؿ قسـ فى مخاطبات القسـ  ,وكذلؾ عمى الغبلؼ الدراسى المقرر عمى الطبلب لنشر
قافة الجودة

 .25خطاب إلى وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث لحصر عدد رسائؿ الماجستير والدكتوراه التى تـ
تسجيميا أو مناقشتيا فى األقساـ العممية لمعاـ . 2012 -2011

 .26خطاب إلى وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بضرورة تسميـ نسخة ( سوفت ) مف ممخص
الرسائؿ الجامعية بالمغتيف العربية واإلنجميزية وتسميـ نسخة إلكترونية منيا .

 .27خطاب إلى وكبلء الكمية لتقديـ نسخة ( سوفت ) مف أنشطة وكالة الكمية إلكماؿ التقرير السنوى
لمكمية .

 .28خطاب إلى رؤساء األقساـ العممية بتحديد بريد إلكترونى لمسادة المرشديف األكاديمييف .

 .29تفعيؿ آليات اإلرشاد األكاديمى بشكؿ مو ؽ وعمؿ الك ير مف ورش العمؿ وتحديث دليؿ االرشاد
األكاديمي وعمؿ نماذج جديدة الستمارات االرشاد االكاديمي وتفعيؿ استبياف لقياس مدي رضاء

الطبلب عف المرشد االكاديمي .

رسالة الوحدة :
ـ
أن ٌكون للوحدة الدور القٌادي فً تحقٌق جودة األداء المؤسسً األكادٌمً و المحافظة علٌها  ،واالرتقاء المستمر بالعملٌة التعلٌمٌة والبحثٌة لخدمة الطالب والبٌئة
 ،بما ٌحقق رسالة الكلٌة وٌتفق مع استراتٌجٌة الجامعة  ،والسعً إلعداد الكلٌة للحصول على االعتماد من خالل إنتاج موارد بشرٌة متمٌزة ومتمكنة مما ٌدعم
وٌحافظ على القدرة التنافسٌة للكلٌة وٌعظم صورتها الذهنٌة لدى جمٌع فئات المجتمع فً قدرتها على الحفاظ على رأس المال البشري للمجتمع وبناء قاعدته العلمٌة
على أسس معاصرة لتحقٌق األهداف العلٌا لمصر .
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كتابة المحاضر  ,وتسميـ نسخة منيا إلى وحدة ضماف الجودة
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 .30خطاب إلى رؤساء األقساـ العممية بتحديد آلية يتفؽ عمييا أعضاء مجالس األقساـ خاصة بطريقة

رؤيح انىحدج:
تطمح انىحدج في تطىير أداء كهيح اآلداب عهً انمستىي
األكاديمي و انمإسسي وذنك من خالل تحقيق مستىي رفيع من
األداء و انمحافظح عهً اإلنجاز انراقي تهدف انتأهيم نهحصىل
عهً األعتماد وكسة ثقح ورضاء انمستفيدين طالتا وأونياء
أمىر ومجتمع مدني .

=========================================================
 .31تـ وضع آلية لتفعيؿ أنشطة أعضاء ىيئة التدريس .
 .32تـ اجراء االستبيانات لممقررات الدراسية وأداء أعضاء ىيئة التدريس لمفصؿ الدراسى األوؿ وجارى
إعداد النتائج بعد تفريغيا بشكؿ كامؿ .

 .33االنتياء مف عممية تحديث توصيفات المقررات الدراسية لمفصؿ الدراسى األوؿ وال اني .
 .34تـ تنشيط الموقع اإللكتروني لوحدة ضماف الجودة بآداب دمنيور .
 .35الوقوؼ عمى تنفيذ فكرة عمؿ كنتروؿ مركزى لمكمية وتأمينو .

 .36تـ عمؿ نماذج لمعممية االمتحانية بشكؿ كامؿ ونموذج لمورقة االمتحانية موحد عمى مستوى الكمية .
 .37تـ كتابة الدراسة الذاتية لكمية اآلداب وتـ اإلطراء عمييا ضمف أفضؿ الدراسات الذاتية في جامعة
دمنيور .

 .38تـ تشكيؿ لجاف مراجعة داخمية لمراجعة توصيفات الفصؿ الدراسي األوؿ وال اني وتقديـ التقرير
النيائي لممراجعة كؿ عاـ لقياس مدي جودة االمتحاف وقياس الميارات لدى الطبلب .

 .39تـ إعادة توزيع لجاف وحدة ضماف الجودة عمى السادة أعضاء ىيئة التدريس والييئة المعاونة
واإلدارييف .

 .40تـ إعادة توزيع المعايير التى لـ تستكمؿ فى مرحمة ِ QAAP2
وجار العمؿ عمى تحدي يا .
 .41تـ ترجمة موقع الكمية ورؤية ورسالة األقساـ العممية وكذا ترجمة الموائح .

 .42مخاطبة األقساـ العممية واإلدارية برفع أنشطتيا ( دورات – مؤتمرات – جوائز دولية ومحمية )
لموحدة سوفت حتى يتـ رفعيا عمى موقع الوحدة و الجامعة .

 .43تجميع الكتب الدراسية لمفصؿ الدراسي األوؿ وال اني وعمؿ تقرير عف مدى توافقيا مع معايير
الكتاب الجامعى  ,وتـ رفع ذلؾ األمر ل ػ أ.د .وكيؿ الكمية لشئوف الطبلب.

 .44مخاطبة كبل مف األقساـ العممية واإلدارية والسيد العميد والسادة الوكبلء بعدة خطابات لتفعيؿ
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رسالة الوحدة :
ـ
أن ٌكون للوحدة الدور القٌادي فً تحقٌق جودة األداء المؤسسً األكادٌمً و المحافظة علٌها  ،واالرتقاء المستمر بالعملٌة التعلٌمٌة والبحثٌة لخدمة الطالب والبٌئة
 ،بما ٌحقق رسالة الكلٌة وٌتفق مع استراتٌجٌة الجامعة  ،والسعً إلعداد الكلٌة للحصول على االعتماد من خالل إنتاج موارد بشرٌة متمٌزة ومتمكنة مما ٌدعم
وٌحافظ على القدرة التنافسٌة للكلٌة وٌعظم صورتها الذهنٌة لدى جمٌع فئات المجتمع فً قدرتها على الحفاظ على رأس المال البشري للمجتمع وبناء قاعدته العلمٌة
على أسس معاصرة لتحقٌق األهداف العلٌا لمصر .

Page

آليات الجودة ؿكتابة الدراسة الذاتية تمييداً لمتقدـ لمشروع . CIQAP
 .45مقترح وضع آلية لمتعامؿ مع تظممات الطبلب ومدى رضا الطبلب .

رؤيح انىحدج:
تطمح انىحدج في تطىير أداء كهيح اآلداب عهً انمستىي
األكاديمي و انمإسسي وذنك من خالل تحقيق مستىي رفيع من
األداء و انمحافظح عهً اإلنجاز انراقي تهدف انتأهيم نهحصىل
عهً األعتماد وكسة ثقح ورضاء انمستفيدين طالتا وأونياء
أمىر ومجتمع مدني .

=========================================================
 .46مقترح آلية لجذب الطبلب الوافديف .
 .47مقترح آلية تحفيز طبلب الدراسات العميا مف ( دعـ مادي وجوائز تـ منحيا ) .
 .48مقترح تفعيؿ العمؿ بيف وحدة الجودة ومشروع . MIS

 .49مقترح اعتماد تشكيؿ المعايير والمجاف المنب قة عف الجودة .

 .50اعتماد آليات لجنة المراجعة عف امتحانات الفصؿ الدراسي ال اني . 2014-2013
 .51مقترح تنفيذ الخطة التدريبية لكمية اآلداب ( لجنة اإلعبلـ والتدريب ) .

 .52مقترح الخطة التطويرية المقدمة مف لجنة توكيد الجودة والػتأىيؿ لبلعتماد .

 .53مخاطبة األقساـ العممية بإرساؿ توصيفات المقررات الدراسية لمفصؿ الدراسي ال اني
2014ـ.

-2013

 .54مخاطبة األقساـ العممية لتجميع الكتب الدراسية لمفصؿ الدراسي ال اني وعمؿ تقرير عف مدى
توافقيا مع معايير الكتاب الجامعى .

 .55توزيع المعايير عمي كؿ أعضاء ىيئة التدريس والمعاونيف والعامميف بالكمية لمدعـ الفني وربط حافز
الجودة بوجودىـ الفعمي في معايير الجودة .

 .56عقد ورشتيف عمؿ لممرشديف األكاديمييف والمنسقيف وذلؾ يوـ األربعاء الموافؽ  17سبتمبر , 2014
حاضر فى الورشة األولى د .إبراىيـ محمد عمى مرجونة  ,كما حاضر فى الورشة ال انية د .أحمد
عطية حميدة .

 .57كذلؾ عقد ورشة لمسادة اإلدارييف بالكمية يوـ األربعاء الموافؽ

 10سبتمبر  2014لعرض أىـ

متطمبات مشروع األيزو ( جودة الجياز اإلدارى ) ُ ,يحاضر فييا الجياز اإلدارى لوحدة ضماف
الجودة .

رسالة الوحدة :
ـ
أن ٌكون للوحدة الدور القٌادي فً تحقٌق جودة األداء المؤسسً األكادٌمً و المحافظة علٌها  ،واالرتقاء المستمر بالعملٌة التعلٌمٌة والبحثٌة لخدمة الطالب والبٌئة
 ،بما ٌحقق رسالة الكلٌة وٌتفق مع استراتٌجٌة الجامعة  ،والسعً إلعداد الكلٌة للحصول على االعتماد من خالل إنتاج موارد بشرٌة متمٌزة ومتمكنة مما ٌدعم
وٌحافظ على القدرة التنافسٌة للكلٌة وٌعظم صورتها الذهنٌة لدى جمٌع فئات المجتمع فً قدرتها على الحفاظ على رأس المال البشري للمجتمع وبناء قاعدته العلمٌة
على أسس معاصرة لتحقٌق األهداف العلٌا لمصر .
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وتنسيقيا وترتيبيا واخراجيا بالشكؿ البلئؽ الذي تقدـ بو د .محمد أبو عمى المدير التنفيذي الوحدة .
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 .58اعتماد مخطط قاعتى المناقشات بالكمية أحدىما بالدور السابع واألخرى بالدور ال امف وتأ ي يا

رؤيح انىحدج:
تطمح انىحدج في تطىير أداء كهيح اآلداب عهً انمستىي
األكاديمي و انمإسسي وذنك من خالل تحقيق مستىي رفيع من
األداء و انمحافظح عهً اإلنجاز انراقي تهدف انتأهيم نهحصىل
عهً األعتماد وكسة ثقح ورضاء انمستفيدين طالتا وأونياء
أمىر ومجتمع مدني .

=========================================================
 .59مخاطبة البوابة اإللكترونية بتحميؿ ممخصات رسائؿ الماجستير والدكتوراة بالمغتيف العربية
واإلنجميزية وكذلؾ ممخصات البحوث المنشورة في دورة اإلنسانيات وكذلؾ صور مف المناقشات .

 .60اعتماد مشروع انشاء قناة عمى اليتيوب خاصة بعرض أنشطة الكمية وكذلؾ مشروع جورنالجى
آداب دمنيور يقوـ بو طبلب شعبة االعبلـ .

 .61مقترح لرفع أسماء أوائؿ الدفعات في شكؿ شيادات تقدير عمى البوابة اإللكترونية.

 .62تفعيؿ التفويض مف اإلدارات بشروطو وتحديد بطاقات التوظيؼ مف خبلؿ الجياز اإلداري .
 .63مخاطبة األقساـ العممية واإلدارية عف الدورات التى يحتاجونيا لتوفيرىا بالكمية .
 .64تعميـ وتنفيذ استبياف النفوذ اإلقميمى لكمية اآلداب عمى االقساـ العممية .
 .65تعميـ استبياف الرضا الوظيفي لمقيادات اإلدارية والعامميف .

 .66المقترح المقدـ مف أ .كماؿ فرج صالح عضو الفريؽ اإلداري بالوحدة لتفعيؿ االستبياف االلكترونى .
 .67االنتياء مف الئحة كمية اآلداب . 2014

 .68االقتراح المقدـ مف د .سماح الصاوى عضو مجمس إدارة الوحدة ود .نيى عبد الرحمف لمحو األمية
اإللكترونية مف خبلؿ مبادرة "عمـ وتعمـ "

 .69عقد ورشة عمؿ عف البحث العممى والدراسات العميا يوـ األربعاء الموافؽ

 2015/2/11ويدير

ورشة العمؿ أ.د .محمد عبد القادر عبد الحميد وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحث العممي .

 .70عقد دورة تدريبية عف االسعافات األولية لمدة  3أياـ في وحدة ضماف الجودة .

 .71عقد دورة تدريبية عف الحماية المدنية والتدريب عمى استخداـ طفايات الحريؽ .
 .72الموافقة عمى إنشاء صندوؽ خاص بالشكاوى واالقتراحات داخؿ الكمية .

 .73حضور ورشة العمؿ المنعقدة فى وحدة تطوير المشروعات بالمجمس األعمى لمجامعات وحضرىا

كؿ مف  :د.محمد محمود أبوعمى  ,أ .كماؿ فرج صالح  ,أ .رمضاف الجويمى  ,أ.محمد عبدالتواب.

رسالة الوحدة :
ـ
أن ٌكون للوحدة الدور القٌادي فً تحقٌق جودة األداء المؤسسً األكادٌمً و المحافظة علٌها  ،واالرتقاء المستمر بالعملٌة التعلٌمٌة والبحثٌة لخدمة الطالب والبٌئة
 ،بما ٌحقق رسالة الكلٌة وٌتفق مع استراتٌجٌة الجامعة  ،والسعً إلعداد الكلٌة للحصول على االعتماد من خالل إنتاج موارد بشرٌة متمٌزة ومتمكنة مما ٌدعم
وٌحافظ على القدرة التنافسٌة للكلٌة وٌعظم صورتها الذهنٌة لدى جمٌع فئات المجتمع فً قدرتها على الحفاظ على رأس المال البشري للمجتمع وبناء قاعدته العلمٌة
على أسس معاصرة لتحقٌق األهداف العلٌا لمصر .
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 .75تقديـ نسخة مف ترجمة مواد األقساـ العممية بالكمية مف قبؿ دكتور حازـ جميوـ.
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 .74إجراء استبياف المحتوى العممى وتقييـ أداء األساتذة لمفصؿ الدراسى األوؿ و ال انى .

رؤيح انىحدج:
تطمح انىحدج في تطىير أداء كهيح اآلداب عهً انمستىي
األكاديمي و انمإسسي وذنك من خالل تحقيق مستىي رفيع من
األداء و انمحافظح عهً اإلنجاز انراقي تهدف انتأهيم نهحصىل
عهً األعتماد وكسة ثقح ورضاء انمستفيدين طالتا وأونياء
أمىر ومجتمع مدني .

=========================================================
) (SDEEكواحدة مف بلث
 .76حصوؿ وحدة ضماف الجودة عمى مشروع دعـ الفاعمية التعميمية
كميات عمى مستوى جامعة دمنيور ينبغى أف تعتمد برامجيا مف خبلؿ ىذا المشروع  ,ألنو تـ إلغاء

مشروع  , Ciqapوحؿ محؿ مشروع دعـ الفاعمية التعميمية ومشروع القدرة المؤسسية وقد نجحت
وحدة ضماف الجودة في الحصوؿ عمى مشروع دعـ الفاعمية التعميمية .

 .77تـ تحديد قاعة التدريب التابعة لمجنة التدريب واإلعبلـ المنب قة مف وحدة ضماف الجودة وكذلؾ تـ
اعتماد مقترح البلئحة المالية الخاصة بالدورات وتـ توجيو خطاب لؤلقساـ العممية بترشيح الطبلب

األوائؿ إلعطائيـ دورات مجانية في ميارات االتصاؿ والتفكير اإلبداعى  ,وطرؽ اجتياز المقابمة

الشخصية واعداد السيرة الذاتية واليجرة غير الشرعية عمى أف يعقد ىذه الدورات مف

2015/7/27

إلى  2015/7/29وترشيح األقساـ العممية لعدد  3أعضاء ىيئة التدريس ومعاونييـ لمحصوؿ عمى

عمما بأف ىذه الدورة
دورة إعداد المشروعات البح ية والتنافسية التى ستعقد في ً ,2015/6/16-15
مف دورات مركز تنمية قدرات أعضاء ىيئة التدريس وستكوف مجانية ىدية مف قاعة التدريب بمناسبة

بدايات فعاليات التدريب بكمية آداب دمنيور  ,فضبل عف وجود دورات أخرى متعددة .

 .78توجيو الشكر والتقدير لمسيد أ.د .حاتـ صبلح الديف رئيس الجامعة وأ.د .محمد محمد السيد نائب
رئيس الجامعة لشؤوف التعميـ والطبلب  ,لحضورىما إلى مقر لجنة التدريب واالعبلـ واقامة دورة

المشروعات البح ية التنافسية ألعضاء ىيئة التدريس بالكمية  ,كذلؾ الشكر موصوؿ لمدكتورة  /سماح

محمد الصاوى التى وضعت حجر األساس لمقر لجنة التدريب واإلعبلـ وتفعيميا عمى النحو

األفضؿ.

 .79بشأف مقترحات د .حساـ محمد السعيد رحومو بخصوص متطمبات الجودة فى المرحمة القادمة والتى
تتضمف :
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رسالة الوحدة :
ـ
أن ٌكون للوحدة الدور القٌادي فً تحقٌق جودة األداء المؤسسً األكادٌمً و المحافظة علٌها  ،واالرتقاء المستمر بالعملٌة التعلٌمٌة والبحثٌة لخدمة الطالب والبٌئة
 ،بما ٌحقق رسالة الكلٌة وٌتفق مع استراتٌجٌة الجامعة  ،والسعً إلعداد الكلٌة للحصول على االعتماد من خالل إنتاج موارد بشرٌة متمٌزة ومتمكنة مما ٌدعم
وٌحافظ على القدرة التنافسٌة للكلٌة وٌعظم صورتها الذهنٌة لدى جمٌع فئات المجتمع فً قدرتها على الحفاظ على رأس المال البشري للمجتمع وبناء قاعدته العلمٌة
على أسس معاصرة لتحقٌق األهداف العلٌا لمصر .

Page

 .1تسميـ توصيفات المقررات الدراسية لؤلقساـ العممية مع الجدواؿ الدراسية فى بداية سبتمبر القادـ
عمى اعتبار ذلؾ جزء أصيؿ مف العممية التعميمية .

رؤيح انىحدج:
تطمح انىحدج في تطىير أداء كهيح اآلداب عهً انمستىي
األكاديمي و انمإسسي وذنك من خالل تحقيق مستىي رفيع من
األداء و انمحافظح عهً اإلنجاز انراقي تهدف انتأهيم نهحصىل
عهً األعتماد وكسة ثقح ورضاء انمستفيدين طالتا وأونياء
أمىر ومجتمع مدني .

=========================================================
 .2حضور منسؽ الجودة بالقسـ العممى مجمس القسـ لعرض إنجازات القسـ شيرياً.
 .3تفعيؿ آليات المقصريف فى الجودة .
 .4اجتماع فريؽ مشروع الفاعمية التعميمية مع مجالس األقساـ العممية برئاسة أ.د .عميد الكمية لعرض
أىداؼ المشروع وكيفية التكاتؼ لعبور ىذه المرحمة والحصوؿ عمى االعتماد فى بداية الشير
القادـ.
 .5تعييف ا نيف نواب لممدير التنفيذى لمشروع الفاعمية التعميمية .
 .6اقترح أ.د .ماجد محمد شعمة عميد الكمية ورئيس مجمس اإلدارة بإعداد استمارة اشتراؾ  ,تُرسؿ
لؤلقساـ العممية واإلدارية تجنباً لعدـ سقوط أى مف األسماء مف معايير ولجاف الجودة .

 .80اعداد التقارير السنوية وتقرير لجنة المراجعة النيائي وبصدد اعداد الخطة االستراتيجية لكمية
اآلداب جامعة دمنيور .
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رسالة الوحدة :
ـ
أن ٌكون للوحدة الدور القٌادي فً تحقٌق جودة األداء المؤسسً األكادٌمً و المحافظة علٌها  ،واالرتقاء المستمر بالعملٌة التعلٌمٌة والبحثٌة لخدمة الطالب والبٌئة
 ،بما ٌحقق رسالة الكلٌة وٌتفق مع استراتٌجٌة الجامعة  ،والسعً إلعداد الكلٌة للحصول على االعتماد من خالل إنتاج موارد بشرٌة متمٌزة ومتمكنة مما ٌدعم
وٌحافظ على القدرة التنافسٌة للكلٌة وٌعظم صورتها الذهنٌة لدى جمٌع فئات المجتمع فً قدرتها على الحفاظ على رأس المال البشري للمجتمع وبناء قاعدته العلمٌة
على أسس معاصرة لتحقٌق األهداف العلٌا لمصر .
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رؤيح انىحدج:
تطمح انىحدج في تطىير أداء كهيح اآلداب عهً انمستىي
األكاديمي و انمإسسي وذنك من خالل تحقيق مستىي رفيع من
األداء و انمحافظح عهً اإلنجاز انراقي تهدف انتأهيم نهحصىل
عهً األعتماد وكسة ثقح ورضاء انمستفيدين طالتا وأونياء
أمىر ومجتمع مدني .

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

ثانيا  :موضوعات هيئة التدريس
ًال

 .1تعييف المعيدة /أسماء إدريس محمد عبدالحميد الزغاري بوظيفة مدرس مساعد تخصص عمـ
االجتماع بذات القسـ بعد اعتماد منح الدرجة في .2014/6/25

 .2تمديد االجازة الدراسية بالخارج لممدرسيف المساعديف بالقسـ شعبة اآل ارالمصرية وىـ  :أيمف محمد
أحمد محمد – حماده منسى طمبو عاشور – عبدالباسط رياض محمد رياض وذلؾ اعتبا اًر مف

 2014/9/10حتى  2015/7/9بجامعة اوفيدوا بأسبانيا.

 .3موافقة مجمس القسـ عمى الطمب المقدـ مف السيدة  /نانيس عبدالعظيـ الجيار – المعيدة بالقسـ

لمتعييف في وظيفة مدرس مساعد بذاف القسـ تخصص "دراسات يونانية ورومانية " نظ ار لحصوليا
عمى درجة الماجستير في اآلداب بتقدير ممتاز مف قسـ اآل ار والدراسات اليونانية والرومانية

جامعة االسكندرية .

 .4ناقش أعضاء المجنة خطة تسكيف الطبلب الجدد في ضوء موافقة المجمس األعمى لمجامعات عمى
توجيو  4500طالب بالكمية  ,و تـ الموافقة باألغمبية عمى مبدأ :

زيادة أياـ العمؿ إلى ستة بفتح الدراسة يوـ السبت .

مد اليوـ الدراسي ساعة أو ساعتيف .

 .5وافؽ مجمس الكمية مع مخاطبة الجامعة لتوفير أتوبيس لنقؿ السادة أعضاء ىيئة التدريس مف

االسكندرية والعوده بيـ بعد نياية اليوـ الدراسى يوـ السبت مف كؿ أسبوع مف بداية الدراسة لمعاـ

الجامعى .2015/2014

رسالة الوحدة :
ـ
أن ٌكون للوحدة الدور القٌادي فً تحقٌق جودة األداء المؤسسً األكادٌمً و المحافظة علٌها  ،واالرتقاء المستمر بالعملٌة التعلٌمٌة والبحثٌة لخدمة الطالب والبٌئة
 ،بما ٌحقق رسالة الكلٌة وٌتفق مع استراتٌجٌة الجامعة  ،والسعً إلعداد الكلٌة للحصول على االعتماد من خالل إنتاج موارد بشرٌة متمٌزة ومتمكنة مما ٌدعم
وٌحافظ على القدرة التنافسٌة للكلٌة وٌعظم صورتها الذهنٌة لدى جمٌع فئات المجتمع فً قدرتها على الحفاظ على رأس المال البشري للمجتمع وبناء قاعدته العلمٌة
على أسس معاصرة لتحقٌق األهداف العلٌا لمصر .
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 .6عرض السيد أ.د /عميد الكمية طمب العديد مف السادة أعضاء ىيئة التدريس ومعاونييـ بتعديؿ

رؤيح انىحدج:
تطمح انىحدج في تطىير أداء كهيح اآلداب عهً انمستىي
األكاديمي و انمإسسي وذنك من خالل تحقيق مستىي رفيع من
األداء و انمحافظح عهً اإلنجاز انراقي تهدف انتأهيم نهحصىل
عهً األعتماد وكسة ثقح ورضاء انمستفيدين طالتا وأونياء
أمىر ومجتمع مدني .

=========================================================
التدريس ومعاونييـ والعامميف باشتراؾ شيري وذلؾ لحؿ مشكمة الصعود والنزوؿ وقد وافؽ مجمس
الكمية عمى ذلؾ مػع تفوي ػ ػػض السيػػد الدكتور /السيد شحاتو السيد ليذه الميمة بالتنسيؽ مع الفنى

المختص.

 .7موافقة المجمس عمى مستوى األساتذة عمى تعييف السيدة الدكتورة /ايماف فؤاد بركات المدرس
بالقسـ بوظيفة أستاذ مساعد تخصص ( أدب حديث ) بناء عمى تقرير المجنة العممية لترقية
األساتذة المساعديف بترقيتيا لدرجة أستاذ مساعد.

 .8وافقت المجنة عمى التشكيبلت الواردة مف األقساـ العممية الخاصة بكنتروالت دور سبتمبر السبعة
لمعاـ الجامعي .2014-2013

 .9تعييػف السيد الدكتور /عصاـ كماؿ عبده المصري المدرس بالقسـ بوظيفة أستاذ مساعد تخصص

( أخبلؽ اسبلمية ) بناء عمى تقرير المجنة العممية لترقية األساتذة المساعديف بترقيتو لدرجة أستاذ
مساعد.

.10تعييف اآلنسة  /تيسير محمد محمد شادى المدرس المساعد بالقسـ بوظيفة مدرس بذات القسـ
تخصص ( تاريخ اسبلمى ) .

.11مشاركة السيد األستاذ الدكتور /صبلح أحمد ىريدى عمى  -األستاذ المتفرغ بالقسـ ببحث مقبوؿ

تحت عنواف " دور المترجميف الشواـ في مصر في القرف التاسع عشر – فيميب جبلد نموذجاً "
ضمف فعاليات المؤتمر السادس عشر لمدراسات الع مانية حوؿ ضعؼ الشراكة البح ية التركية منذ
نصؼ قرف والسبؿ الكفيمة لتفعيميا حاض اًر ومستقببلً في الفترة مف  22الى  24اكتوبر .2014

.12سفر السيد أ.د /محمد مجدى تراب – األستاذ المتفرغ بالقسـ الى جزيرة
محاضرة عف سواحؿ مصر والمشاركة في الدراسة الميدانية .

 13الى  22مارس اللقاء

Page
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لسواحؿ مقاطعة بريتاني بالمحيط األطمسى خبلؿ الفترة مف مف

Ushant

المتاخمة

رسالة الوحدة :
ـ
أن ٌكون للوحدة الدور القٌادي فً تحقٌق جودة األداء المؤسسً األكادٌمً و المحافظة علٌها  ،واالرتقاء المستمر بالعملٌة التعلٌمٌة والبحثٌة لخدمة الطالب والبٌئة
 ،بما ٌحقق رسالة الكلٌة وٌتفق مع استراتٌجٌة الجامعة  ،والسعً إلعداد الكلٌة للحصول على االعتماد من خالل إنتاج موارد بشرٌة متمٌزة ومتمكنة مما ٌدعم
وٌحافظ على القدرة التنافسٌة للكلٌة وٌعظم صورتها الذهنٌة لدى جمٌع فئات المجتمع فً قدرتها على الحفاظ على رأس المال البشري للمجتمع وبناء قاعدته العلمٌة
على أسس معاصرة لتحقٌق األهداف العلٌا لمصر .
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رؤيح انىحدج:
تطمح انىحدج في تطىير أداء كهيح اآلداب عهً انمستىي
األكاديمي و انمإسسي وذنك من خالل تحقيق مستىي رفيع من
األداء و انمحافظح عهً اإلنجاز انراقي تهدف انتأهيم نهحصىل
عهً األعتماد وكسة ثقح ورضاء انمستفيدين طالتا وأونياء
أمىر ومجتمع مدني .

=========================================================
.13قياـ السيد الدكتور/محمد رفعت االماـ  -األستاذ المساعد بالقسـ بإلقاء بحث بعنواف " الصراع
العربي االسرائيمى في آسيا الوسطى والقوقاز بعد سقوط االتحاد السوفيتى " و ذلؾ يوـ الخميس

الموافؽ  2014/10/30وذلؾ ضمف فعاليات المؤتمر السنوي الدولى التحاد المؤرخيف العرب

بالقاىرة.

.14قياـ السيدة الدكتورة  /فايزة محمد محمد حسف مموؾ  -المدرس بالقسـ بالقاء محاضرة بقصر

االبداع بدار األوب ار بدمنيور يوـ الخميس الموافؽ  2014/10/16بمناسبة مرور واحد و أربعوف

سنو عمى انتصارات اكتوبر المجيدة .

.15مشاركة السيد /صابر محمد صادؽ سالـ – المدرس المساعد بالقسـ في فعاليات ممتقى الطبلب
المتميزيف بالجامعات والمعاىد المصرية والذي نظمو معيد اعداد القادة بحمواف بالمدينة الطبلبية

باالسكندرية خبلؿ الفترة مف  2014/9/21الى .2014/9/26

.16تعييف السيد  /محمد رضا محفوظ المدرس المساعد بالقسـ بوظيفة مدرس بذات القسـ ( تخصص
عموـ لغوية ) لحصولو عمى الدكتوراه التى تؤىمو لشغؿ ىذه الوظيفة.

.17ترشيح السيد الدكتور  /مجدى محمد بيومي األستاذ المساعد بقسـ االجتماع بالكمية ليكوف مسئوؿ
التواصؿ الطبلبي بالكمية.

.18ترشيح السيد األستاذ الدكتور  /صبلح أحمد ىريدى  -األستاذ بالقسـ لجائزة الدولة التقديرية
لمساىماتو العممية الميمة في البحث العممى .

.19حضور السيد األستاذ الدكتور  /صبلح أحمد ىريدى األستاذ بالقسـ الندوة االقميمية التى أقامتيا
مكتبة االسكندرية باالشتراؾ مع المنظمة االسبلمية لمتربية والعموـ وال قافة ايسيكو وجمعية الدعوة

رسالة الوحدة :
ـ
أن ٌكون للوحدة الدور القٌادي فً تحقٌق جودة األداء المؤسسً األكادٌمً و المحافظة علٌها  ،واالرتقاء المستمر بالعملٌة التعلٌمٌة والبحثٌة لخدمة الطالب والبٌئة
 ،بما ٌحقق رسالة الكلٌة وٌتفق مع استراتٌجٌة الجامعة  ،والسعً إلعداد الكلٌة للحصول على االعتماد من خالل إنتاج موارد بشرٌة متمٌزة ومتمكنة مما ٌدعم
وٌحافظ على القدرة التنافسٌة للكلٌة وٌعظم صورتها الذهنٌة لدى جمٌع فئات المجتمع فً قدرتها على الحفاظ على رأس المال البشري للمجتمع وبناء قاعدته العلمٌة
على أسس معاصرة لتحقٌق األهداف العلٌا لمصر .
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االسبلمية العالمية في الفترة مف  24الى

 26نوفمبر  2014بورقة بح ية تحت عنواف " تاريخ

رؤيح انىحدج:
تطمح انىحدج في تطىير أداء كهيح اآلداب عهً انمستىي
األكاديمي و انمإسسي وذنك من خالل تحقيق مستىي رفيع من
األداء و انمحافظح عهً اإلنجاز انراقي تهدف انتأهيم نهحصىل
عهً األعتماد وكسة ثقح ورضاء انمستفيدين طالتا وأونياء
أمىر ومجتمع مدني .

=========================================================
.20اشتراؾ السيد األستاذ الدكتور /صبلح أحمد ىريدى  -األستاذ بالقسـ كرئيساً لمجمسة الخامسة في
المؤتمر األوؿ لشباب الباح يف في التاريخ الحديث والمعاصر الذي نظمو مركز بحوث ودراسات

الشرؽ األوسط بجامعة عيف شمس في الفترة مف 12,13نوفمبر .2014

.21اشتراؾ السيػد الدكتور  /أحمد عبدالعزيز عيسى  -األستاذ المساعد بالقسـ كرئيساً لمجمسة األولى
في المؤتمر األوؿ لشباب الباح يف في التاريخ الحديث والمعاصر الذي نظمو مركز بحوث
ودراسات الشرؽ األوسط بجامعة عيف شمس في الفترة مف 12,13نوفمبر .2014

.22اشتراؾ السيدة الدكتورة  /فايزة محمد حسف مموؾ  -المدرس بالقسـ كرئيساً لمجمسة الخامسة في
المؤتمر األوؿ لشباب الباح يف في التاريخ الحديث والمعاصر الذي نظمو مركز بحوث ودراسات
الشرؽ األوسط بجامعة عيف شمس في الفترة مف  12,13نوفمبر .2014

.23اشتراؾ السيدة الدكتورة  /منى السيد مرعى المدرس بالقسـ ببحث مقبوؿ تحت عنواف " الروضة
الشريفة في تصاوير مخطوط دالئؿ الخيرات " في مؤتمر األ رييف في الفترة مف

. 2014

1الى  3نوفمبر

.24مشاركة السيد أ.د  /عبد العظيـ أحمد عبد العظيـ – األستاذ بالقسـ ببحث تحت عنواف " صراع
العربية والعبرية في فمسطيف – دراسة تحميمية في اليوية المغوية " بجامعة تبسو بالجميورية
الجزائرية الشعبية في اكتوبر . 2014

.25مشاركة السيدة الدكتورة  /عبير عبد المحسف قاسـ  -األستاذ المساعد بالقسـ في ورشة عمؿ
التنمية المستدامة بورقة عمؿ بح ية تحت عنواف " دور المجتمع المدنى في التنمية المستدامة "
المنظمة مف قبؿ مركز الدراسات البيئية بمكتبة االسكندرية بالتعاوف مع المعيد العالى لمصحة

ايراسموس )  (Erasmosبورقة بح ية عف مشروع التمبس بتاريخ . 2014/11/27
رسالة الوحدة :
ـ

أن ٌكون للوحدة الدور القٌادي فً تحقٌق جودة األداء المؤسسً األكادٌمً و المحافظة علٌها  ،واالرتقاء المستمر بالعملٌة التعلٌمٌة والبحثٌة لخدمة الطالب والبٌئة
 ،بما ٌحقق رسالة الكلٌة وٌتفق مع استراتٌجٌة الجامعة  ،والسعً إلعداد الكلٌة للحصول على االعتماد من خالل إنتاج موارد بشرٌة متمٌزة ومتمكنة مما ٌدعم
وٌحافظ على القدرة التنافسٌة للكلٌة وٌعظم صورتها الذهنٌة لدى جمٌع فئات المجتمع فً قدرتها على الحفاظ على رأس المال البشري للمجتمع وبناء قاعدته العلمٌة
على أسس معاصرة لتحقٌق األهداف العلٌا لمصر .
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العامة بتاريخ .2014/10/25

رؤيح انىحدج:
تطمح انىحدج في تطىير أداء كهيح اآلداب عهً انمستىي
األكاديمي و انمإسسي وذنك من خالل تحقيق مستىي رفيع من
األداء و انمحافظح عهً اإلنجاز انراقي تهدف انتأهيم نهحصىل
عهً األعتماد وكسة ثقح ورضاء انمستفيدين طالتا وأونياء
أمىر ومجتمع مدني .

=========================================================
.27مشاركة السيدة الدكتورة  /عبير عبد المحسف قاسـ  -األستاذ المساعد بالقسـ في ندوة شباب
المستقبؿ بورقة بح ية تحت عنواف " الشباب والتواصؿ االيجابي " و ذلؾ بمعرض فنى خاص
بمادتى النحت اليوناني لطبلب الفرقة ال انية بقسـ اال ار والدراسات اليونانية والرومانية ومادة
العمارة الرومانية لطبلب الفرقة ال ال ة بذات القسـ بتاريخ .2014/12/3

.28مشاركة السيدة الدكتورة  /ايماف المميجى األستاذ المساعد بالقسـ في ندوة شباب المستقبؿ بورقة
بح ية تحت عنواف الشخصية المصرية و قبوؿ اآلخر .

.29حصوؿ السيد الدكتور  /عمرو أميف الشريؼ المدرس بالقسـ عمى شيادة تقدير مف أجؿ االسياـ
في االرتقاء بالجامعة مف نائب رئيس الجامعة لشئوف التعميـ والطبلب.

.30سفر أ.د  /عبد العظيـ أحمد عبد العظيـ لمممكة المغربية  -جامعة الحسف ال اني بالدار البيضاء
لبلشتراؾ في مؤتمر " ببلد العرب و افريقيا في حائط اليوناف والروماف " الفترة مف

يناير  2015بناء عمى دعوة مف المؤتمر .

 19الى 23

.31سفر الدكتور  /عمرو أميف الشريؼ المدرس بالقسـ لميمة عممية بجامعة فرانكفورت بالمانيا في
ضوء الموائح والقوانيف اعتبا ار مف . 2015/3/1

 .32ترقية السيد الدكتور  /عصاـ كماؿ المصري االستاذ المساعد بقسـ الفمسفة إلى وظيفة القائـ بعمؿ
رئيس مجمس قسـ الفمسفة و انضمامو لعضوية مجمس الكمية .

.33تعييف السيدة  /رحاب فتح اهلل فياض المعيدة بالقسـ في وظيفة مدرس مساعد بالقسـ تخصص عمـ
االجتماع الطبى لحصوليا عمى درجة الماجستير.

.34تعييف السيد األستاذ الدكتور /محمد رفعت االماـ أستاذ التاريخ الحديث والمعاصرالمساعد بالقسـ
Page
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في وظيفة أستاذ (تخصص تاريخ حديث ومعاصر ).

رسالة الوحدة :
ـ
أن ٌكون للوحدة الدور القٌادي فً تحقٌق جودة األداء المؤسسً األكادٌمً و المحافظة علٌها  ،واالرتقاء المستمر بالعملٌة التعلٌمٌة والبحثٌة لخدمة الطالب والبٌئة
 ،بما ٌحقق رسالة الكلٌة وٌتفق مع استراتٌجٌة الجامعة  ،والسعً إلعداد الكلٌة للحصول على االعتماد من خالل إنتاج موارد بشرٌة متمٌزة ومتمكنة مما ٌدعم
وٌحافظ على القدرة التنافسٌة للكلٌة وٌعظم صورتها الذهنٌة لدى جمٌع فئات المجتمع فً قدرتها على الحفاظ على رأس المال البشري للمجتمع وبناء قاعدته العلمٌة
على أسس معاصرة لتحقٌق األهداف العلٌا لمصر .
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رؤيح انىحدج:
تطمح انىحدج في تطىير أداء كهيح اآلداب عهً انمستىي
األكاديمي و انمإسسي وذنك من خالل تحقيق مستىي رفيع من
األداء و انمحافظح عهً اإلنجاز انراقي تهدف انتأهيم نهحصىل
عهً األعتماد وكسة ثقح ورضاء انمستفيدين طالتا وأونياء
أمىر ومجتمع مدني .

=========================================================
.35حرصاً عمى التزاـ السادة أعضاء ىيئة التدريس لحسف سير العممية التعميمية وانتظاـ الجداوؿ
الدراسية والمحاضرات فقد قرر مجمس الكمية تكميؼ السيد أ.د/عمى أحمد السيد وكيؿ الكمية لشئوف
التعميـ والطبلب لوضع قواعد صارمة بالتنسيؽ مع وحدة ضماف الجودة تضمف التزاـ السادة

أعضاء ىيئة التدريس في الحضور والمحاضرات.

.36اجتياز الدكتورة /نيى عبدالرحمف المدرس بالقسـ دورة التعمـ االلكترونى بالوكالة الفرانكفونية
بجامعة سنجور في الفترة مف  18-14ديسمبر .2014

.37قياـ السيد الدكتور /فايز أنور عبدالمطمب المدرس بالقسـ بالقاء بحث في مؤتمر " عصور ما
قبؿ التاريخ ( الدورة ال انية ) والذي عقد في مكتبة االسكندرية في الفترة مف

.2015

 2الى  5مارس

.38نشر رسالة الماجستير الخاصة بالسيد  /أحمد محمد عبدالقوى  -المدرس المساعد بالقسـ بألمانيا

في كتاب مطبوع و آخر الكتروني بدار نشر  Grin publishing gmbhاأللمانية تحت عنواف

( اقطاعية تنيف و قمعتيا في عصر الحروب الصميبية " دراسة في دورىا االقتصادي والسياسي
والعسكري ")

.39حضور كؿ مف أ.د /محمود فراج عبدالحافظ األستاذ المتفرغ بالقسـ والدكتور /محمد محمود

أبوعمى األستاذ المساعد بالقسـ المؤتمر الدولى األوؿ بقسـ المغة العربية بكمية اآلداب جامعة

المنوفية بعنواف "أسئمة الببلغة والدراسات البينية " فى الفترة مف

 31يناير  2015حتى  2فبراير

 2015وقد شارؾ أ.د /محمود فراج ببحث في المؤتمر و قاـ برئاسة الجمسة بعد االفتتاحية
بالمؤتمر.

 20الى  22ديسمبر  2014بمركز تنمية قدرات اعضاء ىيئة التدريس باالسكندرية حتى يتسنى
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.40حصوؿ د.عصاـ المصري عمى دورة تدريبية عف التقويـ الذاتى بمؤسسات التعميـ العالى الفترة مف

رسالة الوحدة :
ـ
أن ٌكون للوحدة الدور القٌادي فً تحقٌق جودة األداء المؤسسً األكادٌمً و المحافظة علٌها  ،واالرتقاء المستمر بالعملٌة التعلٌمٌة والبحثٌة لخدمة الطالب والبٌئة
 ،بما ٌحقق رسالة الكلٌة وٌتفق مع استراتٌجٌة الجامعة  ،والسعً إلعداد الكلٌة للحصول على االعتماد من خالل إنتاج موارد بشرٌة متمٌزة ومتمكنة مما ٌدعم
وٌحافظ على القدرة التنافسٌة للكلٌة وٌعظم صورتها الذهنٌة لدى جمٌع فئات المجتمع فً قدرتها على الحفاظ على رأس المال البشري للمجتمع وبناء قاعدته العلمٌة
على أسس معاصرة لتحقٌق األهداف العلٌا لمصر .
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رؤيح انىحدج:
تطمح انىحدج في تطىير أداء كهيح اآلداب عهً انمستىي
األكاديمي و انمإسسي وذنك من خالل تحقيق مستىي رفيع من
األداء و انمحافظح عهً اإلنجاز انراقي تهدف انتأهيم نهحصىل
عهً األعتماد وكسة ثقح ورضاء انمستفيدين طالتا وأونياء
أمىر ومجتمع مدني .

=========================================================
الحصوؿ عمى مراجع خارجى معتمد مف الييئة القومية لضماف جودة التعميـ واالعتماد واحاطة
مجمس قسـ الفمسفة عمماً بذلؾ بجمستو في .2015/2/1

.41قبوؿ ممخص البحث المقدـ مف د .عصاـ المصري بعنواف أ ر التربية األخبلقية واإلسبلمية في

ظؿ التحوالت العالمية المعاصرة مف قبؿ المجنة المنظمة لممؤتمر الدولي ال امف عشر لقسـ الفمسفة

اإلسبلمية بكمية دار العموـ جامعة القاىرة و يشارؾ فيو في الفترة مف  16-15ابريؿ . 2015
.42قبوؿ ممخص البحث المقدـ مف الدكتورة  /رشا محمود رجب المدرس بالقسـ بعنواف " تحديد

االخبلؽ االسبلمية ضرورة ممحة في ضوء تجديد الخطاب الدينى والمعاصر " مف قبؿ المجنة

المنظمة لممؤتمر الدولي ال امف عشر لقسـ الفمسفة اإلسبلمية بكمية دار العموـ جامعة القاىرة و

تشارؾ فيو في الفترة مف  16-15ابريؿ . 2015

.43تعييف أ.د /محمد رفعت االماـ أستاذ بقسـ التاريخ واآل ار المصرية واإلسبلمية وتسممو رئاسة قسـ
التاريخ واآل ار المصرية واالسبلمية .

.44تعييف السيدة /شيماء عبدالحميد سعد البنا المدرس المساعد بالقسـ في وظيفة مدرس تخصص (

تاريخ اسبلمى ) بناء عمى تقرير مجمس القسـ كمجنة عممية عمماً بأف سيادتيا تتمتع بسمعو طيبو
محسنو في أداء عمميا منذ تعينيا معيدة بالقسـ.

.45تعييف السيدة الدكتورة  /فايزة محمد حسف مموؾ المدرس بقسـ التاريخ بوظيفة أستاذ مساعد بذات
القسـ تخصػص ( تاريخ حديث ومعاصر ) و ذلؾ بناء عمى تقرير المجنة العممية الدائمة لترقية
األساتذة واألساتذة المساعديف ( لجنة التاريخ ) .

.46مشاركة السيد الدكتور  /محمد محمود أبوعمى األستاذ المساعد بقسـ المغة العربية ببحث بعنواف
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رسالة الوحدة :
ـ
أن ٌكون للوحدة الدور القٌادي فً تحقٌق جودة األداء المؤسسً األكادٌمً و المحافظة علٌها  ،واالرتقاء المستمر بالعملٌة التعلٌمٌة والبحثٌة لخدمة الطالب والبٌئة
 ،بما ٌحقق رسالة الكلٌة وٌتفق مع استراتٌجٌة الجامعة  ،والسعً إلعداد الكلٌة للحصول على االعتماد من خالل إنتاج موارد بشرٌة متمٌزة ومتمكنة مما ٌدعم
وٌحافظ على القدرة التنافسٌة للكلٌة وٌعظم صورتها الذهنٌة لدى جمٌع فئات المجتمع فً قدرتها على الحفاظ على رأس المال البشري للمجتمع وبناء قاعدته العلمٌة
على أسس معاصرة لتحقٌق األهداف العلٌا لمصر .

Page

( االتجاه النفسى عنػد أ.د /حممى مرزوؽ المتنبى و شوقى نموذجاً ) دراسة نقدية في مؤتمر
أسئمة الببلغو والدراسات البينية.

رؤيح انىحدج:
تطمح انىحدج في تطىير أداء كهيح اآلداب عهً انمستىي
األكاديمي و انمإسسي وذنك من خالل تحقيق مستىي رفيع من
األداء و انمحافظح عهً اإلنجاز انراقي تهدف انتأهيم نهحصىل
عهً األعتماد وكسة ثقح ورضاء انمستفيدين طالتا وأونياء
أمىر ومجتمع مدني .

=========================================================
.47حصوؿ الدكتورة  /أمنية محمد عيسى المدرس بالقسـ عمى شيادة االرتقاء في المغة الفارسية
بالدورة التى عقدت طيراف في الفترة مف  21يناير  2015حتى  4فبراير .2015

 .48سفر السيد أ.د /محمد رفعت االماـ الى لبناف وذلؾ إللقاء محاضرة عف " االبادة األرمينية

بناء عمى
واالضطيادات الع مانية في لبناف والمشرؽ العربي بمناسبة مؤية الحرب العالمية األولى ً
دعوة مف جمعية شباب انترانيؾ ببيروت خبلؿ الفترة مف  21- 19مارس . 2015

.49سفر السيد أ.د  /محمد مجدى تراب األستاذ المتفرغ بالقسـ لتقديـ محاضرة افتتاحية في المؤتمر
الدولى الذي تنظمو مدينتى بوخارسػت و كونستانتا الرومانتيف بعنواف مظاىر سطح األرض وذلؾ

خبلؿ الفترة مف  31-29مايو .2015

.50سفر السيد أ.د /محمد مجدى تراب األستاذ المتفرغ بالقسـ لحضور المؤتمر الدولى التاسع عشر

الذي ينظمو االتحاد الدولى لبحوث الزمف الرابع في مدينو ناجويا بالياباف خبلؿ الفترة مف  27يوليو

–  2أغسطس  2015وعنواف المؤتمر " التغيرات المناخية خبلؿ الزمف الرابع األخطار الطبيعية

والتحصر " وذلؾ وفؽ النظـ والموائح المحددة ليذا .

.51حضػػور الدكتور /أحمد محمد اسماعيؿ الجماؿ أستاذ التاريخ االسبلمى وحضارتو المساعد

فعاليات المؤتمر الدولى السابع و الذي ستنظمو كمية اآلداب والعموـ االنسانية بجامعة قناة السويس

بالتعاوف مع كمية التربية األساسية بجامعة بابؿ بالعراؽ في الفترة مف

 16- 14ابريؿ 2015

ومحوره ( مصر والعراؽ عبر العصور ) بورقة بحث بعنػواف ( مدينة واسط ودورىا في حركة التجارة
في العصر االسبلمى ).

.52اشتراؾ الدكتور /أحمد عبدالعزيز عيسى أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر المساعد ضمف فريؽ
والدراسات المستقبمية بجامعة عيف شمس .

Page
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العمؿ في موسوعة مصر والدولة الع مانية  ,والتى ستصدر عف مركز بحوث الشرؽ األوسط

رسالة الوحدة :
ـ
أن ٌكون للوحدة الدور القٌادي فً تحقٌق جودة األداء المؤسسً األكادٌمً و المحافظة علٌها  ،واالرتقاء المستمر بالعملٌة التعلٌمٌة والبحثٌة لخدمة الطالب والبٌئة
 ،بما ٌحقق رسالة الكلٌة وٌتفق مع استراتٌجٌة الجامعة  ،والسعً إلعداد الكلٌة للحصول على االعتماد من خالل إنتاج موارد بشرٌة متمٌزة ومتمكنة مما ٌدعم
وٌحافظ على القدرة التنافسٌة للكلٌة وٌعظم صورتها الذهنٌة لدى جمٌع فئات المجتمع فً قدرتها على الحفاظ على رأس المال البشري للمجتمع وبناء قاعدته العلمٌة
على أسس معاصرة لتحقٌق األهداف العلٌا لمصر .
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رؤيح انىحدج:
تطمح انىحدج في تطىير أداء كهيح اآلداب عهً انمستىي
األكاديمي و انمإسسي وذنك من خالل تحقيق مستىي رفيع من
األداء و انمحافظح عهً اإلنجاز انراقي تهدف انتأهيم نهحصىل
عهً األعتماد وكسة ثقح ورضاء انمستفيدين طالتا وأونياء
أمىر ومجتمع مدني .

=========================================================
.53اشتراؾ الدكتورة /فايزة محمد مموؾ مدرس التاريخ الحديث والمعاصر ضمف فريؽ العمؿ في
موسوعة مصر والدولة الع مانية  ,والتى ستصدر عف مركز بحوث الشرؽ األوسط والدراسات
المستقبمية بجامعة عيف شمس .

.54حضور الدكتور /ابراىيـ محمد مرجونو أستاذ التاريخ االسبلمى المساعد فعاليات المؤتمر الدولى
السابع كمية اآلداب والعموـ االنسانية بجامعة قناة السويس بالتعاوف مع كمية التربية األساسية

 16- 14ابريؿ  2015ومحوره ( مصر والعراؽ عبر

بجامعة بابؿ بالعراؽ في الفترة مف

العصور ) بورقة بحث بعنواف ( الرعايػة الصحيػة فػي العراؽ خبلؿ العصر العباسى األوؿ - 132

 223ىػ  847 – 750 /ـ ).

.55اشتراؾ الدكتورة  /حناف خميس الشافعي بدورة المتدربيف
دمنيور في الفترة مف . 2015/3/ 26-22

 TOTبمركز تنمية القدرات بجامعة

.56حضور الدكتورة  /تيسير محمد شادي مدرس التاريخ االسبلمى فعاليات المؤتمر الدولى السابع

كمية اآلداب والعموـ االنسانية بجامعة قناة السويس بالتعاوف مع كمية التربية األساسية بجامعة بابؿ

بالعراؽ في الفترة مف  16- 14ابريؿ  2015ومحوره ( مصر والعراؽ عبر العصور ) بورقة

بحث بعن ػواف ( الدور السياسي آلؽ سنقر البرسقى صاحب الموصؿ و شحنكية بغداد ).

.57تعييف السيد أ.د  /عبد العظيـ أحمد عبد العظيـ وكيبلً لمكمية لشئوف خدمة المجتمع وتنمية البيئة .
 .58تعييف األستاذة  /زينب عمى حسف العبد المعيدة بقسـ الفمسفة في وظيفة مدرس مساعد بذات
القسـ بعد حصوليا عمى درجة الماجستير في الفمسفة .

.59تعييف السي ػػد األستاذ الدكتور/عبد المنعـ محمد مجاىد األستاذ المساعد بقسـ التاريخ بالكمية "

رسالة الوحدة :
ـ
أن ٌكون للوحدة الدور القٌادي فً تحقٌق جودة األداء المؤسسً األكادٌمً و المحافظة علٌها  ،واالرتقاء المستمر بالعملٌة التعلٌمٌة والبحثٌة لخدمة الطالب والبٌئة
 ،بما ٌحقق رسالة الكلٌة وٌتفق مع استراتٌجٌة الجامعة  ،والسعً إلعداد الكلٌة للحصول على االعتماد من خالل إنتاج موارد بشرٌة متمٌزة ومتمكنة مما ٌدعم
وٌحافظ على القدرة التنافسٌة للكلٌة وٌعظم صورتها الذهنٌة لدى جمٌع فئات المجتمع فً قدرتها على الحفاظ على رأس المال البشري للمجتمع وبناء قاعدته العلمٌة
على أسس معاصرة لتحقٌق األهداف العلٌا لمصر .
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المشكمة بقرار السيد أ.د /رئيس الجامعة.
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تاريخ قديـ " في وظيفة أستاذ " تاريخ قديـ "بذات القسـ وذلؾ بناء عمى تقرير المجنة العممية

رؤيح انىحدج:
تطمح انىحدج في تطىير أداء كهيح اآلداب عهً انمستىي
األكاديمي و انمإسسي وذنك من خالل تحقيق مستىي رفيع من
األداء و انمحافظح عهً اإلنجاز انراقي تهدف انتأهيم نهحصىل
عهً األعتماد وكسة ثقح ورضاء انمستفيدين طالتا وأونياء
أمىر ومجتمع مدني .

=========================================================
 .60تعييف السيد الدكتور/وفدى السيد أبوالنضر المدرس بقسـ التاريخ بالكمية " تاريخ قديـ " في وظيفة
أستاذ مساعد " تاريخ قديـ " بذات القسـ وذلؾ بناء عمى تقرير المجنة العممية المشكمة بقرار السيد

أ.د /رئيس الجامعة .

 .61سفر السيد أ.د  /محمد رفعت االماـ رئيس مجمس قسـ التاريخ بالكمية الى جميورية أرمنيا
خبلؿ الفترة مف  26-20ابريؿ  2015لحضور فعاليات الذكرى المئوية لئلبادة األرمينية .

 .62قرار السيد رئيس الجميورية رقـ  126لسنة  2015باختيار الدكتورة  /عبير عبد المحسف قاسـ
ضمف تشكيؿ المجمس التخصصى لتنمية المجتمع بقرار مف السيد  /رئيس الجميورية .

 .63حصوؿ السيدة الدكتورة  /شيرويت فضؿ عمى شيادة مف المركز ال قافي لمتراث العربي

الفرنسى الشتراؾ سيادتيا في ورشة عمؿ كنوز مصر القديمة التى نظميا معيد أبو قير لمسياحة

والفنادؽ وترميـ اآل ار .

 .64تكريـ السيد  /صابر محمد صادؽ سالـ مف قبؿ معيد اعداد القادة بحمواف خبلؿ المشاركة في
تحكيـ مسابقة الطالب والطالبة الم الية في فعاليات الممتقى القومي لمطمبة المبدعيف والمبتكريف.

 .65مشاركة السيد أ.د /محمد مجدى تراب األستاذ المتفرغ في المؤتمر الدولى وورش العمؿ الذي
تنظمة الجمعية الجيومورفولوجية البولندية وجامعة

يونيو2015والذي سيعقد بمدينة  Pozanالبولندية .

 Pozanوذلؾ خبلؿ الفترة مف

26-22

 .66ترشيح السيدة الدكتورة /سماح محمد الصاوي األستاذ المساعد بالقسـ لحضور ورشة العمؿ

 advanced TOT Workshopوالمقدمة مف الوكالة الفرانكفونية واليونسكو في الفترة مف 5-2

مايو  2015شرـ الشيخ مصر .

رسالة الوحدة :
ـ
أن ٌكون للوحدة الدور القٌادي فً تحقٌق جودة األداء المؤسسً األكادٌمً و المحافظة علٌها  ،واالرتقاء المستمر بالعملٌة التعلٌمٌة والبحثٌة لخدمة الطالب والبٌئة
 ،بما ٌحقق رسالة الكلٌة وٌتفق مع استراتٌجٌة الجامعة  ،والسعً إلعداد الكلٌة للحصول على االعتماد من خالل إنتاج موارد بشرٌة متمٌزة ومتمكنة مما ٌدعم
وٌحافظ على القدرة التنافسٌة للكلٌة وٌعظم صورتها الذهنٌة لدى جمٌع فئات المجتمع فً قدرتها على الحفاظ على رأس المال البشري للمجتمع وبناء قاعدته العلمٌة
على أسس معاصرة لتحقٌق األهداف العلٌا لمصر .
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العممى األوؿ كمية االداب بالوادي الجديد – جامعة أسيوط ( المغة العربية – األزمة – التحديات –
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 .67مشاركة السيد الدكتور /محمد محمود أبوعمى أستاذ النقد والببلغو المساعد بالقسـ في المؤتمر

رؤيح انىحدج:
تطمح انىحدج في تطىير أداء كهيح اآلداب عهً انمستىي
األكاديمي و انمإسسي وذنك من خالل تحقيق مستىي رفيع من
األداء و انمحافظح عهً اإلنجاز انراقي تهدف انتأهيم نهحصىل
عهً األعتماد وكسة ثقح ورضاء انمستفيدين طالتا وأونياء
أمىر ومجتمع مدني .

=========================================================
اليوية ) فى الفترة مف  27-26ابريؿ  2015ببحث مقبوؿ بعنواف ( مبلمح اليوية المصرية في
شعر شوقى ).

.68مشاركة السيد الدكتور /محمد محمود أبوعمى أستاذ النقد والببلغو المساعد بالقسـ في ندوة معجـ

البابطيف لشعراء العربية في القرنيف التاسع عشر والعشريف والذي عقد بمكتب االسكندرية فى الفترة

مف  23-22ابريؿ  2015بورشة عمؿ تعنواف " التأمؿ في شعر الميجر – دراسة في منيج معيـ
البابطيف لشعراء العربية في القرنيف التاسع عشر والعشريف.

.69انضماـ السيد الدكتور /محمد محمود أبوعمى أستاذ النقد والببلغو المساعد بالقسـ لييئة التحرير
الخاصة باآلعماؿ المجازة لمنشر التابعة لمييئة العامة لقصور ال قافة.

.70مشاركة السيد الدكتور /محمد محمود أبوعمى أستاذ النقد والببلغو المساعد بالقسـ في مؤتمر

قصور ال قافة السادس عشر (األدب –ال وابت والمتغيرات) والذى أقيـ في الفترة مف  30-27ابريؿ

.2015

.71تكريـ أ .صابر محمد صادؽ سالـ المدرس المساعد بالقسـ كرائد لوقد جامعةدمنيور في المقاء

القممى الرابع لمطالب والطالبة الم الييف عمى مستوى الجامعة المصرية بجامعة الفيوـ والذي عقد

في الفترة مف  14-10ابريؿ . 2015

.72اشتراؾ السيد أ.د  /محمود فراج عبد الحافظ أستاذ العموـ المغوية المتفرغ بالقسـ في مؤتمر الفقة

االسبلمى الدولى ال الث " فقة االقميات االسبلمية " والذي تنظمو كمية الشريعة بجامعة االماـ محمد
بف سعود االسبلمية بالمممكة العربية السعودية في الفترة مف

لمنشر طب..

 2015/11/ 16-15ببحث مقبوؿ

محمد بف سعود االسبلمية بالمممكة العربية السعوية في الفترة مف . 2015/11/ 16-15
رسالة الوحدة :
ـ

أن ٌكون للوحدة الدور القٌادي فً تحقٌق جودة األداء المؤسسً األكادٌمً و المحافظة علٌها  ،واالرتقاء المستمر بالعملٌة التعلٌمٌة والبحثٌة لخدمة الطالب والبٌئة
 ،بما ٌحقق رسالة الكلٌة وٌتفق مع استراتٌجٌة الجامعة  ،والسعً إلعداد الكلٌة للحصول على االعتماد من خالل إنتاج موارد بشرٌة متمٌزة ومتمكنة مما ٌدعم
وٌحافظ على القدرة التنافسٌة للكلٌة وٌعظم صورتها الذهنٌة لدى جمٌع فئات المجتمع فً قدرتها على الحفاظ على رأس المال البشري للمجتمع وبناء قاعدته العلمٌة
على أسس معاصرة لتحقٌق األهداف العلٌا لمصر .
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الفقة االسبلمى الدولى ال الث " فقة االقميات االسبلمية " والذي تنظمو كمية الشريعة بجامعة االماـ

22

.73اشتراؾ السيد أ.د /السيد أ.د /صبلح أحمد ىريدى أستاذ التاريخ الحديث المتفرغ بالقسـ في مؤتمر

رؤيح انىحدج:
تطمح انىحدج في تطىير أداء كهيح اآلداب عهً انمستىي
األكاديمي و انمإسسي وذنك من خالل تحقيق مستىي رفيع من
األداء و انمحافظح عهً اإلنجاز انراقي تهدف انتأهيم نهحصىل
عهً األعتماد وكسة ثقح ورضاء انمستفيدين طالتا وأونياء
أمىر ومجتمع مدني .

=========================================================
 .74وافؽ مجمس الكمية عمى خطاب السيدة الدكتورة /ايماف حممى المميجى القائـ بعمؿ رئيس مجمس
قسـ المغة االنجميزية و آدابيا بموافقة مجمس القسـ بجمستو الطارئة في  2015/6/29قبوؿ استقالة
الدكتور /حازـ جميوـ المدرس بالقسـ لتعينو بجامعة المنوفية .
 .75وافؽ مجمس الكمية عمى خطاب السيد الدكتور /السيد شحاتة السيد القائـ بعمؿ رئيس مجمس قسـ
االجتماع بجمستو في  2015/7/6بالموافقة عمى تعييف السيدة  /ريياـ فايز رضواف المدرس
المساعد بالقسـ في وظيفة مدرس تخصص(عمـ اجتماع األسرة ) بذات القسـ .
 .76وافؽ مجمس الكمية عمى خطاب السيد الدكتور /السيد شحاتة السيد القائـ بعمؿ رئيس مجمس قسـ
االجتماع بجمستو في  2015/7/6بالموافقة عمى تعييف السيد  /أشرؼ اسماعيؿ شمبي المعيد
بالقسـ في وظيفة مدرس مساعد تخصص(عمـ اجتماع سياسي) بذات القسـ .
 .77وافؽ مجمس الكمية عمى خطاب

السيد أ.د /محمد رفعت االماـ رئيس مجمس قسـ التاريخ

بجمستو في  2015/7/1بالموافقة عمى تعييف السيد  /حمادة منسى طمبو المدرس المساعد بالقسـ
في وظيفة مدرس تخصص (آ ار مصرية ) بذات القسـ .
 .78وافؽ مجمس الكمية عمى خطاب

السيد أ.د /محمد رفعت االماـ رئيس مجمس قسـ التاريخ

بجمستو في  2015/7/1بالموافقة عمى تعييف السيد  /أيمف محمد أحمد سالـ المدرس المساعد
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رسالة الوحدة :
ـ
أن ٌكون للوحدة الدور القٌادي فً تحقٌق جودة األداء المؤسسً األكادٌمً و المحافظة علٌها  ،واالرتقاء المستمر بالعملٌة التعلٌمٌة والبحثٌة لخدمة الطالب والبٌئة
 ،بما ٌحقق رسالة الكلٌة وٌتفق مع استراتٌجٌة الجامعة  ،والسعً إلعداد الكلٌة للحصول على االعتماد من خالل إنتاج موارد بشرٌة متمٌزة ومتمكنة مما ٌدعم
وٌحافظ على القدرة التنافسٌة للكلٌة وٌعظم صورتها الذهنٌة لدى جمٌع فئات المجتمع فً قدرتها على الحفاظ على رأس المال البشري للمجتمع وبناء قاعدته العلمٌة
على أسس معاصرة لتحقٌق األهداف العلٌا لمصر .

Page

بالقسـ في وظيفة مدرس تخصص (آ ار مصرية) بذات القسـ .
 .79وافؽ مجمس الكمية عمى خطاب السيدة الدكتورة /ايماف حممى المميجى القائـ بعمؿ رئيس مجمس
قسـ المغة االنجميزية و آدابيا بشأف موافقة مجمس القسـ بجمستو في  2015/7/1عمى طمب بعض
وظائؼ اعضاء ىيئة التدريس ومعاونييـ لسد العجز في التدريس بالقسـ عمى النحو التالي :
 مدرس أدب انجميزى مدرس لسانيات وترجمة مدرس مساعد لسانيات وترجمة انجميزية.وذلؾ طبقا لمشروط المرفقة .

رؤيح انىحدج:
تطمح انىحدج في تطىير أداء كهيح اآلداب عهً انمستىي
األكاديمي و انمإسسي وذنك من خالل تحقيق مستىي رفيع من
األداء و انمحافظح عهً اإلنجاز انراقي تهدف انتأهيم نهحصىل
عهً األعتماد وكسة ثقح ورضاء انمستفيدين طالتا وأونياء
أمىر ومجتمع مدني .

=========================================================
 بالنسبة لوظيفة مدرس أدب انجميزي :
 49لسنة 72
 .1أف يكوف مف خريجى كميات اآلداب الخاضعة لقانوف تنظيـ الجامعات رقـ
بتقدير عاـ جيد عمى األقؿ في الميسانس.
 .2حاصؿ عمى الدكتوراه في األدب االنجميزي مف احدى كميات اآلداب الخاضعة لقانوف
تنظيـ الجامعات رقـ  49لسنة . 72
 .3ويفضؿ أف يكوف مف المقيميف بمحافظة البحيرة اقامة دائمة ولو خبرة تدريسية .
 بالنسبة لوظيفة مدرس لسانيات وترجمة :
 49لسنة 72
 .1أف يكوف مف خريجى كميات اآلداب الخاضعة لقانوف تنظيـ الجامعات رقـ
بتقدير عاـ جيد عمى األقؿ في الميسانس.
 .2حاصؿ عمى الدكتوراه في المسانيات والترجمة مف احدى كميات اآلداب الخاضعة لقانوف
تنظيـ الجامعات رقـ  49لسنة . 72
 .3ويفضؿ أف يكوف مف المقيميف بمحافظة البحيرة اقامة دائمة ولو خبرة تدريسية .
 بالنسبة لوظيفة مدرس مساعد لسانيات وترجمة انجميزى:
 .1أف يكوف مف خريجى كمية اآلداب بدمنيور بتقدير عاـ جيد عمى األقؿ في الميسانس وجيد
جداً في مادة التخصص أو ما يقوـ مقاميا .
 .2حاصؿ عمى الماجستير في المسانيات والترجمة مف احدى كميات اآلداب جامعة دمنيور أو
جامعة االسكندرية الخاضعة لقانوف تنظيـ الجامعات رقـ  49لسنة . 72
 .3ويفضؿ أف يكوف مف المقيميف بمحافظة البحيرة اقامة دائمة ولو خبرة تدريسية .
 .80وافؽ مجمس الكمية عمى خطاب السيد أ.د /عبلء عزت شمبي رئيس مجمس قسـ المغة الجغرافيا
بشأف موافقة مجمس القسـ بجمستو في  2015/7/5عمى طمب بعض معاونى اعضاء ىيئة التدريس
لسد العجز في التدريس بالقسـ عمى النحو التالي :
 -عدد (  )1مدرس مساعد جغرافية طبيعية ( تخصص جيومورفولوجى باستخداـ تقنيات االستشعار

رسالة الوحدة :
ـ
أن ٌكون للوحدة الدور القٌادي فً تحقٌق جودة األداء المؤسسً األكادٌمً و المحافظة علٌها  ،واالرتقاء المستمر بالعملٌة التعلٌمٌة والبحثٌة لخدمة الطالب والبٌئة
 ،بما ٌحقق رسالة الكلٌة وٌتفق مع استراتٌجٌة الجامعة  ،والسعً إلعداد الكلٌة للحصول على االعتماد من خالل إنتاج موارد بشرٌة متمٌزة ومتمكنة مما ٌدعم
وٌحافظ على القدرة التنافسٌة للكلٌة وٌعظم صورتها الذهنٌة لدى جمٌع فئات المجتمع فً قدرتها على الحفاظ على رأس المال البشري للمجتمع وبناء قاعدته العلمٌة
على أسس معاصرة لتحقٌق األهداف العلٌا لمصر .
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 -عدد ()1مدرس مساعد جغرافية بشرية ( تخصص جغرافية التجارة ).
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عف بعد ونظـ المعمومات الجغرافية )

رؤيح انىحدج:
تطمح انىحدج في تطىير أداء كهيح اآلداب عهً انمستىي
األكاديمي و انمإسسي وذنك من خالل تحقيق مستىي رفيع من
األداء و انمحافظح عهً اإلنجاز انراقي تهدف انتأهيم نهحصىل
عهً األعتماد وكسة ثقح ورضاء انمستفيدين طالتا وأونياء
أمىر ومجتمع مدني .

=========================================================
وذلؾ طبقا لمشروط اآلتية .
 .1أف يكوف مف خريجى احدى كمية اآلداب بدمنيور قسـ الجغرافيا بتقدير عاـ جيد عمى األقؿ
الميساف ػس و جيد جداً في مادة التخصص أو مف يقوـ مقاميا.
ػػ
في

 .2أف يكوف حاصؿ عمى الماجستير في التخصص المطموب مف كمية اآلداب بدمنيور.
 .3يفضؿ أف يكوف مف المقيميف بمحافظة البحيرة اقامة دائمة.
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 .81وافؽ مجمس الكمية عمى خطاب السيد أ.د /عمى أحمد السيد وكيؿ الكمية لشئوف التعميـ والطبلب
بشأف ترشيح رئيس مجمس ادارة مركز المكفوقيف بالكمية وحدة ذات طابع خاص .
 .82وافؽ مجمس الكمية عمى الخطابات التنفيذية لقسـ المغة اإلنجميزية و أقرت اآلتي :
 ما ورد في طمب القسـ بانتداب : د .محمد السيد داود " أستاذ مساعد بكمية التربية بدمنيور"  :مادة  :شعر رومانسي بالفرقة الرابعة
(أدب) بمعدؿ  4ساعات أسبوعياً  ,و كذلؾ مادة  :حضارة بالفرقة الرابعة (أدب) بمعدؿ  4ساعات
أسبوعياً .
 د .نادر مصطفى حممي " مدرس بكمية التربية بدمنيور"  :مادة  :ترجمة بالفرقة ال انية (أدب)
بمعدؿ  4ساعات أسبوعياً  ,و كذلؾ مادة  :ترجمة بالفرقة ال انية (لغة) بمعدؿ  4ساعات أسبوعياً .
لث
ة
 د .ابتساـ محمد الشقرفي " مدرس بكمية التربية بدمنيور"  :مادة  :مختارات أدبية بالفرقة ال ا
(لغة) بمعدؿ  4ساعات أسبوعياً  ,و كذلؾ مادة  :ترجمة بالفرقة اؿ ال ة (لغة) بمعدؿ  4ساعات
أسبوعياً .
 .83اشتراؾ أ.د /محمد رفعت االماـ بالقاء بحث بعنواف " ال ورة والتحوالت االقميمية والدولية "
بالمجمس األعمى لم قافة "لجنة التاريخ " ضمف مؤتمر مصرييف ورتي  25يناير و  30يونيو وذلؾ
يومى  14 , 13مايو .2015

رسالة الوحدة :
ـ
أن ٌكون للوحدة الدور القٌادي فً تحقٌق جودة األداء المؤسسً األكادٌمً و المحافظة علٌها  ،واالرتقاء المستمر بالعملٌة التعلٌمٌة والبحثٌة لخدمة الطالب والبٌئة
 ،بما ٌحقق رسالة الكلٌة وٌتفق مع استراتٌجٌة الجامعة  ،والسعً إلعداد الكلٌة للحصول على االعتماد من خالل إنتاج موارد بشرٌة متمٌزة ومتمكنة مما ٌدعم
وٌحافظ على القدرة التنافسٌة للكلٌة وٌعظم صورتها الذهنٌة لدى جمٌع فئات المجتمع فً قدرتها على الحفاظ على رأس المال البشري للمجتمع وبناء قاعدته العلمٌة
على أسس معاصرة لتحقٌق األهداف العلٌا لمصر .
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رؤيح انىحدج:
تطمح انىحدج في تطىير أداء كهيح اآلداب عهً انمستىي
األكاديمي و انمإسسي وذنك من خالل تحقيق مستىي رفيع من
األداء و انمحافظح عهً اإلنجاز انراقي تهدف انتأهيم نهحصىل
عهً األعتماد وكسة ثقح ورضاء انمستفيدين طالتا وأونياء
أمىر ومجتمع مدني .

=========================================================
 .84اشتراؾ أ.د /فايزة محمود صقر في مؤتمر التنمية البشرية لعاـ  2015بمكتبة االسكندرية بتاريخ
.2015/6/23

 .85اشتراؾ أ.د /محمد رفعت االماـ بالقاء بحث بعنواف " قناة السويس بؤرة فوتوغرافية عالمية " بدار
11 , 10
الكتب والو ائؽ القومية ببرنامج مؤتمر قناة السويس في العبلقات الدولية وذلؾ يومى
يونيو .2015
 .86اشتراؾ السيدة الدكتورة /فايزة محمد حسف مموؾ بالقاء بحث بعنواف " األمف القومى المصري في
ضوء التغيرات الراىنو " وذلؾ ضمف الندوة التى نظمتيا جمعية رواد ال قافة بدمنيور وذلؾ يوـ
.2015/6/11

 .87اشتراؾ د .عبير قاسـ بالحضور في ورشة العمؿ المقامة بمكتبة االسكندرية يوـ  16يونيو 2015
والمسماه " المواقع األ رية بمحافظة البحيرة :كنوزمخفية .
 .88حصوؿ الدكتورة /عبير قاسـ

عمى الك ير مف الشيادات مف مركز االقميمى لضماف الجودة في

التعميـ العالى في الدوؿ العربية  ,االستم اررية وتطوير المستقبؿ وذلؾ لمشاركتيا بالحضور والمناقشة
بجمسات المؤتمر الذي انعقد بالقاىرة تحت رعاية السيد أ.د /وزير التعميـ العالى يومي

 8 ,7يونيو

.2015
 .89سفر السيد أ.د/محمد مجدى تراب األستاذ المتفرغ بالقسـ لحضور المؤتمر الدولى الذي تنظمو
جامعة كييؿ األلمانية خبلؿ الفترة مف  30سبتمبر حتى  3اكتوبر  2015وعنواف المؤتمر " الموانى
كيدؼ لؤلبحاث المتعددة التخصص – عمـ اال ار  -التاريخ – عموـ األرض ".
 .90موافقة مجمس الكمية عمى تدشيف " القافمة التاريخية التى ستجوب مرة شيرياً في أحد مراكز محافظة
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البحيرة لنقؿ المعرفة التاريخية العممية لمجماىير عموماً والشباب خصوصاً في مرحمة فارقة مف عمر

رسالة الوحدة :
ـ
أن ٌكون للوحدة الدور القٌادي فً تحقٌق جودة األداء المؤسسً األكادٌمً و المحافظة علٌها  ،واالرتقاء المستمر بالعملٌة التعلٌمٌة والبحثٌة لخدمة الطالب والبٌئة
 ،بما ٌحقق رسالة الكلٌة وٌتفق مع استراتٌجٌة الجامعة  ،والسعً إلعداد الكلٌة للحصول على االعتماد من خالل إنتاج موارد بشرٌة متمٌزة ومتمكنة مما ٌدعم
وٌحافظ على القدرة التنافسٌة للكلٌة وٌعظم صورتها الذهنٌة لدى جمٌع فئات المجتمع فً قدرتها على الحفاظ على رأس المال البشري للمجتمع وبناء قاعدته العلمٌة
على أسس معاصرة لتحقٌق األهداف العلٌا لمصر .
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رؤيح انىحدج:
تطمح انىحدج في تطىير أداء كهيح اآلداب عهً انمستىي
األكاديمي و انمإسسي وذنك من خالل تحقيق مستىي رفيع من
األداء و انمحافظح عهً اإلنجاز انراقي تهدف انتأهيم نهحصىل
عهً األعتماد وكسة ثقح ورضاء انمستفيدين طالتا وأونياء
أمىر ومجتمع مدني .

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

ثالثًالا  :شؤون الطالب IT , MIS ,

 .1قرار المجنة بتشكيؿ لجنة مف بعض السادة أعضاء ىيئة التدريس لفحص تظممات الطبلب في
نتائجيـ ليذا العاـ الجامعي .2014/2013

 .2وافؽ مجمس الكمية عمى اعتماد نتيجة دور مايو  2014/2013لجميع األقساـ والفرؽ الدراسية.
 .3وافؽ مجمس الكمية عمى احالة الطالب الراسب الذي يحتاج الى درجتيف كحد أقصى لمجنة

الممتحنيف لمنظر في تعديؿ حالتو مف راسب الى منقوؿ بمادتيف وتشكؿ لجنة الممتحنيف مف السادة

رؤساء األقساـ العممية برئاسة أ.د/عمى أحمد السيد وكيؿ الكمية لشئوف التعميـ والطبلب و يتـ

حصر الحاالت عف طريؽ شئوف الطبلب .

 .4أحيط مجمس الكمية عمما بما جاء بتقرير وحدة خدمات تكنولوجيا المعمومات  ITواستعرض السيد
الدكتور /عبلء شمبي المدير التنفيذي لموحدة بعض المبلحظات التى ظيرت في نتائج العاـ

الجامعي  2014/2013و أسبابيا وطرؽ تجنبيا مستقببلً.
 .6ناقشت المجنة مقترحي كؿ مف السيد أ.د.وكيؿ الكمية و السيد المشرؼ العاـ عمى قسـ شؤوف

الطبلب بشأف توزيع طبلب الفرقة األولى في ضوء قبوؿ حوالي  4500طالب تـ توجيييـ إلييا مف
المجمس األعمى لمجامعات  , ,ووافقت المجنة عمى المزج بيف المقترحيف عمى النحو اآلتي :

 يتـ طرح عدد مائة وعشريف طالبا مف إجمالي الطبلب ىـ طبلب الفرقة األولى بقسـ المغة االنجميزية
.

 يتـ في المرحمة األولى قبوؿ نسبة  %20مف الطبلب في كؿ قسـ بأولوية رغباتيـ .
و في المرحمة ال انية يتكرر قبوؿ النسبة ذاتيا في كؿ قسـ  ,بحيث يتـ تحديد السقؼ بسبعمائة و

رسالة الوحدة :
ـ
أن ٌكون للوحدة الدور القٌادي فً تحقٌق جودة األداء المؤسسً األكادٌمً و المحافظة علٌها  ،واالرتقاء المستمر بالعملٌة التعلٌمٌة والبحثٌة لخدمة الطالب والبٌئة
 ،بما ٌحقق رسالة الكلٌة وٌتفق مع استراتٌجٌة الجامعة  ،والسعً إلعداد الكلٌة للحصول على االعتماد من خالل إنتاج موارد بشرٌة متمٌزة ومتمكنة مما ٌدعم
وٌحافظ على القدرة التنافسٌة للكلٌة وٌعظم صورتها الذهنٌة لدى جمٌع فئات المجتمع فً قدرتها على الحفاظ على رأس المال البشري للمجتمع وبناء قاعدته العلمٌة
على أسس معاصرة لتحقٌق األهداف العلٌا لمصر .
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خمسيف طالبا ألي مف األقساـ وفؽ رغباتيـ  .وافؽ مجمس الكمية عمى أف يكوف الحد األقصى لمقبوؿ

رؤيح انىحدج:
تطمح انىحدج في تطىير أداء كهيح اآلداب عهً انمستىي
األكاديمي و انمإسسي وذنك من خالل تحقيق مستىي رفيع من
األداء و انمحافظح عهً اإلنجاز انراقي تهدف انتأهيم نهحصىل
عهً األعتماد وكسة ثقح ورضاء انمستفيدين طالتا وأونياء
أمىر ومجتمع مدني .

=========================================================
 .7ناقشت المجنة فتح باب التحويؿ بيف األقساـ بنسبة  %10بعد انتياء المرحمة ال انية و ذلؾ عف طريؽ
السيد أ.د.وكيؿ الكمية المختص أو عميدىا  ,بحيث ال يقؿ عدد المقبوليف مف الطبلب الجدد بالقسـ الواحد

عف بل مائة و خمسيف طالبا .

 .8وافؽ أعضاء المجنة عمى تحديد موعد امتحانات دور سبتمبر لمعاـ الدراسي

 2014-2013باألسبوع

ال اني مف بدء الدراسة شريطة وقوعيا في الشير ذاتو  ,و في انتظار تقديـ األقساـ العممية تشكيبلت

الكنتروالت و لجاف وضع األسئمة و تصحيحيا  .ويفوض أ.د /وكيؿ الكمية لشئوف التعميـ والطبلب في

تحديد موعد االمتحاف بما ال يتعارض مع اجازة عيد اآلضحي ويكوف خبلؿ شير سبتمبر . 2014

 .9أقر أعضاء المجنة تشكيؿ لجنة اإلرشاد األكاديمي و الدعـ الطبلبي مف أ.د.مقررىا و السيد الدكتور /
محمد أبوعمي المدير التنفيذي لوحدة ضماف الجودة نائباً و عضوية م مي األقساـ العممية

 .10تسميـ الطالب دليؿ الكمية مرفقاً بإستمارة رغبات الطبلب الجدد بمقابؿ مادي (  25جنيياً ) خدمات
تعميمية  ,و تفويض د.محمد أبوعمي بمراجعة بيانات الدليؿ إلخراجو بالشكؿ األم ؿ خبلؿ أياـ و ذلؾ
عف طريؽ مطبعة الجامعة بأسعار تقؿ عف أو تساوي م يبلتيا في الخارج  ( .لـ يسمـ الدليؿ حتى

اآلف بسبب تأخر طباعتو مف قبؿ مطبعة الجامعة)

 .11وافقت المجنة عمى الطمب المقدـ مف السيدة الدكتورة  /عبير قاسـ الخاص بفتح قناة تعميمية مجانية

عبر اليوتيوب خاصة بيا وربطيا بموقع الكمية الرسمي عف طريؽ قسميا عمى أف تكوف تحت إشرافيا

و عمى مسؤوليتيا الخاصة .

 .12ونظ ار لقمة عدد الطبلب الجدد لمعاـ الجامعى

 2015/2014عف العدد السابؽ تحديده فقد اقترح

السيد أ.د /عميد الكمية الغاء يوـ السبت في الجداوؿ الدراسية والعودة لخريطة الجداوؿ الدراسية لمعاـ
السابؽ و قد وافؽ مجمس الكمية عمى ذلؾ.

رسالة الوحدة :
ـ
أن ٌكون للوحدة الدور القٌادي فً تحقٌق جودة األداء المؤسسً األكادٌمً و المحافظة علٌها  ،واالرتقاء المستمر بالعملٌة التعلٌمٌة والبحثٌة لخدمة الطالب والبٌئة
 ،بما ٌحقق رسالة الكلٌة وٌتفق مع استراتٌجٌة الجامعة  ،والسعً إلعداد الكلٌة للحصول على االعتماد من خالل إنتاج موارد بشرٌة متمٌزة ومتمكنة مما ٌدعم
وٌحافظ على القدرة التنافسٌة للكلٌة وٌعظم صورتها الذهنٌة لدى جمٌع فئات المجتمع فً قدرتها على الحفاظ على رأس المال البشري للمجتمع وبناء قاعدته العلمٌة
على أسس معاصرة لتحقٌق األهداف العلٌا لمصر .
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 .13استعرض السيد الدكتور /عبلء عزت شمبي – مدير الوحدة ما تـ مف انجازات مميزة بموقع الكمية

رؤيح انىحدج:
تطمح انىحدج في تطىير أداء كهيح اآلداب عهً انمستىي
األكاديمي و انمإسسي وذنك من خالل تحقيق مستىي رفيع من
األداء و انمحافظح عهً اإلنجاز انراقي تهدف انتأهيم نهحصىل
عهً األعتماد وكسة ثقح ورضاء انمستفيدين طالتا وأونياء
أمىر ومجتمع مدني .

=========================================================
المغة بقسـ المغة االنجميزية بالكمي ػػة و فريؽ العمؿ معو مف بعض الطبلب المتميزيف بالقسـ وىي
ترجمة موقع كمية اآلداب – ترجمة أىداؼ ورؤية وحدة الجودة وجميع أقساـ الكمية – ترجمة ما يزيد

عف  80خبر لمكمية مما يرفع مف شأف الكمية عممياً و قافياً ويزيد مف رواد الموقع وبما يتماشى مع
متطمبات الجودة لخدمة العممية التعميمية والبح ية و قد أ نى مجمس الكمية عمى ىذا العمؿ المتميز مع
تقديـ خطاب شكر وتقدير لفريؽ العمؿ .

 .14أفاد السيد أ.د /عميد الكمية بأف مذكرة منح الدرجة لخريجي الكمية لمعاـ الجامعي
االنتياء مف عمميا عمى النظاـ بوحدة  ITمما وفر ك ير مف الوقت والجيد.

 2014/2013تـ

 .15استمعت المجنة إلى تقرير شفيي مف السيد الدكتور  /محمد السمني المدير التنفيذي لوحدة

 MISو

فيو أوضح تشكيؿ إدارة الوحدة و توزيع المياـ فييا و دورىا في المرحمة القادمة  ,و أفاد بأنو سيطبؽ

منظومتو في الوحدة في امتحانات دور سبتمبر  ,ووعد بتقديـ التقرير ورقياً بغرض التعميـ .
 .16أشار السيد الدكتور  /حمدي عمي المدير التنفيذي لوحدة تطوير نظـ تقويـ الطبلب و االمتحانات
إلى قرار المجمس األعمى لمجامعات بشأف اإلعبلف عف اعتبار دورة تنمية قدرات مديري مشروع

تطوير نظـ تقويـ الطبلب و االمتحانات إحدى الدورات االختيارية مف متطمبات التقدـ لمترقية .

.17

اعداد الطبلب الجدد التى أقرىا المجمس األعمى لمجامعات لمكمية لمعاـ الجامعى

2015/2014

بمعدؿ  3000طالب انتظاـ و  1500طالب انتساب موجو وبناء عمى ذلؾ اقترح السيد أ.د /عميد
الكمية أف يكوف الحد األقصى لمقبوؿ بالقسـ

 800طالب (  500انتظاـ  300 -انتساب موجو )

ويتـ تصنيؼ الطبلب الى مجموعتيف ( أ) ( ,ب) في حالة زيادة عدد الطبلب بالقسـ عف

طالب ( انتظاـ وانتساب موجو ) يقوـ بالتدريس لممجموعة (أ) أستاذ ولممجموعة (ب) أستاذ آخر

500

ويست نى مف المجموعتيف في حالة وجود أستاذ واحد في التخصص في المادة الواحدة يقوـ بالتدريس و
ذلؾ تحت اشراؼ رئيس القسـ المختص ووكيؿ الكمية لشئوف التعميـ والطبلب وال يكوف التدريس في
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يوـ واحد لممجموعتيف أو كما يتوافؽ عميو أعضاء ىيئة التدريس بكؿ قسـ وقد وافؽ مجمس الكمية
رسالة الوحدة :
ـ

أن ٌكون للوحدة الدور القٌادي فً تحقٌق جودة األداء المؤسسً األكادٌمً و المحافظة علٌها  ،واالرتقاء المستمر بالعملٌة التعلٌمٌة والبحثٌة لخدمة الطالب والبٌئة
 ،بما ٌحقق رسالة الكلٌة وٌتفق مع استراتٌجٌة الجامعة  ،والسعً إلعداد الكلٌة للحصول على االعتماد من خالل إنتاج موارد بشرٌة متمٌزة ومتمكنة مما ٌدعم
وٌحافظ على القدرة التنافسٌة للكلٌة وٌعظم صورتها الذهنٌة لدى جمٌع فئات المجتمع فً قدرتها على الحفاظ على رأس المال البشري للمجتمع وبناء قاعدته العلمٌة
على أسس معاصرة لتحقٌق األهداف العلٌا لمصر .
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رؤيح انىحدج:
تطمح انىحدج في تطىير أداء كهيح اآلداب عهً انمستىي
األكاديمي و انمإسسي وذنك من خالل تحقيق مستىي رفيع من
األداء و انمحافظح عهً اإلنجاز انراقي تهدف انتأهيم نهحصىل
عهً األعتماد وكسة ثقح ورضاء انمستفيدين طالتا وأونياء
أمىر ومجتمع مدني .

=========================================================
عمى ذلؾ مع التأكيد عمى ضرورة الحد مف االنتدابات سواء لمتدريس أو الكنتروالت لتقميؿ عجز
الميزانية بناء عمى تعميمات ادارة الجامعة بترشيد االنفاؽ قدر االمكاف.

 .18تؤكد المجنة عمى مطالب قسـ شؤوف الطبلب بحاجة القسـ لخمسة موظفيف أخصائي الث و ُيفضؿ
أف يكوف مف بينيـ ا ناف مف ذوي الكوادر و الخبرة  ,و كذلؾ تؤكد المجنة عمى حاجة قسـ رعاية

الشباب بشدة إلى ا نيف مف الموظفيف تخصص تربية رياضية أخصائي الث  ,و يعد ىذا أمر أساسي

و حيوي و بدونو يتأ ر العمؿ بشكؿ واضح في القسميف .

 .19نظرت المجنة في خطاب قسـ الجغرافيا بشأف " دفع كؿ طالب مقبوؿ بشعبة الخرائط و المساحة

تأميف لؤلجيزة المساحيػة و الخرائطية التي يستخدميا الطبلب في التدريب العممي و الدراسات الميدانية

مبمغ و قدره  500جنيو يستردىا الطالب عند التخرج في حالة عدـ وجود تمؼ في األجيزة المساحية "
 ,و عميو وافقت المجنة عمى ما فيو مع ضرورة إلزاـ القسـ و الكمية بعمؿ اإلجراءات اإلدارية المالية

البلزمة الحتفاظ الطبلب بحقوقيـ في استرداد مبالغيـ .

 .20ناقشت المجنة ظاىرة رسـ وكتابة صور و عبارات مسيئة عمى جدراف الكمية  ,و توصي إدارة الكمية

بمعاقبة كؿ مف يقترؼ م ؿ ىذا العمؿ المشيف بأقصى أنواع العقوبة الجامعية وصوالً إلى الفصؿ .
 .21كتاب السيد الدكتور /السيد شحاتو القائـ بعمؿ رئيس مجمس قسـ االجتماع بموافقة مجمس القسـ في
2014/8/28

عمى قبوؿ دفعة جديدة مف الطبلب المتقدميف لشعبة االعبلـ لمعاـ الجامعى  2015/2014بالشروط اآلتية

:

 أف يكوف الطالب منتظماً.
 أف يكوف الطالب منقوؿ لمفرقة اال ال ة بدوف مواد.
 حضور جميع الرحبلت العممية بالشعبة.
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 أف يجتاز الطالب االختبارات التحريرية والشفوية التى يجرييا القسـ.

رسالة الوحدة :
ـ
أن ٌكون للوحدة الدور القٌادي فً تحقٌق جودة األداء المؤسسً األكادٌمً و المحافظة علٌها  ،واالرتقاء المستمر بالعملٌة التعلٌمٌة والبحثٌة لخدمة الطالب والبٌئة
 ،بما ٌحقق رسالة الكلٌة وٌتفق مع استراتٌجٌة الجامعة  ،والسعً إلعداد الكلٌة للحصول على االعتماد من خالل إنتاج موارد بشرٌة متمٌزة ومتمكنة مما ٌدعم
وٌحافظ على القدرة التنافسٌة للكلٌة وٌعظم صورتها الذهنٌة لدى جمٌع فئات المجتمع فً قدرتها على الحفاظ على رأس المال البشري للمجتمع وبناء قاعدته العلمٌة
على أسس معاصرة لتحقٌق األهداف العلٌا لمصر .
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رؤيح انىحدج:
تطمح انىحدج في تطىير أداء كهيح اآلداب عهً انمستىي
األكاديمي و انمإسسي وذنك من خالل تحقيق مستىي رفيع من
األداء و انمحافظح عهً اإلنجاز انراقي تهدف انتأهيم نهحصىل
عهً األعتماد وكسة ثقح ورضاء انمستفيدين طالتا وأونياء
أمىر ومجتمع مدني .

=========================================================
 .22المذكرة المقدمة مف السيدة  /المشرفة عمى قسـ رعاية الشباب بشأف طمب ترشيح عدد ا نيف مف
أعضاء ىيئة التدريس لعضوية مجمس ادارة صندوؽ التكافؿ االجتماعى لمطبلب لمعاـ الجامعي

.2015/2014

وافؽ مجمس الكمية عمى ترشيح كؿ مف :

 السيدة الدكتور /ايماف فؤاد بركات المدرس بقسـ المغة العربية بالكمية -السيد الدكتور /وفدى السيد أبوالنضر المدرس بقسـ التاريخ بالكمية

 .22وافؽ أعضاء المجنة عمى أف تبدأ االمتحانات الشفيية باألقساـ العممية يوـ األحد الموافؽ

2014/11/16و لمدة أسبوعيف داخؿ القاعات الدراسية تحت إشراؼ السادة رؤساء األقساـ مع

استمرار الدراسة  ,و ذلؾ مف خبلؿ عقد لجاف يتـ إفادة سيادة األستاذ الدكتور  /وكيؿ الكمية لشؤوف

التعميـ و الطبلب بيا قبؿ ىذا الموعد  ,و يتـ رفع قوائـ الدرجات لمسيد األستاذ الدكتور  /الوكيؿ

المختص يوـ األربعاء الموافؽ  2014/12/3و لسيادتو النظر في إجراء االمتحانات لممتخمفيف عنيا

وفقاً لتعميمات الجامعة .

 .23المقترح المقدـ مف السيد الدكتور  /أحمد عطيو بشأف وضع قاعدة بيانات لطبلب الفرقة ال انية لقسـ
المغة العربية لشعبتي العبري و الفارسي ,

 .24وافقت المجنة عمى الطمب المقدـ مف السيدة الدكتورة  /أسماء شمس الديف المرشد األكاديمي العاـ عف
قسـ المغة العربية بشأف عمؿ اإلجراءات التي مف شأنيا إلقاء محاضرات تعويضية لمطبلب المستجديف

بناء عمى طمبيـ .
بالفرقة األولى ً

 .25وافؽ مجمس الكمية عمى اقرار مبدأ االلتزاـ بمبلئمة المادة العممية التى تدريس مع التوصيفات الخاصة
بجميع المقررات عمى مستوى الكمية .
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 .26وافؽ مجمس الكمية عمى اعتماد نتيجة دور سبتمبر لمفرقة النيائية لممرحمة الجامعية األولى لمعاـ
رسالة الوحدة :
ـ
أن ٌكون للوحدة الدور القٌادي فً تحقٌق جودة األداء المؤسسً األكادٌمً و المحافظة علٌها  ،واالرتقاء المستمر بالعملٌة التعلٌمٌة والبحثٌة لخدمة الطالب والبٌئة
 ،بما ٌحقق رسالة الكلٌة وٌتفق مع استراتٌجٌة الجامعة  ،والسعً إلعداد الكلٌة للحصول على االعتماد من خالل إنتاج موارد بشرٌة متمٌزة ومتمكنة مما ٌدعم
وٌحافظ على القدرة التنافسٌة للكلٌة وٌعظم صورتها الذهنٌة لدى جمٌع فئات المجتمع فً قدرتها على الحفاظ على رأس المال البشري للمجتمع وبناء قاعدته العلمٌة
على أسس معاصرة لتحقٌق األهداف العلٌا لمصر .
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رؤيح انىحدج:
تطمح انىحدج في تطىير أداء كهيح اآلداب عهً انمستىي
األكاديمي و انمإسسي وذنك من خالل تحقيق مستىي رفيع من
األداء و انمحافظح عهً اإلنجاز انراقي تهدف انتأهيم نهحصىل
عهً األعتماد وكسة ثقح ورضاء انمستفيدين طالتا وأونياء
أمىر ومجتمع مدني .

=========================================================
 .27فتح شعبتى " الدراسات المغوية – الدراسات األدبية النقدية " لمدراسات العميا بنظاـ الساعات المعتمدة
لفصؿ الربيع  2015لمرحمتى الماجستير والدكتوراه لتوفير الكوادر البشرية بالقسـ.

ير عف الندوة
 .28قدـ السيد الدكتور  /محمد رفعت االماـ األستاذ المساعد بقسـ التاريخ بالكمية تقر ًا
الت قيفيو التى نظميا لمطبلب يوـ األربعاء الموافؽ  3ديسمبر  2014والتى القت نجاح لتكوف بداية
لسمسمة متصمة ومتواصمة مف ىذه الندوات الت قيفية المفيدة لمطبلب و لممجتمع و طمب مجمس الكمية

تكميؼ الدكتور /محمد رفعت االماـ بتنظيـ ندوتيف ت قفيتيف في الفصؿ الدراسي ال اني لمطبلب مع

تقديـ الشكر و التقدير لسيادتو و لمسيد الدكتور /محمد أبوعمى منسؽ الندوة و لكؿ مف ساىـ في انجاح

ىذه الندوة.

 .29وافؽ مجمس الكمية عمى اعتماد استمارة مشروع دعـ الفاعمية التعميمية البديؿ لمسيكاب بناء عمى
عرض السيد الدكتور /محمد أبوعمى مدير وحدة ضماف الجودة.

 .30تأكيد مجمس الكمية في ديسمبر 2014ـ عمى ضرورة تفعيؿ قرار وحدة ضماف الجودة عند وضع
استمارة التقييـ الخاصة بالتقدـ لمترقية لمسادة أعضاء ىيئة التدريس .

 .31توجيو الشكر الزائد لمسيدة األستاذة  /نعمو معروؼ المشرؼ العاـ عمى قسـ شؤوف الطبلب لما بذلوه
مف جيد واضح في انجاز كافة األعماؿ المطموب مف القسـ اتماميا مف خبلؿ وحدة  MISبالكمية .

 .32تشكيؿ ىيكؿ إداري ابت متخصص في إدخاؿ درجات الطبلب المرفوعة مف الكنتروالت إليكترونياً
حتى إعبلف النتيجة  ,و ىذا يتطمب عدد مانية موظفيف النجاز الميمة  ,و ىذا يقتضي توفير أربعة

موظفيف يتـ إضافتيـ عمى القائميف بالعمؿ حالياً شريطة إتماـ العمؿ يتـ توفيرىـ إما بالندب مؤقتاً
أوتعيينيـ ىذه األياـ و قبؿ االمتحانات  ,و ُيفضؿ أف يكونوا مف مف مدرسي المواد بالكمية  ,وفي حالة

رسالة الوحدة :
ـ
أن ٌكون للوحدة الدور القٌادي فً تحقٌق جودة األداء المؤسسً األكادٌمً و المحافظة علٌها  ،واالرتقاء المستمر بالعملٌة التعلٌمٌة والبحثٌة لخدمة الطالب والبٌئة
 ،بما ٌحقق رسالة الكلٌة وٌتفق مع استراتٌجٌة الجامعة  ،والسعً إلعداد الكلٌة للحصول على االعتماد من خالل إنتاج موارد بشرٌة متمٌزة ومتمكنة مما ٌدعم
وٌحافظ على القدرة التنافسٌة للكلٌة وٌعظم صورتها الذهنٌة لدى جمٌع فئات المجتمع فً قدرتها على الحفاظ على رأس المال البشري للمجتمع وبناء قاعدته العلمٌة
على أسس معاصرة لتحقٌق األهداف العلٌا لمصر .
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مكافأة إجادة مناسبة  ,وتوفير أربعة موظفيف بدالً عنيـ في شؤوف الطبلب  ,و اليدؼ النيائي ىو
االعتماد عمى الجياز اإلداري كمية تدريجياً في إخراج النتيجة .
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االعتماد عمى ندب األربعة مف موظفي شؤوف الطبلب يتـ إعفائيـ مف أعماؿ المبلحظة وصرؼ

رؤيح انىحدج:
تطمح انىحدج في تطىير أداء كهيح اآلداب عهً انمستىي
األكاديمي و انمإسسي وذنك من خالل تحقيق مستىي رفيع من
األداء و انمحافظح عهً اإلنجاز انراقي تهدف انتأهيم نهحصىل
عهً األعتماد وكسة ثقح ورضاء انمستفيدين طالتا وأونياء
أمىر ومجتمع مدني .

=========================================================
 .33تـ عمؿ كروت إليكترونية لتعرؼ الطالب عمى نتيجتو باالتفاؽ مع السيد األستاذ  /أميف الكمية .
سعر بيع الكارت (5ج)

 .34اعتمد امجمس الكمية تاريخ  2015/1/4موعداً لبدء امتحانات الفصؿ الدراسي األوؿ لمعاـ الجامعي
 , 2015-2014عمى أف يعقبيا قبؿ األجازة امتحاف مادة " حقوؽ االنساف "  ,بواقع بل ة أياـ في
األسبوع مع مراعاة العطبلت .

 .35تشكيؿ الكنتروالت لمفصؿ الدراسي األوؿ  ,و تـ التأكيد عمى الحد مف االنتدابات إلى أقصى مدى ,

كما تـ التأكيد عمى أف تمتزـ األقساـ بعمؿ اتصاالتيا بالمرجو انتدابيـ قبؿ رفع أسمائيـ إلدارة الكمية .

 .36قرر مجمس الكمية بالنسبة لمطبلب المحتجزيف في السجوف يقوـ كؿ قسـ مف األقساـ العممية لدية

طبلب بالسجوف باعداد سؤاؿ لكؿ مقرر يجرى فيو اختبار شفوى و تسمـ االمتحانات لمسيد أ.د /وكيؿ

الكمية لشئوف التعميـ والطبلب .

 .37الشروط التي وضعيا مجمس قسـ الجغرافيا لقبوؿ الطبلب بشعبة الخرائط و المساحة لمعاـ الجامعي
 2016-2015عمى النحو االتي :

 أف يكوف الطالب ناجحاً مف المرة األولى في مادتي " مبادئ الخرائط " الفرقة األولى " ,
المساحة " الفرقة ال انية .
 يحدد عدد الطبلب المقبوليف بالشعبة وفؽ معيار الجودة و ىو
معاونة ومدرس مادة .

 15طالب لكؿ عضو ىيئة

 يختار الطبلب المتقدميف لمشعبة عمى أساس مجموعو الكمي في الفرقة ال انية .
 .38الزيارة العممية لمدينة القاىرة و التي قامت بيا شعبة اآل ار اإلسبلمية بقسـ التاريخ و اآل ار المصرية

القسـ الخاص بالندوة التى أقيمت في  2014/11/10وعنوانيا " عمى طريؽ االبداع الخاصة بتكريـ
رسالة الوحدة :
ـ

أن ٌكون للوحدة الدور القٌادي فً تحقٌق جودة األداء المؤسسً األكادٌمً و المحافظة علٌها  ،واالرتقاء المستمر بالعملٌة التعلٌمٌة والبحثٌة لخدمة الطالب والبٌئة
 ،بما ٌحقق رسالة الكلٌة وٌتفق مع استراتٌجٌة الجامعة  ،والسعً إلعداد الكلٌة للحصول على االعتماد من خالل إنتاج موارد بشرٌة متمٌزة ومتمكنة مما ٌدعم
وٌحافظ على القدرة التنافسٌة للكلٌة وٌعظم صورتها الذهنٌة لدى جمٌع فئات المجتمع فً قدرتها على الحفاظ على رأس المال البشري للمجتمع وبناء قاعدته العلمٌة
على أسس معاصرة لتحقٌق األهداف العلٌا لمصر .
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 .39تقرير الدكتورة  /اسماء شمس الديف مستشارة المجنة العممية بالكمية ومنسؽ االعداد واالشراؼ عف
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و اإلسبلمية في ضوء برنامج التدريب العممي الخاص بالشعبة .

رؤيح انىحدج:
تطمح انىحدج في تطىير أداء كهيح اآلداب عهً انمستىي
األكاديمي و انمإسسي وذنك من خالل تحقيق مستىي رفيع من
األداء و انمحافظح عهً اإلنجاز انراقي تهدف انتأهيم نهحصىل
عهً األعتماد وكسة ثقح ورضاء انمستفيدين طالتا وأونياء
أمىر ومجتمع مدني .

=========================================================
الطالب  /محمد سعيد شتا الطالب بالفرقة ال انية بقسـ المغة العربية والممقب بزويؿ القرف الحادى
عشر والحائز عمى العديدمف براءات االختراع .

 .40استعرض السيد أ.د /عبلء الديف حسيف عزت شمبي – مدير وحدة

 ITالتقرير الشيري عف شير

ديسمبر  2014الخاص بالوحدة موضحاً أف الكمية حصمت في التقييـ في الربع الحالى عمى
نتاج الجيد المستمر والعمؿ المميز في الوحدة خاصة أعماؿ شئوف الطبلب مف توزيع طبلب

%85

وتشعيبيـ وعمؿ أرقاـ الجموس مقدماً الشكر لكؿ مف السيدة /نعمو محمد معروؼ المشرؼ عمى قسـ
شئوف الطبلب والسيد  /عصاـ سميماف الجالي  ,والسيد  /حسف أنور عبدالبله  ,و السيد /طارؽ
أبوقمر والسيد /عاطؼ قنديؿ بصفة خاصة لدورىـ بالعمؿ بوحدة .MIS

كما طمب سيادتو ضرورة تفعيؿ الدخوؿ عمى المكتبة االلكترونية و قاعدة البيانات واال ستيـ الغائيا.

كما طمب سيادتو ضرورة تفعيؿ توزيع الطبلب عف طريؽ التنسيؽ اآللي مع وضع معايير لذلؾ

خاصة في ظؿ الزيادة الكبيرة في أعداد الطبلب المقبوليف بالكمية سنوياً مع ضرورة زيادة أعداد
العامميف بقسـ شئوف الط الب حتى يتمكنوا مف أداء أعماليـ و تقديـ خدمة أفضؿ لمطبلب وأولياء

األمور.

.41

وافؽ مجمس الكمية عمى اعتماد نتيجة الطالبو /ىبو صبلح ذكى السيد عباس الفرقة الرابعة قسـ

االجتماع شعبة االجتماع انتظاـ بمحموع

 2014/2013حيث اعتمدت نتيجة دور مايو

 4000/ 2487بنسبة مئوية (  )%62.17دور مايو
 2014/2013لجميع الطبلب بمجمس الكمية في

 2014/7/14وسقط اسميا سيواً مف الكنتروؿ ولـ تدوف بمذكرة منح الدرجة التى اعتمدت مف مجمس
الجامعة في  2014/12/15وذلؾ بناء عمى المذكرة المقدمة مف السيد أ.د /عمى أحمد السيد وكيؿ
الكمية لشئوف التعميـ والطبلب مع عمؿ مذكرة منح الدرجة ليا ورفعيا لمجمس الجامعة لبلعتماد .

 2014/2013الى ناجح دور مايو  2014/2013حيث أف الطالب سقط اسمو سيواً مف الكنتروؿ
رسالة الوحدة :
ـ
أن ٌكون للوحدة الدور القٌادي فً تحقٌق جودة األداء المؤسسً األكادٌمً و المحافظة علٌها  ،واالرتقاء المستمر بالعملٌة التعلٌمٌة والبحثٌة لخدمة الطالب والبٌئة
 ،بما ٌحقق رسالة الكلٌة وٌتفق مع استراتٌجٌة الجامعة  ،والسعً إلعداد الكلٌة للحصول على االعتماد من خالل إنتاج موارد بشرٌة متمٌزة ومتمكنة مما ٌدعم
وٌحافظ على القدرة التنافسٌة للكلٌة وٌعظم صورتها الذهنٌة لدى جمٌع فئات المجتمع فً قدرتها على الحفاظ على رأس المال البشري للمجتمع وبناء قاعدته العلمٌة
على أسس معاصرة لتحقٌق األهداف العلٌا لمصر .
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انتساب موجو بمجموع

 3900/ 2185بنسبة مئوية (  )% 56.02مف باقى لبلعادة دور مايو
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 .42وافؽ مجمس الكمية عمى تعديؿ حالة الطالب  /أحمد محمد السيد النشرتي قسـ الفمسفة شعبة عامة

رؤيح انىحدج:
تطمح انىحدج في تطىير أداء كهيح اآلداب عهً انمستىي
األكاديمي و انمإسسي وذنك من خالل تحقيق مستىي رفيع من
األداء و انمحافظح عهً اإلنجاز انراقي تهدف انتأهيم نهحصىل
عهً األعتماد وكسة ثقح ورضاء انمستفيدين طالتا وأونياء
أمىر ومجتمع مدني .

=========================================================
بناء عمى المذكرة المقدمة مف السيد أ.د /عمى أحمد السيد وكيؿ الكمية لشئوف التعميـ والطبلب
وذلؾ ً
مع عمؿ مذكرة منح الدرجة لو ورفعيا لمجمس الجامعة لبلعتماد.

 .43وضع شعار لقسـ الفمسفة الى جانب شعار الكمية في كافة المكاتبات الرسمية الصادرة مف القسـ .
 .44اكد السيد أ.د /عميد الكمية ورئيس المجمس بعد االطمئناف عمى عمؿ الكنتروالت مف السادة رؤساء

األقساـ العممية وضرورة تفعيؿ قرار مجمس الكمية السابؽ بأال يزيد موعد تسميـ المادة المصححو عف

خمسة عشر يوـ مف تاريخ امتحاف نفس المادة واال تسحب المادة ويكمؼ بتصحيحيا زميؿ آخر ويحرـ

مف لـ يمتزـ بذلؾ مف مكافأة التصحيح ووافؽ مجمس الكمية عمى ذلؾ .

 .45تقرر فيما يتعمؽ بإظيار النتيجة يوـ األحد الموافؽ  2015/3/15حداً أقصى إلعبلف نتائج الفصؿ
الدراسي األوؿ لمعاـ الجامعي  , 2015-2014و مف ـ يتـ توزيع الكروت الذكية عمى الطبلب قبؿ
ذلؾ الموعد بشكؿ منظـ بفصؿ البنيف عف البنات في الشبابيؾ  ,مع تخصيص يوـ محدد لكؿ قسـ .

 .46ضرورة احتفاظ كؿ رئيس قسـ بنسخة مصورة مف النتيجة لمكنتروالت األربعة ( الكنتروؿ شيت ) في
مكتبو الخاص  ,و ذلؾ قبؿ تسميميـ األصؿ لمسيد أ.د.وكيؿ الكمية المختص  ,تسييبلً لمعمؿ و تأميناً
لو .

.47

وافؽ مجمس الكمية عمى عقد االمتحانات الشفوية لمفصؿ الدراسي لمعاـ الجامعي 2015/2014

لجميع االقساـ العممية بالكمية اعتبا اًر مف  2015/4/4وحتى  2015/4/18مع مراعاة كافة األعياد
البنائنا مف الطبلب األقباط مع تسميـ القوائـ إلى السيد الوكيؿ المختص بعد انتيائيا ب بل ة أياـ  ,و

عمى السادة رؤساء األقساـ العممية رفع الجداوؿ االمتحانية عمى أف يراعى فييا القواعد الواردة مف قرار

الجامعة األخير بيذا الشأف.

رسالة الوحدة :
ـ
أن ٌكون للوحدة الدور القٌادي فً تحقٌق جودة األداء المؤسسً األكادٌمً و المحافظة علٌها  ،واالرتقاء المستمر بالعملٌة التعلٌمٌة والبحثٌة لخدمة الطالب والبٌئة
 ،بما ٌحقق رسالة الكلٌة وٌتفق مع استراتٌجٌة الجامعة  ،والسعً إلعداد الكلٌة للحصول على االعتماد من خالل إنتاج موارد بشرٌة متمٌزة ومتمكنة مما ٌدعم
وٌحافظ على القدرة التنافسٌة للكلٌة وٌعظم صورتها الذهنٌة لدى جمٌع فئات المجتمع فً قدرتها على الحفاظ على رأس المال البشري للمجتمع وبناء قاعدته العلمٌة
على أسس معاصرة لتحقٌق األهداف العلٌا لمصر .
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 2015/2014اعتبا اًر مف  2015/5/23وحتى . 2015/6/12
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.48

وافؽ مجمس الكمية عمى عقد االمتحانات التحريرية لمفصؿ الدراسى ال اني لمعاـ الجامعى

رؤيح انىحدج:
تطمح انىحدج في تطىير أداء كهيح اآلداب عهً انمستىي
األكاديمي و انمإسسي وذنك من خالل تحقيق مستىي رفيع من
األداء و انمحافظح عهً اإلنجاز انراقي تهدف انتأهيم نهحصىل
عهً األعتماد وكسة ثقح ورضاء انمستفيدين طالتا وأونياء
أمىر ومجتمع مدني .

=========================================================
 .49قاـ مجمس الكمية بتوجيو الشكر لقسـ الفمسفة عمى اخراج توصيفات الفصؿ الدراسى ال اني
 2015/2014بصورة مشرفو لمقسـ ولمكمية مع توجيو الشكر لؤلستاذ  /كماؿ فرج صالح لمراجعتو
التوصيفات .

.50

قامت إدارة الجامعة بشكر حسف تعاوف قسـ شؤوف الطبلب و العامميف بو مع اإلدارة أ ناء القياـ

بمراجعة أعماؿ قسـ شؤوف الطبلب  ,و تشيد بالعمؿ و الجيود المبذولة بالقسـ تحت قيادة السيد

األستاذ الدكتور  /وكيؿ الكمية لشؤوف التعميـ و الطبلب  ,و تتمنى مزيداً مف الجيد و التعاوف مف أجؿ
رفعة جامعتنا الموقرة  ,و قاـ السيد االوكيؿ بدوره توجيو الشكر لمسيدة األستاذة  /نعمو معروؼ
المشرؼ العاـ عمى قسـ شؤوف الطبلب و باقي زمبلء القسـ .

.51

استحداث كنتروؿ لمطبلب نزالء السجف يترأسو عضو ىيئة تدريس بالكمية و ا نيف مف اإلدارييف ,

.52

وافؽ مجمس الكمية عمى أف يمتزـ مجمس تأديب الطبلب بالكمية بتطبيؽ المادة (  )125مف البلئحة

.53

فيما يتعمؽ ببلئحة الكمية الجديدة فقد وافؽ مجمس الكمية عمى التعديبلت التى أوصت بيا لجنة

مف شأنو اإلشراؼ عمى امتحانات الطبلب قيد السجف و تنظيـ أعماليا .

التنفيذية لقانوف تنظيـ الجامعات عمى الطبلب المحاليف لمجمس التأديب .

قطاع كميات اآلداب بالمجمس األعمى لمجامعات والخاصة بموائج التسعة أقساـ بالكمية التى ليس بيا
مشاكؿ وىي :
 قسـ المغة العربية و آدابيا  -قسـ المغة االنجميزية و آدابيا -قسـ الفمسفة

 -قسـ المكتبات والمعمومات

 -قسـ السياسة

 -قسـ المغات الشرقية و آدابيا

 قسـ الجغرافيا ونظـ المعمومات الجغرافية  -قسـ المغة الفرنسية و آدابياPage
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 قسـ االعبلـرسالة الوحدة :
ـ
أن ٌكون للوحدة الدور القٌادي فً تحقٌق جودة األداء المؤسسً األكادٌمً و المحافظة علٌها  ،واالرتقاء المستمر بالعملٌة التعلٌمٌة والبحثٌة لخدمة الطالب والبٌئة
 ،بما ٌحقق رسالة الكلٌة وٌتفق مع استراتٌجٌة الجامعة  ،والسعً إلعداد الكلٌة للحصول على االعتماد من خالل إنتاج موارد بشرٌة متمٌزة ومتمكنة مما ٌدعم
وٌحافظ على القدرة التنافسٌة للكلٌة وٌعظم صورتها الذهنٌة لدى جمٌع فئات المجتمع فً قدرتها على الحفاظ على رأس المال البشري للمجتمع وبناء قاعدته العلمٌة
على أسس معاصرة لتحقٌق األهداف العلٌا لمصر .
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رؤيح انىحدج:
تطمح انىحدج في تطىير أداء كهيح اآلداب عهً انمستىي
األكاديمي و انمإسسي وذنك من خالل تحقيق مستىي رفيع من
األداء و انمحافظح عهً اإلنجاز انراقي تهدف انتأهيم نهحصىل
عهً األعتماد وكسة ثقح ورضاء انمستفيدين طالتا وأونياء
أمىر ومجتمع مدني .

=========================================================
باالضافة الى قسـ التاريخ بعد فصؿ شعبتى اال ار المصرية واالسبلمية عنو تحت مسمى جديد باسـ
قسـ اال ار باعتبار أف قسـ اآل ار والدراسات اليونانية والرومانية بالكمية رفض األخذ بمبلحظات لجنة
قطاع كميات اآلداب بضميا اليو أو االنضماـ الييماحامبلً مسمى قسـ اآل ار فقط – أما قسـ االجتماع
قد نفذ التعديبلت اال أنو رفض تعديؿ اضافة بل ة مقررات تخصص ان روبولوجى مقدماً مبررات بذلؾ

ووافؽ مجمس الكمية عمى ذلؾ.

 .54التقرير النيائى المقدـ مف السيد أ.د /عبلء الديف عزت شمبي
خدمات تكنولوجيا المعمومات عف عامييف مالييف

– المدير التنفيذي األسبؽ لوحدة

 2015/2014 , 2014/2013وذلؾ بماسبة

انتياء عبلقتو بالوحدة العطاء السادة الزكبلء بالكمية الفرصة في اكتساب خبرة في ىذا المجاؿ و تأىيؿ

كفاءات في ىذا المجاؿ و يتقدـ مجمس الكمية بخالص التحية والشكر والتقدير لمسيد أ.د/عبلء الديف

عزت شمبي والدكتور/محمد السمنى وفريؽ العمؿ االداري بوحدة  ITعمى ما بذلوه طواؿ فترة عمميـ

مف جيد مميز غير عادى أدى الى حصوؿ الكمية عمى المركز األوؿ مف كميات المرحمة ال انية بنسبة

 %90متقدمو عمى كمية العموـ والتربية و الصيدلية و ذلؾ في التقييـ النيائي لمعاـ الجامعى
.2015/2014
.55

وافؽ مجمس الكمية عمى توجيو الشكر لكؿ مف السادة :
 السيد األستاذ الدكتور  /عبلء الديف حسيف عزت شمبي " رئيس قسـ الجغرافيا و المدير التنفيذيلوحدة IT
 -السيد الدكتور  /السيد شحاتو السيد

" رئيس مجمس قسـ االجتماع "

 -السيد الدكتور  /محمد السمني

" المدير التنفيذي لوحدة MIS

رسالة الوحدة :
ـ
أن ٌكون للوحدة الدور القٌادي فً تحقٌق جودة األداء المؤسسً األكادٌمً و المحافظة علٌها  ،واالرتقاء المستمر بالعملٌة التعلٌمٌة والبحثٌة لخدمة الطالب والبٌئة
 ،بما ٌحقق رسالة الكلٌة وٌتفق مع استراتٌجٌة الجامعة  ،والسعً إلعداد الكلٌة للحصول على االعتماد من خالل إنتاج موارد بشرٌة متمٌزة ومتمكنة مما ٌدعم
وٌحافظ على القدرة التنافسٌة للكلٌة وٌعظم صورتها الذهنٌة لدى جمٌع فئات المجتمع فً قدرتها على الحفاظ على رأس المال البشري للمجتمع وبناء قاعدته العلمٌة
على أسس معاصرة لتحقٌق األهداف العلٌا لمصر .
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ر.
الوصوؿ بيا إلى بر األماف  ,فجزاىـ اهلل عف الكمية و الجامعة خي اً

37

لما قدموه مف جيد و أداء متميز كؿ في مجاؿ عممو و خاصة تأسيس العمؿ في وحدة  MISو

رؤيح انىحدج:
تطمح انىحدج في تطىير أداء كهيح اآلداب عهً انمستىي
األكاديمي و انمإسسي وذنك من خالل تحقيق مستىي رفيع من
األداء و انمحافظح عهً اإلنجاز انراقي تهدف انتأهيم نهحصىل
عهً األعتماد وكسة ثقح ورضاء انمستفيدين طالتا وأونياء
أمىر ومجتمع مدني .

=========================================================
 .56وافؽ مجمس الكمية عمى توجيو الشكر لآلنسة  /ميرىاف لطفي ؛ سكرتيرة مكتب وكيؿ الكمية لشؤوف
التعميـ و الطبلب لما قدمتو عمى مدى سنوات مف تفاني في العمؿ و تعاوف مع الجميع و تخطت دائرة

عمميا في ىذا المضمار اإلدارات و قدـ المقرر لسيادتيا درعاً مسجبلً فيو شيادتو الطيبة عنيا و
اجتمع الحضور عمى تقديـ الشيادة ذاتيا ليا  ,و طالبوا بتسجيؿ ذلؾ في محضر المجنة بغرض
التوسع في تكريميا عمى مستوى مجمس الكمية .

.57

وافؽ مجمس الكمية عمى تقرير السيد الدكتور  /حمدي عمي المدير التنفيذي لموحدة

عف انجاز

خمس و بل يف نتيجة إليكترونية مف إجمالي مانية و بل يف مؤكداً عمى ارتفاع استخداـ الوحدة بشكؿ
الفت و أف الطمب عمييا في تصاعد .

 تحدث الزميؿ عف المشاكؿ التي تواجو الوحدة و لخصيا في اآلتي :* تكرار األداء السئ مف بعض الزمبلء عند تقديميـ أوراؽ اإلجابة مف إعداد و تنسيؽ  ......إلخ و
عدـ اإلستجابة لمقواعد التي تضعيا الوحدة في ىذا الشأف .
* قمة عدد الموظفيف بالوحدة في ضوء تزايد الطمب في استخداميا .
* مازاؿ الزميؿ يؤكد عمى ضرورة تجييز الوحدة بتكييؼ و جياز سكانر إضافي .
* مازاؿ الزميؿ و معو مقرر المجنة يؤكداف عمى ضرورة رفع األقساـ العممية استبياناتيا المطموبة منيا
منذ أشير لموحدة  ,و ذؾ قبؿ انعقاد لجنة شؤوف الطبلب القادمة .
 اختتـ الزميؿ حدي و بتوجيو الشكر لكؿ مف :* د.بدور عبد المقصود ؛ لممياـ المزدوجة التي تقوـ بيا بالوحدة باإلضافة لعمميا بالكنتروؿ .
* د.محمد السمني ؛ لتعاونو مع الوحدة .
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* جميع أعضاء فريؽ العمؿ المرافؽ لو .

رسالة الوحدة :
ـ
أن ٌكون للوحدة الدور القٌادي فً تحقٌق جودة األداء المؤسسً األكادٌمً و المحافظة علٌها  ،واالرتقاء المستمر بالعملٌة التعلٌمٌة والبحثٌة لخدمة الطالب والبٌئة
 ،بما ٌحقق رسالة الكلٌة وٌتفق مع استراتٌجٌة الجامعة  ،والسعً إلعداد الكلٌة للحصول على االعتماد من خالل إنتاج موارد بشرٌة متمٌزة ومتمكنة مما ٌدعم
وٌحافظ على القدرة التنافسٌة للكلٌة وٌعظم صورتها الذهنٌة لدى جمٌع فئات المجتمع فً قدرتها على الحفاظ على رأس المال البشري للمجتمع وبناء قاعدته العلمٌة
على أسس معاصرة لتحقٌق األهداف العلٌا لمصر .
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رؤيح انىحدج:
تطمح انىحدج في تطىير أداء كهيح اآلداب عهً انمستىي
األكاديمي و انمإسسي وذنك من خالل تحقيق مستىي رفيع من
األداء و انمحافظح عهً اإلنجاز انراقي تهدف انتأهيم نهحصىل
عهً األعتماد وكسة ثقح ورضاء انمستفيدين طالتا وأونياء
أمىر ومجتمع مدني .

=========================================================
 .58وافؽ مجمس الكمية عمى قرار المجنة عمى تشكيؿ لجنة فحص تظممات الطبلب مف نتائج العاـ
الجامعي  2015-2014مف السادة رؤساء األقساـ العممية السبعة بالكمية تحت إشراؼ السيد أ.د.

وكيؿ الكمية المختص عمى أف يتـ اإلعبلف عف تمقي طمبات الطبلب بعد عشرة أياـ مف إعبلف النتائج.

 .1وافؽ مجمس الكمية عمى تحديد الشروط الخاصة بقبوؿ طبلب الفرقة األولى المستجديف بحيث ُيقبؿ

ؼػ ػ ي المغة اإلنجميزية عمى أال يتعدى العدد مانيف
الطبلب الحاصموف عمى  47عمى األقؿ مف  50ػ ػ ػ

طالباً باإلضافة إلى الباقيف لئلعادة  ,و الشروط الخاصة بقبوؿ الطبلب بالفرقة ال انية بالقسـ لمعاـ
الجامعى  2016/2015كالتالي :

- 1شعبة األدب  % 5 :مف الطبلب.
- 2شعبة المغة  % 50 :مف الطبلب.
بناء عمى
 و إذا زاد العدد عف ذلؾ في نياية األسبوع األوؿ في شعبة مف الشعب يتـ الترجيح ً
الدرجات األعمى في :
شعبة األدب  :مادة الشعر .
شعبة المغة  :مادة المسانيات .

39
Page

رسالة الوحدة :
ـ
أن ٌكون للوحدة الدور القٌادي فً تحقٌق جودة األداء المؤسسً األكادٌمً و المحافظة علٌها  ،واالرتقاء المستمر بالعملٌة التعلٌمٌة والبحثٌة لخدمة الطالب والبٌئة
 ،بما ٌحقق رسالة الكلٌة وٌتفق مع استراتٌجٌة الجامعة  ،والسعً إلعداد الكلٌة للحصول على االعتماد من خالل إنتاج موارد بشرٌة متمٌزة ومتمكنة مما ٌدعم
وٌحافظ على القدرة التنافسٌة للكلٌة وٌعظم صورتها الذهنٌة لدى جمٌع فئات المجتمع فً قدرتها على الحفاظ على رأس المال البشري للمجتمع وبناء قاعدته العلمٌة
على أسس معاصرة لتحقٌق األهداف العلٌا لمصر .
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رؤيح انىحدج:
تطمح انىحدج في تطىير أداء كهيح اآلداب عهً انمستىي
األكاديمي و انمإسسي وذنك من خالل تحقيق مستىي رفيع من
األداء و انمحافظح عهً اإلنجاز انراقي تهدف انتأهيم نهحصىل
عهً األعتماد وكسة ثقح ورضاء انمستفيدين طالتا وأونياء
أمىر ومجتمع مدني .

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

ابعا  :الدراسات العميا والبحث العممي والعالقات الثقافية
ر ًال
والبروتوكووت العممية والرسائل

 .1حضور السيد الدكتور /عمرو أميف الشريؼ لورشة العمؿ التى أقامتيا جامعة كنت باالشتراؾ مع
منتدى ال قافة الجماىيرة بالمجمس ال قافي البريطاني بعنواف :

Geographies of negligence : neighborhood cultures and popular activism
 .2كتاب مجمس قسـ التاريخ واال ار المصرية واالسبلمية بجمستو المنعقدة في  2014/7/2بالموافقة عمى
قرار السيد أ.د /رئيس الجامعة بالموافقة عمى قبوؿ الطالب  /ماروس بيترؾ لجمع المادة العممية لمدة
عاـ مموؿ بالكامؿ مف منحة الميداستار "ايراسموس مينديز " اعتبا اًر مف

 2014/9/1وحتى

 2015/8/31عمى أف يوكؿ تحديد المقررات الدراسية لمطالب بالتنسيؽ مع الدكتور /عادؿ ىبلؿ -

المشرؼ االكاديمي عمى الطمب والتخصصيف االسبلمى والحديث بما يتبلئـ مع موضوع رسالة الطالب

.

 .3تشكيؿ لجنة الحكـ والمناقشة

لمطالبة  /رحاب فؤاد سعد إسماعيؿ المسجمة لدرجة الدكتوراة فى

اآلداب مف قسـ التاريخ بناء عمى موافقة مجمس القسـ بتاريخ

2014/7/2ـ فى موضوع ( السياسة

التعميمية لمحكومة المصرية 1970 – 1954ـ – المرحمة ال انوية نموذجا) وذلؾ عمى النحو التالى :
أ.د /عاصـ أحمد الدسوقي
أ .د /فاروؽ ع ماف أباظة

مناقشا

جامعة حمواف

أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر المتفرغ بكمية االداب جامعة
اإلسكندرية

مشرفا مشاركا

أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر المتفرغ بكمية االداب

رسالة الوحدة :
ـ
أن ٌكون للوحدة الدور القٌادي فً تحقٌق جودة األداء المؤسسً األكادٌمً و المحافظة علٌها  ،واالرتقاء المستمر بالعملٌة التعلٌمٌة والبحثٌة لخدمة الطالب والبٌئة
 ،بما ٌحقق رسالة الكلٌة وٌتفق مع استراتٌجٌة الجامعة  ،والسعً إلعداد الكلٌة للحصول على االعتماد من خالل إنتاج موارد بشرٌة متمٌزة ومتمكنة مما ٌدعم
وٌحافظ على القدرة التنافسٌة للكلٌة وٌعظم صورتها الذهنٌة لدى جمٌع فئات المجتمع فً قدرتها على الحفاظ على رأس المال البشري للمجتمع وبناء قاعدته العلمٌة
على أسس معاصرة لتحقٌق األهداف العلٌا لمصر .

==========================================================================
خ -04533 67941 :فاكس 0453 282268
مجمع انكهياخ – األتعاديح – دمنهىر – انثحيرج
website: www.Damanhour.edu.eg
E-mail: Suggestions@Art.dmu.edu.eg

Page

جامعة دمنيور
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أ.د /صبلح أحمد ىريدي

رئيسا ومشرفا

أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر المتفرغ بكمية االداب

رؤيح انىحدج:
تطمح انىحدج في تطىير أداء كهيح اآلداب عهً انمستىي
األكاديمي و انمإسسي وذنك من خالل تحقيق مستىي رفيع من
األداء و انمحافظح عهً اإلنجاز انراقي تهدف انتأهيم نهحصىل
عهً األعتماد وكسة ثقح ورضاء انمستفيدين طالتا وأونياء
أمىر ومجتمع مدني .

=========================================================
مناقشا أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر المساعد بكمية االداب جامعة
د .ميرفت أسعد عطا اهلل
اإلسكندرية

 .4مد و تشكيؿ لجنة الحكـ والمناقشة لمطالبة  /غادة خميس شعباف موسى المسجمة لدرجة الدكتوراة فى
اآلداب مف قسـ التاريخ بناء عمى موافقة مجمس القسـ بتاريخ

2014/7/2ـ فى موضوع ( الواليات

المتحدة األمريكية والقضية األرمنية 1923 -1915ـ ) وذلؾ عمى النحو التالى :

أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر المتفرغ بكمية التربية

أ.د /عاصـ محروس عبد المطمب رئيسا ومشرفا

جامعة دمنيور

أ .د /حمدنا اهلل مصطفى حسف
أ.د /حمادة محمود إسماعيؿ
د /محمد رفعت اإلماـ

أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر بكمية االداب

مناقشا

جامعة عيف شمس

مناقشا

أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر بكمية االداب جامعة

بنيا

مشرفا مشاركا أستاذ مساعد التاريخ الحديث والمعاصر بكمية االداب
جامعة دمنيور

 .5منح درجة الماجستير فى اآلداب لمطالبة  /دينا محمد سعد عبد الرازؽ مف قسـ التاريخ واآل ار المصرية
واإلسبلمية فى موضوع " مبلؾ العقارات فى إقميـ البحيرة

بتقدير  :ممتاز بناء عمى موافقة مجمس القسـ فى

 1297 – 1213ىػ  1879 – 1798 /ـ "

2014/7/2ـ بعد اف اتمت الطالبة التصوبيات

والمبلحظات التى ابدتيا لجنة المناقشة والحكـ عمما بأف تاريخ المناقشة2014/5/18ـ .

 .6موافقة مجمس قسـ التاريخ فى 2014/7/2ـ عمى الطمب المقدـ مف الطالبة  /نشوى عبد الستار حسف

رسالة الوحدة :
ـ
أن ٌكون للوحدة الدور القٌادي فً تحقٌق جودة األداء المؤسسً األكادٌمً و المحافظة علٌها  ،واالرتقاء المستمر بالعملٌة التعلٌمٌة والبحثٌة لخدمة الطالب والبٌئة
 ،بما ٌحقق رسالة الكلٌة وٌتفق مع استراتٌجٌة الجامعة  ،والسعً إلعداد الكلٌة للحصول على االعتماد من خالل إنتاج موارد بشرٌة متمٌزة ومتمكنة مما ٌدعم
وٌحافظ على القدرة التنافسٌة للكلٌة وٌعظم صورتها الذهنٌة لدى جمٌع فئات المجتمع فً قدرتها على الحفاظ على رأس المال البشري للمجتمع وبناء قاعدته العلمٌة
على أسس معاصرة لتحقٌق األهداف العلٌا لمصر .
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والذى تطمب فيو تحويميا مف آداب دمنيور إلى آداب بنيا  ,وذلؾ بناء عمى موافقة آداب بنيا .
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المنوفى  ,والمقيدة لمرحمة الماجستير – بنظاـ الساعات المعتمدة تخصص التاريخ الحديث والمعاصر

رؤيح انىحدج:
تطمح انىحدج في تطىير أداء كهيح اآلداب عهً انمستىي
األكاديمي و انمإسسي وذنك من خالل تحقيق مستىي رفيع من
األداء و انمحافظح عهً اإلنجاز انراقي تهدف انتأهيم نهحصىل
عهً األعتماد وكسة ثقح ورضاء انمستفيدين طالتا وأونياء
أمىر ومجتمع مدني .

=========================================================
 .7ايقاؼ قيد الطالبة  /عزة حممى عوض الجرجاوى المسجمة لدرجة الدكتوراة فى اآلداب بناء
عمى موافقة مجمس قسـ اإلجتماع فى

 2014/7/3لمدة عاـ اف اعتبا ار مف

2015/7/7ـ بناء عمى موافقة لجنة اإلشراؼ عمى الطالبة .
 .8موافقة مجمس قسـ اإلجتماع بتاريخ

 2014/7/8حتى

2014/7/3ـ عمى اعتماد نتيجة الدراسات العميا " ماجستير

ودكتوراة " لفصؿ الربيع 2014 – 2013ـ .

 .9منح درجة الماجستير فى اآلداب لمطالبة  /وفاء أنور محمد الصاوى مف قسـ الفمسفة فى موضوع :

"مشكمة الوعى عند ديفيد شالمرز  -دراسة نقدية " بتقدير  :ممتاز بناء عمى موافقة قسـ الفمسفة فى

2014/7/6ـ بعد اف اتمت الطالبة التصوبيات والمبلحظات التى ابدتيا لجنة المناقشة والحكـ عمما
بأف تاريخ المناقشة 2014/5/8ـ .

 .10مد فترة تسجيؿ بحث الطالبة  /زينب عمى حسف العبد المسجمة لدرجة الماجستير فى اآلداب
بنظاـ الساعات المعتمدة بقسـ الفمسفة بالكمية بناء عمى موافقة قسـ الفمسفة فى

 2014/7/6لمدة

عاميف اعتبا ار مف  2013/2/9حتى 2015/2/8ـ بناء عمى موافقة لجنة اإلشراؼ عمى الطالبة .

 .11شطب قيد الطالب  /عبد الناصر سبلمة محمد عبد السبلـ  ,المسجؿ لدرجة الماجستير فى اآلداب

قسـ الجغرافيا  ,وذلؾ بناء عمى موافقة مجمس قسـ الجغرافيا فى 2014/6/2ـ  ,وبعد إنذار الطالب .

 .12موافقة مجمس قسـ الجغرافيا فى 2014/7/6ـ عمى فتح باب القبوؿ لطبلب الماجستير والدكتوراة فصؿ
الخريؼ لمعاـ الجامعى 2015/2014ـ لمشعبتيف ( الجغرافيا البشرية – الجغرافيا الطبيعية ) .

 .13شراء طبلب الدراسات العميا عند تسجيميـ لرسائميـ ( ماجستير – دكتوراة ) نسخة مف دورية
اإلنسانيات بمبمغ  50جنييا .
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رسالة الوحدة :
ـ
أن ٌكون للوحدة الدور القٌادي فً تحقٌق جودة األداء المؤسسً األكادٌمً و المحافظة علٌها  ،واالرتقاء المستمر بالعملٌة التعلٌمٌة والبحثٌة لخدمة الطالب والبٌئة
 ،بما ٌحقق رسالة الكلٌة وٌتفق مع استراتٌجٌة الجامعة  ،والسعً إلعداد الكلٌة للحصول على االعتماد من خالل إنتاج موارد بشرٌة متمٌزة ومتمكنة مما ٌدعم
وٌحافظ على القدرة التنافسٌة للكلٌة وٌعظم صورتها الذهنٌة لدى جمٌع فئات المجتمع فً قدرتها على الحفاظ على رأس المال البشري للمجتمع وبناء قاعدته العلمٌة
على أسس معاصرة لتحقٌق األهداف العلٌا لمصر .
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رؤيح انىحدج:
تطمح انىحدج في تطىير أداء كهيح اآلداب عهً انمستىي
األكاديمي و انمإسسي وذنك من خالل تحقيق مستىي رفيع من
األداء و انمحافظح عهً اإلنجاز انراقي تهدف انتأهيم نهحصىل
عهً األعتماد وكسة ثقح ورضاء انمستفيدين طالتا وأونياء
أمىر ومجتمع مدني .

=========================================================
 .14استخراج خطابات لبلستدالؿ عف تسجيؿ موضوع الرسالة لدرجتى الماجستير والدكتوراة مف قسـ
الدراسات العميا بالكمية وذلؾ بعد اعتماد موضوع البحث مف مجمس القسـ المختص بدال مف استخراجو

بعد موافقة لجنة الدراسات العميا لسرعة اإلنجاز لعرضو عمى مجمس الكمية .

 .15موافقة مجمس قسـ المغة اإلنجميزية بجمستو المنعقدة فى 2014/7/1ـ عمى عدـ فتح التسجيؿ لمرحمة
الدراسات العميا بشعبة المسانيات لوجود عدد (  )1أستاذ مساعد فقط فى التخصص  ,أما بالنسبة لشعبة
األدب فرفض مجمس القسـ فتح الدراسات العميا بيا لنقص الكوادر البشرية ولرفض عدد كبير مف
األساتذة واألساتذة المساعديف فى عدد مف الجامعات المصرية االنتداب لمتدريس بيا .

 .16موافقة مجمس قسـ اآل ار والدراسات اليونانية فى 2014/7/1ـ عمى فتح باب القبوؿ لطبلب الماجستير
فصؿ الخريؼ لمعاـ الجامعى 2015/2014ـ .

 .17كتاب مجمس قسـ التاريخ و اآل ار المصرية واالسبلمية بجمستػػو فػي

 2014/8/4بشػأف الموافق ػػة

عمػى حضػور السيد الدكتور /أحمد محمد اسماعيؿ الجماؿ فعاليات مؤتمر بجامعة الشارقة بدولة

االمارات العربية المتحدة والذي سيعقد في الفترة مف  11 - 8ديسمبر  2014ومشالركتو ببحث تحت

عنواف " تأ ير جيود عمماء المسمميف في تطوير عممية انباط المياة الجوفية – أبوبكر محمد بف الحسف

الكرجي نموذجاً " وذلؾ عمى نفقة الجامعة.
 .18كتاب مجمس قسـ التاريخ واال ار المصرية واالسبلمية بجمستو المنعقدة في

 2014/8/4بشأف

احاطة المجنة عمما ب ػػأف السيد  /صابر محمد صادؽ  -المدرس المساعد بالقسـ نشر مقاؿ بعنواف "

تقمص الشخصيات اإلليية في مصر القديمة جحوتي نموذجاً " في مجمة المقتطؼ العربي التاريخية .
 2014/8/4بشأف
 .19كتاب مجمس قسـ التاريخ واال ار المصرية واالسبلمية بجمستو المنعقدة في
احاطة المجنة عممػ ػ ػػا بػأف السيد  /صابر محمد صادؽ  -المدرس المساعد بالقسـ قاـ بحضور ورشة

رسالة الوحدة :
ـ
أن ٌكون للوحدة الدور القٌادي فً تحقٌق جودة األداء المؤسسً األكادٌمً و المحافظة علٌها  ،واالرتقاء المستمر بالعملٌة التعلٌمٌة والبحثٌة لخدمة الطالب والبٌئة
 ،بما ٌحقق رسالة الكلٌة وٌتفق مع استراتٌجٌة الجامعة  ،والسعً إلعداد الكلٌة للحصول على االعتماد من خالل إنتاج موارد بشرٌة متمٌزة ومتمكنة مما ٌدعم
وٌحافظ على القدرة التنافسٌة للكلٌة وٌعظم صورتها الذهنٌة لدى جمٌع فئات المجتمع فً قدرتها على الحفاظ على رأس المال البشري للمجتمع وبناء قاعدته العلمٌة
على أسس معاصرة لتحقٌق األهداف العلٌا لمصر .
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عمؿ بعنواف " التنقيب األ ري تحت الماء " المنظمة مف مكتبة االسكندرية في اطار البرنامج ال قافي

رؤيح انىحدج:
تطمح انىحدج في تطىير أداء كهيح اآلداب عهً انمستىي
األكاديمي و انمإسسي وذنك من خالل تحقيق مستىي رفيع من
األداء و انمحافظح عهً اإلنجاز انراقي تهدف انتأهيم نهحصىل
عهً األعتماد وكسة ثقح ورضاء انمستفيدين طالتا وأونياء
أمىر ومجتمع مدني .

=========================================================
 2014/8/4بشأف
 .20كتاب مجمس قسـ التاريخ واال ار المصرية واالسبلمية بجمستو المنعقدة في
احاطة المجنة عممػػا بػػأف السيد  /صابر محمد صادؽ  -المدرس المساعد بالقسـ قاـ بحضور فعاليات
الممتقى القومي ألعضاء ىيئة التدريس ومعاونييـ بالجامعات والمعاىد المصرية خبلؿ الفترة مف

 2014/7/4الى  2014/7/9بمعيد اعداد القادة بحمواف .

 .21منح درجة الماجستير فى اآلداب لمطالبة  /ىبة عبد الرحمف سبلـ حسيف مف قسـ المغة العربية

وآدابيا والمغات الشرقية وآدابيا فى موضوع " التماسؾ النصى فى مقاالت عباس محمود العقاد " بتقدير
2014/8/3ـ بعد اف اتمت الطالبة التصوبيات

 :ممتاز بناء عمى موافقة مجمس القسـ فى

والمبلحظات التى ابدتيا لجنة المناقشة والحكـ عمما بأف تاريخ المناقشة 2014/6/19ـ .

 .22منح درجة الماجستير فى اآلداب لمطالبة  /شيماء سعد قطب مف قسـ المغة العربية وآدابيا والمغات

الشرقية وآدابيا فى موضوع " الشعر الجاىمى بيف الرواية والتدويف – دراسة تحميمية " بتقدير  :ممتاز

بناء عمى موافقة مجمس القسـ فى 2014/8/3ـ بعد اف اتمت الطالبة التصوبيات والمبلحظات التى
ابدتيا لجنة المناقشة والحكـ عمما بأف تاريخ المناقشة 2014/6/14ـ

 .23منح درجة الماجستير فى اآلداب لمطالبة  /ىبة عزاز عبد الغنى الطويؿ مف قسـ الجغرافيا شعبة

الجغرافيا فى موضوع " صادرات المنتجات الصناعية القطنية المصرية – دراسة فى جغرافيا التجارة "

بتقدير  :ممتاز بناء عمى موافقة مجمس القسـ فى

2014/8/3ـ بعد اف اتمت الطالبة التصوبيات

والمبلحظات التى ابدتيا لجنة المناقشة والحكـ عمما بأف تاريخ المناقشة 2014 /6 /26ـ .

 .24موافقة مجمس قسـ الجغرافيا بجمستو المنعقدة بتاريخ
لمدراسات العميا لمفصؿ األوؿ 2015/2014ـ .

2014/8/3ـ عمى قبوؿ طبلب التكميمى

 .25مد فترة تسجيؿ بحث الطالبة  /زينب عيسى عبد الرحمف

المسجمة لدرجة الدكتوراة فى اآلداب

رسالة الوحدة :
ـ
أن ٌكون للوحدة الدور القٌادي فً تحقٌق جودة األداء المؤسسً األكادٌمً و المحافظة علٌها  ،واالرتقاء المستمر بالعملٌة التعلٌمٌة والبحثٌة لخدمة الطالب والبٌئة
 ،بما ٌحقق رسالة الكلٌة وٌتفق مع استراتٌجٌة الجامعة  ،والسعً إلعداد الكلٌة للحصول على االعتماد من خالل إنتاج موارد بشرٌة متمٌزة ومتمكنة مما ٌدعم
وٌحافظ على القدرة التنافسٌة للكلٌة وٌعظم صورتها الذهنٌة لدى جمٌع فئات المجتمع فً قدرتها على الحفاظ على رأس المال البشري للمجتمع وبناء قاعدته العلمٌة
على أسس معاصرة لتحقٌق األهداف العلٌا لمصر .
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بناء عمى موافقة مجمس قسـ التاريخ فى 2014 /8/4ـ لمدة عاـ أوؿ إعتبا ار مف 2014/3/12ـ

رؤيح انىحدج:
تطمح انىحدج في تطىير أداء كهيح اآلداب عهً انمستىي
األكاديمي و انمإسسي وذنك من خالل تحقيق مستىي رفيع من
األداء و انمحافظح عهً اإلنجاز انراقي تهدف انتأهيم نهحصىل
عهً األعتماد وكسة ثقح ورضاء انمستفيدين طالتا وأونياء
أمىر ومجتمع مدني .

=========================================================
 .26مد فترة تسجيؿ بحث الطالبة /أمينة إبراىيـ دربؾ المسجمة لدرجة الماجستير فى اآلداب بناء
2014/6/9ـ حتى

عمى موافقة مجمس قسـ التاريخ فى 2014 /8/4ـ لمدة عاـ انى اعتبا ار مف

2015/6/8ـ الستكماؿ رسالتيا بناء عمى موافقة لجنة اإلشراؼ عمى الطالبة .

 .27منح درجة الدكتوراة فى اآلداب لمطالب  /عمى عفيفي عمى غازي مف قسـ التاريخ واآل ار المصرية
واإلسبلمية فى موضوع " رؤية الرحالة لقيـ وعادات عشائر العراؽ

1958 – 1800ـ " بتقدير :

مرتبة الشرؼ اآلولى بناء عمى موافقة مجمس القسـ فى 2014/4/1ـ بعد اف اتـ الطالب التصوبيات
والمبلحظات التى ابدتيا لجنة المناقشة والحكـ عمما بأف تاريخ المناقشة 2014/2/15ـ .

 .28مد فترة تسجيؿ بحث الطالب  /أحمد دميف منصور عيساوى المسجؿ لدرجة الماجستير فى اآلداب
بناء عمى موافقة مجمس قسـ اإلجتماع فى

2014/8/4ـ مف 2014/7/14ـ حتى 2015/7/14ـ

وذلؾ بناء عمى موافقة مجمس القسـ ولجنة اإلشراؼ لمطالب .

 .29مد فترة تسجيؿ بحث الطالبة /ىبو محمد عبده محمد أبو العنيف المسجمو لدرجة الماجستير فى
2014/8/4ـ مف

2014/7/14ـ حتى

األداب بناء عمى موافقة مجمس قسـ اإلجتماع فى

 .30وافؽ مجمس الكمية عمى إعادة تشكيؿ لجنة الدراسات العميا لمعاـ الجامعى

 2015/2014طبقا

2015/7/14ـ وذلؾ بناء عمى موافقة مجمس القسـ ولجنة اإلشراؼ عمى الطالبة .

لقرار مجمس الكمية سابقاً بأف تقتصر عضوية لجنة الدراسات العميا عمى األساتذة و األساتذة
المساعديف فقط .

 .31اقترح السيد أ.د /عميد الكمية ورئيس المجمس بتعديؿ موعد انعقاد مجمس الكمية ليكوف في األربعاء

ال اني مف كؿ شير بدالً مف اال نيف العطاء فرصو أكبر لعرض الموضوعات و حرصاً عمى الصالح
الع ػػاـ و قد وافؽ أعضاء مجمس الكمية عمى ذلؾ .

رسالة الوحدة :
ـ
أن ٌكون للوحدة الدور القٌادي فً تحقٌق جودة األداء المؤسسً األكادٌمً و المحافظة علٌها  ،واالرتقاء المستمر بالعملٌة التعلٌمٌة والبحثٌة لخدمة الطالب والبٌئة
 ،بما ٌحقق رسالة الكلٌة وٌتفق مع استراتٌجٌة الجامعة  ،والسعً إلعداد الكلٌة للحصول على االعتماد من خالل إنتاج موارد بشرٌة متمٌزة ومتمكنة مما ٌدعم
وٌحافظ على القدرة التنافسٌة للكلٌة وٌعظم صورتها الذهنٌة لدى جمٌع فئات المجتمع فً قدرتها على الحفاظ على رأس المال البشري للمجتمع وبناء قاعدته العلمٌة
على أسس معاصرة لتحقٌق األهداف العلٌا لمصر .
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 .32موافقة مجمس قسـ التاريخ واال ار المصرية واالسبلمية بجمستو المنعقدة بتاريخ

 2014/9/1عمى

رؤيح انىحدج:
تطمح انىحدج في تطىير أداء كهيح اآلداب عهً انمستىي
األكاديمي و انمإسسي وذنك من خالل تحقيق مستىي رفيع من
األداء و انمحافظح عهً اإلنجاز انراقي تهدف انتأهيم نهحصىل
عهً األعتماد وكسة ثقح ورضاء انمستفيدين طالتا وأونياء
أمىر ومجتمع مدني .

=========================================================
 3-1نوفمبر  2014بمقر المؤتمر " قرية الشيخ زايد بالقاىرة" ومشاركتيا ببحث مقبوؿ تحت عنواف
( الروضة الشريفة في تصاوير مخطوط دالئؿ الخيرات ).

 .33موافقة مجمس قسـ التاريخ واال ار المصرية واالسبلمية بجمستو المنعقدة بتاريخ

 2014/9/1عمى

حضور السي ػػد الدكتور /فايز أنور عبدالمطمب – المدرس بالقسـ مؤتمر اال رييف العرب في الفترة مف

 3-1نوفمبر  2014بمقر المؤتمر " قرية الشيخ زايد بالقاىرة" ومشاركتو ببحث مقبوؿ تحت عنواف (
حفائر موقع نقراطيس .) 2009

 .34احاطة مجمس قسـ التاريخ واال ار المصرية واالسبلمية بجمستو المنعقدة بتاريخ

 2014/9/1بما

قدمو السيد الدكتور /محمد رفعت االماـ  -األستاذ المساعد بالقسـ – مف أنشطة قافية وغيره وعمى

عمى النحو التالى :

 -االشتراؾ في لجنة كتابة " النوبة في إطار التاريخ الوطنى المصري "

 -اقتراح عمؿ مؤتمر سنوى لمقسـ يعقد في شير مارس أو ابريؿ ( خاضع لمدراسة ).

 استعانة مكتبة االسكندرية بسيادتو في تحكيـ أبحاث مؤتمر ( تاريخ الطباعة والنشر بمغات و بمداف.35

الشرؽ األوسط ).

احاطة مجمس قسـ اآل ار والدراسات اليونانية والرومانية بجمستو المنعقدة بتاريخ

2014/9/2

بالدورات المقدمة مف السيدة الدكتورة /عبير قاسـ  -األستاذ المساعد بالقسـ في كؿ مف :
 -دورة التنمية البشرية في البرامج التالية :

( ال قة في النفس – تعديؿ السموؾ – اعداد قائد وتابع ناجح – ميارات ادارة الوقت – األخبلقيات
العامة المينية – التخطيط وتحديد األىداؼ ) في الفترة مف  2014/2/1الى .2014/2/5

 الدورة التدريبية الخاصة بوحدة التدريب والتنمية البشرية بالقاىرة التاريخية و موضوعيا ( أسسومبادئ الترميـ ) فى الفترة مف  2014/2/1الى . 2014/2/22

رسالة الوحدة :
ـ
أن ٌكون للوحدة الدور القٌادي فً تحقٌق جودة األداء المؤسسً األكادٌمً و المحافظة علٌها  ،واالرتقاء المستمر بالعملٌة التعلٌمٌة والبحثٌة لخدمة الطالب والبٌئة
 ،بما ٌحقق رسالة الكلٌة وٌتفق مع استراتٌجٌة الجامعة  ،والسعً إلعداد الكلٌة للحصول على االعتماد من خالل إنتاج موارد بشرٌة متمٌزة ومتمكنة مما ٌدعم
وٌحافظ على القدرة التنافسٌة للكلٌة وٌعظم صورتها الذهنٌة لدى جمٌع فئات المجتمع فً قدرتها على الحفاظ على رأس المال البشري للمجتمع وبناء قاعدته العلمٌة
على أسس معاصرة لتحقٌق األهداف العلٌا لمصر .
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 .36موافقة مجمس قسـ اآل ار والدراسات اليونانية والرومانية بجمستو المنعقدة بتاريخ  2014/9/2عمى

رؤيح انىحدج:
تطمح انىحدج في تطىير أداء كهيح اآلداب عهً انمستىي
األكاديمي و انمإسسي وذنك من خالل تحقيق مستىي رفيع من
األداء و انمحافظح عهً اإلنجاز انراقي تهدف انتأهيم نهحصىل
عهً األعتماد وكسة ثقح ورضاء انمستفيدين طالتا وأونياء
أمىر ومجتمع مدني .

=========================================================
بعنواف " دراسات في آ ار وحضارة الوطف العربى " في الفترة مف 3-1نوفمبر  2014بمقر المؤتمر "
قرية الشيخ زايد بالقاىرة" ومشاركتيا ببحث مقبوؿ تحت عنواف " ابعاد الدعاية السياسية لفتوحات
االسكندر االكبر و تأ يرىا في المجاؿ الدولة في ضوء المصاردر اليونانية والبلتينية ".

 .37موافقة مجمس قسـ اآل ار والدراسات اليونانية والرومانية بجمستو المنعقدة بتاريخ  2014/9/2عمى
حضػػور السيػدة الدكتورة /نيى عبدالرحمف محمد حسف

– المدرس بالقسـ المؤتمر السابع عشر

والمرسوـ بعنواف " دراسات في آ ار وحضارة الوطف العربى " في الفترة مف

3-1نوفمبر  2014بمقر

المؤتمر " قرية الشيخ زايد بالقاىرة" ومشاركتيا ببحث مقبوؿ تحت عنواف " الخبلفات الزوجية في
المجتمع اليوناني مف خبلؿ التراجيديا اإلغريقيى ".

 .38موافقة مجمس قسـ اآل ار والدراسات اليونانية والرومانية بجمستو المنعقدة بتاريخ  2014/9/2عمى
حضػور السيدة الدكتورة /حناف خميس الشافعي – األستاذ المساعد بالقسـ المؤتمر السابع عشر

والمرسوـ بمقر المؤتمر " قرية الشيخ زايد بالقاىرة" في الفترة مف 3-1نوفمبر . 2014

 .39موافقة مجمس قسـ اآل ار والدراسات اليونانية والرومانية بجمستو المنعقدة بتاريخ  2014/9/2عمى
حضػور السيدة الدكتورة /سماح محمد الصاوي

– األستاذ المساعد بالقسـ المؤتمر السابع عشر

والمرسوـ بمقر المؤتمر " قرية الشيخ زايد بالقاىرة" في الفترة مف 3-1نوفمبر . 2014

 .40منح درجة الدكتوراة فى اآلداب لمطالبة  /فاطمة أحمد فؤاد الصاوى مف قسـ اإلجتماع فى

موضوع " المواطنة وتفعيؿ المسئولية اإلجتماعية لدى طبلب جامعة اإلسكندرية – دراسة تطبيقية عمى
طبلب جامعة اإلسكندرية فرع دمنيور " بتقدير  :مرتبة الشرؼ األولى بناء عمى موافقة مجمس القسـ
فى 2014/8/28ـ بعد اف اتمت الطالبة التصوبيات والمبلحظات التى ابدتيا لجنة المناقشة والحكـ
عمما بأف تاريخ المناقشة 2014/6/11ـ .

موضوع ( :تأ ير أسموب الحياة عمى اإلصابة بمرض السرطاف – دراسة لممتغيرات اإلجتماعية والبيئية
رسالة الوحدة :
ـ

أن ٌكون للوحدة الدور القٌادي فً تحقٌق جودة األداء المؤسسً األكادٌمً و المحافظة علٌها  ،واالرتقاء المستمر بالعملٌة التعلٌمٌة والبحثٌة لخدمة الطالب والبٌئة
 ،بما ٌحقق رسالة الكلٌة وٌتفق مع استراتٌجٌة الجامعة  ،والسعً إلعداد الكلٌة للحصول على االعتماد من خالل إنتاج موارد بشرٌة متمٌزة ومتمكنة مما ٌدعم
وٌحافظ على القدرة التنافسٌة للكلٌة وٌعظم صورتها الذهنٌة لدى جمٌع فئات المجتمع فً قدرتها على الحفاظ على رأس المال البشري للمجتمع وبناء قاعدته العلمٌة
على أسس معاصرة لتحقٌق األهداف العلٌا لمصر .
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2014/8/28ـ فى
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 .41تشكيؿ لجنة الحكـ والمناقشة لمطالبة /رحاب فتح اهلل فياض المسجمة لدرجة الماجستيرفى اآلداب

رؤيح انىحدج:
تطمح انىحدج في تطىير أداء كهيح اآلداب عهً انمستىي
األكاديمي و انمإسسي وذنك من خالل تحقيق مستىي رفيع من
األداء و انمحافظح عهً اإلنجاز انراقي تهدف انتأهيم نهحصىل
عهً األعتماد وكسة ثقح ورضاء انمستفيدين طالتا وأونياء
أمىر ومجتمع مدني .

=========================================================
المرتبطة بمحافظة البحيرة لدى عينة مف المتردديف عمى معيد األوراـ بدمنيور ) وذلؾ عمى النحو
التالى :

 أ.د /السيد رشاد غنيـ رئيسا ومناقشا أستاذ ورئيس قسـ اإلجتماع بكمية األداب جامعةاإلسكندرية
 د /ناجى بدر إبراىيـ

عضوا

 د. /السيد شحاتو السيد

مشرفا

أستاذ عمـ اإلجتماع المساعد بكمية األداب جامعة دمنيور
أستاذ عمـ اإلجتماع المساعد بكمية األداب جامعة دمنيور

 د /محمود عبد الحميد مشرفا مشاركا أستاذ عمـ اإلجتماع المساعد بكمية األداب جامعة دمنيور
 .42شطب قيد الطالبة  /عبل محمد سميماف داود المقيدة لدرجة الماجستير بقسـ الفمسفة وذلؾ لعدـ
الجدية بناء عمى موافقة مجمس قسـ الفمسفة بجمستو المنعقدة فى

2014/9/2ـ  ,بناء عمى تقارير

السادة المشرفيف عمى الرسالة  ,وبعد إرساؿ اإلنذارات الخاصة بشطب القيد إلى الطالبة  ,عمما بأف

تاريخ تسجيؿ بحث الطالبة 2008 /8 /11ـ .

 .43شطب قيد الطالبة  /رشا عادؿ يوسؼ إبراىيـ المقيدة لدرجة الماجستيربقسـ الفمسفة  ,وذلؾ لعدـ
الجدية بناء عمى موافقة مجمس قسـ الفمسفة بجمستو المنعقدة فى

2014/9/2ـ  ,بناء عمى تقارير

السادة المشرفيف عمى الرسالة  ,وبعد إرساؿ اإلنذارات الخاصة بشطب القيد إلى الطالبة  ,عمما بأف

تاريخ تسجيؿ بحث الطالبة 2008/6/9ـ .

 .44تشكيؿ لجنة الحكـ والمناقشة لمطالب /ماىر عبد الفتاح سميماف داود الشامى المسجؿ لدرجة

الماجستيرفى اآلداب مف قسـ المغة العربية وآدابيا والمغات الشرقية وأدابيا بناء عمى موافقة مجمس

القسـ بتاريخ 2014/9/1ـ فى موضوع ( :شخصية المسمـ فى القصص القرآنى  ,دراسة تفسيرية )

وذلؾ عمى النحو التالى :
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أ.د /أحمد عيسى المعصراوى

رئيسا ومناقشا أستاذ بكمية التربية – جامعة األزىر
رسالة الوحدة :
ـ

أن ٌكون للوحدة الدور القٌادي فً تحقٌق جودة األداء المؤسسً األكادٌمً و المحافظة علٌها  ،واالرتقاء المستمر بالعملٌة التعلٌمٌة والبحثٌة لخدمة الطالب والبٌئة
 ،بما ٌحقق رسالة الكلٌة وٌتفق مع استراتٌجٌة الجامعة  ،والسعً إلعداد الكلٌة للحصول على االعتماد من خالل إنتاج موارد بشرٌة متمٌزة ومتمكنة مما ٌدعم
وٌحافظ على القدرة التنافسٌة للكلٌة وٌعظم صورتها الذهنٌة لدى جمٌع فئات المجتمع فً قدرتها على الحفاظ على رأس المال البشري للمجتمع وبناء قاعدته العلمٌة
على أسس معاصرة لتحقٌق األهداف العلٌا لمصر .
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رؤيح انىحدج:
تطمح انىحدج في تطىير أداء كهيح اآلداب عهً انمستىي
األكاديمي و انمإسسي وذنك من خالل تحقيق مستىي رفيع من
األداء و انمحافظح عهً اإلنجاز انراقي تهدف انتأهيم نهحصىل
عهً األعتماد وكسة ثقح ورضاء انمستفيدين طالتا وأونياء
أمىر ومجتمع مدني .

=========================================================
مشرفا أستاذ التفسير وعموـ القرآف ووكيؿ كمية القرآف الكريـ –
أ .د /عبد الكريـ صالح
جامعة األزىر

أستاذ التفسير وعموـ القرآف ورئيس قسـ التفسير بكمية

أ .د. /عرفات محمد أحمد ع ماف مناقشا

القرآف الكريـ جامعة األزىر

أ .د /أنور محمد السنوسى

أستاذ األدب العربى بكمية التربية جامعة دمنيور

مشرفا

 .45تشكيؿ لجنة الحكـ والمناقشة لمطالبة /أحبلـ حسف عبد العاؿ عباس المسجمة لدرجة الدكتوراة

فى اآلداب مف قسـ المغة العربية وآدابيا والمغات الشرقية وأدابياتخصص الدراسات االدبية بناء عمى

موافقة مجمس القسـ بتاريخ 2014/9/1ـ فى موضوع ( :المعمقات فى أ ار المستشرقيف األلماف )
وذلؾ عمى النحو التالى :

أ.د /محمود أحمد نحمة

رئيسا ومشرفا

أ .د /ناىد أحمد الشعراوى
أ .د. /محمد السيد أحمد الدسوقى

أستاذ العموـ المغوية المتفرغ بكمية األداب جامعة

اإلسكندرية

أستاذ األدب العربى المتفرغ بكمية األداب جامعة

مناقشا

اإلسكندرية

مناقشا

طنطا .

أستاذ األدب العربى بكمية األداب جامعة

 .46مد فترة تسجيؿ بحث الطالب  /أشرؼ سعيد حسف السنباطى المسجؿ لدرجة الماجستير فى اآلداب
بناء عمى موافقة مجمس قسـ التاريخ فى

2014 /9/1ـ مف 2013 /11/10ـ إلى 2015/11/9ـ

وذلؾ بناء عمى موافقة مجمس القسـ ولجنة اإلشراؼ لمطالب عمما بأف تاريخ تسجيؿ الطالب /11 /10
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2008ـ .

رسالة الوحدة :
ـ
أن ٌكون للوحدة الدور القٌادي فً تحقٌق جودة األداء المؤسسً األكادٌمً و المحافظة علٌها  ،واالرتقاء المستمر بالعملٌة التعلٌمٌة والبحثٌة لخدمة الطالب والبٌئة
 ،بما ٌحقق رسالة الكلٌة وٌتفق مع استراتٌجٌة الجامعة  ،والسعً إلعداد الكلٌة للحصول على االعتماد من خالل إنتاج موارد بشرٌة متمٌزة ومتمكنة مما ٌدعم
وٌحافظ على القدرة التنافسٌة للكلٌة وٌعظم صورتها الذهنٌة لدى جمٌع فئات المجتمع فً قدرتها على الحفاظ على رأس المال البشري للمجتمع وبناء قاعدته العلمٌة
على أسس معاصرة لتحقٌق األهداف العلٌا لمصر .
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رؤيح انىحدج:
تطمح انىحدج في تطىير أداء كهيح اآلداب عهً انمستىي
األكاديمي و انمإسسي وذنك من خالل تحقيق مستىي رفيع من
األداء و انمحافظح عهً اإلنجاز انراقي تهدف انتأهيم نهحصىل
عهً األعتماد وكسة ثقح ورضاء انمستفيدين طالتا وأونياء
أمىر ومجتمع مدني .

=========================================================
 .47شطب قيد الطالب  /سعد حسنى ع ماف المقيد لدرجة الماجستيربقسـ اتاريخ  ,وذلؾ لعدـ الجدية
بناء عمى موافقة مجمس قسـ التاريخ بجمستو المنعقدة فى

2014/9/1ـ  ,بناء عمى تقارير السادة

المشرفيف عمى الرسالة  ,وبعد إرساؿ اإلنذارات الخاصة بشطب القيد إلى الطالبة .

 .48شطب قيد الطالب  /جماؿ إسماعيؿ ىبلؿ المقيد لدرجة الماجستيربقسـ اتاريخ  ,وذلؾ لعدـ
الجدية بناء عمى موافقة مجمس قسـ التاريخ بجمستو المنعقدة فى

2014/9/1ـ  ,بناء عمى تقارير

السادة المشرفيف عمى الرسالة  ,وبعد إرساؿ اإلنذارات الخاصة بشطب القيد إلى الطالبة .

 .49موافقة مجمس قسـ التاريخ بجمستة الطارئة المنعقدة بتاريخ 2014/9/7ـ عمى منح الطالب  /عبلء
رجب محمد إبراىيـ النحاس درجة الماجستير فى االداب مف قسـ التاريخ واال ار المصرية واالسبلمية

تخصص تاريخ وسيط بتقدير ممتاز بعد اف اتـ الطالب التصوبيات والمبلحظات التى ابدتيا لجنة
المناقشة والحكـ عمما بأف تاريخ المناقشة 2014/8/7ـ .

 .50موافقة مجمس قسـ التاريخ بجمستة الطارئة المنعقدة بتاريخ 2014/9/7ـ عمى منح الطالب /رأفت

مكرـ إسكندر يوسؼ درجة الدكتوراه فى االداب مف قسـ التاريخ واال ار المصرية واالسبلمية تخصص

تاريخ حديث بتقدير مرتبة الشرؼ األولي بعد اف اتـ الطالب التصوبيات والمبلحظات التى ابدتيا لجنة
المناقشة والحكـ عمما بأف تاريخ المناقشة 2014/8/7ـ .

 .51موافقة مجمس قسـ اال ار والدراسات اليونانية والرومانية عمى تشكيؿ كنتروؿ الدراسات العميا لفصؿ
الصيؼ ويتكوف مف :
د /عبير قاسـ
د /نيى عبدالرحمف محمد

رئيسا
عضوا
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 .52موافقة قسـ اال ار والدراسات اليونانية والرومانية عمى قبوؿ دفعة جديدة بالدراسات العميا لفصؿ

رسالة الوحدة :
ـ
أن ٌكون للوحدة الدور القٌادي فً تحقٌق جودة األداء المؤسسً األكادٌمً و المحافظة علٌها  ،واالرتقاء المستمر بالعملٌة التعلٌمٌة والبحثٌة لخدمة الطالب والبٌئة
 ،بما ٌحقق رسالة الكلٌة وٌتفق مع استراتٌجٌة الجامعة  ،والسعً إلعداد الكلٌة للحصول على االعتماد من خالل إنتاج موارد بشرٌة متمٌزة ومتمكنة مما ٌدعم
وٌحافظ على القدرة التنافسٌة للكلٌة وٌعظم صورتها الذهنٌة لدى جمٌع فئات المجتمع فً قدرتها على الحفاظ على رأس المال البشري للمجتمع وبناء قاعدته العلمٌة
على أسس معاصرة لتحقٌق األهداف العلٌا لمصر .

==========================================================================
خ -04533 67941 :فاكس 0453 282268
مجمع انكهياخ – األتعاديح – دمنهىر – انثحيرج
website: www.Damanhour.edu.eg
E-mail: Suggestions@Art.dmu.edu.eg

رؤيح انىحدج:
تطمح انىحدج في تطىير أداء كهيح اآلداب عهً انمستىي
األكاديمي و انمإسسي وذنك من خالل تحقيق مستىي رفيع من
األداء و انمحافظح عهً اإلنجاز انراقي تهدف انتأهيم نهحصىل
عهً األعتماد وكسة ثقح ورضاء انمستفيدين طالتا وأونياء
أمىر ومجتمع مدني .

=========================================================
 احمد محمد مبارز بيومى عمر
 نيمة شحاتة عبدالمقصود
 نياؿ محمد محمد العساؿ
 ىدى محمود محمد بمبع
 سمر سامى أحمد عمارة
 .53كتاب االدارة العامة لمشئوف القانونية و المرفؽ بو أصؿ الحكـ القضائي الصادر في الدعوى رقـ

 1347لسنة  42ؽ لصالح السيد  /أحمد محمود حسف رشواف بشأف تشكيؿ لجنة الحكـ عمى الرسالة
بمعرفة مجمس كمية اآلداب حيث وافؽ السيد أ.د /رئيس الجامعة عمى تنفيذ الحكـ .
القرار - :

وافؽ مجمس الكمية عمى تشكيؿ لجنة الحكـ عمى الرسالة عمى النحو التالي :

 أ.د /صبلح أحمد ىريدى األستاذ المتفرغ بآداب دمنيور رئيساً ومشرفاُ -أ.د /عاصـ أحمد محروس األستاذ المتفرغ بتربيةدمنيور

 -أ.د /حمدنا اهلل مصطفى حسيف أستاذ التاريخ الحديث كمية اآلداب جامعةعيف شمس

مشرفاً
عضواً

 أ.د /أحمد الشربينى السيد رئيس قسـ التاريخ كمية اآلداب جامعة القاىرة عضواً مع التأكيد عمى قسـ الدراسات العميا بمخاطبة المجنة رسمياً مع تسجيؿ اعتراض أ.د /عمى أحمدالسيد و الدكتور /محمد رفعت االماـ عمى ذلؾ .

 .54سفر السيد أ.د /محمد مجدى تراب – األستاذ المتفرغ بالقسـ الى جزيرة  Ushantالمتاخمة لسواحؿ
مقاطعة بريتاني بالمحيط األطمسى خبلؿ الفترة مف مف
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سواحؿ مصر والمشاركة في الدراسة الميدانية .

 13الى  22مارس اللقاء محاضرة عف

رسالة الوحدة :
ـ
أن ٌكون للوحدة الدور القٌادي فً تحقٌق جودة األداء المؤسسً األكادٌمً و المحافظة علٌها  ،واالرتقاء المستمر بالعملٌة التعلٌمٌة والبحثٌة لخدمة الطالب والبٌئة
 ،بما ٌحقق رسالة الكلٌة وٌتفق مع استراتٌجٌة الجامعة  ،والسعً إلعداد الكلٌة للحصول على االعتماد من خالل إنتاج موارد بشرٌة متمٌزة ومتمكنة مما ٌدعم
وٌحافظ على القدرة التنافسٌة للكلٌة وٌعظم صورتها الذهنٌة لدى جمٌع فئات المجتمع فً قدرتها على الحفاظ على رأس المال البشري للمجتمع وبناء قاعدته العلمٌة
على أسس معاصرة لتحقٌق األهداف العلٌا لمصر .
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رؤيح انىحدج:
تطمح انىحدج في تطىير أداء كهيح اآلداب عهً انمستىي
األكاديمي و انمإسسي وذنك من خالل تحقيق مستىي رفيع من
األداء و انمحافظح عهً اإلنجاز انراقي تهدف انتأهيم نهحصىل
عهً األعتماد وكسة ثقح ورضاء انمستفيدين طالتا وأونياء
أمىر ومجتمع مدني .

=========================================================
 .55مد فترة تسجيؿ بحث الطالب  /مصطفى اسماعيؿ عبدالرحيـ الشرقاوى – المقيد لدرجة الماجستير
بناء عمى موافقة مجمس القسـ
قسـ الفمسفة لمدة عاميف مف  2013/7/14الى  2015/7/13و ذلؾ ً
في  2014/11/2وموافقة لجنة االشراؼ .

 .56مد فترة تسجيؿ بحث الطالب  /مينا جورج نصيؼ شفيؽ المقيد لدرجة الماجستير قسـ الفمسفة لمدة

بناء عمى موافقة مجمس القسـ في 2014/11/2
عاـ أوؿ مف  2015/1/13الى  2016/1/12وذلؾ ً
وموافقة لجنة االشراؼ.

 .57مد فترة تسجيؿ بحث الطالب  /حسيف عطية عبدالعاطى موسى المقيد لدرجة الدكتوراه قسـ

بناء عمى موافقة مجمس القسـ في
الجغرافية لمدة ستة أشير مف  2014/10/8الى  2015/4/8وذلؾ ً
 2014/11/2وموافقة لجنة االشراؼ .

 .58مد فترة تسجيؿ بحث الطالبة  /أمؿ محمد محمد حمقيا المقيدة لدرجة الدكتوراه قسـ التاريخ واال ار

بناء عمى
المصرية واالسبلمية لمدة عاـ أوؿ اعتبا اًر مف  2014/11/10الى  2015/11/9وذلؾ ً
موافقة مجمس القسـ في  2014/11/3وموافقة لجنة االشراؼ .

 .59مد فترة تسجيؿ بحث الطالبة  /بسنت أحمد السيد درويش المقيدة لدرجة الماجستير قسـ التاريخ

بناء
واال ار المصرية واالسبلمية لمدة عاـ أوؿ اعتبا اًر مف
 2014/8/10الى  2015/8/9وذلؾ ً
عمى موافقة مجمس القسـ في  2014/11/3وموافقة لجنة االشراؼ .

 .60اختبار موقع أ ري لمحفائر تؿ البرنوجي مركز دمنيور بديبلً عف موقع تؿ أ ار االبقعيف المعتذر
عنو مف قبؿ المجمس األعمى لآل ار وطمب تعديؿ التشكيؿ الجديد لبع ة الحفائر السباب فنية لتصبح
عمى النحو التالي :

رسالة الوحدة :
ـ
أن ٌكون للوحدة الدور القٌادي فً تحقٌق جودة األداء المؤسسً األكادٌمً و المحافظة علٌها  ،واالرتقاء المستمر بالعملٌة التعلٌمٌة والبحثٌة لخدمة الطالب والبٌئة
 ،بما ٌحقق رسالة الكلٌة وٌتفق مع استراتٌجٌة الجامعة  ،والسعً إلعداد الكلٌة للحصول على االعتماد من خالل إنتاج موارد بشرٌة متمٌزة ومتمكنة مما ٌدعم
وٌحافظ على القدرة التنافسٌة للكلٌة وٌعظم صورتها الذهنٌة لدى جمٌع فئات المجتمع فً قدرتها على الحفاظ على رأس المال البشري للمجتمع وبناء قاعدته العلمٌة
على أسس معاصرة لتحقٌق األهداف العلٌا لمصر .
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 -د .فايز أنور عبدالمطمب رئيس البع ة

رؤيح انىحدج:
تطمح انىحدج في تطىير أداء كهيح اآلداب عهً انمستىي
األكاديمي و انمإسسي وذنك من خالل تحقيق مستىي رفيع من
األداء و انمحافظح عهً اإلنجاز انراقي تهدف انتأهيم نهحصىل
عهً األعتماد وكسة ثقح ورضاء انمستفيدين طالتا وأونياء
أمىر ومجتمع مدني .

=========================================================
 د .عبدالمنعـ محمد مجاىد عضواً د .حناف خميس الشافعي عضواً د .أحمد سعيد ع ماف عضواً د .مرفت عبدالرحيـ فراج عضواً .61تعديؿ لجنة االشراؼ عمى الطالب /حسيف محمد إبراىيـ عيسى  ,المسجؿ لدرجة الماجستير فى
اآلداب بقسـ المغة العربية وآدابيا والمغات الشرقية وآدابيا تحت اشراؼ  :أ .د /عبد الواحد الشيخ ؛

أستاذ المغة العربية بكمية األداب جامعة دمنيور

 أ .د /محمد زكريا عنانى  ,أستاذ المغة العربية بكمية األداب جامعة اإلسكندرية -د /محمد أبو عمى ,

أستاذ مساعد بكمية األداب جامعة دمنيور

بناء عمى موافقة مجمس القسـ فى 2014 /11/1ـ ليصبح االشراؼ عمى النحو التالى
وذلؾ ً
 أ.د /محمد زكريا عنانى  ,أستاذ المغة العربية بكمية األداب جامعة اإلسكندرية د /محمد أبوعمى أستاذ مساعد بكمية األداب جامعة دمنيوروذلؾ العتذار أ .د /عبد الواحد الشيخ عف اإلشراؼ
 .62تعديؿ لجنة االشراؼ عمى الطالب  /محى الديف صالح مبارؾ  ,المسجؿ لدرجة الماجستير فى
اآلداب بقسـ المغة العربية وآدابيا والمغات الشرقية وآدابيا تحت اشراؼ  :أ .د /عبد الواحد الشيخ ؛

أستاذ المغة العربية بكمية األداب جامعة دمنيور
 -أ .د /عيد ميدى بمبع

أستاذ مساعد بكمية األداب جامعة دمنيور
رسالة الوحدة :
ـ

أن ٌكون للوحدة الدور القٌادي فً تحقٌق جودة األداء المؤسسً األكادٌمً و المحافظة علٌها  ،واالرتقاء المستمر بالعملٌة التعلٌمٌة والبحثٌة لخدمة الطالب والبٌئة
 ،بما ٌحقق رسالة الكلٌة وٌتفق مع استراتٌجٌة الجامعة  ،والسعً إلعداد الكلٌة للحصول على االعتماد من خالل إنتاج موارد بشرٌة متمٌزة ومتمكنة مما ٌدعم
وٌحافظ على القدرة التنافسٌة للكلٌة وٌعظم صورتها الذهنٌة لدى جمٌع فئات المجتمع فً قدرتها على الحفاظ على رأس المال البشري للمجتمع وبناء قاعدته العلمٌة
على أسس معاصرة لتحقٌق األهداف العلٌا لمصر .
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 -د /محمد أبو عمى ,

 ,أستاذ النقد والببلغة بكمية األداب جامعة شبيف الكوـ

رؤيح انىحدج:
تطمح انىحدج في تطىير أداء كهيح اآلداب عهً انمستىي
األكاديمي و انمإسسي وذنك من خالل تحقيق مستىي رفيع من
األداء و انمحافظح عهً اإلنجاز انراقي تهدف انتأهيم نهحصىل
عهً األعتماد وكسة ثقح ورضاء انمستفيدين طالتا وأونياء
أمىر ومجتمع مدني .

=========================================================
بناء عمى موافقة مجمس القسـ فى 2014 /11/1ـ ليصبح االشراؼ عمى النحو التالى :
 وذلؾ ً أ.د /محمد زكريا عنانى  ,أستاذ المغة العربية بكمية األداب جامعة اإلسكندرية -أ .د /عيد ميدى بمبع

 ,أستاذ النقد والببلغة بكمية األداب جامعة شبيف الكوـ

 -د /محمد أبو عمى ,

أستاذ مساعد بكمية األداب جامعة دمنيور

 د /أسماء شمس الديف  ,مدرس األدب بالكمية وذلؾ العتذا أر .د /عبد الواحد الشيخ عف اإلشراؼ .63منح الطالب  /أحمد سمير محمد عبلـ درجة الماجستير فى االداب مف قسـ المغة العربية وآدابيا
والمغات الشرقية وآدابيػ ػ ػ ػػا

( بتقدير ممتاز) فى موضوع  :تطور نظرية النظـ فى التراث الببلغى والنحوى ( تاريخ وتطبيؽ )

بناء عمى موافقة القسـ فى 2014 /12/1ـ وذلؾ بعد اف اتـ الطالب التصويبات والمبلحظات التى

0

ابدتيا لجنة الحكـ والمناقشة  ,عمما بأف تاريخ المناقشو 2014 /9/25ـ .

 .64تشكيؿ لجنة الحكـ والمناقشة لمطالب  /عمى محمد محمد جميعى  0المسجؿ لدرجة الماجستير
فى اآلداب مف قسـ المغة العربية وآدابيا والمغات الشرقية وآدابيا تخصص لغة بناء عمى موافقة

مجمس القسـ بتاريخ 2014 /12/1ـ فى موضوع " التراكيب بيف التعقيد واإلستعماؿ القرآنى "
دراسة تحميمية – داللية

وذلؾ عمى النحو التالى :
ا0د /محمود فراج عبد الحافظ

رئيسا ومناقشا
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جامعة دمنيور

أستاذ العموـ المغوية بكمية األداب

رسالة الوحدة :
ـ
أن ٌكون للوحدة الدور القٌادي فً تحقٌق جودة األداء المؤسسً األكادٌمً و المحافظة علٌها  ،واالرتقاء المستمر بالعملٌة التعلٌمٌة والبحثٌة لخدمة الطالب والبٌئة
 ،بما ٌحقق رسالة الكلٌة وٌتفق مع استراتٌجٌة الجامعة  ،والسعً إلعداد الكلٌة للحصول على االعتماد من خالل إنتاج موارد بشرٌة متمٌزة ومتمكنة مما ٌدعم
وٌحافظ على القدرة التنافسٌة للكلٌة وٌعظم صورتها الذهنٌة لدى جمٌع فئات المجتمع فً قدرتها على الحفاظ على رأس المال البشري للمجتمع وبناء قاعدته العلمٌة
على أسس معاصرة لتحقٌق األهداف العلٌا لمصر .
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رؤيح انىحدج:
تطمح انىحدج في تطىير أداء كهيح اآلداب عهً انمستىي
األكاديمي و انمإسسي وذنك من خالل تحقيق مستىي رفيع من
األداء و انمحافظح عهً اإلنجاز انراقي تهدف انتأهيم نهحصىل
عهً األعتماد وكسة ثقح ورضاء انمستفيدين طالتا وأونياء
أمىر ومجتمع مدني .

=========================================================
أستاذ ورئيس قسـ المغة العربية بدار
مناقشا
أ.د /ممدوح عبد الرحمف الرمالى
عموـ المنيا

أ.د /مجدى محمد حسيف

أستاذ ورئيس قسـ المغة العربية بكمية األداب

مشرفا

جامعة دمنيور

 .65منح الطالبة /أحبلـ حسف عبد العاؿ عباس درجة الدكتوراة فى االداب مف قسـ المغة العربية
وآدابيا والمغات الشرقية وآدابيا ( بتقدير مرتبة الشرؼ األولى ) فى موضوع  :المعمقات فى آ ار

2014 /12/1ـ وذلؾ بعد اف اتمت الطالبة

المستشرقيف األلماف  0بناء عمى موافقة القسـ فى

التصويبات والمبلحظات التى ابدتيا لجنة الحكـ والمناقشة  ,عمما بأف تاريخ المناقشة 2014 /10/1ـ

 .66منح الطالبة  /حناف متولى توفيؽ يوسؼ درجة الماجستير فى االداب مف قسـ المغة العربية

وآدابيا والمغات الشرقية وآدابيا ( بتقدير ممتاز ) فى موضوع  :اإلتجاه التقريبى فى الفقة اإلسبلمى

(باب الصياـ ) دراسة فقيية أصولية

 0بناء عمى موافقة القسـ فى 2014 /12/1ـ وذلؾ بعد اف

اتمت الطالبة التصويبات والمبلحظات التى ابدتيا لجنة الحكـ والمناقشة عمما بأف تاريخ المناقشة

2014 /10/19ـ .
.67

إيقاؼ قيد الطالب  /حسيف محمد إبراىيـ أبو عيسى

 0المقيد لدرجة الماجستير بقسـ المغة

العربية وآدابيا والمغات الشرقية وآدابيا لمدة عاـ اعتبا ار مف 2014/11/9ـ الى 2015/11/8ـ عمما

بأف تاريخ التسجيؿ 2009 /11/9ـ  ,بناء عمى موافقة مجمس القسـ بجمستو المنعقده فى

2014ـ وذلؾ بعد موافقة لجنة اإلشراؼ .

 .68إيقاؼ قيد الطالب  /البشير سامى عبد اهلل زايد

/12/1

 0المقيد لدرجة الماجستير بقسـ التاريخ واأل ار

2006 /11/13ـ  ,بناء عمى موافقة مجمس القسـ بجمستو المنعقده فى

Page

موافقة لجنة اإلشراؼ .

2014 /11/3ـ وذلؾ بعد

55

المصرية واإلسبلمية لمدة عاـ اعتبا ار مف 2014/8/13ـ الى 2015/8/12ـ عمما بأف تاريخ التسجيؿ

رسالة الوحدة :
ـ
أن ٌكون للوحدة الدور القٌادي فً تحقٌق جودة األداء المؤسسً األكادٌمً و المحافظة علٌها  ،واالرتقاء المستمر بالعملٌة التعلٌمٌة والبحثٌة لخدمة الطالب والبٌئة
 ،بما ٌحقق رسالة الكلٌة وٌتفق مع استراتٌجٌة الجامعة  ،والسعً إلعداد الكلٌة للحصول على االعتماد من خالل إنتاج موارد بشرٌة متمٌزة ومتمكنة مما ٌدعم
وٌحافظ على القدرة التنافسٌة للكلٌة وٌعظم صورتها الذهنٌة لدى جمٌع فئات المجتمع فً قدرتها على الحفاظ على رأس المال البشري للمجتمع وبناء قاعدته العلمٌة
على أسس معاصرة لتحقٌق األهداف العلٌا لمصر .

==========================================================================
خ -04533 67941 :فاكس 0453 282268
مجمع انكهياخ – األتعاديح – دمنهىر – انثحيرج
website: www.Damanhour.edu.eg
E-mail: Suggestions@Art.dmu.edu.eg

رؤيح انىحدج:
تطمح انىحدج في تطىير أداء كهيح اآلداب عهً انمستىي
األكاديمي و انمإسسي وذنك من خالل تحقيق مستىي رفيع من
األداء و انمحافظح عهً اإلنجاز انراقي تهدف انتأهيم نهحصىل
عهً األعتماد وكسة ثقح ورضاء انمستفيدين طالتا وأونياء
أمىر ومجتمع مدني .

=========================================================
 .69مد فترة تسجيؿ بحث الطالبة  /ب ينة إبراىيـ مرسى إبراىيـ المقيدة لدرجة الدكتوراة قسـ التاريخ
 2014 /8/11إلى 2015 / 8 /10ـ وذلؾ بناءا

واأل ار المصرية واإلسبلمية لمدة عاـ اف مف

عمى موافقة مجمػ ػ ػ ػ ػػس القسػػـ فػى 2014 /11 /3ـ وموافقة لجنة اإلشراؼ عمما بأف تاريخ التسجيؿ

2008 /8/11ـ .

 .70منح الطالبة  /غادة خميس شعباف موسى درجة الدكتوراة فى االداب مف قسـ التاريخ واأل ار
المصرية واإلسبلمية تخصص التاريخ الحديث ( بتقدير مرتبة الشرؼ األولى ) فى موضوع :

الواليات المتحدة األمريكية والقضية األرمنية

1923 -1915ـ  0بناء عمى موافقة القسـ فى

2014 /11/3ـ وذلؾ بعد اف اتمت الطالبة التصويبات والمبلحظات التى ابدتيا لجنة الحكـ
والمناقشة  ,عمما بأف تاريخ المناقشة 2014 /9/17ـ

 .71تشكيؿ لجنة الحكـ والمناقشة لمطالب  /عماد الديف محمد السيد محمد

 0المسجؿ لدرجة

الماجستير فى اآلداب مف قسـ الجغرافيا شعبة الجغرافيا بناء عمى موافقة مجمس القسـ بتاريخ

2014 /12/2ـ فى موضوع " جيومورفولوجية ال نيات النيرية الجيولوجية النشأة بجنوب سيناء
وذلؾ عمى النحو التالى :
ا0د /محمد مجدى تراب

مشرفا ورئيسا

أستاذ الجغرافيا الطبيعية المتفرغ بكمية األداب

جامعة دمنيور
أ.د /أحمد عبد السبلـ حسنيف
د /أحمد السيد محمد معتوؽ

مناقشا
مناقشا

أستاذ الجغرافيا الطبيعية بكمية األداب جامعة شبيف الكوـ
أستاذ الجغرافيا الطبيعية المساعد بكمية األداب جامعة

بنى سويؼ
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رسالة الوحدة :
ـ
أن ٌكون للوحدة الدور القٌادي فً تحقٌق جودة األداء المؤسسً األكادٌمً و المحافظة علٌها  ،واالرتقاء المستمر بالعملٌة التعلٌمٌة والبحثٌة لخدمة الطالب والبٌئة
 ،بما ٌحقق رسالة الكلٌة وٌتفق مع استراتٌجٌة الجامعة  ،والسعً إلعداد الكلٌة للحصول على االعتماد من خالل إنتاج موارد بشرٌة متمٌزة ومتمكنة مما ٌدعم
وٌحافظ على القدرة التنافسٌة للكلٌة وٌعظم صورتها الذهنٌة لدى جمٌع فئات المجتمع فً قدرتها على الحفاظ على رأس المال البشري للمجتمع وبناء قاعدته العلمٌة
على أسس معاصرة لتحقٌق األهداف العلٌا لمصر .
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رؤيح انىحدج:
تطمح انىحدج في تطىير أداء كهيح اآلداب عهً انمستىي
األكاديمي و انمإسسي وذنك من خالل تحقيق مستىي رفيع من
األداء و انمحافظح عهً اإلنجاز انراقي تهدف انتأهيم نهحصىل
عهً األعتماد وكسة ثقح ورضاء انمستفيدين طالتا وأونياء
أمىر ومجتمع مدني .

=========================================================
 .72تشكيؿ لجنة الحكـ والمناقشة لمطالبة  /سعاد حمد الزروؽ  0المسجمة لدرجة الماجستير فى
اآلداب مف قسـ الجغرافيا شعبة الجغرافيا بناء عمى موافقة مجمس القسـ بتاريخ 2014 /12/2ـ فى

موضوع " الياتؼ فى مدينة مصراتة الميبية – دراسة فى جغرافية اإلتصاالت "
وذلؾ عمى النحو التالى :
رئيسا ومناقشا

ا0د /سعيد احمد عبده عرفو

أستاذ الجغرافيا اإلقتصادية المتفرغ بكمية البنات
جامعة عيف شمس

عضوا أستاذ الجغرافيا اإلقتصادية المتفرغ بكمية األداب

أ.د /محمد صدقى عمى الغماز

جامعة عيف شمس
أ.د /محمد عبد القادر عبد الحميد مشرفا أستاذ الجغرافيا ووكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بكمية
األداب

أ.د /عبلء عزت شمبى

جامعة دمنيور

أستاذ ورئيس قسـ الجغرافيا بكمية األداب جامعة دمنيور

مشرفا

 .73إيقاؼ قيد الطالبة  /حناف سعيد عبد الحميـ

 0المقيدة لدرجة الدكتوراة بقسـ الجغرافيا لمدة

عاميف اعتبا ار مف 2014/11/11ـ الى 2016/11/10ـ عمما بأف تاريخ التسجيؿ 2007 /11/12ـ
 ,بناء عمى موافقة مجمس القسـ بجمستو المنعقده فى 2014 /12/2ـ وذلؾ بعد موافقة لجنة اإلشراؼ

 .74منح الطالب  /محمد جابر عبد المنعـ إماـ درجةالماجستير فى االداب مف قسـ اإلجتماع
( بتقدير ممتاز ) فى موضوع  :اإلتجاه البيوجرافى فى عمـ اإلجتماع – دراسة تحميمية نقدية

 0بناء

عمى موافقة مجمس القسـ فى 2014 /8/28ـ وذلؾ بعد اف اتمت الطالب التصويبات والمبلحظات

( بتقدير ممتاز ) فى موضوع  :تأ ير أسموب الحياة عمى اإلصابة بالسرطاف – دراسة لممتغيرات
رسالة الوحدة :
ـ

أن ٌكون للوحدة الدور القٌادي فً تحقٌق جودة األداء المؤسسً األكادٌمً و المحافظة علٌها  ،واالرتقاء المستمر بالعملٌة التعلٌمٌة والبحثٌة لخدمة الطالب والبٌئة
 ،بما ٌحقق رسالة الكلٌة وٌتفق مع استراتٌجٌة الجامعة  ،والسعً إلعداد الكلٌة للحصول على االعتماد من خالل إنتاج موارد بشرٌة متمٌزة ومتمكنة مما ٌدعم
وٌحافظ على القدرة التنافسٌة للكلٌة وٌعظم صورتها الذهنٌة لدى جمٌع فئات المجتمع فً قدرتها على الحفاظ على رأس المال البشري للمجتمع وبناء قاعدته العلمٌة
على أسس معاصرة لتحقٌق األهداف العلٌا لمصر .
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 .75منح الطالبة  /رحاب فتح اهلل عبد المنعـ فياض درجةالماجستير فى االداب مف قسـ اإلجتماع
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التى ابدتيا لجنة الحكـ والمناقشة  ,عمما بأف تاريخ المناقشة 2014 / 6/23ـ.

رؤيح انىحدج:
تطمح انىحدج في تطىير أداء كهيح اآلداب عهً انمستىي
األكاديمي و انمإسسي وذنك من خالل تحقيق مستىي رفيع من
األداء و انمحافظح عهً اإلنجاز انراقي تهدف انتأهيم نهحصىل
عهً األعتماد وكسة ثقح ورضاء انمستفيدين طالتا وأونياء
أمىر ومجتمع مدني .

=========================================================
اإلجتماعية والبيئية المرتبطة بالمرض بمحافظة البحيرة لدى عينة مف المتردديف عمى معيد األوراـ
بدمنيور  0بناء عمى موافقة مجمس القسـ فى

 2014 /12 /1وذلؾ بعد اف اتمت الطالب

التصويبات والمبلحظات التى ابدتيا لجنة الحكـ والمناقشة  ,عمما بأف تاريخ المناقشة

2014ـ .

/ 10 /20

 .76تشكيؿ لجنة الحكـ والمناقشة لمطالبة  /رىاـ فايز عبد الرحيـ محمود رضواف  0المسجمة لدرجة
الدكتوراة فى اآلداب بنظاـ الساعات المعتمدة مف قسـ اإلجتماع بناء عمى موافقة مجمس القسـ

بتاريخ 2014 /12/1ـ فى موضوع " التغير اإلجتماعى والتشريعى فى المجتمع المصرى – دراسة
تحميمية لبعض مواد قانوف األحواؿ الشخصية "

وذلؾ عمى النحو التالى :
ا0د /السيد عبد العاطى

رئيسا ومناقشا

أ.د /محمود عبد الحميد حسف

مناقشا

د /مجدى أحمد بيومى

مشرفا

أستاذ عمـ اإلجتماع بكمية األداب جامعة اإلسكندرية
أستاذ عمـ اإلجتماع بكمية األداب جامعة دمياط

أستاذ عمـ اإلجتماع المساعد بكمية األداب جامعة دمنيور

 .77مد فترة تسجيؿ بحث الطالبة  /سمية فوزى محمد أنيس المقيدة لدرجة الدكتوراة قسـ اإلجتماع

لمدة عاـ أوؿ مف  2014 /12/14إلى 2015 / 12 /13ـ وذلؾ بناء عمى موافقة مجمس القسـ فى

2014 /12 /1ـ وموافقة لجنة اإلشراؼ عمما بأف تاريخ التسجيؿ 2009 /12/14ـ .

 .78مد فترة تسجيؿ بحث الطالب /محمد عمى سميماف محمد المقيد لدرجة الدكتوراة قسـ اإلجتماع

لمدة عاـ أوؿ مف  2014 /12/14إلى 2015 / 12 /13ـ وذلؾ بناء عمى موافقة مجمس القسـ فى

2014 /12 /1ـ وموافقة لجنة اإلشراؼ عمما بأف تاريخ التسجيؿ 2009 /12/14ـ .

58
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رسالة الوحدة :
ـ
أن ٌكون للوحدة الدور القٌادي فً تحقٌق جودة األداء المؤسسً األكادٌمً و المحافظة علٌها  ،واالرتقاء المستمر بالعملٌة التعلٌمٌة والبحثٌة لخدمة الطالب والبٌئة
 ،بما ٌحقق رسالة الكلٌة وٌتفق مع استراتٌجٌة الجامعة  ،والسعً إلعداد الكلٌة للحصول على االعتماد من خالل إنتاج موارد بشرٌة متمٌزة ومتمكنة مما ٌدعم
وٌحافظ على القدرة التنافسٌة للكلٌة وٌعظم صورتها الذهنٌة لدى جمٌع فئات المجتمع فً قدرتها على الحفاظ على رأس المال البشري للمجتمع وبناء قاعدته العلمٌة
على أسس معاصرة لتحقٌق األهداف العلٌا لمصر .
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رؤيح انىحدج:
تطمح انىحدج في تطىير أداء كهيح اآلداب عهً انمستىي
األكاديمي و انمإسسي وذنك من خالل تحقيق مستىي رفيع من
األداء و انمحافظح عهً اإلنجاز انراقي تهدف انتأهيم نهحصىل
عهً األعتماد وكسة ثقح ورضاء انمستفيدين طالتا وأونياء
أمىر ومجتمع مدني .

=========================================================
 .79استمرار إغبلؽ التسجيؿ بمرحمة الدراسات العميا بقسـ المغة اإلنجميزية بشعبتيو األدب اإلنجميزى
والمسانيات لحيف استكماؿ الكوادر البشرية بالقسـ مف أساتذة وأساتذة مساعديف فى الشعبتيف وذلؾ بناء

عمى موافقة مجمس القسـ فى 2014/12/1ـ .

 .80وافؽ مجمس الكمية عمى اجراء امتحانات الدراسات العميا بنظاـ الساعات المعتمدة مف 2015/1/4
ولمدة أسبوعيف بمعرفة السادة األساتذة واألساتذة المساعديف وتحت اشراؼ أ.د /رئيس االقسـ المختص

.

 .81وافؽ مجمس الكمية عمى تشكيؿ لجنة الحكـ والمناقشة لمطالب  /أحمد محمد حسف رشواف بعنواف "
الريؼ المصري مف  " 1970 – 1952دراسة تاريخية لنيؿ درجة الدكتوراه مف قسـ التاريخ واآل ار
المصرية واالسبلمية بالكمية مف كؿ مف :

أ.د /صبلح أحمد ىريدي أستاذ التاريخ الحديث المتفرغ بكميةاآلداب جامعة دمنيور مشرفاً
أ0د  /عاصـ محروس عبد المطمب أستاذالتاريخ الحديث المتفرغ بكمية التربية جامعة دمنيور
مشرفا

أ.د /نبيؿ عبدالحميد سيد أحمد أستاذ التاريخ الحديث المتفرغ بكمية االداب جامعة دمياط مناقشاً
أ.د /أحمد الشربينى السيد رئيس قسـ التاريخ آداب القاىرة

مناقشاً

 .82مد فترة تسجيؿ بحث الطالب  /تامر رجب عيد حسف المقيد لدرجة الدكتوراه قسـ الجغرافيا شعبة

الجغرافيا لمدة عاماف مف  2015/1/25وحتى  2017/1/24وذلؾ بناء عمى موافقة مجمس القسـ في

 2015/1/4وموافقة لجنة االشراؼ عمماً بأف تاريخ التسجيؿ .2010/1/25
 .83إعادة تشكيؿ لجنة الحكـ والمناقشة

لمطالبة  /سعاد حمدى الزروؽ

 0المسجمة لدرجة

رسالة الوحدة :
ـ
أن ٌكون للوحدة الدور القٌادي فً تحقٌق جودة األداء المؤسسً األكادٌمً و المحافظة علٌها  ،واالرتقاء المستمر بالعملٌة التعلٌمٌة والبحثٌة لخدمة الطالب والبٌئة
 ،بما ٌحقق رسالة الكلٌة وٌتفق مع استراتٌجٌة الجامعة  ،والسعً إلعداد الكلٌة للحصول على االعتماد من خالل إنتاج موارد بشرٌة متمٌزة ومتمكنة مما ٌدعم
وٌحافظ على القدرة التنافسٌة للكلٌة وٌعظم صورتها الذهنٌة لدى جمٌع فئات المجتمع فً قدرتها على الحفاظ على رأس المال البشري للمجتمع وبناء قاعدته العلمٌة
على أسس معاصرة لتحقٌق األهداف العلٌا لمصر .
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الياتؼ في مدينة مصراة الميبية – دراسة في جغرافية االتصاالت " و ذلؾ العتذار السيد أ.د /محمد
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الدكتوراه فى اآلداب مف قسـ الجغرافيا بناء عمى موافقة مجمس القسـ بتاريخ  2015/1/4في موضوع "

رؤيح انىحدج:
تطمح انىحدج في تطىير أداء كهيح اآلداب عهً انمستىي
األكاديمي و انمإسسي وذنك من خالل تحقيق مستىي رفيع من
األداء و انمحافظح عهً اإلنجاز انراقي تهدف انتأهيم نهحصىل
عهً األعتماد وكسة ثقح ورضاء انمستفيدين طالتا وأونياء
أمىر ومجتمع مدني .

=========================================================
صدقى الغماز عف مناقشة رسالة الطالب نظ اًر لظروفو الصحية غير المستقرة ليصبح التشكيؿ عمى
النحو التالى :

ا0د /سعيد أحمد عبده

رئيسا ومناقشا

أ.د /محمد أحمد مرعى
أ.د /محمد عبدالقادر عبدالحميد شنشف

أستاذ الجغرافيا االقتصادية المتفرغ بكمية البنات

جامعةعيف شمس

مناقشا

أستاذ ورئيس قسـ الجغرافيا بكمية اآلداب جامعة

كفر الشيخ

مشرفا

دمنيور

أستاذ الجغرافيا ووكيؿ كمية األداب جامعة

أ.د /عبلء الديف حسيف عزت شمبي مشرفا أستاذ ورئيس قسـ الجغرافيا بكمية اآلداب جامعة
دمنيور

 .84مد فترة تسجيؿ بحث الطالبة /دعاء فتحى كماؿ عزـ المقيدة لدرجة الماجستير قسـ االجتماع لمدة
عاميف اعتبا ار مف  2014/12/14وحتى  2016/12/13وذلؾ بناء عمى موافقة مجمس القسـ في

 2015/1/1وموافقة لجنة االشراؼ عمماً بأف تاريخ التسجيؿ . 2009/12/14

 .85منح الطالبة /أمينو ابراىيـ ابراىيـ دربؾ درجة الماجستير في اآلداب مف قسـ التاريخ واال ار المصرية
واالسبلمية بتقدير ممتاز في موضوع مدينة كركوؾ مف الفتح االسبلمي حتى الغزو المغولى (

 656ىػ  ) 1258 – 642 /بناء عمى موافقة مجمس القسـ في

21ىػ

 2015/1/1وذلؾ بعد اف اتمت

التصويبات والمبلحظات التى ابدتيا لجنة الحكـ والمناقشة عمما بأف تاريخ المناقشة. 2014/11/22
 .86تسجيؿ بحت الطالبة  /أسماء شكرى عبد السبلـ

0لدرجة الماجستير فى األداب مف قسـ

Page

60

اإلجتماع وذلؾ بناء عمى موافقة مجمس القسـ بجمستة فى

2015/2/2ـ  ,فى موضوع " :

رسالة الوحدة :
ـ
أن ٌكون للوحدة الدور القٌادي فً تحقٌق جودة األداء المؤسسً األكادٌمً و المحافظة علٌها  ،واالرتقاء المستمر بالعملٌة التعلٌمٌة والبحثٌة لخدمة الطالب والبٌئة
 ،بما ٌحقق رسالة الكلٌة وٌتفق مع استراتٌجٌة الجامعة  ،والسعً إلعداد الكلٌة للحصول على االعتماد من خالل إنتاج موارد بشرٌة متمٌزة ومتمكنة مما ٌدعم
وٌحافظ على القدرة التنافسٌة للكلٌة وٌعظم صورتها الذهنٌة لدى جمٌع فئات المجتمع فً قدرتها على الحفاظ على رأس المال البشري للمجتمع وبناء قاعدته العلمٌة
على أسس معاصرة لتحقٌق األهداف العلٌا لمصر .
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رؤيح انىحدج:
تطمح انىحدج في تطىير أداء كهيح اآلداب عهً انمستىي
األكاديمي و انمإسسي وذنك من خالل تحقيق مستىي رفيع من
األداء و انمحافظح عهً اإلنجاز انراقي تهدف انتأهيم نهحصىل
عهً األعتماد وكسة ثقح ورضاء انمستفيدين طالتا وأونياء
أمىر ومجتمع مدني .

=========================================================
النمو العمرانى العشوائى فى الريؼ المصرى وانعكاساتو عمى التنمية المحمية دراسة ميدانية بمدينة
المحمودية محافظة البحيرة " بإشراؼ :

ناجى بدر إبراىيـ أستاذ عمـ اإلجتماع المساعد بكمية األداب جامعة دمنيور 0

د/

د /محمود عبد الحميد حمدى أستاذ عمـ اإلجتماع المساعد بكمية األداب جامعة دمنيور .
 .87تسجيؿ بحت الطالبة /

صباح إبراىيـ محمد الصباغ 0لدرجة الماجستير فى األداب مف قسـ

اإلجتماع وذلؾ بناء عمى موافقة مجمس القسـ بجمستة فى 2015/2/2ـ  ,فى موضوع  " :العبلقة

بيف تناوؿ العقاقير الطبية المخدرة ونمط الجريمة المرتكبة – دراسة تحميمية لبعض القضايا فى إطار

محافظة البحيرة "
بإشراؼ :

د/

ناجى بدر إبراىيـ أستاذ عمـ اإلجتماع المساعد بكمية األداب جامعة دمنيور .

د /خالد السيد شحاتو مدرس عمـ اإلجتماع بكمية األداب جامعة دمنيور .
 .88تسجيؿ بحت الطالبة /

آية عمى عمى بييدى

0لدرجة الماجستير فى األداب مف قسـ اإلجتماع

وذلؾ بناء عمى موافقة مجمس القسـ بجمستة فى 2015/2/2ـ  ,فى موضوع  " :المعوقات التنظيمية
المرتبطة بأداء التنظيمات الطبية واإلدارية بقطاع الييئة العامة لمتأميف الصحى
لبعض القضايا فى قطاع الييئة العامة لمتأميف الصحى فرع شماؿ غرب الدلتا

بإشراؼ :

د/

 -دراسة وصفية

السيد شحاتو السيد أستاذ عمـ اإلجتماع المساعد بكمية األداب جامعة دمنيور .

د /مجدى أحمد بيومى

أستاذ عمـ اإلجتماع المساعد بكمية األداب جامعة دمنيور .

 .89تشكيؿ لجنة الحكـ والمناقشة لمطالب  /محى الديف صالح مبارؾ  0المسجؿ لدرجة الماجستير
بناء عمى موافقة مجمس القسـ بتاريخ 2015 /12/1ـ فى موضوع " المكونات السياقية فى شعر
رسالة الوحدة :
ـ
أن ٌكون للوحدة الدور القٌادي فً تحقٌق جودة األداء المؤسسً األكادٌمً و المحافظة علٌها  ،واالرتقاء المستمر بالعملٌة التعلٌمٌة والبحثٌة لخدمة الطالب والبٌئة
 ،بما ٌحقق رسالة الكلٌة وٌتفق مع استراتٌجٌة الجامعة  ،والسعً إلعداد الكلٌة للحصول على االعتماد من خالل إنتاج موارد بشرٌة متمٌزة ومتمكنة مما ٌدعم
وٌحافظ على القدرة التنافسٌة للكلٌة وٌعظم صورتها الذهنٌة لدى جمٌع فئات المجتمع فً قدرتها على الحفاظ على رأس المال البشري للمجتمع وبناء قاعدته العلمٌة
على أسس معاصرة لتحقٌق األهداف العلٌا لمصر .
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فى اآلداب مف قسـ المغة العربية وآدابيا والمغات الشرقية وآدابيا شعبة الدراسات األدبية والنقدية

رؤيح انىحدج:
تطمح انىحدج في تطىير أداء كهيح اآلداب عهً انمستىي
األكاديمي و انمإسسي وذنك من خالل تحقيق مستىي رفيع من
األداء و انمحافظح عهً اإلنجاز انراقي تهدف انتأهيم نهحصىل
عهً األعتماد وكسة ثقح ورضاء انمستفيدين طالتا وأونياء
أمىر ومجتمع مدني .

=========================================================
وذلؾ عمى النحو التالى :
أ.د /محمد زكريا عنانى

رئيسا ومشرفا

أ.د /عيد عمى ميدى بمبع

مناقشا

د /محمد عبد الحميد خميفة
د/محمد ابوالفتوح عفيفى
د /محمد أبو عمى

أستاذ األدب العربى بكمية األداب جامعة اإلسكندرية
أستاذ النقد األدبى والببلغة جامعة شبيف الكوـ

مناقشا أستاذ األدب والنقد المساعد بكمية التربية جامعةدمنيور
مناقشاً

مشرفا

استاذ األدب والنقد المساعد بكمية االداب جامعة المنوفية

أستاذ النقد والببلغة المساعد بكمية األادب جامعة دمنيور

 .90تشكيؿ لجنة الحكـ والمناقشة لمطالب  /محمد عبد الحميـ أبو عرب

 0المسجؿ لدرجة

الماجستير فى اآلداب مف قسـ المغة العربية وآدابيا والمغات الشرقية وآدابيا شعبة المغة بناء عمى

موافقة مجمس القسـ بتاريخ 2015 /12/1ـ فى موضوع

– دراسة أسموبية

" الفكر المغوى فى النصوص الحدي ة

وذلؾ عمى النحو التالى :
أ.د /محمود فراج عبد الحافظ

رئيسا ومشرفا

أ.د /نادية رمضاف النجار

مناقشا

أ.د /مجدى محمد حسيف

مشرفا

د /محمد أبو عمى

مشرفا

 .91تسجيؿ بحث الطالب/

أستاذ المتفرغ بكمية األداب جامعة دمنيور

أستاذ المغة بكمية األداب جامعة حمواف
أستاذ ورئيس قسـ المغة العربية بكمية األداب جامعة دمنيور
أستاذ النقد والببلغة المساعد بكمية األادب جامعة دمنيور

محمد أميف سعد فرج

0لدرجة الماجستير فى االداب مف قسـ اال ار

والدراسات اليونانية والرومانية وذلؾ بناء عمى موافقة مجمس القسـ بجمستة المنعقدة بتاريخ
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2015/2/3ـ فى موضوع العناصر الكبلسيكية فى العمارة باالردف فى العصريف اليونانى
رسالة الوحدة :
ـ

أن ٌكون للوحدة الدور القٌادي فً تحقٌق جودة األداء المؤسسً األكادٌمً و المحافظة علٌها  ،واالرتقاء المستمر بالعملٌة التعلٌمٌة والبحثٌة لخدمة الطالب والبٌئة
 ،بما ٌحقق رسالة الكلٌة وٌتفق مع استراتٌجٌة الجامعة  ،والسعً إلعداد الكلٌة للحصول على االعتماد من خالل إنتاج موارد بشرٌة متمٌزة ومتمكنة مما ٌدعم
وٌحافظ على القدرة التنافسٌة للكلٌة وٌعظم صورتها الذهنٌة لدى جمٌع فئات المجتمع فً قدرتها على الحفاظ على رأس المال البشري للمجتمع وبناء قاعدته العلمٌة
على أسس معاصرة لتحقٌق األهداف العلٌا لمصر .
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رؤيح انىحدج:
تطمح انىحدج في تطىير أداء كهيح اآلداب عهً انمستىي
األكاديمي و انمإسسي وذنك من خالل تحقيق مستىي رفيع من
األداء و انمحافظح عهً اإلنجاز انراقي تهدف انتأهيم نهحصىل
عهً األعتماد وكسة ثقح ورضاء انمستفيدين طالتا وأونياء
أمىر ومجتمع مدني .

=========================================================
 0وذلؾ بأش ار ؼ د /عبير
والرومانى دراسة أ رية وتاريخية لمدف عماف  ,جرش  ,البتراء
عبدالمحسف قاسـ االستاذ المساعد بالقسـ 0

 .92تسجيؿ بحث الطالب /أحمد سامى أحمد يوسؼ 00لدرجة الماجستير مف قسـ اال ار والدراسات

اليونانية والرومانية وذلؾ بناء عمى موافقة مجمس القسـ بجمستة المنعقدة بتاريخ 2015/2/3ـ فى

موضوع  :الرمزية فى التمائـ اليونانية والرومانية حتى القرف
عبدالمحسف قاسـ االستاذ المساعد بالقسـ 0

2ـ 0وذلؾ بأش ار ؼ د /عبير

 .93تسجيؿ بحث الطالب /جماؿ صبلح محمد ياسيف لدرجة الماجستير مف قسـ اال ار والدراسات

اليونانية والرومانية وذلؾ بناء عمى موافقة مجمس القسـ بجمستة المنعقدة بتاريخ 2015/2/3ـ فى

موضوع  :العمارة فى عيد االمبراطور كاراكبل وانعكاس ذلؾ عمى بعض عمبلتو دراسة تطبيقية عمى
معبد االليو فيستا بروما بطريقة العموـ االفتراضية

 0وذلؾ بأش ار ؼ د /عبير عبدالمحسف قاسـ

االستاذ المساعد بالقسـ  ,د /تامر محمد النادى أستاذ مساعد اليندسة الميكانيكية بكمية اليندسة

جامعة عيف شمس

 .94تسجيؿ بحث الطالب /سامح عنتر شحاتو موسى لدرجة الماجستير مف قسـ األ ار والدراسات
اليونانية والرومانية وذلؾ بناء عمى موافقة مجمس القسـ بجمستو المنعقدة بتاريخ

2015/2/3ـ فى

موضوع " إنعكاس الحياة القضائية فى الفف اليونانى والرومانى ( دراسة أ رية )  ,وذلؾ بإشراؼ د/
عبير عبدالمحسف قاسـ االستاذ المساعد بالقسـ .

 .95تسجيؿ بحث الطالبة /أسماء جابر أحمد اإلبشييى  0لدرجة الماجستير مف قسـ األ ار والدراسات
اليونانية والرومانية وذلؾ بناء عمى موافقة مجمس القسـ بجمستو المنعقدة بتاريخ

2015/2/3ـ فى

موضوع " عمبلت الكيستوفورى فى آسيا الصغرى خبلؿ العصريف اليممينيستى والرومانى "  ,وذلؾ
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بإشراؼ د /حناف خميس الشافعي االستاذ المساعد بالقسـ .
رسالة الوحدة :
ـ

أن ٌكون للوحدة الدور القٌادي فً تحقٌق جودة األداء المؤسسً األكادٌمً و المحافظة علٌها  ،واالرتقاء المستمر بالعملٌة التعلٌمٌة والبحثٌة لخدمة الطالب والبٌئة
 ،بما ٌحقق رسالة الكلٌة وٌتفق مع استراتٌجٌة الجامعة  ،والسعً إلعداد الكلٌة للحصول على االعتماد من خالل إنتاج موارد بشرٌة متمٌزة ومتمكنة مما ٌدعم
وٌحافظ على القدرة التنافسٌة للكلٌة وٌعظم صورتها الذهنٌة لدى جمٌع فئات المجتمع فً قدرتها على الحفاظ على رأس المال البشري للمجتمع وبناء قاعدته العلمٌة
على أسس معاصرة لتحقٌق األهداف العلٌا لمصر .
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رؤيح انىحدج:
تطمح انىحدج في تطىير أداء كهيح اآلداب عهً انمستىي
األكاديمي و انمإسسي وذنك من خالل تحقيق مستىي رفيع من
األداء و انمحافظح عهً اإلنجاز انراقي تهدف انتأهيم نهحصىل
عهً األعتماد وكسة ثقح ورضاء انمستفيدين طالتا وأونياء
أمىر ومجتمع مدني .

=========================================================
 .96تسجيؿ بحث الطالبة /سمر إبراىيـ النزيو السيد لدرجة الماجستير مف قسـ األ ار والدراسات
2015/2/3ـ فى

اليونانية والرومانية وذلؾ بناء عمى موافقة مجمس القسـ بجمستو المنعقدة بتاريخ

موضوع " إنعكاس الفمؾ فى الفف الرومانى مف القرف األوؿ ؽ.ـ إلى القرف ال انى ـ "  ,وذلؾ
بإشراؼ د /عبير عبد المحسف قاسـ األستاذ المساعد بالقسـ .

 .97تسجيؿ بحث الطالبة /دعاء ماىر إبراىيـ عبد الوىاب

لدرجة الماجستير مف قسـ اآل ار

والدراسات اليونانية والرومانية وذلؾ بناء عمى موافقة مجمس القسـ بجمستو المنعقدة بتاريخ

2015/2/3ـ فى موضوع " المكتشفات األ رية بالمحمودية – بحيرة في العصريف اليوناني والروماني
دراسة أ رية لممواقع ( الكوـ األحمر  ,كوـ الوسط  ,كوـ الغرؼ )  ,وذلؾ بإشراؼ د /عبير

عبدالمحسف قاسـ االستاذ المساعد بالقسـ  ,د /محمد السيد كامؿ قناوى مدير ميداني أ رى بالبع ة

اإليطالية لجامعة سينا .

 .98تسجيؿ بحث الطالبة  /سارة أحمد زكى منيسى لدرجة الماجستير مف قسـ التاريخ واأل ار المصرية

واإلسبلمية وذلؾ بناء عمى موافقة مجمس القسـ بجمستو المنعقدة بتاريخ 2015/1/1ـ فى موضوع

 :الدور اإلقتصادى واإلجتماعى ألوجاؽ متفرقة فى موانئ اإلسكندرية ورشيد ودمياط خبلؿ العصر
الع مانى ( 1213-961ىػ  ) 1798 -1554 /بإشراؼ أ.د /صبلح أحمد ىريدى أستاذ التاريخ

الحديث والمعاصر بكمية اآلداب جامعة دمنيور  ,د /أحمد عبد العزيز عيسى أستاذ التاريخ الحديث

المساعد بآداب دمنيور .

 .99تسجيؿ بحث الطالبة  /والء أبو الحسف سعيد عبد الغنى لدرجة الدكتوراه مف قسـ التاريخ واآل ار
المصرية واإلسبلمية وذلؾ بناء عمى موافقة مجمس القسـ بجمستو المنعقدة بتاريخ

في موضوع  :حمؼ جنوب شرؽ آسيا في ضوء اإلستراتيجية األمريكية (

2015/1/1ـ

1977 -1954ـ )

رسالة الوحدة :
ـ
أن ٌكون للوحدة الدور القٌادي فً تحقٌق جودة األداء المؤسسً األكادٌمً و المحافظة علٌها  ،واالرتقاء المستمر بالعملٌة التعلٌمٌة والبحثٌة لخدمة الطالب والبٌئة
 ،بما ٌحقق رسالة الكلٌة وٌتفق مع استراتٌجٌة الجامعة  ،والسعً إلعداد الكلٌة للحصول على االعتماد من خالل إنتاج موارد بشرٌة متمٌزة ومتمكنة مما ٌدعم
وٌحافظ على القدرة التنافسٌة للكلٌة وٌعظم صورتها الذهنٌة لدى جمٌع فئات المجتمع فً قدرتها على الحفاظ على رأس المال البشري للمجتمع وبناء قاعدته العلمٌة
على أسس معاصرة لتحقٌق األهداف العلٌا لمصر .
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بإشراؼ أ.د /صبلح أحمد ىريدى أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر بكمية اآلداب جامعة دمنيور  ,د/

رؤيح انىحدج:
تطمح انىحدج في تطىير أداء كهيح اآلداب عهً انمستىي
األكاديمي و انمإسسي وذنك من خالل تحقيق مستىي رفيع من
األداء و انمحافظح عهً اإلنجاز انراقي تهدف انتأهيم نهحصىل
عهً األعتماد وكسة ثقح ورضاء انمستفيدين طالتا وأونياء
أمىر ومجتمع مدني .

=========================================================
 .100تسجيؿ بحث الطالبة  /إيماف سبلمة حافظ المبانى لدرجة الماجستير مف قسـ التاريخ واآل ار
المصرية واإلسبلمية وذلؾ بناء عمى موافقة مجمس القسـ بجمستو المنعقدة بتاريخ

2015/1/1ـ

في موضوع  :شركة المقاوالت المصرية وأ رىا اإلقتصادى واإلجتماعى في مصر 1983 -1936ـ
دراسة تاريخية بإشراؼ أ.د /صبلح أحمد ىريدى أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر بكمية اآلداب

جامعة دمنيور  ,د /فايزة محمد حسف مموؾ أستاذ التاريخ الحديث المساعد بآداب دمنيور .
 .101تسجيؿ بحث الطالب  /أحمد ميدي سيد أحمد رمضاف العطفاوى

لدرجة الماجستير مف قسـ

التاريخ واآل ار المصرية واإلسبلمية وذلؾ بناء عمى موافقة مجمس القسـ بجمستو المنعقدة بتاريخ

2015/1/1ـ في موضوع  :فوه في القرف التاسع عشر دراسة تاريخية

بإشراؼ أ.د /صبلح أحمد

ىريدى أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر بكمية اآلداب جامعة دمنيور  ,د /أحمد خميس الفقى
أستاذ التاريخ الحديث المساعد بآداب دمنيور .

 .102طبلب التكميمي يتـ امتحانيـ في نفس مواعيد طبلب المرحمة الجامعية األولى و تعمف نتيجتيـ فور

تصحيحيا دوف االرتباط بنتيجة الكمية حرصاً عمى عدـ تأخرىـ في التقدـ لمتسجيؿ لمدراسات العميا .

 .103حرصاً عمى سير الدراسة بمرحمة الدراسات العميا فقد قرر مجمس الكمية إضافة شرط لمشروط السابؽ
وضعيا مجمس الكمية لقياـ المدرس بالتدريس لمرحمة الدراسات العميا لتصبح شروط تدريس المدرس
بمرحمة الدراسات العميا عمى النحو التالي :

 أف يكوف المدرس أمضى في وظيفة مدرس مدة فعمية ال تقؿ عف سنو ونصؼ عمى األقؿ . أف يكوف وفؽ احتياجات القسـ وليس بناء عمى طمبو. -أف يكوف مشاركتو في تدريس مقرر في تخصصو الدقيؽ ( تخصص رسالة الدكتوراه ) وليس
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تخصصو العاـ .

رسالة الوحدة :
ـ
أن ٌكون للوحدة الدور القٌادي فً تحقٌق جودة األداء المؤسسً األكادٌمً و المحافظة علٌها  ،واالرتقاء المستمر بالعملٌة التعلٌمٌة والبحثٌة لخدمة الطالب والبٌئة
 ،بما ٌحقق رسالة الكلٌة وٌتفق مع استراتٌجٌة الجامعة  ،والسعً إلعداد الكلٌة للحصول على االعتماد من خالل إنتاج موارد بشرٌة متمٌزة ومتمكنة مما ٌدعم
وٌحافظ على القدرة التنافسٌة للكلٌة وٌعظم صورتها الذهنٌة لدى جمٌع فئات المجتمع فً قدرتها على الحفاظ على رأس المال البشري للمجتمع وبناء قاعدته العلمٌة
على أسس معاصرة لتحقٌق األهداف العلٌا لمصر .
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رؤيح انىحدج:
تطمح انىحدج في تطىير أداء كهيح اآلداب عهً انمستىي
األكاديمي و انمإسسي وذنك من خالل تحقيق مستىي رفيع من
األداء و انمحافظح عهً اإلنجاز انراقي تهدف انتأهيم نهحصىل
عهً األعتماد وكسة ثقح ورضاء انمستفيدين طالتا وأونياء
أمىر ومجتمع مدني .

=========================================================
 -أال يزيد عدد المقررات المشارؾ في تدريسيا لنفس الطبلب في جميع المستويات خبلؿ مرحمة

الماجستير عف بلث مقررات.

 أال يتجاوز عدد الساعات التدريسية عف  %50مف مجموع الساعات المعتمدة. -أف يكوف قد نشر بحث عمى األقؿ في مجمسة عممية معترؼ بيا وال تتجاوز سنوات شغمو في وظيفة

مدرس خميس سنوات و أف يقتصر التدريس عمى مرحمة الماجستير فقط .
 يتـ إدراجو ضمف لجنة وضع وتصحيح األسئمة و تصحيحيا. .104أقاـ قسـ التاريخ مؤتمر بعنواف

اآلنا واآلخر " حوار أـ صداـ " المنعقد يوـ

بالكمية في اطار التعاوف العممى بيف جامعة سجد المجرية وجامعة دمنيور .

.105

 9مارس 2015

منح الطالب  /ماىر عبد الفتاح سميماف الشامى درجة الماجستير فى االداب مف قسـ

المغة العربية وآدابيا و المغات الشرقية وآدابيا ( بتقدير ممتاز مع التوصية بالطبع ) فى موضوع :

شخصية المسمـ فى القصص القرآنى – دراسة تفسيرية بناء عمى موافقة مجمس القسـ فى

2015 /3/1ـ وذلؾ بعد اف اتـ الطالب التصويبات والمبلحظات التى ابدتيا لجنة الحكـ
والمناقشة ,

.106

منح الطالب  /عماد الديف محمد السيد محمد درجة الماجستير فى االداب مف قسـ

الجغرافيا ( بتقدير ممتاز ) فى موضوع :جيومورفولوجية لب نيمت النيرية – جيولوجية النشأة بجنوب

سيناء بناء عمى موافقة مجمس القسـ فى 2015 /3/1ـ وذلؾ بعد اف اتـ الطالب التصويبات
والمبلحظات التى ابدتيا لجنة الحكـ والمناقشة  ,عمما بأف تاريخ المناقشة .2015/1/15

 .107منح الطالبة  /عبير عمى فرغمى ىبللى درجة الدكتوراة

فى االداب مف قسـ الجغرافيا (
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بتقدير مرتبة الشرؼ األولى ) فى موضوع :نطاؽ الطريؽ الساحمى الدولى بيف دمياط ورفح – دراسة

رسالة الوحدة :
ـ
أن ٌكون للوحدة الدور القٌادي فً تحقٌق جودة األداء المؤسسً األكادٌمً و المحافظة علٌها  ،واالرتقاء المستمر بالعملٌة التعلٌمٌة والبحثٌة لخدمة الطالب والبٌئة
 ،بما ٌحقق رسالة الكلٌة وٌتفق مع استراتٌجٌة الجامعة  ،والسعً إلعداد الكلٌة للحصول على االعتماد من خالل إنتاج موارد بشرٌة متمٌزة ومتمكنة مما ٌدعم
وٌحافظ على القدرة التنافسٌة للكلٌة وٌعظم صورتها الذهنٌة لدى جمٌع فئات المجتمع فً قدرتها على الحفاظ على رأس المال البشري للمجتمع وبناء قاعدته العلمٌة
على أسس معاصرة لتحقٌق األهداف العلٌا لمصر .
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رؤيح انىحدج:
تطمح انىحدج في تطىير أداء كهيح اآلداب عهً انمستىي
األكاديمي و انمإسسي وذنك من خالل تحقيق مستىي رفيع من
األداء و انمحافظح عهً اإلنجاز انراقي تهدف انتأهيم نهحصىل
عهً األعتماد وكسة ثقح ورضاء انمستفيدين طالتا وأونياء
أمىر ومجتمع مدني .

=========================================================
فى الجيومورفولوجيا التطبيقية " بناء عمى موافقة مجمس القسـ فى 2015 /2/1ـ وذلؾ بعد اف
اتمت الطالبة التصويبات والمبلحظات التى ابدتيا لجنة الحكـ والمناقشة

.108

منح الطالبة  /زينب عمى حسف العبد درجةالماجستير فى االداب مف قسـ الفمسفة

شعبة الفمسفة وتاريخيا فى موضوع :الحكـ الجمالى فى فمسفة فتجنشتيف بناء عمى موافقة مجمس

القسـ فى 2015 /3/5ـ وذلؾ بعد اف اتمت الطالبة التصويبات والمبلحظات التى ابدتيا
لجنة الحكـ والمناقشة .

.109

تشكيؿ لجنة الحكـ والمناقشة لمطالب  /محمود أحمد محمد حجر

 0المسجؿ لدرجة

الماجستير فى اآلداب مف قسـ التاريخ بناء عمى موافقة مجمس القسـ بتاريخ  2015 /3/1فى

موضوع " مصادر دخؿ األفراد فى مصر القديمة حتى نياية الدولة الحدي ة " عمى النحو التالى :

ا0د /حسف محمد محى الديف السعدى رئيسا ومناقشا أستاذ تاريخ وحضارة مصر والشرؽ األدنى القديـ

بأداب اإلسكندرية

أ.د /فايزة محمود صقر

مشرفا

أ.د /عبد الواحد عبد السبلـ إبراىيـ

اإلسكندرية

د /عبد المنعـ مجاىد

أستاذ تاريخ وحضارة مصر والشرؽ األدنى القديـ بأداب دمنيور
مناقشا أستاذ تاريخ وحضارة مصر والشرؽ األدنى القديـ بأداب

مشرفاً

أستاذ التاريخ القديـ المساعد بآداب دمنيور

 .110موافقة مجمس قسـ المغة العربية بجمستو المنعقدة فى 2015 /4/1ـ عمى أف يتحمؿ الطالب خريج
كمية التربية قسـ المغة العربية بالجامعات المصرية وجامعة األزىر الذيف يرغبوف فى الحصوؿ عمى

درجة الماجستير بقسـ المغة العربية بدراسة ست مواد عمى فصميف دراسييف وفؽ ماتنص البلئحة
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المادة رقـ "  " 12وىذه المواد ىى :

رسالة الوحدة :
ـ
أن ٌكون للوحدة الدور القٌادي فً تحقٌق جودة األداء المؤسسً األكادٌمً و المحافظة علٌها  ،واالرتقاء المستمر بالعملٌة التعلٌمٌة والبحثٌة لخدمة الطالب والبٌئة
 ،بما ٌحقق رسالة الكلٌة وٌتفق مع استراتٌجٌة الجامعة  ،والسعً إلعداد الكلٌة للحصول على االعتماد من خالل إنتاج موارد بشرٌة متمٌزة ومتمكنة مما ٌدعم
وٌحافظ على القدرة التنافسٌة للكلٌة وٌعظم صورتها الذهنٌة لدى جمٌع فئات المجتمع فً قدرتها على الحفاظ على رأس المال البشري للمجتمع وبناء قاعدته العلمٌة
على أسس معاصرة لتحقٌق األهداف العلٌا لمصر .
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رؤيح انىحدج:
تطمح انىحدج في تطىير أداء كهيح اآلداب عهً انمستىي
األكاديمي و انمإسسي وذنك من خالل تحقيق مستىي رفيع من
األداء و انمحافظح عهً اإلنجاز انراقي تهدف انتأهيم نهحصىل
عهً األعتماد وكسة ثقح ورضاء انمستفيدين طالتا وأونياء
أمىر ومجتمع مدني .

=========================================================
الفصؿ ال انى:
الفصؿ االوؿ :
 -عمـ العروض  :الفرقة االولى

 -االدب الجاىمى  :الفرقة االولى

 -النحو العربى  :الفرقة ال انية

 -عمـ المغة :الفرقة ال ال ة

 -عمـ المعانى  :الفرقة الرابعة

 -النحو العربى  :الفرقة الرابعة

كما وافؽ مجمس القسـ عمى أف يتحمؿ الطبلب غير خريجى قسـ المغة العربية مانى مواد لمدة سنة كاممة

وىى :

الفصؿ ال انى :

الفصؿ االوؿ :
 أدب جاىمى  :الفرقة األولى -بديع

عمـ عروض  :الفرقة األولى

 :الفرقة ال انية

النحو العربى  :الفرقة ال انية

 -عمـ المغة  :الفرقة ال ال ة

شعر حديث

 :الفرقة ال ال ة

 -النحو العربى  :الفرقة الرابعة

نقد حديث  :الفرقة الرابعة

 .111منح الطالب  /عمى محمد محمد جميعى  0درجةالماجستير فى االداب مف قسـ المغة العربية
فى موضوع  :التراكيب بيف التعقيد واإلستعماؿ القرآنى – دراسة تحميمية داللية بناء عمى موافقة

مجمس القسـ فى 2015 /4/1ـ وذلؾ بعد اف اتـ الطالب التصويبات والمبلحظات التى ابدتيا
لجنة الحكـ والمناقشة .

.112

تشكيؿ لجنة الحكـ والمناقشة لمطالب  /مصطفى إسماعيؿ عبد الرحيـ الشرقاوى

المسجؿ لدرجة الماجستير فى اآلداب مف قسـ الفمسفة شعبة الفمسفة وتاريخيا بناء عمى موافقة

0
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مجمس القسـ بتاريخ  2015 /4/2فى موضوع " األصوؿ الكبلمية لدى األباضية والماتريدية "

رسالة الوحدة :
ـ
أن ٌكون للوحدة الدور القٌادي فً تحقٌق جودة األداء المؤسسً األكادٌمً و المحافظة علٌها  ،واالرتقاء المستمر بالعملٌة التعلٌمٌة والبحثٌة لخدمة الطالب والبٌئة
 ،بما ٌحقق رسالة الكلٌة وٌتفق مع استراتٌجٌة الجامعة  ،والسعً إلعداد الكلٌة للحصول على االعتماد من خالل إنتاج موارد بشرٌة متمٌزة ومتمكنة مما ٌدعم
وٌحافظ على القدرة التنافسٌة للكلٌة وٌعظم صورتها الذهنٌة لدى جمٌع فئات المجتمع فً قدرتها على الحفاظ على رأس المال البشري للمجتمع وبناء قاعدته العلمٌة
على أسس معاصرة لتحقٌق األهداف العلٌا لمصر .
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رؤيح انىحدج:
تطمح انىحدج في تطىير أداء كهيح اآلداب عهً انمستىي
األكاديمي و انمإسسي وذنك من خالل تحقيق مستىي رفيع من
األداء و انمحافظح عهً اإلنجاز انراقي تهدف انتأهيم نهحصىل
عهً األعتماد وكسة ثقح ورضاء انمستفيدين طالتا وأونياء
أمىر ومجتمع مدني .

=========================================================
رئيسا ومشرفا أستاذ الفمسفة اإلسبلمية المتفرغ بكمية التربية جامعة
ا0د /عبد التفاح أحمد فؤاد

اإلسكندرية

أ.د /عبد القادر عبد القادر البحراوى
د /عصاـ كماؿ المصرى

مناقشا
مناقشا

أستاذ الفمسفة اإلسبلمية بكمية األداب جامعة بنيا
أستاذ مساعد الفمسفة بكمية األداب جامعة دمنيور

 .113تشكيؿ لجنة الحكـ والمناقشة لمطالب  /محمود جبر محمود البرعى  0المسجؿ لدرجة الدكتوراة
فى اآلداب مف قسـ التاريخ واأل ار المصرية واإلسبلمية شعبة التاريخ ( تاريخ إسبلمى ) بناء عمى

موافقة مجمس القسـ بتاريخ  2015 /4/5فى موضوع " الدعاية والشائعات فى حروب المغوؿ عمى
العالـ اإلسبلمى فى القرف السابع اليجرى ال الث عشر الميبلدى وذلؾ عمى النحو التالى :

ا0د /محمد عيسى صابر الحريرى
أ.د /سحر السيد عبد العزيز سالـ
د /محمد سيد كامؿ
د /إبراىيـ محمد مرجونة

مشرفا
مشرفا

رئيسا ومناقشا أستاذ التاريخ اإلسبلمى وحضارتو بكمية األداب
جامعة المنصورة

مناقشا

أستاذ التاريخ اإلسبلمى وحضارتو بكمية األداب جامعة

اإلسكندرية

أستاذ التاريخ اإلسبلمى وحضارتو المساعد بكمية دار العموـ
جامعة المنيا

أستاذ التاريخ اإلسبلمى وحضارتو المساعد بكمية األداب

جامعة دمنيور

 .114تشكيؿ لجنة الحكـ والمناقشة لمطالب  /محمد السيد بسيونى السيد

 0المسجؿ لدرجة

الماجستير فى اآلداب مف قسـ التاريخ واأل ار المصرية واإلسبلمية شعبة التاريخ ( تاريخ إسبلمى )

رسالة الوحدة :
ـ
أن ٌكون للوحدة الدور القٌادي فً تحقٌق جودة األداء المؤسسً األكادٌمً و المحافظة علٌها  ،واالرتقاء المستمر بالعملٌة التعلٌمٌة والبحثٌة لخدمة الطالب والبٌئة
 ،بما ٌحقق رسالة الكلٌة وٌتفق مع استراتٌجٌة الجامعة  ،والسعً إلعداد الكلٌة للحصول على االعتماد من خالل إنتاج موارد بشرٌة متمٌزة ومتمكنة مما ٌدعم
وٌحافظ على القدرة التنافسٌة للكلٌة وٌعظم صورتها الذهنٌة لدى جمٌع فئات المجتمع فً قدرتها على الحفاظ على رأس المال البشري للمجتمع وبناء قاعدته العلمٌة
على أسس معاصرة لتحقٌق األهداف العلٌا لمصر .
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وذلؾ عمى عمى النحو التالى :
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بناء عمى موافقة مجمس القسـ بتاريخ  2015 /4/5فى موضوع " مؤدبو أبناء الخمفاء فى الدولة

رؤيح انىحدج:
تطمح انىحدج في تطىير أداء كهيح اآلداب عهً انمستىي
األكاديمي و انمإسسي وذنك من خالل تحقيق مستىي رفيع من
األداء و انمحافظح عهً اإلنجاز انراقي تهدف انتأهيم نهحصىل
عهً األعتماد وكسة ثقح ورضاء انمستفيدين طالتا وأونياء
أمىر ومجتمع مدني .

=========================================================
رئيسا ومناقشا أستاذ التاريخ اإلسبلمى وحضارتو بكمية األداب
ا0د /عفيفى محمود إبراىيـ
جامعة بنيا

د /أحمد إسماعيؿ الجماؿ

مناقشا

أستاذ التاريخ اإلسبلمى وحضارتو المساعد بكمية األداب

د /إبراىيـ محمد مرجونة

مشرفا

أستاذ التاريخ اإلسبلمى وحضارتو المساعد بكمية األداب

جامعة دمنيور
جامعة دمنيور

 .115تشكيؿ لجنة الحكـ والمناقشة لمطالب  /نور الديف محمد زكى كامؿ

 0المسجؿ لدرجة

الماجستير فى اآلداب مف قسـ الجغرافية – شعبة الجغرافية بناء عمى موافقة مجمس القسـ بتاريخ

 2015 /4/7فى موضوع " إمكانات البيانات المستشعرة ونظـ المعمومات الجغرافية فى كشؼ
تغيرات البيئة وتنميتيا دراسة حالة المراوح الفيضية عمى جانبى خميج السويس وذلؾ عمى النحو

التالى :

ا0د /فتحى عبدالعزيز أبوراضى
أ0د /ماجد محمد شعمة

أستاذ الجيومورفولوجيا والعميد االسبؽ لكمية

مشرفاً ورئيساً
االداب جامعة االسكندرية

مشرفاً مشاركاً

أ0د /عمى كامؿ مصطفى مرغنى

مناقشاً

أستاذ الجيومورفولوجيا وعميد كمية االداب جامعة دمنيور
أستاذ الجيومورفولوجيا ورئيس قسـ الجغرافيا كمية االداب
جامعة بنيا

ا0د /جيياف مصطفى بيومى

مشرفاً مشاركاً استاذ الجغرافيا االقتصادية ورئيس قسـ الجغرافيا كمية
االداب جامعة دمنيور

Page
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أ0د /عبلء الديف حسيف شمبى

مناقشاً

أستاذ الجيومورفولوجيا بكمية االداب جامعة حمواف

رسالة الوحدة :
ـ
أن ٌكون للوحدة الدور القٌادي فً تحقٌق جودة األداء المؤسسً األكادٌمً و المحافظة علٌها  ،واالرتقاء المستمر بالعملٌة التعلٌمٌة والبحثٌة لخدمة الطالب والبٌئة
 ،بما ٌحقق رسالة الكلٌة وٌتفق مع استراتٌجٌة الجامعة  ،والسعً إلعداد الكلٌة للحصول على االعتماد من خالل إنتاج موارد بشرٌة متمٌزة ومتمكنة مما ٌدعم
وٌحافظ على القدرة التنافسٌة للكلٌة وٌعظم صورتها الذهنٌة لدى جمٌع فئات المجتمع فً قدرتها على الحفاظ على رأس المال البشري للمجتمع وبناء قاعدته العلمٌة
على أسس معاصرة لتحقٌق األهداف العلٌا لمصر .
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رؤيح انىحدج:
تطمح انىحدج في تطىير أداء كهيح اآلداب عهً انمستىي
األكاديمي و انمإسسي وذنك من خالل تحقيق مستىي رفيع من
األداء و انمحافظح عهً اإلنجاز انراقي تهدف انتأهيم نهحصىل
عهً األعتماد وكسة ثقح ورضاء انمستفيدين طالتا وأونياء
أمىر ومجتمع مدني .

=========================================================
 .116منح الطالب  /حسيف عطية عبدالعاطى موسى درجة الدكتوراه فى االداب مف قسـ
الجغرافية -شعبة الجغرافية فى موضوع: :النقؿ البرى وعبلقتو بالخدمات التعميمية فى محافظة

البحيرة – دراسة جغرافية بناء عمى موافقة مجمس القسـ فى

2015 /4/7ـ وذلؾ بعد اف اتـ

الطالب التصويبات والمبلحظات التى ابدتيا لجنة الحكـ والمناقشة0

 .117وافؽ مجمس الكمية عمى منح الطالب  /أحمد محمد حسف رشواف درجة الدكتوراه مف قسـ التاريخ
واال ار المصرية واالسبلمية بالكمية

 .118منح الطالبة  /غادة موسى عبدالرحمف أحمد درجة الماجستير في االداب مف قسـ التاريخ واال ار
المصرية واالسبلمية شعبة التاريخ ( تاريخ حديث ) في موضوع الجمعية المصرية لمدراسات

التاريخية  2003- 1945ـ بناء عمى موافقة مجمس القسـ في  2015/3/1وذلؾ بعد أف اتمت
الطالبة التوصيبات والمبلحظات التى ابدتيا لجنة الحكـ والمناقشة عمما بأف تاريخ المناقشة

.2015/1/31

 .119منح الطالبة  /سعاد حمد الزروؽ أبو ستيتو درجة الدكتوراه في االداب مف قسـ الجغرافيا في
موضوع " الياتؼ في مدينة مصراتو الميبية  -دراسة في جغرافية االتصاالت بناء عمى موافقة

مجمس القسـ في  2015/5/6وذلؾ بعد اف اتمت الطالبة التصويبات والمبلحظات التى ابدتيا لجنة
الحكـ والمناقشة عمما بأف تاريخ المناقشة .2015/3/26

 .120تشكيؿ لجنة الحكـ والمناقشة لمطالبة  /ىبو محمد عبده محمد أبوالعنيف المسجؿ لدرجة

الماجستير في اآلداب مف قسـ االجتماع تخصص عمـ اجتماع بناء عمى موافقة مجمس القسـ في

 2015/5/4في موضوع " المحددات االجتماعية وال قافية لمجتمع المعرفة – دراسة استطبلعية
مستقبمية لممجتمع المصري " وذلؾ عمى النحو التالى :

رسالة الوحدة :
ـ
أن ٌكون للوحدة الدور القٌادي فً تحقٌق جودة األداء المؤسسً األكادٌمً و المحافظة علٌها  ،واالرتقاء المستمر بالعملٌة التعلٌمٌة والبحثٌة لخدمة الطالب والبٌئة
 ،بما ٌحقق رسالة الكلٌة وٌتفق مع استراتٌجٌة الجامعة  ،والسعً إلعداد الكلٌة للحصول على االعتماد من خالل إنتاج موارد بشرٌة متمٌزة ومتمكنة مما ٌدعم
وٌحافظ على القدرة التنافسٌة للكلٌة وٌعظم صورتها الذهنٌة لدى جمٌع فئات المجتمع فً قدرتها على الحفاظ على رأس المال البشري للمجتمع وبناء قاعدته العلمٌة
على أسس معاصرة لتحقٌق األهداف العلٌا لمصر .
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أ.د /عمى محمود ابوليمو مناقشاً

أستاذ عمـ االجتماع بكمية اآلداب جامعة عيف شمس

Page

أ.د /عمى عبدالرازؽ جمبى رئيساً ومناقشاً أستاذ عمـ االجتماع بكمية االداب جامعة االسكندرية

رؤيح انىحدج:
تطمح انىحدج في تطىير أداء كهيح اآلداب عهً انمستىي
األكاديمي و انمإسسي وذنك من خالل تحقيق مستىي رفيع من
األداء و انمحافظح عهً اإلنجاز انراقي تهدف انتأهيم نهحصىل
عهً األعتماد وكسة ثقح ورضاء انمستفيدين طالتا وأونياء
أمىر ومجتمع مدني .

=========================================================
أستاذ عمـ االجتماع المساعد بكمية اآلداب جامعة دمنيور
د .ناجى بدر ابراىيـ مشرفاً
أستاذ عمـ االجتماع المساعد بكمية اآلداب جامعة دمنيور

د .السيد شحاتو السيد مشرفاً

 .121منح الطالب  /مصطفى إسماعيؿ عبد الرحيـ الشرقاوى درجة الماجستير فى االداب مف قسـ
الفمسفة شعبة الفمسفة وتاريخيا فى موضوع : :األصوؿ الكبلمية لدى اإلباضية والماتريدية
بناء عمى موافقة مجمس القسـ فى 2015 /7/1ـ وذلؾ بعد اف اتـ الطالب التصويبات
والمبلحظات التى ابدتيا لجنة الحكـ والمناقشو عمما بأف تاريخ المناقشو 2015/5/21ـ .
 .122تشكيؿ لجنة الحكـ والمناقشة لمطالب  /مصطفى عمى عمى الحوفى

 0المسجؿ لدرجة

الماجستير فى اآلداب مف قسـ التاريخ واأل ار المصرية واإلسبلمية شعبة التاريخ ( تاريخ وسيط )
بناء عمى موافقة مجمس القسـ بتاريخ

 2015 /7/1فى موضػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػوع " سفارة راباف صوما

المغولية إلى الغرب األوربى (1288 -1287ـ687 -685 /ىػ ) " وذلؾ عمى النحو التالى:
ا0د /محمد مؤنس عوض

الشارقة

أ.د /عمى أحمد محمد السيد

د /ياسر مصطفى عبد الوىاب

رئيسا ومناقشا

مشرفا

مناقشا

أستاذ تاريخ العصور الوسطى بكمية األداب جامعة عيف شمس وجامعة

أستاذ تاريخ العصور الوسطى بكمية األداب جامعة دمنيور

أستاذ تاريخ العصور الوسطى المساعد بكمية األداب جامعة كفر الشيخ

عمما بأف تاريخ التسجيؿ .2007/2/13
 .123تشكيؿ لجنة الحكـ والمناقشة لمطالب  /البشير سامى عبد اهلل زايد

 0المسجؿ لدرجة

الماجستير فى اآلداب مف قسـ التاريخ واأل ار المصرية واإلسبلمية شعبة التاريخ ( تاريخ وسيط )
بناء عمى موافقة مجمس القسـ بتاريخ

 2015 /7/1فى موضوع " .جى أوؼ لوزنياف ودورة فى
Page
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الحركة الصميبية( 1194 – 1180ـ  ") 591 - 576 /وذلؾ عمى النحو التالى :
رسالة الوحدة :
ـ
أن ٌكون للوحدة الدور القٌادي فً تحقٌق جودة األداء المؤسسً األكادٌمً و المحافظة علٌها  ،واالرتقاء المستمر بالعملٌة التعلٌمٌة والبحثٌة لخدمة الطالب والبٌئة
 ،بما ٌحقق رسالة الكلٌة وٌتفق مع استراتٌجٌة الجامعة  ،والسعً إلعداد الكلٌة للحصول على االعتماد من خالل إنتاج موارد بشرٌة متمٌزة ومتمكنة مما ٌدعم
وٌحافظ على القدرة التنافسٌة للكلٌة وٌعظم صورتها الذهنٌة لدى جمٌع فئات المجتمع فً قدرتها على الحفاظ على رأس المال البشري للمجتمع وبناء قاعدته العلمٌة
على أسس معاصرة لتحقٌق األهداف العلٌا لمصر .
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رؤيح انىحدج:
تطمح انىحدج في تطىير أداء كهيح اآلداب عهً انمستىي
األكاديمي و انمإسسي وذنك من خالل تحقيق مستىي رفيع من
األداء و انمحافظح عهً اإلنجاز انراقي تهدف انتأهيم نهحصىل
عهً األعتماد وكسة ثقح ورضاء انمستفيدين طالتا وأونياء
أمىر ومجتمع مدني .

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

ا0د /محمد محمد مرسى الشيخ
أ.د /عمى أحمد محمد السيد

د /المتولى السيد محمد تميـ

رئيسا ومناقشا أستاذ تاريخ العصور الوسطى بكمية األداب جامعة اإلسكندرية
مشرفا

مناقشا

أستاذ تاريخ العصور الوسطى بكمية األداب جامعة دمنيور

أستاذ تاريخ العصور الوسطى المساعد بكمية التربية جامعة دمنيور

عمما بأف تاريخ التسجيؿ 2006/11/13
 .124منح الطالب  /محمود أحمد محمد حجر درجة الماجستير فى االداب مف قسـ التاريخ
واآل ار المصرية واإلسبلمية شعبة التاريخ ( تاريخ قديـ ) فى موضوع : :مصادر دخؿ األفراد فى
مصر القديمة حتى نياية الدولة الحدي ة بناء عمى موافقة مجمس القسـ فى 2015 /7/1ـ وذلؾ
بعد اف اتـ الطالب التصويبات والمبلحظات التى ابدتيا لجنة الحكـ والمناقشو عمما بأف تاريخ
المناقشو 2015 /5/18ـ .
 .125تشكيؿ لجنة الحكـ والمناقشة لمطالبة /رانيا رفعت أحمد أبو شعره  0المسجمة لدرجة
الماجستير فى اآلداب مف قسـ اإلجتماع تخصص عمـ إجتماع بناء عمى موافقة مجمس القسـ
بتاريخ  2015 /5/4فى موضوع " األبعاد اإلجتماعية واإلقتصادية لظاىرة البغاء – دراسة حالة
لمجموعة فتيات بمحافظتى البحيرة واإلسكندرية " ليصبح التشكيؿ عمى النحو التالى :
ا0د /محمد إبراىيـ الدسوقى
د /السيد محمد الرامخ

رئيسا ومناقشا
مناقشا

د /محمود عبد الحميد حمدى

مشرفا

د /مجدى أحمد بيومى

مشرفا

أستاذ عمـ النفس اإلجتماعى بكمية األداب جامعة المنيا

أستاذ عمـ اإلجتماع المساعد بكمية األداب جامعة اإلسكندرية
أستاذ عمـ اإلجتماع المساعد بكمية األداب جامعة دمنيور
أستاذ عمـ اإلجتماع المساعد بكمية األداب جامعة دمنيور

 .126منح الطالب  /محيى الديف صالح عبدالحميد مبارؾ درجة الماجستير فى االداب مف قسـ المغة

رسالة الوحدة :
ـ
أن ٌكون للوحدة الدور القٌادي فً تحقٌق جودة األداء المؤسسً األكادٌمً و المحافظة علٌها  ،واالرتقاء المستمر بالعملٌة التعلٌمٌة والبحثٌة لخدمة الطالب والبٌئة
 ،بما ٌحقق رسالة الكلٌة وٌتفق مع استراتٌجٌة الجامعة  ،والسعً إلعداد الكلٌة للحصول على االعتماد من خالل إنتاج موارد بشرٌة متمٌزة ومتمكنة مما ٌدعم
وٌحافظ على القدرة التنافسٌة للكلٌة وٌعظم صورتها الذهنٌة لدى جمٌع فئات المجتمع فً قدرتها على الحفاظ على رأس المال البشري للمجتمع وبناء قاعدته العلمٌة
على أسس معاصرة لتحقٌق األهداف العلٌا لمصر .
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العربية وآدابيا والمغات الشرقية وآدابيا تخصص النقد والببلغة فى موضوع : :المكونات السياقية

رؤيح انىحدج:
تطمح انىحدج في تطىير أداء كهيح اآلداب عهً انمستىي
األكاديمي و انمإسسي وذنك من خالل تحقيق مستىي رفيع من
األداء و انمحافظح عهً اإلنجاز انراقي تهدف انتأهيم نهحصىل
عهً األعتماد وكسة ثقح ورضاء انمستفيدين طالتا وأونياء
أمىر ومجتمع مدني .

=========================================================
2015ـ وذلؾ بعد اف اتـ الطالب التصويبات والمبلحظات التى ابدتيا لجنة الحكـ والمناقشو عمما
بأف تاريخ المناقشو 2015/5/28ـ .
 .127موافقة مجمس قسـ المغة االنجميزية بجمستة المنعقدة بتاريخ 2015/7/1ـ عمى إلتحاؽ المعيده /
بسمة أشرؼ دياب بالدراسات العميا ماجستير بكمية البنات جامعة عيف شمس قسـ المغة
االنجميزية .وذلؾ لعدـ وجود دراسات عميا بقسـ المغة اإلنجميزية بالكمية.
 .128موافقة مجمس قسـ الجغرافيا بجمستو المنعقدة بتاريخ 2015/7/5ـ عمى فتح القبوؿ لطمبة الدراسات
اعميا ماجستير ودكتوراة وعدـ قبوؿ الطبلب الحاصميف عمى تقدير مقبوؿ لئلرتقاء بالعممية التعميمية .
 .129تشكيؿ لجنة الحكـ والمناقشة لمطالبة  /الشيماء صبلح الديف عبدالحفيظ

 0المسجمة لدرجة

الماجستير فى اآلداب بؽسـ الفمسفة بشعبة الفمسفة و تاريخيا في موضوع أ ر الحدا ة والعقبلنية
عمى الفكر الساسيى العربي لمعاصر محمد عابد الحبرى نموذجاً ( عرضاً و نقداً )
عمى النحو التالى :
ا0د /راوية عبدالمنعـ عباس رئيسا ومناقشا

أستاذ الفمسفة المعاصرة كمية اآلداب جامعة االسكندرية

أ.د /عادؿ عبدالسميع عوض

مناقشا

أستاذ الفمسفة ومناىج البحث العممى بكمية آداب المنصورة

د /عصاـ كماؿ المصري

مشرفا

أستاذ فمسفة االخبلؽ المساعد بكمية األداب جامعة دمنيور

 .130وافؽ مجمس الكمية عمى فتح الدراسات العميا نظاـ الساعات المعتمدة فصؿ الخريؼ

 2015بقسـ

المغة العربية شعبتى المغة  -واالدب والنقد بناء عمى موافقة مجمس قسـ المغة العربية بجمستو في
.2015/7/13
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رسالة الوحدة :
ـ
أن ٌكون للوحدة الدور القٌادي فً تحقٌق جودة األداء المؤسسً األكادٌمً و المحافظة علٌها  ،واالرتقاء المستمر بالعملٌة التعلٌمٌة والبحثٌة لخدمة الطالب والبٌئة
 ،بما ٌحقق رسالة الكلٌة وٌتفق مع استراتٌجٌة الجامعة  ،والسعً إلعداد الكلٌة للحصول على االعتماد من خالل إنتاج موارد بشرٌة متمٌزة ومتمكنة مما ٌدعم
وٌحافظ على القدرة التنافسٌة للكلٌة وٌعظم صورتها الذهنٌة لدى جمٌع فئات المجتمع فً قدرتها على الحفاظ على رأس المال البشري للمجتمع وبناء قاعدته العلمٌة
على أسس معاصرة لتحقٌق األهداف العلٌا لمصر .
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رؤيح انىحدج:
تطمح انىحدج في تطىير أداء كهيح اآلداب عهً انمستىي
األكاديمي و انمإسسي وذنك من خالل تحقيق مستىي رفيع من
األداء و انمحافظح عهً اإلنجاز انراقي تهدف انتأهيم نهحصىل
عهً األعتماد وكسة ثقح ورضاء انمستفيدين طالتا وأونياء
أمىر ومجتمع مدني .

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

خامسا  :شؤون خدمة المجتمع والمختبرات
ًال
والبروتوكووت مع الجهات المجتمعية

 .1وافؽ مجمس الكمية عمى بروتوكوؿ التعاوف مع الييئة القومية لتعميـ الكبار لمحو أمية  ( 1000ألؼ
أمى ).

 .2بخصوص مذكرة أ.د /نائب رئيس الجامعة لشئوف خدمة المجتمع وتنمية البيئة بشأف تفعيؿ قرار مجمس

شئوف خدمة المجتمع وتنمية البيئة بتاريخ  2012/10/23بكافة الكميات الراغبة في بدء تنفيذ مشروع

رفع الكفاءة لمساعدة الطبلب المتع ريف عممياً مف خبلؿ الييئة المعاونة بػاقساميا العممية المختمفة عمى
أف يتـ توريد نسبة  %20مف اجمالى ايرادات ىذه الدورات في حساب مركز خدمة المجتمع وتنمية
البيئة بالجامعةو  %80لمكميات حيث تتحمؿ كافة التكاليؼ  ,عمى أف يتـ ىذا النشاط في الكميات

تحت مظمة مركز خدمة المجتمع بالجامعة الحكاـ الرقابة والكسابو السند القانوني – عمى أف تكوف

قيمة الكورس في الفصؿ الدراسي لمطالب  125جنيو يحصؿ القائـ عمى التدريس مف المعاونييف عمى

مبمغ يعادؿ  %50مف قيمة المقرر الدراسي و

 %10ألستاذ الممادة و  %20الدارة الكمية  ,مع

التوصية برفع الموضوع بمجممة مف خبلؿ البوابة االلكترونية لمكمية.

 .3ضرورة إلتزاـ العامؿ المسئوؿ عف المدرج بكؿ طابؽ وتحديد اسمو لمحاسبتو مف قبؿ القسـ العممى

التابع لو وكذلؾ متابعة القاعات الدراسية وتجييز الوسائؿ العممية و مكبرات الصوت و توفير عدد مف

المراوح لممدرجات والقاعات.

 .4كتاب السيدة الدكتورة  /عبير عبد المحسف قاسـ القائـ بعمؿ رئيس مجمس قسـ اآل ار بالكمية بتاريخ

رسالة الوحدة :
ـ
أن ٌكون للوحدة الدور القٌادي فً تحقٌق جودة األداء المؤسسً األكادٌمً و المحافظة علٌها  ،واالرتقاء المستمر بالعملٌة التعلٌمٌة والبحثٌة لخدمة الطالب والبٌئة
 ،بما ٌحقق رسالة الكلٌة وٌتفق مع استراتٌجٌة الجامعة  ،والسعً إلعداد الكلٌة للحصول على االعتماد من خالل إنتاج موارد بشرٌة متمٌزة ومتمكنة مما ٌدعم
وٌحافظ على القدرة التنافسٌة للكلٌة وٌعظم صورتها الذهنٌة لدى جمٌع فئات المجتمع فً قدرتها على الحفاظ على رأس المال البشري للمجتمع وبناء قاعدته العلمٌة
على أسس معاصرة لتحقٌق األهداف العلٌا لمصر .
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 2014/11/3الخاص بنشاطيا في عضوية المجمس المتخصص لتنمية المجتمع التابع لرئاسة

رؤيح انىحدج:
تطمح انىحدج في تطىير أداء كهيح اآلداب عهً انمستىي
األكاديمي و انمإسسي وذنك من خالل تحقيق مستىي رفيع من
األداء و انمحافظح عهً اإلنجاز انراقي تهدف انتأهيم نهحصىل
عهً األعتماد وكسة ثقح ورضاء انمستفيدين طالتا وأونياء
أمىر ومجتمع مدني .

=========================================================
 .5وافقت المجنة عمى انشاء صفحة عمى البوابة االلكترونية لمكمية بعنواف " لقاء اآلداب " يتـ مف خبلليا
لقاء سنوى لمخريجيف منذ انشاء الكمية حتى اآلف لمعرفة حياتيـ ومناصبيـ في المجتمع وما يمكف أف

يقدموه لمكمية أو ما تقدمو الكمية ليـ.

 .6اقامة حفؿ لممتميزيف مف أعضاء ىيئة التدريس واالدارييف مف بداية العاـ الحالى .2015/2014
 .7عقد مؤتمر سنوى لكمية اآلداب بعنواف  :المؤتمر السنوى األوؿ وتتولى د .نيى عبدالرحمف تقديـ
تصور عاـ عف المؤتمر.

 .8التنسيؽ مع المحافظة بشأف تقييـ القرى النموذجية باالشتراؾ بيف المحافظة وكمية اآلداب .
 .9االتفاؽ عمى تجميؿ مدخؿ الكمية وعمؿ (موزيؾ ) عمى جدرانيا الخارجية بالتعاوف مع قسـ اآل ار
اليونانية والرومانية بالكمية.

 .10اقتراح جائزة أفضؿ قسـ عممى و ادارى لمموقع االلكترونى بالكمية  ,وافؽ مجمس الكمية عمى أف
تكوف المعايير ألفضؿ قسـ عممى ينشر النشاطات التالية :

(الندوات العممية  -ورش العمؿ – أنشطة خدمة المجتمع ) مع األخذ في االعتبار عدد المنتسبيف الى كؿ
قسـ مف أعضاء ىيئة التدريس والييئة المعاونة  .وتتكوف لجنة التقييـ مف اآلتى :
د .تيسير محمد شادي
د .مرفت فراج

د .خالد السيد شحاتو

أما بالنسبة لتقييـ االقساـ االدارية فيكوف كالتالى :

تفاعؿ الخدمة مع الطبلب

رسالة الوحدة :
ـ
أن ٌكون للوحدة الدور القٌادي فً تحقٌق جودة األداء المؤسسً األكادٌمً و المحافظة علٌها  ،واالرتقاء المستمر بالعملٌة التعلٌمٌة والبحثٌة لخدمة الطالب والبٌئة
 ،بما ٌحقق رسالة الكلٌة وٌتفق مع استراتٌجٌة الجامعة  ،والسعً إلعداد الكلٌة للحصول على االعتماد من خالل إنتاج موارد بشرٌة متمٌزة ومتمكنة مما ٌدعم
وٌحافظ على القدرة التنافسٌة للكلٌة وٌعظم صورتها الذهنٌة لدى جمٌع فئات المجتمع فً قدرتها على الحفاظ على رأس المال البشري للمجتمع وبناء قاعدته العلمٌة
على أسس معاصرة لتحقٌق األهداف العلٌا لمصر .
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التحديث المستمر مع النشاطات.

رؤيح انىحدج:
تطمح انىحدج في تطىير أداء كهيح اآلداب عهً انمستىي
األكاديمي و انمإسسي وذنك من خالل تحقيق مستىي رفيع من
األداء و انمحافظح عهً اإلنجاز انراقي تهدف انتأهيم نهحصىل
عهً األعتماد وكسة ثقح ورضاء انمستفيدين طالتا وأونياء
أمىر ومجتمع مدني .

=========================================================
 .11وافؽ مجمس الكمية عمى ما ورد مف المجمس األعمى لمجامعات بخصوص عدـ حصوؿ الطالب
عمى شيادتو الجامعية إال بعد محو أمية عدد  4مواطنيف خبلؿ فترة دراستو مف حيث المبدأ ,وتقترح

اآلتي :

 تقوـ الييئة العامة لمحو األمية وتعميـ الكبار بعمؿ قاعدة بيانات لؤلمييف عمى مستوى
المحافظة .

 تتولى الييئة معرفة مصداقية الطالب في بيانات األمييف التى أدلى بيا لمييئة .

 ترسؿ الييئة افادة رسمية بأف الطالب قاـ بالفعؿ بمحو أميف أربعة أشخاص مف األمييف.
 تقوـ الكمية مم مة في قسـ االجتماع بتقديـ الدعـ العممى والفنى لمطبلب لمقياـ بميمتيـ .

 .12وحدة الحاسب اآللى بالكمية ( وحدة ذات طابع خاص ) تقدـ خدمة الترجمة مف المغات االنجميزية

 االلمانية – الفارسية – العبرية مقابؿ أجور رمزية و إحاطة المجمس بالبرتوكوؿ بيف وحدة الحاسباآللى و قسـ الجغرافيا بالكمية .

 .13اقتراح السيد أ.د  /عبد العظيـ أحمد عبد العظيـ وكيؿ الكمية لشئوف خدمة المجتمع وتنمية البيئة
بعقد المؤتمر األوؿ لمعموـ االنسانية بالكمية يوـ األحد الموافؽ  4اكتوبر . 2015

 .14مقترحات ترفع لمسيد أ.د  /نائب رئيس الجامعة لشئوف خدمة المجتمع وتنمية البيئة بخصوص ما
يمى :

 انشاء مركز تابع يعنى ب ( الدراسات والرؤى المستقبمية لمحافظة البحيرة ) حيث أف الوظيفةالرئيسية لمجامعة ىي خدمة مجتمع البحيرة .

 -فيما يتعمؽ بمتحؼ الكمية  :تمتمس لجنة المجتمع وتنمية البيئة بالكمية سرعة إخبلء المكاف

المخصص في الدور االرضي بالكمية باستخدامو االستخداـ االصمى المخصص لو أال وىو متحؼ
Page
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الكمية اذ انو يتخذ اآلف كمخزف لمعدات و أدوات الجامعة.
رسالة الوحدة :
ـ

أن ٌكون للوحدة الدور القٌادي فً تحقٌق جودة األداء المؤسسً األكادٌمً و المحافظة علٌها  ،واالرتقاء المستمر بالعملٌة التعلٌمٌة والبحثٌة لخدمة الطالب والبٌئة
 ،بما ٌحقق رسالة الكلٌة وٌتفق مع استراتٌجٌة الجامعة  ،والسعً إلعداد الكلٌة للحصول على االعتماد من خالل إنتاج موارد بشرٌة متمٌزة ومتمكنة مما ٌدعم
وٌحافظ على القدرة التنافسٌة للكلٌة وٌعظم صورتها الذهنٌة لدى جمٌع فئات المجتمع فً قدرتها على الحفاظ على رأس المال البشري للمجتمع وبناء قاعدته العلمٌة
على أسس معاصرة لتحقٌق األهداف العلٌا لمصر .
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رؤيح انىحدج:
تطمح انىحدج في تطىير أداء كهيح اآلداب عهً انمستىي
األكاديمي و انمإسسي وذنك من خالل تحقيق مستىي رفيع من
األداء و انمحافظح عهً اإلنجاز انراقي تهدف انتأهيم نهحصىل
عهً األعتماد وكسة ثقح ورضاء انمستفيدين طالتا وأونياء
أمىر ومجتمع مدني .

=========================================================
 انشاء دار نشر خاصة بالجامعة حيث أف ىذا ي رى مشروع الطباعة التابع لمجامعة  ,كما أف دورالنشر في محافظة البحيرة عامة غير مشيورة بيف دور النشر .

 انشاء دار ضيافة تشتمؿ عمى مطعـ و مكاف لممبيت وقاعة لكبار الزوار . انشاء مجمع الخدمات يشمؿ ( صارؼ آلى – مكتب بريد – سجؿ مدنى إلصدار الرقـ القومي –شير عقاري )

 .15تـ عمؿ حفبلت تخرج لطبلب األقساـ العممية وتوزيع شيادات تقدير لممتميزيف مف أقسـ ( الجغرافيا
والفمسفة والمغة العربية واالجتماع ) .

 .16مخاطبة ادارة الجامعة لرئاسة مدينة دمنيور بما يمى :
 االىتماـ بالنظافة حوؿ المجمع مف الخارج, اعادة ىيكمة المطبات عمى الطريؽ الزراعى نظ اُر لتأكميا . اعادة ىيكمة االسفمت اماـ كمية االداب حيث أنو في اياـ المطر يتحوؿ االسفمت الى برؾ تحوؿدوف تحرؾ الطبلب.

 .17وافؽ مجمس الكمية عمى

االعبلف فى موقع الكمية اإللكترونى لمسادة أعضاء ىيئة التدريس

والموظفيف والعامميف والطبلب

,

عمى زيارة القبة السماوية في األسكندرية عمى أف يكوف الحجز فى

مكتب رعاية الشباب .
 .18وافؽ مجمس الكمية عمى عمؿ برنامج لتشغيؿ وتدريب الشباب فى الصيؼ :
 -1تكميؼ د .تيسير محمد شادى باتماـ بروتوكوؿ ما بيف الكمية وىيئة محو األمية بمحافظة البحيرة

رسالة الوحدة :
ـ
أن ٌكون للوحدة الدور القٌادي فً تحقٌق جودة األداء المؤسسً األكادٌمً و المحافظة علٌها  ،واالرتقاء المستمر بالعملٌة التعلٌمٌة والبحثٌة لخدمة الطالب والبٌئة
 ،بما ٌحقق رسالة الكلٌة وٌتفق مع استراتٌجٌة الجامعة  ،والسعً إلعداد الكلٌة للحصول على االعتماد من خالل إنتاج موارد بشرٌة متمٌزة ومتمكنة مما ٌدعم
وٌحافظ على القدرة التنافسٌة للكلٌة وٌعظم صورتها الذهنٌة لدى جمٌع فئات المجتمع فً قدرتها على الحفاظ على رأس المال البشري للمجتمع وبناء قاعدته العلمٌة
على أسس معاصرة لتحقٌق األهداف العلٌا لمصر .
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 -2مخاطبة مراكز الشباب عمى مستوى المحافظة  ,وعمؿ بروتوكوؿ بينيا وبيف الكمية .

78

لمساىمة الطبلب فى التدريب عمى محو األمية فى فترة الصيؼ .

رؤيح انىحدج:
تطمح انىحدج في تطىير أداء كهيح اآلداب عهً انمستىي
األكاديمي و انمإسسي وذنك من خالل تحقيق مستىي رفيع من
األداء و انمحافظح عهً اإلنجاز انراقي تهدف انتأهيم نهحصىل
عهً األعتماد وكسة ثقح ورضاء انمستفيدين طالتا وأونياء
أمىر ومجتمع مدني .

=========================================================
 -3مخاطبة مراكزاإلعبلـ عمى مستوى المحافظة  ,وعمؿ بروتوكوؿ بينيا وبيف الكمية.
 -4مخاطبة قصور ال قافة عمى مستوى المحافظة  ,وعمؿ بروتوكوؿ بينيا وبيف الكمية.
 .19مخاطبة السيد نائب رئيس الجامعة
كمقترح مف كمية اآلداب .

لخدمة المجتمع وشؤوف البيئة لتوحيد زى العامميف بالجامعة

 .20تخصيص ساعتيف ابتتيف في أحد المدرجات مف كؿ أسبوع بالتنسيؽ مع مكتب العميد تخصصاف
لنشاطات الندوات وبخاصة المعنية باالنتماء وتصحيح المفاىيـ عند الطبلب .وتك يؼ األنشطة
الخاصة بالطالبات .
 .21تفعيؿ دور وحدة متابعة الخريجيف بالتعاوف مع وحدة ضماف الجودة .
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رسالة الوحدة :
ـ
أن ٌكون للوحدة الدور القٌادي فً تحقٌق جودة األداء المؤسسً األكادٌمً و المحافظة علٌها  ،واالرتقاء المستمر بالعملٌة التعلٌمٌة والبحثٌة لخدمة الطالب والبٌئة
 ،بما ٌحقق رسالة الكلٌة وٌتفق مع استراتٌجٌة الجامعة  ،والسعً إلعداد الكلٌة للحصول على االعتماد من خالل إنتاج موارد بشرٌة متمٌزة ومتمكنة مما ٌدعم
وٌحافظ على القدرة التنافسٌة للكلٌة وٌعظم صورتها الذهنٌة لدى جمٌع فئات المجتمع فً قدرتها على الحفاظ على رأس المال البشري للمجتمع وبناء قاعدته العلمٌة
على أسس معاصرة لتحقٌق األهداف العلٌا لمصر .
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رؤيح انىحدج:
تطمح انىحدج في تطىير أداء كهيح اآلداب عهً انمستىي
األكاديمي و انمإسسي وذنك من خالل تحقيق مستىي رفيع من
األداء و انمحافظح عهً اإلنجاز انراقي تهدف انتأهيم نهحصىل
عهً األعتماد وكسة ثقح ورضاء انمستفيدين طالتا وأونياء
أمىر ومجتمع مدني .

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

سادسا  :وحدة ادارة األزمات والطوارئ
ًال

 .1وضع الئحة مالية واعتمادىا .
 .2وضع ىيكؿ تنظيمي لموحدة .

 .3تأ يث مقر لموحدة بالدور ال الث بالكمية .
 .4عقد بعض الدورات التدريبية التي تخص األزمات .
 .5تعميؽ بعض البلفتات عمى جدراف الكمية التي تخص التعامؿ مع األزمات والطوارئ .
 .6طباعة كتيب لبلئحة المالية ودليؿ إدارة االزمات .

اعداد التقرير :
عضو الفريؽ اإلداري

المدير التنفيذي

لوحدة ضماف الجودة

لوحدة ضماف الجودة

أ .كمال فرج صالح
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رسالة الوحدة :
ـ
أن ٌكون للوحدة الدور القٌادي فً تحقٌق جودة األداء المؤسسً األكادٌمً و المحافظة علٌها  ،واالرتقاء المستمر بالعملٌة التعلٌمٌة والبحثٌة لخدمة الطالب والبٌئة
 ،بما ٌحقق رسالة الكلٌة وٌتفق مع استراتٌجٌة الجامعة  ،والسعً إلعداد الكلٌة للحصول على االعتماد من خالل إنتاج موارد بشرٌة متمٌزة ومتمكنة مما ٌدعم
وٌحافظ على القدرة التنافسٌة للكلٌة وٌعظم صورتها الذهنٌة لدى جمٌع فئات المجتمع فً قدرتها على الحفاظ على رأس المال البشري للمجتمع وبناء قاعدته العلمٌة
على أسس معاصرة لتحقٌق األهداف العلٌا لمصر .
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