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

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

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

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

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

 .  المستدامة للمجتمع

  ٢٠١٨/٢٠١٩ لعام الجامعيل  بعساال محضر مجلس الكلیة 
 ١٣/٢/٢٠١٩ الموافق ءربعاألاالمنعقد یوم 

**********  
حنان خمیس / األستاذ الدكتور ةبرئاسة السید ظھرًا  ةعشر الثانیةاجتمع مجلس الكلیة في تمام الساعة        
 -:عمید الكلیة  بحضور كل من  ى ـــــــــــــــلشافعا

 وكیل الكلیة لشئون التعلیم والطالب     أحمد عبدالعزیز عیسى/ د.أ .١
 قائم بتسییر أعمال وكالة الكلیة للدراسات العلیا والبحوث    سماح محمد الصاوى / د.أ .٢
 رئیس مجلس قسم الفلسفة    ل اهللا محمد اسماعیلضف/ د.أ .٣
 االنجلیزیة رئیس مجلس قسم اللغة      یمان حلمى الملیجىا/ د.أ .٤
 والدراسات الیونانیة والرومانیة رئیس مجلس قسم اآلثار    دالمحسن قاسمعبیر عب/ د.أ .٥
 رئیس مجلس قسم التاریخ    ابراھیم محمد على مرجونة/ د.أ .٦
 القائم بعمل رئیس مجلس قسم اللغة العربیة      ایمان فؤاد بركات. د .٧
 األستاذ بقسم اللغة االنجلیزیة   میراندا محمد خمیس الزوكة     /د.أ .٨
 بقسم اللغة العربیة  المتفرغ األستاذ    راج عبدالحافظمحمود ف/د.أ .٩

  األستاذ المتفرغ بقسم الفلسفة      میالد زكى غالي/ د.أ .١٠
 اآلثاراألستاذ المساعد بقسم       أحمد سعید عثمان. د .١١
  للغة االنجلیزیةالمدرس بقسم ا    أسماء عبدالسالم الشیخ. د .١٢
 لجودة بالكلیةالمدیر التنفیذي لوحدة ضمان ا      تیسیر محمد شادى. د .١٣
 مدیر وحدة الخدمات االلكترونیة       أحمد عطیة حمیدة. د .١٤
 أمین الكلیة    نیفین محمد رحومة/ ةالسید .١٥

  :عن الحضور   واعتذر
 قائم بعمل وكیل الكلیة لشئون خدمة المجتمع وتنمیة البیئة      وفدى السید أبوالنضر. د .١
 یامجلس قسم الجغرافرئیس     عبدالعظیم أحمد عبدالعظیم/ د.أ .٢
 األستاذ بقسم الجغرافیا      یاسر أحمد السید/ د.أ .٣
 األستاذ المتفرغ بقسم التاریخ      صالح أحمد ھریدى/ د.أ .٤

  
  
  
  
  
 
  



    

                                                                                                                                               
        Damanhur universityجامعة دمنھور                                                                                                                         
          Faculty of Art                                                    كلیة اآلداب                                                                            

                                                         
  

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

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

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

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

  ==========================================================================  
      ٠٤٥٣٣٦٧٩٤٢فاكس  + ت    -٠٤٥٣٣٦٧٩٤١: ت          ~ ٢ ~                          البحیرة  –دمنھور  –األبعادیة –مجمع الكلیات                    

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

 

  :رؤیة الكلیة 
ة معتمدة تحتل تتطلع الكلیة إلى أن تكون مؤسسة تعلیمیة وبحثی
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  عمید الكلیة حنان خمیس الشافعى /  د.أ ةالسید تافتتح
  "بسم اهللا الرحمن الرحیم " 

 س المجلس  بجمیع السادة رئیوعمید الكلیة حنان خمیس الشافعى  / د.أ ةالسید تفي بدایة االجتماع رحب
 .  الحاضرین

   متمنیھ للجمیع التوفیق  ٢٠١٨/٢٠١٩ثم قدمت التھنئة ببدایة الفصل الدراسى الثانى للعام الجامعى. 
  مدیر التخطیط بالمجلس الوطنى لإلعتماد ومستشار السید األستاذ ( محمد عبدالمنعم عبید / األستاذ ثم قام السید

بتسلیم شھادة االیزو التى حصلت علیھا الكلیة كأول كلیة تحصل على االعتماد الدولى ) رئیس الجامعة / الدكتور
على مستوى الجامعات المصریة  وقدم  مجلس الكلیة الشكر لسیادتھ على ما قدمھ للكلیة  ٩٠٠١/٢٠١٥االیزو 

 .وجھد مشكور في ھذا الشأن  نمن  تعاو
  
 التالي في موضوعات المجلس على النحو  اسیادتھ تثم شرع: 

  
 

  -: التصدیق و موضوعات اإلحاطة: أوال 
  
 الموضوعات التى ًطرحت في مجلس الجامعة،  .١
 . التصدیق على محضر مجلس الكلیة السابق .٢

  تم التصدیق:  القرار  -
  

  :موضوعات وحدة ضمان الجودة :   ثانیا
  
 .التصدیق على قرارات مجلس الوحدة السابقة .١

  .وافق أعضاء المجلس : القرار     
  
  .تقدیم التھنئة للدكتورة شیرویت فضل إلختیارھا نائبًا للمدیر التنفیذى لوحدة ضمان الجودة  .٢

  .أحیط المجلس علما: القرار     
 - : القرار  

  . شیرویت فضل / تقدیم التھنئة للدكتورة مع   أحیط مجلس الكلیة علمًا
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مستوى  بأساتذتھا وخریجیھا إلى وتصل مكانة مرموقة بین نظائرھا
المنافسة محلیأ و اقلیمًیا من خالل برامج دراسیة متمیزة فى 
مرحلتى اللیسانس والدراسات العلیا تسھم فى الرقى و التنمیة 

 .  المستدامة للمجتمع

  
  .اسى الثانى  بشـأن مراسالت األقسام بما یخص متطلبات الجودة للفصل الدر .٣

للفصل الدراسى األول  ات یھیب المجلس بالسادة األساتذة رؤساء األقسام العلمیة سرعة إرسال تقاریر المقرر: القرار
، تقاریر مراجعة الكتاب الجامعى و ، ٢٠١٨/٢٠١٩ الدراسى الثانى  فصلوتوصیف المقررات لل،  ٢٠١٨/٢٠١٩

  .للسادة أعضاء ھیئة التدریس   )العبء التدریسى (ة صورة من الخطة الدراسیو
 - : القرار  

تیسیر شادى  المدیر التنفیذى لوحدة ضمان الجودة بالكلیة  باالكتفاء بفھرس . و أفادت د أحیط مجلس الكلیة علمًا
 مجلس القسم موقعھ من قبل اللجنة ورئیس القسم ومعتمدة من  ىتقاریر مراجعة الكتاب الجامعتسلم الكتاب على أن 

   .المقرراتلجمیع 
  

  .بشأن مراجعة اإلمتحانات للفصل الدراسى األول   .٤
أحیط المجلس علما  وتم اإلستعداد التام من إدارة الجودة فیما یخص التقاریر والنماذج المطلوبة للمراجعة : القرار

  . طبقا للمعاییر الخاصة بالجودة 
 - : القرار  

  . أحیط مجلس الكلیة علمًا
  

ر التنفیذى للجودة أو من ینوب عنھ فى اللجان المنعقدة عن مجلس الكلیة طبقا لتعلیمات بشأن ضرورة حضور المدی .٥
  .مجلس الجودة بالجامعة 

  .ویقرر حضور المدیر التنفیذى لجمیع اللجان أو من ینوبھ عنھ فى ذلك ، أحیط المجلس : القرار
 - : القرار  

دة للجنة شئون الطالب طبقًا لقرار ویذى لوحدة ضمان الجعلى أن یكون حضور المدیر التنف  أحیط مجلس الكلیة علمًا
                                              .الجامعة

  
  
  

  : ITات تكنولوجیا المعلوموحدة  موضوعات :   ثالثًا
  
  

سیتم التأكید على التزام السادة أعضاء ھیئة التدریس ومعاونیھم بالكلیة على فتح البرید االلكترونى حیث انھ  .١
 .التعامل علیھ بدیًال عن الورقیات 

 - : القرار  
  .وافق مجلس الكلیة 
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 .البرید االلكترونى ارسالھا عن طریق یتم  ارسال كل خطابات التعمیم للوحدة حتى .٢

 - : القرار  
  .وافق مجلس الكلیة ویعمم على جمیع األقسام 

  
  .بخصوص تحدیث رؤیة تكنولوجیا المعلومات .٣

ة        انتھت اإلجراءات ا ة اآلتی ار الرؤی ى اختی ة الوحدة إل ا    :(لتي تم اتخاذھا لتحدیث رؤی ع  وحدة تكنولوجی تتطل
دماً  تكنولوجیًا المعلومات أن تكون مركزًا ة         متق اییر دولی ة بمع ة ومعرفی ث  ) من خالل منظومة خدمات تقنی حی

وحدة ضمان الجودة حصلت على المركز األول من بین الرؤى المطروحة للتصویت علیھا وجاري التنسیق مع 
  .بالكلیة العتمادھا

 - : القرار  
  .أحیط مجلس الكلیة علمًا

  
 .م٢٠١٨/٢٠١٩بخصوص رصد النتائج اآللیة امتحانات الفصل الدراسي األول  .٤

دعم   MISحسن أنور مسئول / أ  أفاد بأنھ یتم ھذه األیام عملیات الرصد اآللي للنتائج ، وتقوم الوحدة بتقدیم ال
ل قسم   الفني الالزم أ ثناء عملیات الرصد ، وقد شارفت بعض األقسام العلمیة على االنتھاء من النتائج اآللیة مث

  .الفلسفة وقسم اآلثار والدراسات الیونانیة والرومانیة

 - : القرار  
  .أحیط مجلس الكلیة علمًا

  
  .بشأن العمل بالمكتبة الرقمیة .٥

ى   ھاني أبو النجا مسئول المكتبة الرقمیة بأن/ أ أفاد  العمل في المكتبة یسیر بشكل جید في خدمة المترددین عل
انس لالمكتبة   ف         . طالب الدراسات العلیا وطالب اللیس ل للتعری د ورش عم ة بعق د عطی دكتور أحم ب ال د طال وق

  .بالمكتبة الرقمیة وبنك المعرفة على أن تبدأ في أسرع وقت ممكن 
 - : القرار  

  .ھانى أبوالنجا مسئول المكتبة الرقمیة بالكلیة / وافق مجلس الكلیة بالتنسیق مع السید
  
  :بشأن الشبكات والصیانة  .٦

تلزمات            مرقص مایكل / أ   أفاد زة والمس ن األجھ وفیر عدد م ا ت ب فیھ ذكرة  یطل دم بم ھ تق بكات بأن مسئول الش
  .الكلیةیر العمل بالشبكات واستكمال توصیل نقاط االنترنت بالكلیة ، وكذا صیانة بعض األجھزة في ولتط
 - : القرار  

  .أحیط مجلس الكلیة علمًا
  
  .بخصوص الدورات التدریبیة وورش العمل بالوحدة .٧
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  :رؤیة الكلیة 
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مستوى  بأساتذتھا وخریجیھا إلى وتصل مكانة مرموقة بین نظائرھا
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 .  المستدامة للمجتمع

تاذ      ذي األس دیر التنفی ة الم د عطی دكتور أحم ب ال ئول التدری  / طال ل مس د الوكی ـولی ـب بالوحـــ دة ـــــــــــــــــ
ین  ب Mis ول حسن أنور مسئ/ ع أ ــــــــــــام باإلشتراك مــــــــــــــالقی عمل خطة تدریبیة لتدریب السادة اإلداری

  .، وخاصة موظفي شؤون الطالب Misبالكلیة على نظام 
  - : القرار  

  .ووافق أحیط مجلس الكلیة علمًا
  
  :بشأن العمل بالموقع الرسمي للكلیة .٨

اء    )فیس بوك(األخبار على صفحة الكلیة على  )رابط(كیرلس سامي بأنھ قد تعطل نشر / أ   أفاد وم األربع من ی
أحمد . على الزیارات واالستفادة من األخبار المنشورة على موقع الكلیة ، وقد أفاد د سلبًاأثر م مما ٦/٢/٢٠١٩

عطیة بأنھ تم التواصل في الحال مع إدارة المشروعات بالجامعة ، وتم االتصال بإدارة الفیس بوك لحل المشكلة 
  .في أقرب وقت ممكن

امعى       تم نشر جدول م  كما - ام الج انى للع ل الدراسى الث رات الفص ى     ٢٠١٨/٢٠١٩حاض ع األقسام عل لجمی
  ٦/٢/٢٠١٩الموقع الرسمى للكلیة وذلك من یوم األربعاء الموافق 

ام الجامعى     تقوم الوحدة حالیًاو  -  ٢٠١٨/٢٠١٩بتجھیز صفحة إعالن نتائج الفصل الدراسى األول من الع
  ا للبدء فى إعالن النتائج على الموقع الرسمى للكلیة وذلك تمھید

ن         وقد  - د ع ا یزی وم م ى الی ة حت ع الرسمي للكلی جل الموق ونین  س ف    ملی تمائة أل غ عدد      وس ا بل ارة ، كم زی
ن  د ع ا یزی ة م ع الكلی راءات لموق رة آ الق ون وثالثمائةوعش ى  ملی ورة عل وعات المنش راءة للموض آلف ق

  .الموقع
 - : القرار  

  .أحیط مجلس الكلیة علمًا
  

  

  :موضوعات شئون ھیئة التدریس :   ًارابع
  
جلستھ المنعقدة مجلس قسم التاریخ  بموافقة شأن بابراھیم مرجونة رئیس مجلس قسم التاریخ  / د.كتاب السید أ .١

عبدالعزیز أبوعلو المدرس المساعد بقسم التاریخ  بوظیفة  علیاء عبداهللا/ ألستاذةعلى تعیین ا ١١/٢/٢٠١٩في 
والمذكورة مشھود لھا بالسمعة  الدكتوراه بذات القسم لحصولھا على )  تاریخ قدیم(   صـــــــــــتخصــمدرس 

 .نھا یفي أداء عملھا منذ تعیمحسنة الطیبھ والسیرة الحسنة 
 - : القرار  

  . ةوافق مجلس الكلیة مع تقدیم التھنئ
 

مجلس بجلستھ المنعقدة في بموافقة ال ایمان الملیجى رئیس مجلس قسم اللغة االنجلیزیة/ د.أ ةكتاب السید .٢
بوظیفة مدرس  دعاء رمضان رجب عفیفي المعیدة بقسم اللغة االنجلیزیة / ستاذة على تعیین األ ١٠/٢/٢٠١٩
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  :رؤیة الكلیة 
ة معتمدة تحتل تتطلع الكلیة إلى أن تكون مؤسسة تعلیمیة وبحثی

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

 .  المستدامة للمجتمع

 الماجستیر بذات القسم لحصولھا على   ) ترجمة ( تخصص دقیق  ) لغویات وترجمة (  عام تخصــصمساعد 
 .نھا یفي أداء عملھا منذ تعیمحسنة حسنة والمذكورة مشھود لھا بالسمعة الطیبھ والسیرة ال

 - : القرار  
  . ةوافق مجلس الكلیة مع تقدیم التھنئ

  
محمود محمد / باألغلبیھ على منح السید الدكتور  ٤/٢/٢٠١٩موافقة مجلس قسم اللغة العربیة بالكلیة  بجلستھ في  .٣

بوظیفة المدیر التنفیذى لمؤسسة التعلیم أوًال للعمل ) انتداب كلى ( المساعد بالقسم أجازة لمدة عام  األستاذحمزة  
 .٢٠١٩مارس  ٢والتعلیم الفنى وذلك اعتبارًا من  ،  والتربیة والتعلیم ،  بالتعاون مع وزارتى التضامن االجتماعى

 - : القرار  
  .وافق مجلس الكلیة

 
ى المدمج بالكلیة  والذى یعرض فیھ فایز أنور عبدالمطلب  المنسق االكادیمى للتعلیم االلكترون/ كتاب السید الدكتور .٤

ما تم في برنامج الدراسات العربیة واالسالمیة وتحقیق التراث ، نظام التعلیم االلكترونى المدمج شراكة مع كلیة دار 
 :والذى یفید بأن العلوم جامعة المنیا

طالب البرنامج المذكور  لقبوتم مخاطبة القائم بعمل رئیس مجلس قسم اللغة العربیة بتوضیح اجراءات  :  أوًال 
واالجراءات ھى أن الجامعة تقوم باعداد اختبار قبول لھؤالء الطالب والواضع المتحان القبول ھى الجامعة الطارحة 

  . قسم اللغة العربیة بالكلیة جامعة المنیا كلیة دار العلوم ولیس  أى للبرنامج 
یة لتوزیع العبء الدراسى للمستوى األول الفصل الدراسى تم مخاطبة القائم بعمل رئیس مجلس قسم العرب  :ثانیًا 

  :األول للبرنامج المذكور والمواد كاآلتى 
 .المقدمات النحویة .١
 .مقدمة على علم اللغة العام .٢
 .البالغة العربیة والنقد عند العرب .٣
 .مدخل الى علوم الشریعة  .٤
 .مدخل الى تحقیق التراث .٥
 )١(لغة انجلیزیة  .٦

  .وسوف نوافیكم باألعداد في حینھ  ٢٨/٢/٢٠١٩مین یوم دقبول للطالب المتقتم اجراء یس  :ثالثًا 
  .١٥/٣/٢٠١٩اقترح بدایة الدراسة للبرنامج المذكور یوم الجمعة الموافق   :رابعًا 

 - : القرار  
  .وافق مجلس الكلیة
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ة معتمدة تحتل تتطلع الكلیة إلى أن تكون مؤسسة تعلیمیة وبحثی

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

ح قسم التاریخ والذین رئیس الجامعة من بعض خریجى التعلیم المفتو/ اللتماس المقدم للسید األستاذ الدكتورا .٥
یلتمسون فیھ فتح باب الدراسات العلیا لطالب التعلیم المفتوح  حیث اشترط مجلس الكلیة الحصول على درجة 

الذى اشترط الحصول على تقدیر ما ھو معلوم لطالب مرحلة اللیسانس االمتیاز للتقدم للدراسات العلیا  على عكس 
 // .جید 
 - : القرار  

ة على أن یكون التقدم للدراسات العلیا لطالب التعلیم المفتوح بتقدیر عام جیدجدًا و مادة التخصص وافق مجلس الكلی
  .امتیاز 

  
  

  :موضوعات شئون الطالب :    ًاخامس
  

 .وقد تم التصدیق علیھا: التصدیق على الجلسة السابقة: أوًال 
  :وحدة القیاس والتقویم -MIS –الجودة : موضوعات وحدات: ثانیًا

 :المدیر التنفیذي للوحدة باآلتي -تیسیر شادي/ أفادت السیدة الدكتورة: ما یتعلق بوحدة الجودةفی .١
تقاریر ُمقررات الفصل الدراسي األول، وتقاریر مراجعة الكتاب الجامعي، : المطلوب من األقسام العلمیة ما یلي .١٫١

  .ونسخ من خطط العبء التدریسي للسادة أعضاء ھیئة التدریس
  .ُأحیطت اللجنة علًما: القرار   

 - : القرار  
  .أحیط مجلس الكلیة علمًا 

  
 :المدیر التنفیذي للوحدة باآلتي –أحمد عطیة / أفاد السید الدكتور: MISفیما یتعلق بوحدة  .٢
ة؛     . ٢٫١  ة والرومانی ات الیونانی ار والدراس فة واآلث مي الفلس كر لقس ھ الش ي، وتوجی د اإللیكترون ة الرص ة عملی بدای

  .ا عملیة الرصدإلنجازھم
  .تتقدم الوحدة بتقدیم الدعم الفني الالزم لجمیع الكونتروالت من خالل عملیات الرصد اآللي. ٢٫٢

  .ُأحیطت اللجنة علًما: القرار   
 - : القرار  

  .أحیط مجلس الكلیة علمًا 
  
  :ي للوحدة بما یليالمدیر التنفیذ –رشا رجب / أفادت السیدة الدكتورة: فیما یتعلق بوحدة القیاس والتقویم .٣

  . لآلن ، وجاري تصحیح باقي المواد مادة  ٥١لقد تم تصحیح عدد  .٣٫١
نظرًا لما واجھتھ الوحدة في الفصل الدراسي الحالي من صعوبات : فیما یخص نموذج اإلجابة المعتمد من الجامعة. ٣٫٢

ضیقة في النموذج لھذا ترى الوحدة في التصحیح بسبب الترحیل الذي یحدث في أوراق اإلجابة نظرًا للمسافات ال
  . الرجوع للنموذج القدیم الذي كانت الوحدة تتعامل بھ في السنوات الماضیة لتسییر عملیة التصحیح 
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  :رؤیة الكلیة 
ة معتمدة تحتل تتطلع الكلیة إلى أن تكون مؤسسة تعلیمیة وبحثی

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

 .  المستدامة للمجتمع

تم مراجعة نماذج من األسئلة االلكترونیة وتشكر الوحدة السادة أعضاء ھیئة : مراجعة أوراق األسئلة االلكترونیة. ٣٫٣
  .اییر المعلنة من قبل الوحدة التدریس اللتزامھم بالمع

  .ووافقت  ُأحیطت اللجنة علًما: القرار
 - : القرار  

  .ووافق  أحیط مجلس الكلیة علمًا
  

  :التقاریر المرفوعة من األقسام العلمیة: ثالًثا
دریس   .٤ ة الت اء ھیئ ادة أعض ة للس اریر المتابع ونتروالت تق ل الك لت: داخ ام وص اریر أقس فة،  : تق ا، الفلس الجغرافی

 .لتاریخ، اآلثار والدرسات الیونانیة والرومانیة، اللغات الشرقیةا
  .ُأحیطت اللجنة علًما، وتھیب اللجنة بباقي األقسام العلمیة إرسال تقاریرھا: القرار

 - : القرار  
  .مجلس الكلیة علمًا طأحی
  

  :الموضوعات المُتعلقة باالمتحانات التحریریة :رابًعا
  
ة      –یمان فؤاد بركات ا/ د.م.الخطاب الوارد من أ اطلعت اللجنة على: الموضوع .٥ م اللغ یس مجلس قس القائم بعمل رئ

 .مروة شحاتھ الشقرفي/ لغة عربیة للدكتورة –العربیة، بشأن إسناد مھمة رئاسة كنترول الفرقة الثانیة 
  : كنترول من كل منمروة شحاتھ، فیتم تشكیل ال/ نظرًا لحاجة كنترول الفرقة الرابعة الُملحة للدكتورة: القرار

  .عضوًا، باإلضافة إلى عضو منتدب –إیمان بركات / د.م.رئیًسا، وأ –رانیا جمال عطیة / د
  .وافقت اللجنة: القرار

 - : القرار  
  .وافق مجلس الكلیة

  
  :الُمقررات الدراسیة والفعالیات الُمتعلقة بھا: خامًسا

 . بما فیھا األقسام ذات الُشعب أقسام الكلیة ولاجد توصل: الجداول الدراسیة: الموضوع .٦
  .ُأحیطت اللجنة علًما: القرار

 - : القرار  
  .أحیط مجلس الكلیة علمًا 

  
  

على تجدید موافقة مجلس قسم اللغة  ١٠/٢/٢٠١٩بجلستھ الُمنعقدة بتاریخ  كتاب قسم اللغة اإلنجلیزیة: الموضوع .٧
إیمان عالم حتى . ات الست التالیة نظرًا لعدم تعیین دعلى تبدیل الُمقرر ٢٠١٩اإلنجلیزیة التي تمت في مجلس ینایر 

 :على النحو اآلتي ٢٠١٨/٢٠١٩تاریخھ، وذلك في الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 
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  :رؤیة الكلیة 
ة معتمدة تحتل تتطلع الكلیة إلى أن تكون مؤسسة تعلیمیة وبحثی

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

 .  المستدامة للمجتمع

  القائم بالتدريس  الفرقة  اسم المقرر
  عمرو الشريف/ د  األولى   الترجمة 

  ناجى رشوان/ د  األولى  الشعر
  جي رشواننا/ د  أدب -الثانية   ١٨رواية ق 

   ابراهيم صالح / د  أدب  –الثالثة   ترجمة 
  محمد فاروق/ د  أدب  –الرابعة   مسرح 
  هند خالد / أ –إبراهيم صالح / د  لغة–الرابعة   قراءة 

ناجي رشوان أصر في الفصل الدراسي األول على تدریس / وحسب ما أفاد مجلس قسم اللغة اإلنجلیزیة فإن د
عمرو الشریف، وھي في تخصصھ، وحتى ال یقوم بتدریس مادتین من أصل ثالث / المسرح ورفض إعطائھ لـ د

 ساعة) ٣٣( ناجي رشوان / علًما بأن عدد ساعات السید الدكتور ،  مواد أدبیة كما حدث في األعوام السابقة
 .  ساعة بذات الفصل) ١٩( عمرو الشریف ھو / بالفصل الدراسي الثاني ، وعدد ساعات السید الدكتور

  .ووافقت  ُأحیطت اللجنة علًما: القرار
 - : القرار  

  .وافق مجلس الكلیة
  

  
ادة     / المرفوعة من السید الدكتور  مذكرةال: الموضوع .٨ ع م أن توزی وان بش عر  " ناجي رش ى   " الش ة األول  –بالفرق

 :قسم اللغة اإلنجلیزیة
ة  " الشعر  " بخصوص مادة  ناجي رشوان،/ بعد مناقشة الُمذكرة المرفوعة من السید الدكتور: القرار رأت اللجن

محمد أبوعلي، ألن توزیع الُمقرر جاء من نصیب غیر / االلتزام بما جاء في مجلس القسم، ویتحفظ السید الدكتور
  .الُمتخصص بالقسم

 - : القرار  
  .الشعرناجى رشوان على إعتبار أنھ المتخصص  بالقسم في مادة / وافق مجلس الكلیة على اسناد المادة للدكتور

  
  

وع .٩ اریخ     : الموض دة بت تھ الُمنعق ا بجلس م الجغرافی س قس اب مجل ة عل  ٥/٢/٢٠١٩كت أن الموافق ـبش ـى اسنـــ اد ـ
الئحة قدیمة للسید  –للفرقة الثالثة " الجغرافیا التاریخیة "   رر ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــس ُمقـــــــــــتدری

 .محمد عبد القادر عبد الحمید/ د.أحمد عبد العظیم بدًآل من السید أ عبد العظیم/ د.أ
  .وافقت اللجنة: القرار

 - : القرار  
  .وافق مجلس الكلیة
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  :رؤیة الكلیة 
ة معتمدة تحتل تتطلع الكلیة إلى أن تكون مؤسسة تعلیمیة وبحثی

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

 .  المستدامة للمجتمع

وع .١٠ اریخ    : الموض دة بت تھ الُمنعق فة بجلس م الفلس س قس اب مجل ل    ٣/٢/٢٠١٩كت دریس الفص كیل ت أن تش بش
 .٢٠١٨/٢٠١٩الدراسي الثاني للعام الجامعي 

  .یطت اللجنة علًماُأح: القرار
 - : القرار  

  .أحیط مجلس الكلیة علمًا 
  

بء    ٣/٢/٢٠١٩كتاب مجلس قسم التاریخ بجلستھ الُمنعقدة بتاریخ : الموضوع .١١ أن الع بشأن الخطط الواردة بش
الوي،   / تیسیر شادي، د/ إبراھیم مرجونة، د/ د.التدریسي الخاص بأعضاء ھیئة التدریس، والقسم یشكر أ ان خ إیم

 .شیماء البنا، لتسلیمھم الخطط الخاصة بھم في الوقت المحدد/ م القاضي، دكار/ د
 .ُأحیطت اللجنة علًما: القرار

 - : القرار  
  .أحیط مجلس الكلیة علمًا 

  
بشأن  ٧/٢/٢٠١٩كتاب مجلس قسم اآلثار والدراسات الیونانیة والرومانیةبجلستھ الُمنعقدة بتاریخ : الموضوع .١٢

 :خارج القسم والكلیة كما یلي ٢٠١٨/٢٠١٩دراسي الثاني للعام الجامعي توزیع ُمقررات الفصل ال
  القائم بالتدريس  الفصل الدراسي   القسم  الفرقة  اسم المقرر

  شيرويت فضل/د  الثاني   التاريخ   الثانية   تاريخ مصر تحت الحكم البطلمي
  شيرويت فضل /د  لثانيا  )الئحة قديمة(التاريخ   الرابعة   تاريخ مصر واالمبراطورية الرومانية

آثار وحضارة مصر في العصرين اليوناني 
  والروماني

  عبير قاسم / د.أ  الثاني   اآلثار   الثانية 

  حنان الشافعي /د.أ  الثاني   كلية العلوم   األولى  مدخل إلى علم اآلثار
ثُلث (تاريخ مصر القديم حتى الفتح اإلسالمي 

  )مقرر
  رويت فضلشي/ د  الثاني   الجغرافيا   األولى

  .وافقت اللجنة: القرار  
 - : القرار  

  .وافق مجلس الكلیة 
  

  :خطابات واردة من األقسام العلمیة:  سابًعا
ررات     ٥/٢/٢٠١٩كتاب مجلس قسم الجغرافیا بجلستھ الُمنعقدة بتاریخ : الموضوع .١٣ اد توصیف الُمق بشأن اعتم

 .٢٠١٩للفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 
  ت اللجنة علًماُأحیط: القرار

 - : القرار  
  .أحیط مجلس الكلیة علمًا 

  
ة     ٣/٢/٢٠١٩كتاب مجلس قسم التاریخ بجلستھ الُمنعقدة بتاریخ : الموضوع .١٤ ف اللجن ى تكلی بشأن الموافقة عل

م د     ل الدراسي األول وھ ن الفص ور، د  / الُمشكلة فعلًیا م ایز أن د خمیس، د  / ف ادي، د  / أحم یر ش دم،   / تیس د المق محم
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  :رؤیة الكلیة 
ة معتمدة تحتل تتطلع الكلیة إلى أن تكون مؤسسة تعلیمیة وبحثی

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

 .  المستدامة للمجتمع

اني     لمراجع  ي الث ل الدراس اب للفص ة الكت ائي ومراجع ر النھ داد التقری اب الجامعي وإع ا  ٢٠١٨/٢٠١٩ ة الكت وفًق
لمتطلبات الجودة، وعلى النماذج الخاصة بوحدة ضمان الجودة، في موعد أقصاه أسبوع من تاریخ انعقاد المجلس، 

 .ودةعلى أن ُیفوض رئیس المجلس برفع التقریر النھائي إلدارة الكلیة والج
  .ُأحیطت اللجنة علًما: القرار

 - : القرار  
  .أحیط مجلس الكلیة علمًا 

  
بشأن  ٧/٢/٢٠١٩كتاب مجلس قسم اآلثار والدراسات الیونانیة والرومانیةبجلستھ الُمنعقدة بتاریخ : الموضوع .١٥

عضوًا،  -سماح الصاوي/ د.رئیًسا، أ –عبیر قاسم / د.أ: تقریر اللجنة الُمشكلة لفحص الكتاب الجامعي والُمكونة من
 .عضوًا -شیرویت فضل/ د

  .ُأحیطت اللجنة علًما: القرار
 - : القرار  

  .أحیط مجلس الكلیة علمًا 
  

بشأن  ٧/٢/٢٠١٩كتاب مجلس قسم اآلثار والدراسات الیونانیة والرومانیةبجلستھ الُمنعقدة بتاریخ : الموضوع .١٦
 .٢٠١٨/٢٠١٩لجامعي اعتماد توصیف ُمقررات الفصل الدراسي الثاني للعام ا

  .ُأحیطت اللجنة علًما: القرار
 - : القرار  

  .أحیط مجلس الكلیة علمًا 
  

بشأن  ٧/٢/٢٠١٩كتاب مجلس قسم اآلثار والدراسات الیونانیة والرومانیةبجلستھ الُمنعقدة بتاریخ : الموضوع .١٧
 عبیر/ د.أبالفرقة األولى للسیدة " تدریب عملي على المواقع األثریة " الموافقة على تفعیل قاعة التمبس مع ُمقرر 

 .المحسن قاسمعبد
  .وافقت اللجنة: القرار

 - : القرار  
  .وافق مجلس الكلیة 

  
  :التعلیم المفتوح: ثامًنا
وع .١٨ اریخ    : الموض دة بت تھ الُمنعق ا بجلس م الجغرافی س قس اب مجل یم    ٥/٢/٢٠١٩كت ة التعل اد نتیج أن اعتم بش

  ٢٠١٨/٢٠١٩لجامعي المفتوح للفصل الدراسي األول للعام ا
  .ُأحیطت اللجنة علًما: القرار
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راء         يالمساھمة ف  ،و واطنین من خالل إج اء و الم یم االنتم ة ق یة المصریة و تنمی اء الشخص ذات   حل مشكالتھ ، و بن ویم ال اون و التق ي ات تتسم باالستقاللیة و التع
 .والمستمر 
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  :رؤیة الكلیة 
ة معتمدة تحتل تتطلع الكلیة إلى أن تكون مؤسسة تعلیمیة وبحثی

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

 .  المستدامة للمجتمع

 - : القرار  
  .أحیط مجلس الكلیة علمًا 

  
  :الكتاب الجامعى: تاسعًا

 .التأكید على ضرورة تسلیم الكتاب قبل االمتحان الشفوى بأسبوعین على األقل .١٩
 - : القرار  

  .وافق مجلس الكلیة 
 

ورق  –ترقیم دولى –رقم االیداع ( وط الطباعة من حیث مطابق لشر على أن یكون  وضع ضوابط لسعر الكتاب  .٢٠
 ).مطابق للتوصیف –جم ٦٠على األقل 

 - : القرار  
  ..مع مخاطبة السادة رؤساء االقسام للمتابعة وافق مجلس الكلیة 

  
  :ما یستجد من أعمال :عاشرًا  

ید   .٢١ ن الس ھ م ذكرة المقدم رد عل     /الم أن ال الب بش ئون الط م ش یس قس ل  رئ د الوكی ید  ولی اب الس اھر / ى كت م
ع           د الرف أن قواع ة  بش ق بالكلی و مطب ا ھ یح م أن توض ة بش الب بالجامع یم والط ئون التعل ام ش دیر ع الخویسكى م

 .والرافة 
ادة    - نص الم ًا ل ارس         )  ٧١(طبق ین وتم ان الممتحن كل لج ات تش یم الجامع انون تنظ ة لق ة التنفیذی ن الالئح م

واد بھدف المسایرة و     ج المقررات و لھاختصاصاتھا ، وتنظر بصفة عامة في نتائا أن ترفع نتئجة بعض الم
 .االنسیاق مع باقى نتائج مقررات الفرقة 

د            - ع عن ة والرف ق قواعد الرأف ق تطبی ن طری رین ع ة المتعث الب الكلی وتطبق قواعد الرفع والرأفة على جمیع ط
 :مراجعة النتائج وذلك على النحو التالى 

ن  تجبر النصف درجة ا: أوًال  لى درجة كاملة عند رصد المادة دون الرجوع الى المصحح والممتحن وال یحسب م
  .كما یجبر الكسر الى واحد صحیح عند احتساب درجات الرأفة  نصاب الرأفة أو الرفع 

ن نسبة             : ثانیًا  ل م ھ أق وع درجات ًا ومجم ان ناجح درجات اال اذا ك ى لل وع الكل ى المجم ال تضاف درجات الرأفة ال
  .ح فتضاف درجات الرأفة لیصل المجموع الى النھایة الصغرى للنجاح النجا
ًا   ش أو أى            : ثالث بب الغ ر بس ادة أو أكف ي م ان ف رومین من أداء االمتح الب المح ى الط ة عل د الرأف ق قواع ال تطب

  .عقوبة تأدیبیة  تؤدى الى حرمان أو الغاء امتحان الطالب في مادة أو أكثر 
  .من مجموع المادة %) ٢(لحدیة بنسبة ترفع الدرجات ا: رابعًا 

ن  : خامسًا  ال تطبق قواعد الرأفة على المواد التى ال تضاف للمجموع مثل مادة حقوق االنسان الن النجاح فیھا م
  . درجة) ٤٠(
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  :رسالة الكلیة 
وم اإلنسانیة   تقدم الكلیة خدمة تعلیمیة وبحثیة متمیزة ترقى إلى م اییر         ستوى التمیز واإلبداع في مجال اآلداب والعل ى مع تنادًا إل ا اس ًا و إقلیمی ى سوق العمل محلی ف

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

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

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

 .  المستدامة للمجتمع

لین          : سادسًا  درجات للفص ة رصد ال ن عملی د االنتھاء م امعى بع ام الج ال یتم تطبیق ھذه القواعد اال في نھایة الع
  .راسیین الد

  ) .تقلیل عدد مواد الرسوب ( ال تطبق ھذه القواعد بقصد التخفیف عن الطالب الراسلین : سابعًا 
ال تطبق قواعد الرأفة اال لتغییر حالة الطالبة من راسب أو منقول بمادة أو مادتین الى النجاح بدون مواد أو : ثامنًا 

  .منقول بمادة أو مادتین 
  .درجة ٥٠الى  ٤٩درجة و   ٣٥لى ا ٣٤تجبر درجة : تاسعًا 

  :الجدول التالى یوضح توزیع درجات الرأفة :  عاشرا 
  نتیجة الطالب بعد تطبیق الرأفة  تطبیق الرأفة  حالة الطالب

من النھایة العظمى لمجموع %) ٢(  مستجد أو باق
للمادة  %) ١٥(الفرقة بحد أقصى 

  الواحدة

تتغیر نتیجة الطالب من راسب أو منقول 
ة أو مادتین الى النجاح بدون مواد بماد

  .أو منقول بمادة أو مادتین 
 - : القرار  

  .وافق مجلس الكلیة 
  

 :اعذار طالب الكلیة على النحو التالى :حادى عشر  
سبب  القسم/ الفرقة  الطالبة/اسم الطالب  م

 العذر
 القرار الفترة 

معوض عبدالسمیع  محمد  .١
 عطیة

  الفرقة الثانیة قسم التاریخ
 انتساب موجھ مستجد 

عذر 
 مرضى 

فصل دراسى أول 
العام الجامعى 

٢٠١٨/٢٠١٩ 

وافق مجلس 
 الكلیة

أسماء رمضان محمد سعد   .٢
 الفقى 

الرابعة قسم التاریخ   ةالفرق
 شعبة أثار مصریة  انتظام

عذر 
 اجتماعى

مادة تاریخ 
وحضارة الشرق 
االدنى القدیم  

 ١/١/٢٠١٩یوم 

وافق مجلس 
  الكلیة

  
 

الفرقة الرابعة قسم التاریخ    عاطف منصور ابراھیم  ندى  .٣
 شعبة أثار مصریة  انتظام

عذر 
 اجتماعى

مادة تاریخ 
وحضارة الشرق 
االدنى القدیم  

 ١/١/٢٠١٩یوم 

وافق مجلس 
  الكلیة

  
 

فارس  محمد عبد السمیع    .٤
  ابراھیم 

الفرقة الثانیة قسم جغرافیا 
  انتظام

عذر 
  اجتماعى

مادة جغرافیة 
یوم مناخیة 

١٣/١/٢٠١٩  

وافق مجلس 
  الكلیة

صابرین فتحى ابراھیم   .٥
  عبدالحمید

كانت مقیدة بالفرقة الرابعة 
قسماآلثار والدراسات 

عذر 
  اجتماعى

اعوام 
٢٠١٥/٢٠١٦  

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

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

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

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

 .  المستدامة للمجتمع

الیونانیة والرومانیة  
انتظام من الخارج عام 

٢٠١٥/٢٠١٦  

٢٠١٦/٢٠١٧  
٢٠١٧/٢٠١٨  

الخذ الرأى 
  القانونى 

  
  

  :الدراسات العلیاموضوعات :   سادسًا
  
  
لتسجیل درجة الماجستیر نظام  ٢/٢٠١٩/ ٤موافقة مجلس قسم اللغة العربیة بجلستھ المنعقدة فى :الموضوع  -١

البنى الحكائیة عند عبد :"وفاءمحمد على الداغر فى موضوع بعنوان / الساعات المعتمدة المقدمة من الطالبة 
  :بإشراف  ًانموذجأ) ى عشرین قصة حیاه محمد ف(التواب یوسف 

 جامعة دمنھور  –إیمان فؤاد بركات            أستاذ األدب العربى المساعد بكلیة اآلداب / د -
 جامعة دمنھور  –رانیا محمد عزیز نظمى     أستاذ الدراسات االسالمیة المساعد بكلیة اآلداب / د -

  .وافقت اللجنة : القرار 
 - : القرار  

  .لكلیة وافق مجلس ا
 

على منح درجة الماجستیر للطالب  ٢/٢٠١٩/ ٤موافقة مجلس قسم اللغة العربیة بجلستھ المنعقدة فى : الموضوع  -٢
:" مصطفى فتحى خلیفة النحراوى المسجل لدرجة الماجستیر فى اآلداب بنظام الساعات المعتمدة فى موضوع / 

 " التناص فى شعر مختار عیسى 
 أستاذ األدب العربى كلیة دار العلوم ،جامعة القاھرة    لى میدان    أیمن محمد ع/د  .أ:إشراف 

  جامعة دمنھور –المساعد كلیة اآلداب  بالغةأستاذ النقد وال        محمد محمود أبو على  / د                   
 .وقد أتمت الطالبة تصویبات لجنة المناقشة والحكم حسب افادة لجنة االشراف 

  .اللجنة  وافقت: القرار 
 - : القرار  

  .وافق مجلس الكلیة 
  

/ على منح درجة الدكتواره للطالب  ٢/٢٠١٩/ ٤موافقة مجلس قسم اللغة العربیة بجلستھ المنعقدة فى : الموضوع  -٣
الصورة الفنیة والتشكیل الجمالى فى :" ھشام فاروق رسالن فى اآلداب بنظام الساعات المعتمدة فى موضوع 

  )علیھ السالم (دراسة تطبیقیة فى قصة موسى  "القصة القرآنیة  
 كلیة اآلداب جامعة اإلسكندریة  أستاذ األدب العربى    فوزى سعد عیسى     / د.أ: إشراف 

  جامعة دمنھور –المساعد كلیة اآلداب  البالغة أستاذ النقد و   محمد محمود أبو على  / د               
 .اقشة والحكم حسب افادة لجنة االشراف وقد أتمت الطالبة تصویبات لجنة المن

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

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

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

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

 .  المستدامة للمجتمع

 - : القرار  
  .وافق مجلس الكلیة 

  
لطالبة على منح درجة الماجستیر ل ٢/٢٠١٩/ ٤موافقة مجلس قسم اللغة العربیة بجلستھ المنعقدة فى : الموضوع  -٤

قصص :" الساعات المعتمدة فى موضوع  لدرجة الماجستیر فى اآلداب بنظام ةالمسجلسماح عبدالعزیز عیساوى / 
  " األطفال فى األدب العربى الحدیث المكتبة الخضراء نموذجا دراسة تحلیلیة   

 أستاذ األدب العربى كلیة اآلداب  جامعة اإلسكندریة      فوزى سعد عیسى      / د.أ: إشراف 
  جامعة دمنھور –لمساعد كلیة اآلداب ا بالغةأستاذ النقد وال    محمد محمود أبو على / د                

 .وقد أتمت الطالبة تصویبات لجنة المناقشة والحكم حسب افادة لجنة االشراف 
  .وافقت اللجنة : القرار 
 - : القرار  

  .وافق مجلس الكلیة 
  

على تشكیل لجنة االمتحان  ٢/٢٠١٩/ ٤موافقة مجلس قسم اللغة العربیة بجلستھ المنعقدة فى : الموضوع  -٥
محمد محمد النجار المسجل لدرجة الدكتوارة فى اآلداب من قسم اللغة العربیة فى موضوع / تأھیلى للطالب ال

  :وتتكون اللجنة من " دراسة فى ضوء الدرس األسلوبى المعاصر " "اإلطناب باإلعتراض فى تفسیر الرازى :"
 رئیسًا                   معة دمنھورجا –المساعد كلیة اآلداب  النقد األدبىأستاذ     ایمان فؤاد بركات /د -
   مشرفًا    جامعة دمنھور –المساعد كلیة اآلداب  لبالغةأستاذ النقد وا   محمد محمود أبوعلى   / د -
  عضوًا    جامعة دمنھور –المساعد كلیة اآلداب  األدب األندلسىأستاذ   الشقرفى  شحاتھ  مروة/د -

  .وافقت اللجنة : القرار 
 - : القرار  

  .لس الكلیة وافق مج
  
على تشكیل لجنة االمتحان التأھیلى  ٢/٢٠١٩/ ٤موافقة مجلس قسم اللغة العربیة بجلستھ المنعقدة فى :الموضوع  -٦

الشعر :"فى اآلداب من قسم اللغة العربیة فى موضوع  هأحمد سمیر محمد عالم  المسجل لدرجة الدكتوار/ للطالب 
 :وتتكون اللجنة من )   –أمل دنقل  –نزار قبانى  –ح عبد الصبور صال" "العربى الحدیث بین الحریة وااللتزام 

                  جامعة دمنھور  –كلیة اآلداب المساعد  األدب العربى أستاذ     ایمان فؤاد بركات /د -
  رئیسًا

  عضوًا            جامعة دمنھور       –أستاذ االدب العربى المساعد كلیة اآلداب    أسماء شمس الدین / د -
             كلیة اآلداب جامعة دمنھور –والبالغة المساعد  دأستاذ النق  محمد محمود أبو على  /د -

 مشرفًا
  .وافقت اللجنة : القرار 
 - : القرار  

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

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

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

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

 .  المستدامة للمجتمع

 و تشكیل لجنة المناقشةإعادة  على ٢/٢٠١٩/ ٤موافقة مجلس قسم اللغة العربیة بجلستھ المنعقدة فى : الموضوع -٧
الصورة الفنیة :"بعنوان  لنیل درجة الدكتوراه  محمد محمود عبد الغنى الرامى فى الرسالة المقدمة/ للطالب م الحك

 : وتتكون اللجنة "  المتلقى على  االحسیة والنفسیة فى القرآن الكریم وأثرھ
                لشریفا جامعة األزھر –بكلیة البنات  العلوم اللغویة أستاذ            أبوزیدمبروك عطیة / د.أ -

 رئیسًا ومناقشًا
                               بكلیة اآلداب جامعة المنوفیة     النقد األدبى والبالغة  أستاذ     عید مھدى بلبع       / د.أ -

  مناقشًا
                    ھورجامعة دمنبكلیة التربیة المساعد  أستاذ األدب العربى                      بھلول أحمد سالم  / د -

  مشاركًا مشرفًا
                   بكلیة اآلداب جامعة دمنھورأستاذ األدب العربى المساعد        إیمان فؤاد بركات / د -

 مشرفًا
  .وافقت اللجنة : القرار 
 - : القرار  

  .وافق مجلس الكلیة 
 

 المناقشة والحكم على تشكیل لجنة  ٢٠١٩/ ٢/  ٤بجلستھ فى موافقة مجلس قسم اللغة العربیة : الموضوع  -٨
أیمن بدر ھویدى فى الرسالة المقدمة لنیل درجة الماجستیر نظام الساعات المعتمدة تخصص األدب والنقد / للطالب 

 :وتتكون اللجنة من " عناصر االبداع الفنى فى شعر السرى الرفاء : " فى موضوع بعنوان 
 جامعة اإلسكندریة   –و الشوارب  أستاذ األدب والنقد ورئیس قسم اللغة العربیة كلیة التربیة محمد مصطفى أب/ د.أ -

                                                                                                                                                                        
 )مشرفا ورئیسا (

    كلیة التربیة جامعة عین شمس     –أشرف محمود نجا             أستاذ األدب والنقد  / د.أ -
 ) عضوًا(  

                        جامعة اإلسكندریة  –زین الدین زكریا الشیخ       أستاذ األدب والنقد كلیة اآلداب / د.أ -
 )عضوا (

                                             بكلیة اآلداب جامعة دمنھورأستاذ األدب العربى المساعد إیمان فؤاد بركات            / د -
 ) مشرفا (

  .وافقت اللجنة : القرار 
 - : القرار  

  .وافق مجلس الكلیة 
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  :رسالة الكلیة 
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  :رؤیة الكلیة 
ة معتمدة تحتل تتطلع الكلیة إلى أن تكون مؤسسة تعلیمیة وبحثی

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

 .  المستدامة للمجتمع

  
  
على الخطة المقدمة  لتسجیل  ٢٠١٩/  ٢/  ٤غة العربیة بجلستھ المنعقدة فى موافقة مجلس قسم الل: الموضوع  -٩

فن : " عبد ربھ طاھر شوشان موسى  بعنوان / درجة الماجستیر نظام الساعات المعتمدة المقدمة من الطالب 
 : بإشراف " اإلبیجرام فى شعر أبى حیان األندلسى 

 جامعة دمنھور  –بكلیة اآلداب  –دب العربى المساعد أستاذ األ           إیمان فؤاد بركات    / د 
  بكلیة اآلداب جامعة دمنھور –مروة شحاتھ الشقرفى      أستاذ األدب األندلسى المساعد / د 

  .وافقت اللجنة : القرار 
 - : القرار  

  .وافق مجلس الكلیة 
  

على الخطة المقدمة من  ٢٠١٩ / ٢/  ٤موافقة مجلس قسم اللغة العربیة بجلستھ المنعقدة فى : الموضوع  -١٠
نسبیة اإللزام فى آیات االحكام من كتاب : " بعنوان للتسجیل لدرجة الماجستیر  خاطر عبد الرؤوف الفقى / الطالب 

 :دراسة بالغیة بإشراف ) سورة البقرة نموذجا (التحریر والتنویر لإلمام الطاھر بن عاشور 
 ، النقد جامعة المنوفیة البالغة و أستاذ         بلبع مھدى  عید /د.أ -
 .أستاذ الدراسات االسالمیة المساعد بكلیة اآلداب جامعة دمنھور      رانیا محمد نظمى  / د -

  .وافقت اللجنة : القرار 
 - : القرار  

  .وافق مجلس الكلیة 
  

على اعتماد جدول  ٢٠١٩/  ٢/  ٤موافقة مجلس قسم اللغة العربیة بجلستھ المنعقدة فى : الموضوع  -١١
 . ٢٠١٩اسات العلیا فصل الربیع الدر
  . أحیطت اللجنة علمًا: القرار 
 - : القرار  

  .أحیطت مجلس اللكلیة علمًا 
  

على قبول الطالب  ٢٠١٩/  ٢/  ٤موافقة مجلس قسم اللغة العربیة بجلستھ المنعقدة فى :  الموضوع  -١٢
 .لبًا طا ١٥و عددھم  ٢٠١٩المتقدمین لمرحلة الماجستیر والدكتواره فصل الربیع 

  .وافقت اللجنة : القرار 
  - : القرار  

  .وافق مجلس الكلیة 
  

 موضوعات قسم اللغة االنجلیزیة : ثانیا 
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  :رؤیة الكلیة 
ة معتمدة تحتل تتطلع الكلیة إلى أن تكون مؤسسة تعلیمیة وبحثی

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

 .  المستدامة للمجتمع

على رفع طلب للجنة   ٢٠١٩/  ١/ ١موافقة مجلس قسم اللغة االنجلیزیة بجلستھ المنعقدة فى: الموضوع  -١
،وذلك لحاجة  ٢٠٢٠ – ٢٠١٩من خریف  ایة الدراسات العلیا للموافقة على فتح  شعبة اللغویات والترجمة بد

 .خریجى القسم  
  .وافقت اللجنة  : القرار 
 - : القرار  

  .وافق مجلس الكلیة 
 

على اعتماد مقررات الماجستیر   ٢٠١٩ینایر  ١٦موافقة مجلس قسم اللغة اإلنجلیزیة بجلستھ فى  :الموضوع  -٢
 مستوى ثان  ٢٠١٩ – ٢٠١٨أدب انجلیزى فصل ربیع 

  .یطت اللجنة علمًا أح: القرار 
 - : القرار  

  .أحیط مجلس الكلیة علمًا
 

  :موضوعات قسم التاریخ  : ثالثا
مروة / للطالبة  المناقشة والحكمعلى تشكیل لجنة  ٢٠١٩/ ٢/ ٣موافقة مجلس قسم التاریخ بجلستھ فى : الموضوع  -١

لنیل درجة )  ١٩٧٠ – ١٩٢٣(صر الالجئون العرب إلى م:"مین خلیل فى الرسالة المقدمة بعنوان أالسید صالح 
بنظام الساعات  التاریخ الحدیث والمعاصر الماجستیر فى اآلداب من قسم التاریخ بنظام الساعات المعتمدة تخصص 

  :وتتكون اللجنة من : المعتمدة 
(          جامعة دمنھور –كلیة اآلداب  –أستاذ التاریخ الحدیث والمعاصر المتفرغ   صالح أحمد ھریدى / د.أ -

 ) ورئیسًا مشرفًا
جامعة األزھر   –أستاذ التاریخ الحدیث والمعاصر المتفرغ كلیة الدراسات االنسانیة     الھام محمد على ذھنى / د.أ -

  )مناقشًا(
لشئون   كلیة اآلداب جامعة دمنھورووكیل أستاذ التاریخ الحدیث والمعاصر     أحمد عبد العزیز عیسى / د .أ -

   التعلیم والطالب
                                                                                                                                                                                    
 )مناقشًا(
  .وافقت اللجنة  : القرار 
 -  :القرار  

  .وافق مجلس الكلیة 
  
  
درجة  شمھسمر حسن /على منح الطالبة  ٢٠١٩/ ٢/ ٣موافقة مجلس قسم التاریخ بجلستھ فى :الموضوع  -٢

تطور القضیة :"  بتقدیر جیدجدًا في موضوع الماجستیر فى اآلداب من قسم التاریخ  شعبة التاریخ الحدیث 
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  :رسالة الكلیة 
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  :رؤیة الكلیة 
ة معتمدة تحتل تتطلع الكلیة إلى أن تكون مؤسسة تعلیمیة وبحثی

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

 .  المستدامة للمجتمع

م بعد ان أتمت الطالبة التصویبات  ١٨٩٦ – ١٨٧٦د الحمید األرمنیة فى الدولة العثمانیة ابان حكم السلطان عب
 .المناقشة والحكم حسب افادة لجنة االشراف ابدتھا لجنة 

  .وافقت اللجنة  : القرار 
 - : القرار  

  .وافق مجلس الكلیة 
  

 لبنى محمود السعید أبو/ على منح الطالبة  ٢٠١٩/ ٢/ ٣موافقة مجلس قسم التاریخ بجلستھ فى :الموضوع  -٣
بنظام الساعات المعتمدة فى موضوع )شعبة التاریخ اإلسالمى(دراز درجة الماجستیر فى اآلداب من قسم التاریخ 

بعد ان اتمت الطالبة التصویبات )م ١٧١١ – ٩٦٩/  ٦٥٨ – ٣٥٨(المستحدثات خالل العصر الفاطمى :"
  .والحكم حسب افادة لجنة االشراف  ومالحظات التى ابداتھا لجنة المناقشة

  .وافقت اللجنة  : القرار 
 - : القرار  

  .وافق مجلس الكلیة 
 

عاطف عبد الحكیم  تھامى / على منح الطالب ٢٠١٩/ ٢/ ٣موافقة مجلس قسم التاریخ بجلستھ فى :الموضوع  -٤
بنظام الساعات المعتمدة ،فى ) شعبة التاریخ اإلسالمى (فى اآلداب من قسم التاریخ  الماجستیرحسین درجة 

وقد أتم  ) ١٢٨٦م -١٢٦٦ھـ/ ٦٨٥ -٦٦٤(الدور السیاسى والحضارى لغیاث الدین بلبن فى الھند ":موضوع 
 ..الطالب تصویبات لجنة الحكم والمناقشة حسب افادة لجنة االشراف

  .وافقت اللجنة  : القرار 
 - : القرار  

  .وافق مجلس الكلیة 
  

عالء رجب محمد ابراھیم / على منح الطالب ٢٠١٩/ ٢/ ٣موافقة مجلس قسم التاریخ بجلستھ فى :الموضوع  -٥
بنظام الساعات المعتمدة ،فى )  الوسیطشعبة التاریخ (فى اآلداب من قسم التاریخ  الدكتوراهدرجة  النحاس 
وقد أتم الطالب تصویبات  "  ه ٦١٢ –م  ١٢١٥یران الكنسى الرابع تاالبعاد السیاسیة فى مجمع الال:"موضوع 

  .وافقت اللجنة  : القرار  .حسب افادة لجنة االشرافلجنة الحكم والمناقشة 
 - : القرار  

  .وافق مجلس الكلیة 
لشعب الدراسات العلیا ل نتیجةعلى اعتماد  ٢٠١٩/ ٢/ ٣موافقة مجلس قسم التاریخ بجلستھ فى : الموضوع  -٦

 ).الحدیث والمعاصر  –االسالمى  –الوسیط  - القدیم( بالقسم األربعة 
  .جنة  وافقت الل: القرار 
 - : القرار  

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

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

 .  المستدامة للمجتمع

التخصصات  على قبول الطالب الجدد فى  ٢٠١٩/ ٢/ ٣موافقة مجلس قسم التاریخ بجلستھ فى : الموضوع  -٧
 –االسالمى  –الوسیط  -القدیم( ٢٠١٩للتخصصات األربعة  مرحلتى الماجستیر والدكتواره فصل الربیع األربعة ل

 .تقریر المرشدین االكادیمین بناًء على) الحدیث والمعاصر 
  .وافقت اللجنة  : القرار 

 - : القرار  
  .وافق مجلس الكلیة 

 
على اعتماد جداول المحاضرات للدراسات  ٢٠١٩/ ٢/ ٣موافقة مجلس قسم التاریخ بجلستھ فى : الموضوع  -٨

 .العلیا فى الشعب األربعة 
  .أحیطت اللجنة علمًا  : القرار 

 - : القرار  
  .لكلیة علمًاأحیط مجلس ا

  
للطالبة  المناقشة والحكم على تشكیل لجنة  ٢٠١٩/ ٢/ ٣موافقة مجلس قسم التاریخ بجلستھ فى : الموضوع  -٩

ھناء محمد أحمد بدوى فى الرسالة المقدمة منھا الستكمال متطلبات درجة الماجستیر فى اآلداب بنظام الساعات /
تطور الفكر السیاسى عند الخوارج خالل العصر : " بعنوان اإلسالمى ) شعبة التاریخ (المعتمدة قسم التاریخ 

 :وتتكون اللجنة من ) م ٨٤٧ – ٧٥٠/ ھـ  ٢٣٢ – ١٣٢) (دراسة تاریخیة (العباسى األول 
  أستاذ التاریخ والحضارة اإلسالمیة كلیة اآلداب  جامعة الزقازیق                سامیة مصطفى سعد   / د.أ -

 )ورئیسا   مناقشًا(
                   جامعة دمنھور  –أستاذ التاریخ والحضارة اإلسالمیة كلیة اآلداب              ابراھیم محمد مرجونة     /د.أ -

 ) مشرفا (
جامعة دمنھور  –أستاذ التاریخ والحضارة اإلسالمیة المساعد  كلیة اآلداب   أحمد محمد اسماعیل الجمال / د -

 ) مناقشا  (
  .نة  وافقت اللج: القرار 
 - : القرار  

  .وافق مجلس الكلیة 
  
  

على تشكیل لجنة الحكم والمناقشة للطالب  ٢٠١٩/ ٢/ ٣موافقة مجلس قسم التاریخ بجلستھ فى : الموضوع  -١٠
رجب محمد السید كریم  فى الرسالة المقدمة منھا الستكمال متطلبات درجة الماجستیر فى اآلداب بنظام الساعات /

من البعثة  ١(الدبلوماسیة السیاسیة فى صدر االسالم : " اإلسالمى بعنوان ) شعبة التاریخ (المعتمدة قسم التاریخ 
 :وتتكون اللجنة من )  م  ٦٦٢ – ٦١٠/ھجریة  ٤١ –
    أستاذ التاریخ والحضارة االسالمیة بكلیة دار العلوم جامعة المنیا                        محمد سید كامل   / د.أ -

 )  ورئیسا مناقشًا(
                  جامعة دمنھور  –أستاذ التاریخ والحضارة اإلسالمیة كلیة اآلداب              ابراھیم محمد مرجونة   / د.أ -

 ) مشرفا (
جامعة دمنھور  –أستاذ التاریخ والحضارة اإلسالمیة المساعد  كلیة اآلداب   أحمد محمد اسماعیل الجمال / د -

 ) مناقشا  (
  .فقت اللجنة  وا: القرار 
 - : القرار  
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  :رؤیة الكلیة 
ة معتمدة تحتل تتطلع الكلیة إلى أن تكون مؤسسة تعلیمیة وبحثی

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

 .  المستدامة للمجتمع

  .وافق مجلس الكلیة 
  

 : موضوعات قسم الجغرافیا : رابعا
ھبھ اهللا / على منح الطالبة  ٢٠١٩/ ٥/٢بجلستھ فى یوم الثالثاء الموافق  اموافقة مجلس قسم الجغرافی:الموضوع  -١

شاطىء اإلسكندریة (عنوان محمد عبد الصمد النمر درجة الماجستیر بعد أن أتمت التصویبات الخاصة برسالتھا ب
 ٥/١/٢٠١٩علما بأن المناقشة بتاریخ )دراسة فى  الجیوموفولوجیا التطبیقیة  –فیما بین رأسى أبو قیر والعجمى 

. 
  .وافقت اللجنة  : القرار 
 - : القرار  

  .وافق مجلس الكلیة 
  

على مد فترة  ٢٠١٩/ ٥/٢افق بجلستھ فى یوم الثالثاء المو اموافقة مجلس قسم الجغرافی:الموضوع :الموضوع  -٢
بناًء  م  ٢٠١٩اعتبارا من فبرایر )  نظام قدیم (والء فرج إبراھیم الفالح / التسجیل ستھ أشھر أستثنائیة للطالبة

 .على موافقة لجنة االشراف 
  .وافقت اللجنة  : القرار 
 - : القرار  

  .وافق مجلس الكلیة 
 

على تشكیل لجنة الحكم  ٢٠١٩/ ٥/٢فى یوم الثالثاء الموافق  بجلستھ اموافقة مجلس قسم الجغرافی:الموضوع  -٣
عمالة األطفال فى : "أحمد سعید السید إبراھیم والمسجل لدرجة الماجستیر فى موضوع بعنوان /والمناقشة للطالب 

 :وتتكون اللجنة من ) مركز أبو حمص دراسة فى جغرافیة السكان 
 مشرفًا(  بكلیة اآلداب جامعة دمنھورأستاذ ورئیس قسم الجغرافیا           عبد العظیم أحمد عبد العظیم / د.أ -

 ) ورئیسًا
                   جامعة دمنھور  –أستاذ الجغرافیا البشریة بكلیة اآلداب     عزت شلبى  الدین حسین عالء / د.أ -

 ) مشرفًا(
  جامعة دمیاط   –أستاذ جغرافیة السكان المساعد بكلیة اآلداب       جمال محمد السید ھنداوى/ د -

 ) مناقشًا(
     نصورة مأستاذ جغرافیا السكان المساعد بكلیة اآلداب جامعة ال        وائل عبد اهللا  / د  -

 ) مناقشًا(
  .وافقت اللجنة  : القرار 
 - : القرار  

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

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

 .  المستدامة للمجتمع

المناقشة على تشكیل لجنة  ٢٠١٩/ ٥/٢بجلستھ فى یوم الثالثاء الموافق  اموافقة مجلس قسم الجغرافی:الموضوع  -٤
: لدرجة الماجستیر فى موضوع بعنوان  ةوفاء محمود عبد المنعم أبو شوشة  والمسجل/للطالبة  والحكم 

وتتكون " دراسة الجیومورفولوجیا التطبیقیة –االصطناعیة فیما بین میناء الصید بالمعدیة وفرع دمیاط  ءالموانى"
 : لجنة من

             بكلیة اآلداب جامعة دمنھوراذ الجیومورفولوجیا ستأ    محمد مجدى تراب/ د.أ -
 ) ورئیسًا مناقشًا(

                             بكلیة اآلداب جامعة دمنھورأستاذ الجیومورفولجیا      ماجد محمد شعلة / د.أ -
 ) مشرفًا(

ماعیة بكلیة التربیة جامعة بقسم العلوم االجتالجیومورفولجیا أستاذ           مدحت سید أحمد األنصارى / د.أ -
 ) مشرفًا( دمنھور

                           عبد الرازق بسیونى الكومى رضوان أستاذ الجیومورفولوجیا المساعد بكلیة اآلداب جامعة طنطا/ د -
 ) مناقشًا(

  .وافقت اللجنة  : القرار 
 - : القرار  

  .وافق مجلس الكلیة 
 

 نتیجةعلى أعتماد  ٢٠١٩/ ٥/٢افیة بجلستھ فى یوم الثالثاء الموافق موافقة مجلس قسم الجغر: الموضوع  -٥
 .  ٢٠١٩/  ٢٠١٨الدراسات العلیا فصل الخریف 

  .وافقت اللجنة  : القرار 
 - : القرار  

  .وافق مجلس الكلیة 
  

 :قسم االجتماع: خامسا 
ع المقررات الدراسیة على اعتماد توزی ٢/٢٠١٩/ ٤موافقة مجلس قسم االجتماع بجلستھ فى : الموضوع    -١

 . ٢٠١٩للدراسات العلیا فصل الربیع 
  .وافقت اللجنة  : القرار 
 - : القرار  

  .وافق مجلس الكلیة 
  
على اعتماد نتیجة الدراسات العلیا فصل  ٢/٢٠١٩/ ٤موافقة مجلس قسم االجتماع بجلستھ فى : الموضوع  -٢

 . ٢٠١٨لعام ) دكتواره  –ماجستیر (الخریف 
  .ت اللجنة  وافق: القرار 
 - : القرار  

  .وافق مجلس الكلیة 
  
بشأن نتجیة فحص أوراق الطالب المتقدمین  ٢/٢٠١٩/ ٤خطاب مجلس قسم االجتماع بجلستھ فى :الموضوع  -٣

 .فصل الربیع) دكتواره  –ماجستیر (الدراسات العلیا ببرنامج علم االجتماع بلأللتحاق 
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  :رؤیة الكلیة 
ة معتمدة تحتل تتطلع الكلیة إلى أن تكون مؤسسة تعلیمیة وبحثی

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

 .  المستدامة للمجتمع

  .وافقت اللجنة  : القرار 
 - : القرار  

  .مجلس الكلیة وافق 
 

طالب التكمیلى لعام على اعتماد نتیجة امتحان  ٢/٢٠١٩/ ٤موافقة مجلس قسم االجتماع بجلستھ فى : الموضوع  -٤
٢٠١٩ – ٢٠١٨ . 

  .وافقت اللجنة  : القرار 
 - : القرار  

  .وافق مجلس الكلیة 
  
/ كم والمناقشة للطالبة على تشكیل لجنة الح ٢/٢٠١٩/ ٤موافقة مجلس قسم االجتماع بجلستھ فى :الموضوع  -٥

األبعاد السوسیولوجیة لظاھرة االرھاب :"شیماء محمد تیمور أحمد الولیلى فى الرسالة المقمة منھا بعنوان 
وذلك ضمن متطلبات الحصول على درجة " دراسة استطالعیة حول اتجاھات الرأى نحو األرھاب  –وتبعاتھا االمنیة

 :على النحو التالى  الحكم والمناقشةمعتمدة وتتكون لجنة الدكتواره فى اآلداب بنظام الساعات ال
       جامعة طنطا    –أستاذ علم االجتماع بكلیة اآلداب    حسن إبراھیم عید    / د.أ -

 ) ورئیسًا مناقشًا(
                      عمید المعھد العالى للخدمة االجتماعیة بدمنھور   عماد حمدى داود   / د .أ -

 )مناقشًا(
                                         أستاذ علم االجتماع المساعد بكلیة اآلداب جامعة دمنھور    أحمد بیومى مجدى / د -

  ) مشرفًا(
  .وافقت اللجنة  : القرار 
 - : القرار  

  .وافق مجلس الكلیة 
  
أحمد محمد  /على الخطة المقدمة من الطالب  ٢/٢٠١٩/ ٤موافقة مجلس قسم االجتماع بجلستھ فى :الموضوع -٦

االسھامات النظریة : " عطیة بھیتھ الستكمال متطلبات درجة الماجستیر بنظام الساعات المعتمدة تحت عنوان 
 :دراسة تحلیلیة نقدیة بإشراف " والمنھجیة النتونى جیدنز فى علم االجتماع 

  ھور محمود عبد الحمید حمدى  أستاذ علم االجتماع المساعد بكلیة اآلداب  جامعة دمن/ د -
 حمدى على أحمد أستاذ علم االجتماع المساعد بكلیة اآلداب  جامعة دمنھور / د -

  .وافقت اللجنة  : القرار 
 - : القرار  

  .وافق مجلس الكلیة 
  

/ للطالبة  المناقشة والحكم على تشكیل لجنة  ٢/٢٠١٩/ ٤موافقة مجلس قسم االجتماع بجلستھ فى : الموضوع  -٧
االبعاد االجتماعیة المرتبطة باالقتصاد غیر :" ل ،فى الرسالة المقدمة منھا بعنوان آالء منصور عبد الفتاح رحا

للحصول على درجة الماجستیر " دراسة تطبییقیة بمدینة دمنھور محافظة البحیرة :الرسمى فى المجتمع المصرى 
  : وتتكون اللجنة من " بنظام الساعات المعتمدة 

 ) رئیسًاو  مناقشًا(      جامعة دمنھور  –الجتماع المساعد أستاذ علم ا   السید شحاتھ السید / د -
                         محمود عبد الحمید حمدى  أستاذ علم االجتماع المساعد بكلیة اآلداب  جامعة دمنھور/ د -

 ) مشرفًا(
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  :رؤیة الكلیة 
ة معتمدة تحتل تتطلع الكلیة إلى أن تكون مؤسسة تعلیمیة وبحثی

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

 .  المستدامة للمجتمع

                     جامعة االسكندریة -استاذ علم االجتماع المساعد     محمد على البدوى / د -
 ) مناقشًا(

                       أستاذ علم االجتماع المساعد بكلیة اآلداب  جامعة دمنھور      حمدى على أحمد / د -
 ) مشرفًا(

  .وافقت اللجنة  : القرار 
 - : القرار  

  .وافق مجلس الكلیة 
  

  :قسم الفلسفة : سادسا

على أعتماد نتجیة الدراسات العلیا نظام  ٢٠١٩/  ٢/  ٣ى موافقة مجلس قسم الفلسفة بجلستھ ف:الموضوع  -١
 .٢٠١٩– ٢٠١٨الساعات المعتمدة لطالب الماجستیر والدكتواره لفصل الخریف 

  .وافقت اللجنة  : القرار 
 - : القرار  

  .وافق مجلس الكلیة 
  

للدراسات العلیا بنظام  على قبول تسجیل الطالب المتقدمین ٢٠١٩/  ٢/  ٣موافقة مجلس قسم الفلسفة بجلستھ فى  -٢
 .شعبة الفلسفة وتاریخھا  ٢٠١٩الساعات المعتمدة مرحلة الماجستیر لفصل الربیع 

  .وافقت اللجنة  : القرار 
 - : القرار  

  .وافق مجلس الكلیة 
  
 موضوعات قسم اآلثار والدراسات الیونانیة والرومانیة : سابعا  -٣

عتماد اعلى  ٢٠١٩/  ٢/  ٧الیونانیة والرومانیة بجلستھ فى موافقة مجلس قسم اآلثار والدراسات : الموضوع  -١
 .لطالب المسجلین لدرجتى الماجستیر والدكتواره  ٢٠١٩مقررات فصل الربیع 

  .وافقت اللجنة  : القرار 
 - : القرار  

  .وافق مجلس الكلیة 
  
على قبول  ٢٠١٩/  ٢ / ٧ى موافقة مجلس قسم اآلثار والدراسات الیونانیة والرومانیة بجلستھ ف:الموضوع  -٢

 .الماجستیر والدكتواره مرحلتى ل ٢٠١٩بفصل الربیع الطالب 
  .وافقت اللجنة  : القرار 

 - : القرار  
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  :رؤیة الكلیة 
ة معتمدة تحتل تتطلع الكلیة إلى أن تكون مؤسسة تعلیمیة وبحثی

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

 .  المستدامة للمجتمع

  .وافق مجلس الكلیة 
  
على منح  ٢٠١٩/  ٢/  ٧موافقة مجلس قسم اآلثار والدراسات الیونانیة والرومانیة بجلستھ فى : الموضوع  -٣

بعد ان " تصویر العبید فى الفن الیونانى : " درجة الماجستیر فى موضوعھ خلود محمد فخرى ناصر /  ةالطالب
  ..التى طرحتھا لجنة المناقشة والحكم حسب افادة لجنة االشراف اتمت الطالبة التصوبیات 

  .وافقت اللجنة  : القرار 
 - : القرار  

  .وافق مجلس الكلیة 
  

  :مایستجد من أعمال 
د عید على البكر الذى یلتمس فیھ استكمال الدراسة بدرجة الماجستیر بقسم محم/ الطلب المقدم من الطالب  -١

،حیث یقوم بإعادة جمیع المقررات التى  ٢٠١٩الیونانیة والرومانیة اعتبارا من فصل الربیع والدراسات اآلثار 
   ٢٠١٢قام بدراستھا من قبل فى فصل الخریف 

  وافقت اللجنة  :القرار
 - : القرار  

  .لیة وافق مجلس الك
  

  
على تشیكل لجنة الحكم  ٢/٢٠١٩/ ٧و الدراسات الیونانیة والرومانیة بجلستھ فى  موافقة مجلس قسم اآلثار -٢

صالح الصابر عبد المطلب محمد لنیل درجة الماجستیر فى اآلداب بنظام الساعات المعتمدة فى / والمناقشة للطالب 
  "دراسة أثریة  –النیل فى العصرین البطلمى والرومانى  أھم المدن الواقعة على الفرع الكانوبى لنھر:"موضوع 

 :والتشكیل على النحو التالى 
      جامعة دمنھور  –أستاذ اآلثار والدراسات الیونانیة والرومانیة بكلیة اآلداب  عبیر عبد المحسن قاسم  / د.أ -

  ) ومشرفًا رئیسًا(
                    جامعة دمنھور  –یونانیة والرومانیة بكلیة اآلداب أستاذ اآلثار والدراسات ال     سماح محمد الصاوى / د.أ -

 ) مناقشًا(
                     جامعة دمنھور  –أستاذ اآلثار والدراسات الیونانیة والرومانیة بكلیة اآلداب                حسام المسیرى  / د .أ -

 ) مناقشًا(
                                                                یر الشئون األثریة بمنطقة آثار البحیرة مد                   أحمد الخرادلى  / د -

 ) مشاركًا مشرفًا(
  .وافقت اللجنة  : القرار 
 - : القرار  

  .وافق مجلس الكلیة 
 

تكمیلى للدراسات العلیا بالقسم على اعتماد نتجیة طالب ال ٢٠١٩/  ٢/  ٣موافقة مجلس قسم الفلسفة بجلستھ فى  -٣
 . ٢٠١٩/  ٢٠١٨للعام الجامعى 

  .وافقت اللجنة  : القرار 
 - : القرار  

  .وافق مجلس الكلیة 
 

على قبول الطالب المتقدمین لدرجة الماجستیر  ٢٠١٩/  ٢/  ١٢بجلستھ الطارئة فى  اموافقة مجلس قسم الجغرافی -٤
 . ٢٠١٩فصل الربیع 

  .وافقت اللجنة  : القرار 
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  :رؤیة الكلیة 
ة معتمدة تحتل تتطلع الكلیة إلى أن تكون مؤسسة تعلیمیة وبحثی

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

 .  المستدامة للمجتمع

 - : القرار  
  .وافق مجلس الكلیة 

  

  :العالقات الثقافیة والخارجیة موضوعات :  سابعًا
  
ي احاطة     ٣/٢/٢٠١٩كتاب مجلس قسم التاریخ بجلستھ المنعقدة بتاریخ  .١ دكتورة بشأن موافقة القسم عل ان ـایم  /ال

ن است   /الدكتورةالوي  وـــخ ي البحث    شیماء البنا بمجموعة ورش عمل طالب الفرقة الثانیة ع ا ف خدام التكنولوجی
  العلمي بشكل تطوعي داخل سفارة المعرفة 

  :القرار
  أحیطت اللجنة علمًا

 - : القرار  
  .أحیط مجلس الكلیة علمًا 

  
مجدي تراب محمد   ٠د٠بشأن الطلب المقدم من ا  ٥/٢/٢٠١٩كتاب مجلس قسم الجغرافیا بجلستھ المنعقدة بتاریخ  .٢

المانیا اللقاء محاضرة في مؤتمر الجیومورفولوجیین الشباب وذلك خالل الفترة بخصوص الموافقة علي سفره الي 
 .علي اال تتحمل الجامعة ایة نفقات  ٢٠١٩مایو  ١٩-١٧من 

  :القرار
  .وافقت اللجنة

 - : القرار  
  .وافق مجلس الكلیة 

  
دالعظیم   عبد ٠د٠بشأن اشتراك ا  ٥/٢/٢٠١٩كتاب مجلس قسم الجغرافیا بجلستھ المنعقدة بتاریخ  .٣ د عب العظیم احم

 .مع اقسام التاریخ ، والدراسات الیونانیة والرومانیة ، وقسم االثار لتفعیل الدراسات البینیة
  :القرار

  وافقت اللجنة
 - : القرار  

  .وافق مجلس الكلیة 
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=========================================================  

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

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

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

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

 .  المستدامة للمجتمع

ن     ٤/٢/٢٠١٩كتاب مجلس قسم اللغة العربیة وادابھا بجلستھ المنعقدة بتاریخ  .٤ دم م د   ٠د٠ابشأن الطلب المق محم
ي الممارسة   " ومشاركتھ ببحث بعنوان " بین التأصیل واالنجاز " محمود ابوعلي لحضور مؤتمر  اثر الشفاھیة ف

 .٢٠١٩فبرایر   ٢٨ - ٢٧الفترة من فى بدولة الجزائر " نموذجًاأالنصیة ، تناصات مدونة الشعر الجاھلي 
  :القرار

  وافقت اللجنة
 - : القرار  

  .وافق مجلس الكلیة 
  
اریخ     الفلسفة كتاب مجلس قسم  .٥ دة بت تھ المنعق أن    ٢/١/٢٠١٩بجلس ریم ا بش ة      ٠د٠تك یس الجامع الح رئ د ص عبی

 . رشا محمود رجب لحصول الجامعة علي المركز االول في التصحیح االلكتروني/ للدكتورة 
  :القرار

  أحیطت اللجنة علمًا
 - : القرار  

  .أحیط مجلس الكلیةعلمًا
 

م االث  .٦ س قس اب مجل اریخ  كت دة بت تھ المنعق ة  بجلس ة والرومانی ات الیونانی دعوة  ٧/٢/٢٠١٩ار والدراس أن ال بش
طرق " حنان الشافعي بمناسبة الیوم العالمي للغة الیونانیة وحضورھا ندوة المركز بعنوان  ٠د٠الموجھة للسیدة ا

ة ال   دریس اللغ ة  ومناھج ت طوطالیس      "یونانی ة ارس ة بجامع ات الیونانی د الدراس اء      ، معھ وم االربع دت ی ي عق والت
 .بالمركز القومي للترجمة  ٢٠١٩فبرایر  ٦الموافق 

  :القرار
  أحیطت اللجنة علمًا

 - : القرار  
  .أحیط مجلس الكلیةعلمًا

  
اریخ    .٧ دة بت تھ المنعق ة  بجلس ة والرومانی ات الیونانی ار والدراس م االث س قس اب مجل دعوة  ٧/٢/٢٠١٩كت أن ال بش

طرق " الصاوي بمناسبة الیوم العالمي للغة الیونانیة وحضورھا ندوة المركز بعنوان  سماح ٠د٠الموجھة للسیدة ا
ة ال دریس اللغ اھج ت ة ومن اء  "یونانی وم االربع دت ی ي عق طوطالیس والت ة ارس ة بجامع ات الیونانی د الدراس ، معھ

 .بالمركز القومي للترجمة  ٢٠١٩فبرایر  ٦الموافق 
  أحیطت اللجنة علمًا:القرار
  - :  القرار 

  .أحیط مجلس الكلیةعلمًا
  
اریخ    .٨ دة بت تھ المنعق ة  بجلس ة والرومانی ات الیونانی ار والدراس م االث س قس اب مجل دعوة  ٧/٢/٢٠١٩كت أن ال بش

وان          ٠د٠الموجھة للسیدة ا ز بعن دوة المرك ورھا ن ة وحض ة الیونانی المي للغ وم الع رق  " عبیر قاسم بمناسبة الی ط
ة ال  دریس اللغ اھج ت ة ومن اء     یونانی وم االربع دت ی ي عق طوطالیس والت ة ارس ة بجامع ات الیونانی د الدراس ، معھ

 .بالمركز القومي للترجمة  ٢٠١٩فبرایر  ٦الموافق 



    

                                                                                                                                               
        Damanhur universityجامعة دمنھور                                                                                                                         
          Faculty of Art                                                    كلیة اآلداب                                                                            

                                                         
  

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

  :رسالة الكلیة 
وم اإلنسانیة   تقدم الكلیة خدمة تعلیمیة وبحثیة متمیزة ترقى إلى م اییر         ستوى التمیز واإلبداع في مجال اآلداب والعل ى مع تنادًا إل ا اس ًا و إقلیمی ى سوق العمل محلی ف
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  :رؤیة الكلیة 
ة معتمدة تحتل تتطلع الكلیة إلى أن تكون مؤسسة تعلیمیة وبحثی

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

 .  المستدامة للمجتمع

  :القرار
  أحیطت اللجنة علمًا

 - : القرار  
  .أحیط مجلس الكلیةعلمًا

  
اریخ    .٩ دة بت تھ المنعق ة  بجلس ة والرومانی ات الیونانی ار والدراس م االث س قس اب مجل ور  ٧/٢/٢٠١٩كت أن حض بش

دكتورة   افعي  / السیدة االستاذة ال ان الش اع          -حن ة اجتم ة بالكلی ة والرومانی ات الیونانی ار والدراس االستاذ بقسم االث
ة  " مشروع  ن        " التدریب وبناء القدرات في علم الدراسات المتحفی رة م ي الفت ك ف ا وذل ت ببلجیك ف ماریمون بمتح

  :تحاد االوروبي بعنوان التابع لمشروع اال  ٢٠١٩مارس  ٢٨-٢٧
Edu – Education and capacity Building in museum studies must 

574109 – EPP – 1-2016 – EG – EPPKA2 – CBHE – JP  
  دون ان تتحمل الجامعة أیة نفقات

  :القرار
  .وافقت اللجنة

 - : القرار  
  .وافق مجلس الكلیة 

  
اریخ   كتاب مجلس قسم االثار والدراسات الیونانی .١٠ دة بت ور    ٧/٢/٢٠١٩ة والرومانیة  بجلستھ المنعق أن حض بش

دكتورة   تاذة ال یدة االس اوي / الس د الص ة    -سماح محم ة بالكلی ة والرومانی ات الیونانی ار والدراس م االث االستاذ بقس
لفترة بمتحف ماریمونت ببلجیكا وذلك في ا" التدریب وبناء القدرات في علم الدراسات المتحفیة " اجتماع مشروع 

  :التابع لمشروع االتحاد االوروبي بعنوان   ٢٠١٩مارس  ٢٨-٢٧من 
Edu – Education and capacity Building in museum studies must 

574109 – EPP – 1-2016 – EG – EPPKA2 – CBHE – JP  
  دون ان تتحمل الجامعة أیة نفقات

  :القرار
  .وافقت اللجنة

 - : القرار  
  . وافق مجلس الكلیة

  
اریخ    .١١ دة بت ور    ٧/٢/٢٠١٩كتاب مجلس قسم االثار والدراسات الیونانیة والرومانیة  بجلستھ المنعق أن حض بش

االستاذ بقسم االثار والدراسات الیونانیة والرومانیة بالكلیة اجتماع مشروع  -عبیر قاسم/ السیدة االستاذة الدكتورة 
ن        " ة التدریب وبناء القدرات في علم الدراسات المتحفی"  رة م ي الفت ك ف ا وذل ت ببلجیك ف ماریمون  ٢٨-٢٧بمتح

  :التابع لمشروع االتحاد االوروبي بعنوان   ٢٠١٩مارس 
Edu – Education and capacity Building in museum studies must 

574109 – EPP – 1-2016 – EG – EPPKA2 – CBHE – JP  
  دون ان تتحمل الجامعة أیة نفقات

  :القرار
  .اللجنةوافقت 
 - : القرار  

  .وافق مجلس الكلیة 
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  :رسالة الكلیة 
وم اإلنسانیة   تقدم الكلیة خدمة تعلیمیة وبحثیة متمیزة ترقى إلى م اییر         ستوى التمیز واإلبداع في مجال اآلداب والعل ى مع تنادًا إل ا اس ًا و إقلیمی ى سوق العمل محلی ف
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  :رؤیة الكلیة 
ة معتمدة تحتل تتطلع الكلیة إلى أن تكون مؤسسة تعلیمیة وبحثی

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

 .  المستدامة للمجتمع

  
اریخ    .١٢ دة بت ور    ٧/٢/٢٠١٩كتاب مجلس قسم االثار والدراسات الیونانیة والرومانیة  بجلستھ المنعق أن حض بش

دكتورة     تاذة ال یدة االس م  / الس ر قاس د          -عبی ة  باح ة بالكلی ة والرومانی ات الیونانی ار والدراس م االث تاذ بقس االس
راث    " وذلك بعنوان  ٢٠١٩وربي ایراسموس بالس في دورة فبرایر مشروعات االتحاد اال یم الت اعادة صیاغة تعل

 .لعمل دبلوم وماجستیر بمجال تعلم التراث تابع لقسم االثار والدراسات الیونانیة والرومانیة" في مصر 
  :القرار

  .وافقت اللجنة
  - : القرار  

  .وافق مجلس الكلیة 
  

رقی   .١٣ ات الش اریخ    كتاب مجلس قسم اللغ دة بت دكتور     ٥/٢/٢٠١٩ة  بجلستھ المنعق ور السید ال د  / بشأن حض احم
 ٢٠١٩ینایر  ٣٠بمقر ادارة الجامعة في     scivalعطیة حمیدة ورشة عمل الستعراض برنامج

  :القرار
  .أحیطت اللجنة علمًا

 - : القرار  
  .أحیط مجلس الكلیةعلمًا

  
اریخ   .١٤ دة بت دكتور     ٤/٢/٢٠١٩ كتاب مجلس قسم االجتماع  بجلستھ المنعق ور السید ال د شحاتھ   / بشأن حض خال

وان        اركتھ ببحث بعن ا ومش ة طنط ة االداب جامع ي     " المؤتمر الدولى االول لكلی ة الفوض ة وثقاف ة الحزبی  –التعددی
 ٢٠١٩فبرایر  ٢٧-٢٥في الفترة من " یونیو  ٣٠دراسة في مفھوم االعتدال السیاسي بعد 

  .وافقت اللجنة:القرار
 - : القرار  

  .وافق مجلس الكلیة 
م  .١٥ س قس اب مجل ي كت دة ف تھ المنعق اع بجلس دكتور  ٤/٢/٢٠١٩االجتم ن ال دم م رح المق ى المقت ة عل / بالموافق

ق     وم واحد المواف وان   ٢٤/٤/٢٠١٩حمدى على أحمد لعقد ندوة علمیة بالقسم لمدة ی ل     : بعن ي ظ اع ف م االجتم عل
ي     نأعلم االجتماع الرقمى ( التحول للمجتمع الرقمى  ا ف دوة و محاورھ موذجًا على أن تقدم المقترحات الخاصة بالن

 . ٢٠١٩موعد أقصاه جلسة مجلس شھر مارس 
  :القرار

  .وافقت اللجنة
 - : القرار  

  .وافق مجلس الكلیة 
  

م    .١٦ س قس ي     كتاب مجل دة ف تھ المنعق اع بجلس دكتورة     ٤/٢/٢٠١٩االجتم ى اشتراك ال ة عل د   / بالموافق حر احم س
وان  فتحى بلبع ببحث تح رى       ( ت عن ع المص ي المجتم اعى ف ن االجتم ر واألم ع و رؤى المستقبل    –الفق ي  ) الواق ف

وطن   " المؤتمر الدولى الثانى لكلیة اآلداب جامعة قناة السویس بعنوان  ي ال المخاطر ومشكالت األمن االجتماعى ف
 .٢٠١٩مارس    ٤  - ٣الفترة من " تحدیات الواقع واستشراق المستقبل / العربى 

  :القرار
  .وافقت اللجنة

 - : القرار  
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  :رسالة الكلیة 
وم اإلنسانیة   تقدم الكلیة خدمة تعلیمیة وبحثیة متمیزة ترقى إلى م اییر         ستوى التمیز واإلبداع في مجال اآلداب والعل ى مع تنادًا إل ا اس ًا و إقلیمی ى سوق العمل محلی ف
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  :رؤیة الكلیة 
ة معتمدة تحتل تتطلع الكلیة إلى أن تكون مؤسسة تعلیمیة وبحثی

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

 .  المستدامة للمجتمع

  .وافق مجلس الكلیة 
  

 :صابر محمد صادق  المدرس بقسم اآلثار بالكلیة بشأن مشاركتھ في ورش العمل التالیة / الدكتوركتاب  .١٧
آلیات دعم و تطویر المشاركة المؤسسیة بین كلیة التربیة و محیطھا الحیوى : "المشاركة في ورش عمل بعنوان  -

 .بكلیة التربیة  ٢٠١٩ینایر  ٢٠حد الموافق وذلك یوم األ" بحیرة بمحافظة ال
وذلك بالتعاون مع بنك   Elsevier التاربع لمؤسسة    " SciVal  المشاركة في ورشة عمل التعریف ب برنامج  -

 . بقاعة الفیدیو كونفرنس بمبنى ادارة الجامعة ٢٠١٩ینایر  ٣٠یوم األربعاء الموافق   EKB المعرفة المصرى 
  :القرار

  .أحیطت اللجنة علمًا 
 - : القرار  

  .أحیط مجلس الكلیةعلمًا
  
  

  :موضوعات المكتبة  : امنًا ث
  
  .التصدیق علي الجلسة السابقة .١

  .تم التصدیق علیھا: القرار 
علي توصیة لجنة  ٢٩/١٢/٢٠١٨بشأن موافقة مجلس الجامعة بجلستھ المنعقده في ) ١٣٦(الخطاب الوارد برقم  .٢

لكل كلیة من صندوق الخدمة التعلیمیة الخاص ) ّاالف جنیة  ١٠( الجامعیة بالموافقة علي تخصیص مبلغ  المكتبات
بكل كلیة من كلیات الجامعة لشراء الكتب والمراجع وفي حالة عدم توافرالمبلغ بالصندوق یتم الصرف من الموازنھ 

وكیل الكلیة للدراسات العلیا / د .السید أ وتشكیل لجنة لإلشراف علي شراء الكتب والمراجع بكل كلیة برئاسة
  .والبحوث 

الموافقة علي الشراء مع توزیع المبلغ علي األقسام العلمیة علي النحو التالي مع التوصیة بتشكیل لجنة : القرار 
 الموسوعة القبطیة وأھم جزء شراءلوالدراسات الیونانیة والرومانیة الشراء والفحص وتوصي اللجنة قسم األثار 

  .بالموسوعة الجزء الخاص بالفھرس وذلك لكونھا تخدم ثالث أقسام 
  )  ١٥٠٠(       قسم الفلسفة                   .١
 )  ١٥٠٠(       قسم اللغة اإلنجلیزیة          .٢
 ) ١٥٠٠(       قسم اللغة العربیة             .٣
 ) ١٥٠٠(       قسم اإلجتماع                           .٤
 ) ٣٠٠٠(     اني والروماني      قسم األثار الیون .٥
 ) ١٠٠٠(      قسم الجغرافیا                          .٦

 - : القرار  
  .مخاطبة األقسام العلمیة العداد الخطابات في ھذا الشأن 

  
 )المكتبة الرقمیة ( إقامة ورش عمل داخل المكتبة لتدریب طلبة الكلیة وطلبة الدراسات العلیا علي البرنامج الرقمي  .٣

لعمل ) بنك المعرفة ( وذلك لسرعة الوصول إلي الكتب والمراجع لتوفیر الجھد والوقت وایضا لتدریب الطلبة علي 
وھي أن نحقق الریادة والتمیز من خالل ) الرؤیة ( حساب علیھ لكل طالب لعمل األبحاث المطلوبھ وذلك لنصل الي 
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  :رسالة الكلیة 
وم اإلنسانیة   تقدم الكلیة خدمة تعلیمیة وبحثیة متمیزة ترقى إلى م اییر         ستوى التمیز واإلبداع في مجال اآلداب والعل ى مع تنادًا إل ا اس ًا و إقلیمی ى سوق العمل محلی ف

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

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

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

 .  المستدامة للمجتمع

لذلك سوف نقوم بالتعاون مع مسؤل البوابة اإللكترونیة  أ  .منظومة جامعیة رقمیة ، ذكیة ومعرفیة بمعاییر عالمیة 
تصمیم صفحة تحتوي علي البرنامج الرقمي للبحث علي الكتب والمراجع بشكل مباشر كیرلس سامي لعمل / 

یستطیع من خاللھا الباحث الوصول بشكل سریع الي ما یطلبة من داخل المكتبة وأیضا تصمیم صفحة تحتوي علي 
عمل الحساب  الخاص بكل طالب إلستخدامھ فیما بعد لغرض البحث ، كل ذلك في صوة خطوات مبسطھ بنك المعرفة ل

من لذلك ستكون الكلیة  ھفي زیادة التفاعل علي موقع الكلیة ونتیج سیساھم علي  الموقع الرسمي لكلیة األداب مما 
  .أول الكلیات التي تقدم خدمات رقمیة متمیزة للمستفیدین 

  :القرار 
  .النجا مع تقدیم الشكر لسیادتھ ھاني أبو . قت اللجنة علي مقترح أواف

 - : القرار  
  .وافق مجلس الكلیة 

  
  

  :  خدمة المجتمع وتنمیة البیئة موضوعات :   تاسعًا 
  

  :موضوعات االحاطة والتصدیق : أوال 
  الموضوعات التى طرحت فى لجنة خدمة المجتمع وشئون البیئة بالجامعة -١
 محضر الجلسة السابقةالتصدیق على  -٢

 .تم التصدیق: القرار 
 : موضوعات اللجنة: ثانیا 

تنظیف االطمئان على سیر العملیة التعلیمیة بالكلیة للفصل الدراسى الثانى مع التنبیھ على عمال النظافة بضروره  .١
 . المدرجات ودورات المیاه بصفھ دائمھ 

 :القرار 
  .أحیطت اللجنة علما

 - : القرار  
  س الكلیةعلمًاأحیط مجل

  
بوضع تصور لخطة تطویر الكلیة  ٢٠١٩/  ١/ ١٢تم ارسال خطابات إلى الساده رؤساء األقسام العلمیة بتاریخ  .٢

والجامعة فى مجال خدمة المجتمع وزیادة موارد الكلیة والجامعة والیمان اللجنة بضروره ان تنسبق الخطة من 
ئة التدریس ورؤساء االقسام العلمیة تقدیم العون راجین من داخل االقسام العلمیة نھیب  من الساده أعضاء ھی

  .مجلس الكلیة  تعضید  المقترح 
 : القرار 

  .مخاطبة االقسام العلمیة للمرة الثانیة مع اعتبار الموضوع ھام وعاجل 
 - : القرار  

  .أفاد رؤساء األقسام بعدم ورود خطابات في ھذا الشأن 
  
الجامعة بشأن اعداد مقترح خطة لمواجھھ الشائعات واالخبار الكاذبة عن الجامعة مناقشة الخطاب الوارد من إدارة  .٣

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

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

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

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

 .  المستدامة للمجتمع

رئیس الجامعة أو ماینوب عن سیادتھ لحضور الندوه / ترى اللجنة عمل ندوه كل شھر بحضور معالى االستاذ الدكتور 
  .للرد  على التساؤالت والشائعات 

 - : القرار  
  .ط مجلس الكلیةعلمًاأحی
  
ماجد محمد شعلة بضروره االنتھاء من االطلس االثرى الرقمى لمحافظة / المقترح المقدم من األستاذ الدكتور  .٤

  البحیرة 
 : القرار 

  .عرض األمر على مجلس الكلیة لمخاطبة الجامعة لتوفیر الدعم المالى  یموافقة اللجنة و
 - : القرار  

  . وافق مجلس الكلیة 

  :   ما یستجد من أعمال :    ًاعاشر
  
  
فبرایر  ١٠ایمان الملیجى  رئیس مجلس قسم اللغة االنجلیزیة موافقة مجلس القسم  بجلستھ في / د.كتاب السید أ .١

محمد صبرى محمد النجار  لتدریس مادة اللغة االلمانیة  كلغة أجنبیة ثانیة للفرقتین / على انتداب السید  ٢٠١٩
ساعات  )٦(وذلك یوم االثنین باجمالى  ٢٠١٨/٢٠١٩عى  الفصل الدراسى الثانى من العام الجامالثانیة والثالثة في 

 .اسبوعیًا 
 - : القرار  

  .وافق مجلس الكلیة 
  
 :عمید الكلیة  بشأن تكلیف مدرسى المواد بالعمل باألقسام اآلتیة / د.قرار السیدة أ .٢
 -:قسم التاریخ : أوال -

   اتىوالء محمد صابر البوص/ السیدة  .١
 .ایمان  عبدالسالم العریان /السیدة .٢

 - : ثارقسم اآل: ثانیًا  -
   سندس عبدالشافى عبدالمقصود/ السیدة  .١
 .ھیثم بدوى محمد مزروع /السید .٢
 محمود محمد أحمد حجر/ السید .٣
 صفیة السید سعد السید/ السیدة .٤
 میادة محمود سعد محمود/ السیدة  .٥
 أمل صبحى مرضى أبوسیف/ السیدة  .٦
 محمد حسن متولى رشا/ اآلنسة  .٧
 مروة كمال أحمد سمسم/ السیدة .٨

 - : القرار  
  .وافق مجلس الكلیة 

  
العلوم اإلنسانیة و دروھا في التنمیة المستدامة " تحت عنوان   ٢٠١٩المؤتمر الدولى الثانى لكلیة اآلداب سبتمبر  .٣

 )" استشراق المستقبل ( 
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  :رسالة الكلیة 
وم اإلنسانیة   تقدم الكلیة خدمة تعلیمیة وبحثیة متمیزة ترقى إلى م اییر         ستوى التمیز واإلبداع في مجال اآلداب والعل ى مع تنادًا إل ا اس ًا و إقلیمی ى سوق العمل محلی ف

ساتذتھا لقدرات العلمیة و البحثیة ألالجودة التعلیمیة و البحثیة ، و مواكبة التطورات العلمیة و الفكریة و التكنولوجیة ، و ذلك بالتطویر المستمر للبرامج التعلیمیة و ا
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راء         يالمساھمة ف  ،و واطنین من خالل إج اء و الم یم االنتم ة ق یة المصریة و تنمی اء الشخص ذات   حل مشكالتھ ، و بن ویم ال اون و التق ي ات تتسم باالستقاللیة و التع
 .والمستمر 
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  :رؤیة الكلیة 
ة معتمدة تحتل تتطلع الكلیة إلى أن تكون مؤسسة تعلیمیة وبحثی

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

 .  المستدامة للمجتمع

 - : القرار  
  .وافق مجلس الكلیة 

  
  .  بعد الظھر والنصف الثانیة الساعةماع ھذا وقد انتھى االجت

                                                                                               
  عمید الكلیة                                                                                               

  
  

  حنان الشافعى/ د.أ                                                                                                 


