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 رسالة الكلية :

لزإ سزوا العمزو محليزاإ و ىىليميزا اسزت اداإ ىلزإ معزايير تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة  ترىزإ ىلزإ مسزتوت التميزة وا بزداج لزا مازاو اعدام والعلزوم ا  سزا ية 

تها مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التك ولواية ، و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و القزدرات العلميزة و البحثيزة تسزاتذ الاود  التعليمية و البحثية ، و

و تلبيزة احتياازات الماتمز   ، و طالبها ، و استخدام وسائو تعليمية حديثة ،و متابعة الخرياين، و ىتاحة الفرصة لها لمتابعة الاديزد مزن العلزوم و المعزارا و الخبزرات

ا ذاتحززو مالززكالتو ، و ب ززاص الالخصززية المصززرية و ت ميززة ىززيم اط تمززاص و المززواط ين مززن خززالو ىاززراصات تتسززم باطسززتقاللية و التعززاون و التقززويم الزز االمسززاةمة لزز،و

 والمستمر .
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 رؤية الكلية :

تتطل  الكلية ىلإ أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية معتمد  تحتو 

مستوت  بأساتذتها وخريايها ىلإ وتصو مكا ة مرموىة بين  ظائرةا

ا من خالو برامج دراسية متمية  لإ  الم السة محليأ و اىليميإ

لتإ الليسا س والدراسات العليا تسهم لإ الرىإ و الت مية مرح

 .  المستدامة للماتم 

 0291/0202 لعام الجامعيل  ثانىال محضر مجلس الكلية 
 99/1/0291 املوافق برععا ل ااملنعقد يوم 

********** 
  ة عشر حادية الاجتمع مجلس الكلية في تمام الساعة        

ً
  حنان خميس  الشافعىالستاذ الدكتوبر/  ةبرئاسة السيدصباحا

 -الكلية  بحضوبر كل من : عميد
 وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب   زيز عيس ىأ.د/ أحمد عبدالع .9
 وكيل الكلية للدبراسات العليا والبحوث   أ.د/ سماح محمد الصاوى  .0
 قائم بعمل وكيل الكلية لشئون خدمة املجتمع وتنمية البيئة   د. وفدى السيد أبوالنضر .3
 برئيس مجلس قسم الفلسفة  ل هللا محمد اسماعيلضأ.د/ ف .4
 مجلس قسم الجغرافيابرئيس   بدالعظيمأ.د/ عبدالعظيم أحمد ع .5
 االنجليزية برئيس مجلس قسم اللغة   يمان حلمى املليجىأ.د/ ا .6
 والدبراسات اليونانية والرومانية برئيس مجلس قسم اآلثابر  أ.د/ عبير عبداملحسن قاسم .7
 قائم بعمل برئيس مجلس قسم اللغة العربية وآدابها   د. ايمان فؤاد بركات .8
 قائم بعمل برئيس مجلس قسم اللغات الشرقية و آدابها   د. محمد أحمد الفقى .1

 الستاذ بقسم اللغة االنجليزية  أ.د/ ميراندا محمد خميس الزوكه .92
 الجغرافيابقسم  املتفرغ الستاذ   /محمد مجدى ترابأ.د .99
 الستاذ املتفرغ بقسم الفلسفة   أ.د/ ميالد زكى غالي .90
 بقسم اللغة العربيةالستاذ املتفرغ   أ.د/ عبدالواحد حسن الشيخ .93
 الستاذ املساعد بقسم اللغة العربية  د. مصطفى محمد اسماعيل وتيد .94
 املدير التنفيذي لوحدة ضمان الجودة بالكلية   تيسير محمد شادىد.  .95
 مدير وحدة الخدمات االلكترونية    د. أحمد عطية حميدة .96
 أمين الكلية  نيفين محمد برحومة/ ةالسيد .97

 -ن :واعتذبر عن الحضوبر كل م
 برئيس مجلس قسم التابريخ  أ.د/ ابراهيم محمد على مرجونة -
 الجغرافيااملدبرس بقسم    محمد محمود الشرقاوى د.  -

 -ودعى للحضوبر  :
 مقربر مؤتمر الكلية الدولى الثانى    د. محمد محمود ابوعلى   -
 منسق التعليم االلكترونى املدمج   د.فايز أنوبر عبداملطلب  -
 حدة القياس والتقويممدير و      د. برشا برجب  -

 
 

 



    

                                                                                                                                              
       Damanhur university         جامعة دمنهور                                                                                                                
          Faculty of Artكلية اآلداب                                                                                                                                
                                                        

 

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

 رسالة الكلية :

لزإ سزوا العمزو محليزاإ و ىىليميزا اسزت اداإ ىلزإ معزايير تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة  ترىزإ ىلزإ مسزتوت التميزة وا بزداج لزا مازاو اعدام والعلزوم ا  سزا ية 

تها مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التك ولواية ، و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و القزدرات العلميزة و البحثيزة تسزاتذ الاود  التعليمية و البحثية ، و

و تلبيزة احتياازات الماتمز   ، و طالبها ، و استخدام وسائو تعليمية حديثة ،و متابعة الخرياين، و ىتاحة الفرصة لها لمتابعة الاديزد مزن العلزوم و المعزارا و الخبزرات

ا ذاتحززو مالززكالتو ، و ب ززاص الالخصززية المصززرية و ت ميززة ىززيم اط تمززاص و المززواط ين مززن خززالو ىاززراصات تتسززم باطسززتقاللية و التعززاون و التقززويم الزز االمسززاةمة لزز،و

 والمستمر .

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

     1496633540ت + فاكس     -1496633541ت:           ~ 0 ~                          البحيرة  –دمنهور  –األبعادية –مجمع الكليات                    

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

 

 رؤية الكلية :

تتطل  الكلية ىلإ أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية معتمد  تحتو 

مستوت  بأساتذتها وخريايها ىلإ وتصو مكا ة مرموىة بين  ظائرةا

ا من خالو برامج دراسية متمية  لإ  الم السة محليأ و اىليميإ

لتإ الليسا س والدراسات العليا تسهم لإ الرىإ و الت مية مرح

 .  المستدامة للماتم 

 افتتحت السيدة أ.د/  حنان خميس الشافعى  عميد الكلية

 " بسم هللا الرحمن الرحيم "

 . في بداية االجتماع برحبت السيدة أ.د/ حنان خميس الشافعى  عميد الكلية وبرئيس املجلس  بجميع السادة الحاضرين 

  دة الفاضلة املرحومة / وفا  كمال يونس ووقف املجلس دقيقة تقدم مجلس الكلية بخالص العزا  في فقيدة الكلية السي

 حداد على بروحها الطاهرة داعين املولى عز وجل أن يتغمدما بواسع برحمته .

  كما قدم املجلس للسيد / أحمد مبروك مدير مكتب السيد الستاذ الدكتوبر/ برئيس الجامعة وابن الكلية كل التهنئة

 احتفالية برمزية باعتبابره أحد أبنائها املخلصين .بمناسبة بلوغه السن القانونية ب

 : ثم شرعت سيادتها في موضوعات املجلس على النحو التالي 

 -: التصديق و أوال : موضوعات اإلحاطة
رحت في مجلس الجامعة،  .9

ً
 املوضوعات التى ط

 التأكيد على استعداد الجامعة ملسابقة أفضل جامعة في التحول الرقمى . -

 .0291/0202عة في استقبال الطالب للعام الجامعى مسابقة أفضل جام -

 . التصديق على محضر مجلس الكلية السابق .0

منح الطالب / عاصم عادل عبده دبرجة املاجستير فى تصحيح موعد مجلس قسم اللغة االنجليزية في بند مع استدابرك  

مال جاكسون ماك لووديك هيجيز" بعد فى أع    Fluxus الدب االنجليزى ساعات معتمدة فى موضوع : " جمليات حركة 

 . 9/8/0291ليصبح  تصويبات التى طرحتها لجنة املناقشة والحكم أن أتم الطالب ال

 القرابر :   

 وافق مجلس الكلية .
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 .0291سبتمبر 08/01بخصوص مؤتمر العلوم اإلنسانية ودوبرها في التنمية املستدامة واستشراف املستقبل .9

 القرابرات اآلتية : وافق مجلس الكلية على

ُيعفى كل الساتذة سوا  من داخل الكلية أو من خابرجها من دفع برسوم املؤتمر، وذلك لحرصهم على املشابركة في إعال   -9

 اسم الكلية والجامعة، وتنشيط فعاليات املؤتمر.

ر َمْن يقوم بإلقا  بحث كل السعودية حتى اآلن، وفي حالة تعذبر مجي  أحدهما يوفر املؤتماململكة العربية ن من ييوجد بحث -0

 منهما.

طبق عليهم برسوم املصريين وهي -3
ُ
 جنيه فقط.9522في حالة مشابركة باحثين من سوبريا، ت

 عن القيادات التنفيذية، و  -4
ً
واب.السادة ُيدعى للجلسة االفتتاحية كل املجتمع العلمي بجامعة دمنهوبر، فضال

ّ
 الن

 د اتفاق يحدد دوبره في الرعاية.تقبل الكلية وجود براع برسمي للمؤتمر على أساس عق -5

 في حالة وجود دعم مادي في شكل تبرع ُيقبل مع تقديم شهادة شكر للمتبرع.  -6

 تقوم مطبعة الجامعة بطباعة كتاب ملخصات املؤتمر وأعداد املجلة التي ستغطي أبحاث املؤتمر. -7

 يخصص ثالث أجزا  من املجلة لطباعة أبحاث املؤتمر وتوزع على النحو اآلتي: -8

لجز  الول ُيطبع منه مائة نسخة يجمع فيه كل أبحاث الساتذة من كل التخصصات ويتم نشره على موقع الكلية ا -أ

 م.0202(، يناير9مجلد) 54االلكتروني، العدد 

الجز  الثاني يخصص لبحاث الساتذة املساعدين واملدبرسين من كل التخصصات بعد تحكيم البحاث في القسام  -ب

( 92بحاث التي يتم املوافقة عليها، بعد إجرا  التعديالت املطلوبة، ويطبع منه مائة نسخة، و)العلمية، وتنشر ال 

م، ويتم نشره 0202(، يناير0، مجلد)54عددال ت و(مستال 92من كل بحث، ويمنح كل باحث عدد عام  و) ت مستال 

 على موقع الكليةاإللكتروني، بعد إعالم الباحثين على إيميالتهم.

ثالث ويجمع فيه كل أبحاث طالب الدبراسات العليا من كل التخصصات ويمنح كل باحث عدد عام، الجز  ال -ج

 وإفادة النشر في حالة موافقة املحكم الداخلي على البحث في شكله الخير.

 سيتم وضع خريطة للجلسات ويقوم كل قسم بإعداد المر واإلشراف على الجلسات الخاصة به من حيث: -1

 ة وتحديد الرئيس.ترتيب ضيوف املنص -أ



    

                                                                                                                                              
       Damanhur university         جامعة دمنهور                                                                                                                
          Faculty of Artكلية اآلداب                                                                                                                                
                                                        

 

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

 رسالة الكلية :

لزإ سزوا العمزو محليزاإ و ىىليميزا اسزت اداإ ىلزإ معزايير تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة  ترىزإ ىلزإ مسزتوت التميزة وا بزداج لزا مازاو اعدام والعلزوم ا  سزا ية 

تها مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التك ولواية ، و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و القزدرات العلميزة و البحثيزة تسزاتذ الاود  التعليمية و البحثية ، و

و تلبيزة احتياازات الماتمز   ، و طالبها ، و استخدام وسائو تعليمية حديثة ،و متابعة الخرياين، و ىتاحة الفرصة لها لمتابعة الاديزد مزن العلزوم و المعزارا و الخبزرات

ا ذاتحززو مالززكالتو ، و ب ززاص الالخصززية المصززرية و ت ميززة ىززيم اط تمززاص و المززواط ين مززن خززالو ىاززراصات تتسززم باطسززتقاللية و التعززاون و التقززويم الزز االمسززاةمة لزز،و

 والمستمر .

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

     1496633540ت + فاكس     -1496633541ت:           ~ 4 ~                          البحيرة  –دمنهور  –األبعادية –مجمع الكليات                    

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

 

 رؤية الكلية :

تتطل  الكلية ىلإ أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية معتمد  تحتو 

مستوت  بأساتذتها وخريايها ىلإ وتصو مكا ة مرموىة بين  ظائرةا

ا من خالو برامج دراسية متمية  لإ  الم السة محليأ و اىليميإ

لتإ الليسا س والدراسات العليا تسهم لإ الرىإ و الت مية مرح

 .  المستدامة للماتم 

 ضيافة املنصة. -ب

التأكيد على أعضا  هيئة التدبريس املوجودين بالقسم على الحضوبر وإعداد الحضوبر وإعداد الصفوف الولى لعضا   -ج

 هيئة التدبريس بالقسم والقسام الخرى.

 .حضوبر فاعليات املؤتمر طالب الدبراسات العليا  ثح -د

 ية وكل الوسائل املتاحة لتحفيز املجتمع البحراوي للحضوبر.إعالنات على الفيس بوك موقع الكل -ه

تقديم تقرير عن الجلسة من برئيس الجلسة والتوصيات املطلوبة لعرضها في الجلسة الختامية ويرفع التقرير  -و

 والتوصيات إلى مقربر املجتمع لجمعها للتقرير النهائي.

يعلق بنر في كل قاعة من القاعات التي سيعقد فيها الجلسات  بنرات كبيرة 6  تكليف د/هبة عزاز بتصميم البنرات )عدد -92

 وبنر في مجلس الكلية وبنر آخر في إدابرة الجامعة.

تكليف أ.د/ إبراهيم مرجونة، أ.م.د/ فايز أنوبر، د/حمادة منس ي ، بتفقد القاعات لإلطمئنان على تجهيزاتها وتقديم تقرير  -99

 د الكلية باإلحتياجات املطلوبة.للسيدة الستاذة الدكتوبرة حنان الشافعي_ عمي

تأكيد على محتويات الحقيبة والـتأكد من أ/أحمد شيحة التكليف أ.م.د/ أسما  شمس الدين ، أ.م.د/ مروة الشقرفي، ب -90

 عن توفير الحقيبة.

 تكليف أ.م.د/فايز أنوبر بتنسيق البحاث في شكل تخصصات. -93

 تشكيل لجنة االستقبال على النحو اآلتي: -94

  مرجونةأ.د/إبراهيم 

 أ.م.د/ ناجي برشوان 

 .د/إيمان برضوان 

 د/آيات عادل 

 أ/مي خزعل 

 أ/هبة الجندي 

 رهان لطفي.يأ/م 
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و تلبيزة احتياازات الماتمز   ، و طالبها ، و استخدام وسائو تعليمية حديثة ،و متابعة الخرياين، و ىتاحة الفرصة لها لمتابعة الاديزد مزن العلزوم و المعزارا و الخبزرات

ا ذاتحززو مالززكالتو ، و ب ززاص الالخصززية المصززرية و ت ميززة ىززيم اط تمززاص و المززواط ين مززن خززالو ىاززراصات تتسززم باطسززتقاللية و التعززاون و التقززويم الزز االمسززاةمة لزز،و
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لتإ الليسا س والدراسات العليا تسهم لإ الرىإ و الت مية مرح
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 يقوم د/ ناجي برشوان بإلقا  أهداف املؤتمر واملحاوبر باللغة اإلنجليزية. -95

إلى يشرف د/حسام برحومة، د/آيات عادل، على استكمال شئون اللجنة املالية من حيث جمع االشتراكات وتوبريدها   -96

 صندوق مجلة الكلية.

يتم الدمج بين الساتذة و الساتذة املساعدين واملدبرسين وطالب الدبراسات العليا في جلسات تخصصية يقوم برئاستها  -97

 أقدم العضا  في الدبرجة العلمية.

توزيع  يتم توزيع إفادات املشابركة بالحضوبر أو مشابركة ببحث في نهاية كل جلسة بحثية ويشرف برؤسا  القسام على -98

 شهادات الحضوبر في الجلسات التي يشرف عليها كل قسم.

 يتم دمج التخصصات املشابركة بعدد قليل من البحاث مع أقرب التخصصات. -91

 يتم جمع التوصيات بعد كل جلسة من برؤسا  الجلسات ملراجعتها بمعرفة لجنة التوصيات لتقديم التوصيات الختامية -02

 ن الجودة عن إيجابيات املؤتمر ويتم توزيع االستبيان.يتم تصميم استبيان بمعرفة وحدة ضما -09

 تقوم لجنة اإلعالم بالدعاية الكاملة عن الجلسات واملشابركين وتتكون من: -00

  أ.م.د/ عصام املصري 

 د/عصام وهبان 

 د/أحمد عطية 

 د/أسما  إدبريس 

 د/أحمد شتيه 

 أ/ كيرلس سامي بدير 
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 ثانيا:   موضوعات وحدة ضمان الجودة :
 ق على قرابرات مجلس الوحدة السابق.التصدي .9

 : تم التصديق على الجلسة السابقة.القرابر       

 القرابر :   

.
ً
 أحيط مجلس الكلية علما

 بشأن اختيابر نائب للمدير التنفيذي لوحدة ضمان الجودة. .0

ق معايير الجودة في االختيابر وافق املجلس على اختيابر أم.د/ برانيا محمد نظمي نائًبا للمدير التنفيذي للوحدة النطبا القرابر:

 على سيادتها ولكونها املرشح الوحيد، ولسيادتها معظم الصالحيات بالتنسيق مع املدير التنفيذي.  
 القرابر :      

 وافق مجلس الكلية .

 
 بشأن توزيع املهام على مجلس ادابرة الوحدة. .3

 ة وهي على النحو اآلتي:القرابر: وافق املجلس على توزيع املهام والعبا  على مجلس اإلدابر 

ا ملعايير املطابقة، يكلف بالمر أم.د/ برانيا محمد نظمي وعليها  -أ
ً
اليزو ومتابعة تطبيقه والتحديث املستمر وفق

 تشكيل فريق اليزو لتقديم الدعم الالزم.

فني لرؤسا  متابعة املعايير، يكلف باملتابعة أم.د / محمد السمني و أم.د/ برانيا محمد نظمي من حيث الدعم ال -ب

 املعايير واستيفا  املعايير من حيث االجتماعات الدوبرية والتقابرير الشهرية وخطط العمل وكل ما يتعلق باملعايير.

 الخطة التدبريبية واالشراف على تنفيذها، يكلف بالمر د. تيسير شادي و أ. أحمد سعيد      و أ. لبنى فوزي. -ج

كلف بالمر من حيث املتابعة واستيفا  متطلبات الجودة مع القسام متطلبات القسام الكاديمية واإلدابرية، ي -د

الجغرافيا والفلسفة أم.د/ محمد السمني و أم.د/  ىاللغة العربية والتابريخ د. إيمان برضوان، قسم ىفيتولى قسم

 ىي، قسماآلثابر واآلثابر اليونانية و اللغة اإلنجليزية د. صابر صادق و أ.  لبنى فوز  ىبرانيا محمد نظمي، قسم

 االجتماع أ. أحمد سعيد.
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 الدعم الطالعي بالكلية، تكلف د. إيمان برضوان بمتابعة تقابرير الدعم الطالعي. .9
 القرابر :   

.
ً
 أحيط مجلس الكلية علما

 
 بشأن خطط برؤسا  القسام والوكال  وعميد الكلية. .4

السادة الوكال  ومعالي عميد الكلية، لرفع خططهم للعام : وافق املجلس على مخاطبة برؤسا  القسام العلمية واإلدابرية و القرابر     

 واملجلس يتقدم بالشكر لألقسام التي أبرسلت خططها ومن بينها قسم التابريخ. 0291/0202الجامعي 
 القرابر :   

.
ً
 أحيط مجلس الكلية علما

 
 بشأن مراسالت القسام العلمية. .5

طلبات الجودة ويهيب املجلس بباقي القسام سرعة استكمال يتقدم املجلس بالشكر لألقسام التي استوفت مت القرابر:

 املتطلبات املتمثلة في:

 .0298/0291تقابرير املقربرات للفصل الدبراس ي الثاني  .9

 .0291/0202توصيف املقربرات للفصل الدبراس ي الول  .0

 إنجازات القسم على مدابر العام الدبراس ي السابق. .3

 خطط الجودة داخل القسام. .4

 الكتاب الجامعي.تقابرير لجنة فحص  .5

 استمابرات التقييم مع الكتب الدبراسية بكل قسم. .6

 .0291/0202العب  التدبريس ي للسادة أعضا  هيئة التدبريس  .7
 القرابر :   

 
ً
 .أحيط مجلس الكلية علما

 
  مراسالت قسم التابريخ بشأن التأهيل لالعتماد واستيفا  املعايير بالقسم.  .6

 ن قسم التابريخ ووافق على جميع ما وبرد به وهو على النحو اآلتي:  اطلع املجلس على ما وبرد م القرابر:     

 تقرير منسق الجودة.  -9

 القرابر: اطلع املجلس على ما وبرد في منسق الجودة ووافق علي ما جا  فيه.      
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 مقترحات السيدة الدكتوبرة عليا  ابو علو برئيس معيابر القيادة وتنظيم البرامج بالقسم. -0

 ملجلس على ما وبرد في مقترح الزميلة وهو ما انتهي اليه فريق العمل باملعيابر وهي علي النحو االتي: القرابر: وافق ا  

 0202-0291تشكيل مجلس الكلية لعام  و 0202-0291املوافقة علي امدادها بتشكيل مجلس قسم التابريخ لعام  -أ        

 معتمد تشكيل اللجان املنبثقة من مجلس الكلية .

 0202-0291ملوافقة علي طلب برئيس املعيابر بتشكيل لجان استشابرية تعاون مجلس قسم التابريخ للعام الجامعي ا -ب        

والتشكيل علي النحو االتي أ.د / صالح هريدي ، أ.د/ علي احمد السيد ،       أ.د / عبد املنعم مجاهد ، أ.د/ احمد عبد 

وهي علي النحو  0202-0291راجعة تطوير البرامج للعام الجامعي العزيز . وكذلك املوافقة علي تشكيل لجنة متخصصة مل

االتي: أ.د/ عبد املنعم مجاهد،         أ.د/ ابراهيم مرجونة ، أ.م.د/ احمد جالل ، د/ تيسير شادي .) بوضعها املدير التنفيذي 

 للجودة ( .

لس القسم ووقع االختيابر علي أد/ عبد املنعم املوافقة علي اعتماد آلية منسق البرامج بالقسم وتم تشكيل لجنة من مج -ج

 ن تعد الشروط املقدمة جز  ال يتجزأ من مجلس القسم .أمجاهد من بين املتقدمين النطباق الشروط عليه علي 

ز  املوافقة علي آلية تقييم أدا  القيادات الكاديمية بالقسم ومرفق االستمابرة املتضمنة هذه االلية مع اعتبابر االستمابرة ج -د

بو علو علي ما تبذله من أال يتجزأ من مجلس القسم ، وعليه يتقدم املجلس بوافر الشكر واالمتنان للسيدة الدكتوبرة عليا  

 . جهود محمودة لرفعة وتقدم القسم والشكر موصول لألستاذ علي ثابت مدبرس املادة بالقسم

 بشأن تبني املعايير االكاديمية -3

املعايير الكاديمية للهيئة القومية لضمان الجودة واالعتماد قطاع اآلداب فيما يخص : وافق املجلس علي تبني القرابر 

 التابريخ.

 

 بشأن تحديث الرؤية والرسالة للقسم .-4

 : وافق املجلس علي اعداد الرؤية والرسالة للقسم بما يتوافق مع الخطة االستراتيجية للكلية.القرابر

 

 بشأن تشكيل فريق الجودة بالقسم.-5

 : وافق املجلس علي توزيع املعايير لالعتماد بالقسم علي فريق الجودة بالقسم.رابرالق

 

 .بشأن اختيابر محكمين خابرجيين للبرنامج-6
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لتإ الليسا س والدراسات العليا تسهم لإ الرىإ و الت مية مرح

 .  المستدامة للماتم 

: وافق املجلس علي اختيابر محكمين خابرجين للقسم وكذلك وافق علي اختيابر منسق للبرنامج بالقسم وعليه توصيف لقرابرا    

 .البرنامج

 السنوية للقسم. بشأن الخطط -7       

 : وافق املجلس علي خطة القسم علي مدابر عام.وكذلك خطة الجودة واالعتماد .القرابر
 القرابر :   

 وافق مجلس الكلية .

 
 لالجتماع الشهري ملجلس ادابرة الجودة. محدداختيابر يوم  .7

  القرابر:       
ً
 ا الجتماع مجلس إدابرة وحدة ضمان الجودة.وافق املجلس على أن يكون يوم البرععا  الول من كل شهر موعًدا ثابت

 القرابر :     
 . وافق مجلس الكلية

 بشأن آليات تجهيز القسام لالعتماد. .8

أطلع املجلس وأحيط علًما بما أوبرد أ.د/ إبراهيم محمد مرجونة بخصوص الخطوات الولى للتأهيل وإنشا  الجودة  القرابر:          

لس وبرشة عمل مصغرة عن كيفية اعتماد برنامج، وطالب املجلس سيادته بعمل عدة وبرش داخل البرامج، وقدم سيادته للمج

 عمل في القسام بالتنسيق مع وحدة ضمان الجودة.
 القرابر :   

.
ً
 أحيط مجلس الكلية علما

 
 بشأن التقرير النهائي للتوصيفات والتقابرير.  .1

وضبطها بالتعاون مع القسام العلمية ولجان تطوير اللوائح ومنسقي وافق املجلس على ضروبرة تعديل الالئحة القرابر :            

 الجودة حتى يتسنى تصويب بعض ما وبرد بها في غير محله.
 القرابر :   

.
ً
 أحيط مجلس الكلية علما

 
 بشأن املراجعين الخابرجيين بالكلية. .92

مراجعة داخلية وتكون لهم زيابرات دوبرية للمعايير  وافق املجلس على أن ُيشكل منهم جميًعا فريق دعم فني ولجنة القرابر:         

 واعداد تقابرير دوبرية تساعد على االستيفا 
 القرابر :   
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 رسالة الكلية :

لزإ سزوا العمزو محليزاإ و ىىليميزا اسزت اداإ ىلزإ معزايير تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة  ترىزإ ىلزإ مسزتوت التميزة وا بزداج لزا مازاو اعدام والعلزوم ا  سزا ية 

تها مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التك ولواية ، و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و القزدرات العلميزة و البحثيزة تسزاتذ الاود  التعليمية و البحثية ، و

و تلبيزة احتياازات الماتمز   ، و طالبها ، و استخدام وسائو تعليمية حديثة ،و متابعة الخرياين، و ىتاحة الفرصة لها لمتابعة الاديزد مزن العلزوم و المعزارا و الخبزرات

ا ذاتحززو مالززكالتو ، و ب ززاص الالخصززية المصززرية و ت ميززة ىززيم اط تمززاص و المززواط ين مززن خززالو ىاززراصات تتسززم باطسززتقاللية و التعززاون و التقززويم الزز االمسززاةمة لزز،و

 والمستمر .
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 رؤية الكلية :

تتطل  الكلية ىلإ أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية معتمد  تحتو 

مستوت  بأساتذتها وخريايها ىلإ وتصو مكا ة مرموىة بين  ظائرةا

ا من خالو برامج دراسية متمية  لإ  الم السة محليأ و اىليميإ

لتإ الليسا س والدراسات العليا تسهم لإ الرىإ و الت مية مرح

 .  المستدامة للماتم 

.
ً
 أحيط مجلس الكلية علما

 
 

:   موضوعات 
ً
 : ITات تكنولوجيا املعلوموحدة  ثالثا

 . لكل السادة أعضا  هيئة التدبريس  الذاتية يهيب املجلس بسرعة تحديث السيرة  .9

ديم الشكر للسيدة أ.د/ سماح الصاوى وكيل الكلية للدبراسات العليا والبحوث على املجهود الرائع في برقمنه كما تم تق .0

 الدبراسات العليا .

 ملا أقرته لجنة التظلمات لطالب   MISبشأن وحدة  .3
ً
أفاد أ/ حسن أنوبر  بأن الوحدة تقوم اآلن بتعديل نتائج الطالب وفقا

، كما أن الوحدة في انتظابر نتائج االستئناف على عقوبات الغش والشغب لتعديل ما الذين ثبت أن لهم حق في التظلم 

ال يتم تعديل نتيجة أى طالب اال بعد استالم خطاب و قد أكد الدكتوبر/ أحمد عطية أ تقره لجنة االستئناف بالجامعة ،

عزيز  وكيل الكلية لشؤؤن التعليم برسمى موقع من السيدة أ.د/ حنان الشافعى عميد الكلية أو السيد أ.د/ أحمد عبدال

 والطالب .

 القرابر :   

.
ً
 أحيط مجلس الكلية علما

 

بعد االنتها  من تعديالت  طالب الدكتوبر/ أحمد عطية بسرعة البد  في تجهيز كنتروالت دوبر سبتمبر على نظام الرصد اآللى .4

 نتائج بعض الطالب وفقا للخطابات الرسمية الوابردة من ادابرة الكلية .

 القرابر :   

.
ً
 أحيط مجلس الكلية علما

 

 بشأن العمل باملوقع الرسمى للكلية  أفاد أ. كيرلس سامى بما يلى : .5

تم فتح برنامج التقديم االلكترونى لطالب املرحلتين الولى والثانية املستجدين واملرشحين للكلية للعام الجامعى  -

، تقدم منهم للتقديم االلكترونى ما  06/8/0291وافق طالب من يوم االثنين امل 9740والبالغ عددهم  0291/0202

طالب من الحاالت الخرى ممن تقبلهم الكلية، و تم عمل صفحة  952طالب بجانب ما يقرب من  9552يقرب من 

خاصة للتواصل مع الطالب املستجدين لحل أية مشكلة تواجه الطالب عند عملية التسجيل االلكترونى ، كما تم 

ة عن كل قسم بالكلية يستطيع الطالب من خاللها التعرف على كل قسم و شروطه ومجاالت نشر نبذه مختصر 

 العمل بعد التخرج .
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 رؤية الكلية :

تتطل  الكلية ىلإ أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية معتمد  تحتو 

مستوت  بأساتذتها وخريايها ىلإ وتصو مكا ة مرموىة بين  ظائرةا

ا من خالو برامج دراسية متمية  لإ  الم السة محليأ و اىليميإ

لتإ الليسا س والدراسات العليا تسهم لإ الرىإ و الت مية مرح

 .  المستدامة للماتم 

فاد بأن املوقع االلكترونى للتدقيم جاهز الستقبال طالب الرحلة الثالثة للتنسيق فوبر وبرود أسما  الطالب  أكما  -

 املرشحين للكلية .

 اث املسجلين باملؤتمر الدولى الثانى للكلية وتسليمها الى ادابرة املؤتمر ،أبح ملخصاتكما تم تفريغ قاعدة بيانات و  -

 حيث وصل عدد املسجلين من خالل املوقع الرسمى للكلية للمشابركة باملؤتمر الى ما يزيد عن مائة مشابرك حتى اآلن.

 : 0291شهر أغسطس  تم ابرسال ما يلى للسادة أعضا  هيئة التدبريس بالكلية عبر البريد الرسمى لسيادتهم خالل -

 .0291دعوى مجلس الكلية وجدول أعمال شهر أغسطس  .9

 دعوات مجالس القسام ومحاضر اللجان لبعض أقسام الكلية . .0

 االستدعا ات الخاصة بمكتب تحقيقات السادة أعضا  هيئة التدبريس. .3

 . 0291قرابرات مجلس الكلية لشهر يوليو  .4

 القرابر :   

.
ً
 أحيط مجلس الكلية علما

 

ات ملوقع  ملوقع الرسمى للكلية حتى اليوم ما يزيد عن ثالثة ماليين ومائتين وستين ألف زيابرة ، كما بلغ عدد القراسجل ا .6

 الكلية ما يزيد عن مليون و أبرععة مائة وخمسين ألف قرا ة للموضوعات املنشوبرة على املوقع .

 القرابر :   

.
ً
 أحيط مجلس الكلية علما

 

بر/ احمدعطية السادة برؤسا  القسام العلمية والسادة أعضا  هيئة التدبريس استكمال ما وفى هذا االطابر ناشد الدكتو  .7

هو مطلوب بشأن تحديث صفحات موقع الكلية من سير ذاتية و توصيف مقربرات ومجاالت عمل القسام وغيرها حتى 

 يتسنى لفريق عمل البوابة االلكترونية القيام بعمليات التحديث .

 القرابر :   

.أحيط مج
ً
 لس الكلية علما
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 رؤية الكلية :

تتطل  الكلية ىلإ أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية معتمد  تحتو 

مستوت  بأساتذتها وخريايها ىلإ وتصو مكا ة مرموىة بين  ظائرةا

ا من خالو برامج دراسية متمية  لإ  الم السة محليأ و اىليميإ

لتإ الليسا س والدراسات العليا تسهم لإ الرىإ و الت مية مرح

 .  المستدامة للماتم 

 

 

:   موضوعات شئون هيئة التدبريس :برابع
ً
 ا

 4/1/0291كتاب السيدة الدكتوبرة/ ايمان بركات  القائم بعمل برئيس مجلس قسم اللغة العربية  بشأن موافقة املجلس في  .9

 من  على اعابرة السيدة الدكتوبرة/ غادة حسن زكريا عشبة املدبرس بالقسم لجامعة الجوف باململكة العربية
ً
السعودية اعتبابرا

 . 39/8/0202وحتى  95/92/0291
 القرابر :   

 وافق مجلس الكلية .
 

 

على الطلب  3/1/0291كتاب السيد أ.د/ عبدالعظيم أحمد عبدالعظيم برئيس مجلس الجغرافيا بشأن موافقة املجلس في  .0

املقدم من السيد أ.د/ ماجد محمد شعله  الستاذ بالقسم بخصوص مشروع أطلس املواقع الثرية بمحافظة البحيرة 

 م نظم املعلومات الجغرافية  .باستخدا
 القرابر :   

 ويرفع للسيد أ.د/ برئيس الجامعة للنظر في اتاحة االمكانيات الالزمة لتنفيذ املشروع .  وافق مجلس الكلية
 
على املقترح  3/1/0291كتاب السيد أ.د/ عبدالعظيم أحمد عبدالعظيم برئيس مجلس الجغرافيا بشأن موافقة املجلس في  .3

 لسيد أ.د/ عبدالعظيم أحمد عبدالعظيم  بخصوص انشا  مركز العمال املساحية .املقدم من ا
 القرابر :   

 و يؤجل للشهر القادم . أحيط مجلس الكلية
ً
 علما

 
( بتابريخ 3736كتاب السيد أ.د/ محمد مصطفى لطيف أمين املجلس العلى للجامعات بشأن صوبرة القرابر الوزابرى برقم ) .4

ئحة الداخلية لكلية اآلداب جامعة دمنهوبر ) مرحلة الدبراسات العليا ( باملوافقة على انشا  بشأن تعديل الال  07/8/0291

 دبلوم املساحة و نظم املعلومات الجغرافية ) بنظام الساعات املعتمدة ( .
 القرابر :   

 مع تقديم التهنئة لقسم الجغرافيا . وافق مجلس الكلية
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 خامس
ً
 :   موضوعات شئون الطالب : ا

اعتمـاد النتيجـة الخاصـة للفصـل  كتاب السيدالدكتوبر/ فايز أنوبر عبداملطلب منسـق التعلـيم االلكترونـى املـدمج بالكليـة بشـأن  .9

 النقطــاع الشــبكة الدبراســ ى الول باملســتوى الول لبرنــامج الدبراســات العربيــة واالســالمية وتحقيــق التــرا
ً
ث علــى شــيت وبرقــى نظــرا

 املستمر وعدم وجود الدعم الفنى .

 القرابر :   

 وافق مجلس الكلية.

 

كتـــاب الســـيدالدكتوبر/ فـــايز أنـــوبر عبـــداملطلب منســـق التعلـــيم االلكترونـــى املـــدمج بالكليـــة بشـــأن جـــدول الفصـــل البينـــى ســـبتمبر  .0

 عربية واالسالمية وتحقيق التراث .للتعليم االلكترونى املدمج برنامج الدبراسات ال 0291

 القرابر :   

 وافق مجلس الكلية .
 
 
 . 1/0291/ 8محضر لجنة شئون التعليم والطالب بجلستها التى عقدت في   .3

 ،التصديق على محضر الجلسة السابقة: وقد تم التصديق عليها 

      موضوعات وحدات: الجودة :
ً
 وحدة القياس والتقويم: -MIS –ثانيا

 تعلق بوحدة الجودة: أفادت السيدة الدكتوبرة/ تيسير محمد شادي بضروبرة إبرسال القسام اآلتي:فيما ي  .9

 .0202-0291ضروبرة إبرسال نسخ من الجداول الدبراسية للوحدة للفصل الدبراس ي الول  .9.9.9

 .0202-0291إبرسال تقابرير الكتاب الجامعي لقسام الكلية للفصل الدبراس ي الول للعام الجامعي  .9.9.0

، وخطــــة الــــوكال  للعـــــام 0202-0291بريســــية لألقســــام العلميــــة للفصــــل الدبراســــ ي الول للعــــام الجــــامعي الخطــــة التد .9.9.3

 .0202-0291الجامعي 

حيطت اللجنة علًما.       
ُ
 القرابر: أ

 القرابر :   

.
ً
 أحيط مجلس الكلية علما
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 رسالة الكلية :

لزإ سزوا العمزو محليزاإ و ىىليميزا اسزت اداإ ىلزإ معزايير تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة  ترىزإ ىلزإ مسزتوت التميزة وا بزداج لزا مازاو اعدام والعلزوم ا  سزا ية 

تها مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التك ولواية ، و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و القزدرات العلميزة و البحثيزة تسزاتذ الاود  التعليمية و البحثية ، و

و تلبيزة احتياازات الماتمز   ، و طالبها ، و استخدام وسائو تعليمية حديثة ،و متابعة الخرياين، و ىتاحة الفرصة لها لمتابعة الاديزد مزن العلزوم و المعزارا و الخبزرات

ا ذاتحززو مالززكالتو ، و ب ززاص الالخصززية المصززرية و ت ميززة ىززيم اط تمززاص و المززواط ين مززن خززالو ىاززراصات تتسززم باطسززتقاللية و التعززاون و التقززويم الزز االمسززاةمة لزز،و

 والمستمر .
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 رؤية الكلية :

تتطل  الكلية ىلإ أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية معتمد  تحتو 

مستوت  بأساتذتها وخريايها ىلإ وتصو مكا ة مرموىة بين  ظائرةا

ا من خالو برامج دراسية متمية  لإ  الم السة محليأ و اىليميإ

لتإ الليسا س والدراسات العليا تسهم لإ الرىإ و الت مية مرح

 .  المستدامة للماتم 

 دة باآلتي:املدير التنفيذي للوح –: أفاد السيد الدكتوبر/ أحمد عطية MIS. فيما يتعلق بوحدة 0

 . تقوم الكلية حالًيا باستقبال طالب املرحلتين الولى والثانية، مع تطبيق نظام الدفع اإلليكتروني.0.9 

حيطت اللجنة علًما.
ُ
 القرابر: أ

 القرابر :   

.
ً
 أحيط مجلس الكلية علما

 

تعلقة بها:
ُ
قربرات الدبراسية والفعاليات امل

ُ
ا: الجداول وامل

ً
 ثالث

: وصل جداول أقسام: اللغة اإلنجليزية، اآلثابر 0202-0291املوضوع: جداول الفصل الدبراس ي الول للعام الجامعي  .0

 والدبراسات اليونانية والرومانية.

حيط اللجنة علًما، وتهيب اللجنة بباقي القسام العلمية إبرسال جداولها.
ُ
 القرابر: أ

 القرابر :   

 
ً
 .أحيط مجلس الكلية علما

نعقدة في  املوضوع: .3
ُ
قربرات الدبراسية  4/1/0291كتاب مجلس قسم اللغة العربية بجلسته امل

ُ
على تعديل إسناد بعض امل

 للفصل الدبراس ي الول في مادة " النحو والصرف " الفرقة الرابعة ليكون: 

قربر 
ُ
 عدد الساعات القائم بالتدبريس   الفرقة اسم امل

 اعاتس 3 د/ مصطفى وتيد  الرابعة النحو والصرف 

 ساعات 3 د/ إيمان برضوان  الولى النحو والتراكيب بقسم اللغة اإلنجليزية 

 القرابر: وافقت اللجنة.

 القرابر :   

 وافق مجلس الكلية .

نعقدة بتابريخ  .4
ُ
بشأن تعديل توزيع  4/1/0291املوضوع: كتاب مجلس قسم اآلثابر والدبراسات اليونانية والرومانية بجلسته امل

قربرات للفصل
ُ
 .0202-0291الدبراس ي الول والثاني للعام الجامعي  امل

 القرابر: وافقت اللجنة.

 القرابر :   

 وافق مجلس الكلية .
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 رسالة الكلية :

لزإ سزوا العمزو محليزاإ و ىىليميزا اسزت اداإ ىلزإ معزايير تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة  ترىزإ ىلزإ مسزتوت التميزة وا بزداج لزا مازاو اعدام والعلزوم ا  سزا ية 

تها مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التك ولواية ، و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و القزدرات العلميزة و البحثيزة تسزاتذ الاود  التعليمية و البحثية ، و

و تلبيزة احتياازات الماتمز   ، و طالبها ، و استخدام وسائو تعليمية حديثة ،و متابعة الخرياين، و ىتاحة الفرصة لها لمتابعة الاديزد مزن العلزوم و المعزارا و الخبزرات

ا ذاتحززو مالززكالتو ، و ب ززاص الالخصززية المصززرية و ت ميززة ىززيم اط تمززاص و المززواط ين مززن خززالو ىاززراصات تتسززم باطسززتقاللية و التعززاون و التقززويم الزز االمسززاةمة لزز،و

 والمستمر .
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 رؤية الكلية :

تتطل  الكلية ىلإ أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية معتمد  تحتو 

مستوت  بأساتذتها وخريايها ىلإ وتصو مكا ة مرموىة بين  ظائرةا

ا من خالو برامج دراسية متمية  لإ  الم السة محليأ و اىليميإ

لتإ الليسا س والدراسات العليا تسهم لإ الرىإ و الت مية مرح

 .  المستدامة للماتم 

 برابًعا: االمتحانات التحريرية:

 : وصلت أقسام: اللغة اإلنجليزية، والتابريخ، والجغرافيا.0291املوضوع: تشكيل تصحيح ووضع السئلة لدوبر سبتمبر  .5

حيطت اللجنة
ُ
 .0291علًما، وتهيب اللجنة بباقي القسام إبرسال تشكيل التصحيح ووضع السئلة لدوبر سبتمبر  القرابر: أ

 القرابر :   

. 
ً
 أحيط مجلس الكلية علما

 

 خامًسا: خطابات وابردة من القسام العلمية:

نعقـدة فــي  .4
ُ
رح الــدكتوبرة/ عليــا  بشــأن املوافقـة علــى مــا وبرد فـي ُمقتــ0/1/0291املوضـوع: كتــاب مجلــس قسـم التــابريخ بجلســته امل

 أبوعلو، وما انتهى إليه فريق العمل بمعيابر القيادة وتنظيم البرامج وهي على النحو التي:

وتشكيل  0291/0202وتشكيل مجلس الكلية لعام  0291/0202املوافقة علي امدادها بتشكيل مجلس قسم التابريخ لعام )أ(

 اللجان املنبثقة عن مجلس الكلية .

والتشكيل  0291/0202ي طلب برئيس املعيابر بتشكيل لجان استشابرية تعاون مجلس قسم التابريخ للعام الجامعي املوافقة عل)ب( 

علي النحو االتي أ.د / صالح هريدي ، أ.د/ علي احمد السيد ، أ.د / عبد املنعم مجاهد ، أ.د/ احمد عبد العزيز . وكذلك املوافقة 

وهي علي النحو االتي : أ.د/عبد املنعم مجاهد ـــــ،  0291/0202امج للعام الجامعي علي تشكيل لجنة متخصصة ملراجعة تطوير البر 

 أ.د/ ابراهيم مرجونة ، أ.م.د/ احمد جالل ، د/ تيسير شادي .) بوصفها املدير التنفيذي لوحدة ضمان الجودة ( .

سم ووقع االختيابر علي أد/ عبد املنعم )ج( املوافقة علي اعتماد آلية منسق البرامج بالقسم وتم تشكيل لجنة من مجلس الق

 مجاهد من بين املتقدمين النطباق الشروط عليه علي أن تكون الشروط املقدمة جز  ال يتجزأ من مجلس القسم .

 )د( املوافقة علي آلية تقييم أدا  القيادات االكاديمية بالقسم ومرفق االستمابرة املتضمنة هذه االلية مع اعتبابر االستمابرة جز  ال 

يتجزأ من مجلس القسم ، وعليه يتقدم املجلس بوافر الشكر واالمتنان للسيدة الدكتوبرة عليا  ابو علو علي ماتبذله من جهود في 

 هذا الشأن.

 القرابر: وافقت اللجنة.

 القرابر :   

 وافق مجلس الكلية .

 

نعقدة في  .5
ُ
قدم من السيدة الدكتوبرة/ بشأن اعتماد ا0/1/0291املوضوع: كتاب مجلس قسم التابريخ بجلسته امل

ُ
لتقرير امل

 .0291/0202فايزة ملوك بشأن لجنة فحص الكتاب الجامعي للعام 
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 رسالة الكلية :

لزإ سزوا العمزو محليزاإ و ىىليميزا اسزت اداإ ىلزإ معزايير تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة  ترىزإ ىلزإ مسزتوت التميزة وا بزداج لزا مازاو اعدام والعلزوم ا  سزا ية 

تها مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التك ولواية ، و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و القزدرات العلميزة و البحثيزة تسزاتذ الاود  التعليمية و البحثية ، و

و تلبيزة احتياازات الماتمز   ، و طالبها ، و استخدام وسائو تعليمية حديثة ،و متابعة الخرياين، و ىتاحة الفرصة لها لمتابعة الاديزد مزن العلزوم و المعزارا و الخبزرات

ا ذاتحززو مالززكالتو ، و ب ززاص الالخصززية المصززرية و ت ميززة ىززيم اط تمززاص و المززواط ين مززن خززالو ىاززراصات تتسززم باطسززتقاللية و التعززاون و التقززويم الزز االمسززاةمة لزز،و

 والمستمر .
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 رؤية الكلية :

تتطل  الكلية ىلإ أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية معتمد  تحتو 

مستوت  بأساتذتها وخريايها ىلإ وتصو مكا ة مرموىة بين  ظائرةا

ا من خالو برامج دراسية متمية  لإ  الم السة محليأ و اىليميإ

لتإ الليسا س والدراسات العليا تسهم لإ الرىإ و الت مية مرح

 .  المستدامة للماتم 

حيطت اللجنة علًما، وتهيب اللجنة بباقي القسام إبرسال تقابريرها.
ُ
 القرابر: أ

 القرابر :   

 
ً
 أحيط مجلس الكلية علما

 

نعقدة في  .6
ُ
قدمة من أ.د/ إبراهيم 0/1/0291املوضوع: كتاب مجلس قسم التابريخ بجلسته امل

ُ
قترحات امل

ُ
بشأن املوافقة على امل

 مرجونة بخصوص أنشطة جمعية ُمحبي التابريخ، وهي على النحو اآلتي:

 أ/ اإلعالن عن برحلة علمية ملشروعات الدولة الحديثة  )املتحف الجديد( بالتعاون مع برعاية شباب الجامعة .

 التابريخية والفالم التسجيلية والوثائقية . ب/ إنشا  قناة علي اليوتيوب لعرض القضايا

 ج/ اإلعالن عن مسابقة ثقافية تابريخية ) دوبري ثقافي للفرق البرععة بالقسم ( .

 د/ عمل نشرة دوبرية لقسم التابريخ على أن يكون لكل عدد شخصية من أحد أعضا  هيئة التدبريس بالقسم .

 لقسم ومجاالت عمله .ه/ القيام بحملة دعائية للتعريف الطالب الجدد با 

حيطت اللجنة علًما.
ُ
 القرابر: أ

 القرابر :   

 
ً
 أحيط مجلس الكلية علما

 
نعقدة في  .7

ُ
بشأن املوافقة على ُمقترحات السيد الدكتوبر/ أحمد 0/1/0291املوضوع: كتاب مجلس قسم التابريخ بجلسته امل

 جالل بخصوص خطة جذب الطالب الوافدين واستحداث برامج بالقسم.
حيطت اللجنة علًما. القرابر:

ُ
 أ

 القرابر :   
 
ً
 أحيط مجلس الكلية علما

 
نعقدة بتابريخ  .8

ُ
بشأن إنجازات  4/1/0291املوضوع: كتاب مجلس قسم اآلثابر والدبراسات اليونانية والرومانية بجلسته امل

 .0291-0298القسم للعام الجامعي 
حيطت اللجنة علًما.

ُ
 القرابر: أ

 القرابر :   
 أحيط مجلس الكلية عل

ً
 ما

 



    

                                                                                                                                              
       Damanhur university         جامعة دمنهور                                                                                                                
          Faculty of Artكلية اآلداب                                                                                                                                
                                                        

 

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

 رسالة الكلية :

لزإ سزوا العمزو محليزاإ و ىىليميزا اسزت اداإ ىلزإ معزايير تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة  ترىزإ ىلزإ مسزتوت التميزة وا بزداج لزا مازاو اعدام والعلزوم ا  سزا ية 

تها مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التك ولواية ، و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و القزدرات العلميزة و البحثيزة تسزاتذ الاود  التعليمية و البحثية ، و

و تلبيزة احتياازات الماتمز   ، و طالبها ، و استخدام وسائو تعليمية حديثة ،و متابعة الخرياين، و ىتاحة الفرصة لها لمتابعة الاديزد مزن العلزوم و المعزارا و الخبزرات

ا ذاتحززو مالززكالتو ، و ب ززاص الالخصززية المصززرية و ت ميززة ىززيم اط تمززاص و المززواط ين مززن خززالو ىاززراصات تتسززم باطسززتقاللية و التعززاون و التقززويم الزز االمسززاةمة لزز،و

 والمستمر .
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 رؤية الكلية :

تتطل  الكلية ىلإ أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية معتمد  تحتو 

مستوت  بأساتذتها وخريايها ىلإ وتصو مكا ة مرموىة بين  ظائرةا

ا من خالو برامج دراسية متمية  لإ  الم السة محليأ و اىليميإ

لتإ الليسا س والدراسات العليا تسهم لإ الرىإ و الت مية مرح

 .  المستدامة للماتم 

نعقدة بتابريخ  .1
ُ
على قبول الطالبة/ سابرة خالد عبد الباقي  9/1/0291املوضوع: كتاب مجلس قسم اللغة اإلنجليزية بجلسته امل

حولــة مــن قبــل ســيادة برئــيس الجامعــة بخطــاب برســمي مــن ســيادته موجــه للقســم، وموافقــة 
ُ
مــن جامعــة حائــل بالســعودية وامل

 لى وتحميلها بثمانية ُمقربرات.املجلس على التحاق الطالبة بالفرقة الو 
 القرابر: وافقت اللجنة مع تحويل املوضوع لقسم شئون الطالب الستكمال بقية اإلجرا ات.

 القرابر :   
 وافق مجلس الكلية .

املوضــوع: تأشــيرة الســيد الســتاذ الــدكتوبر/ برئــيس جامعــة دمنهــوبر علــى طلــب الطالبــة/ مــريم زكريــا حســن محمــد أبــو الســعيد،  .92
والترتيـب الول علـى مسـتوى محافظـة البحيـرة ملتحـدي اإلعاقـة "  0291-0298لى الثانوية العامة للعـام الدبراسـ ي والحاصلة ع

 مدبرسة النوبر للمكفوفين "، وترغب في االلتحاق بكلية اآلداب بقسم اللغة اإلنجليزية.
 القرابر: ُيرفع المر ملجلس قسم اللغة اإلنجليزية لقبول الطالبة.

 القرابر :   
 ق مجلس الكلية .واف

 
 املوضوع: قبول الطالب اآلتي أسماؤهم بقسم اللغة اإلنجليزية، وذلك بعد إجرا  املقاصة لهم، وهم على النحو اآلتي: .99

الطالب/ عبـد الـرحمن جمعـة الشـربيني املحـول مـن جامعـة دميـاط بالفرقـة الثانيـة شـعبة أدب محمـال مـن الفرقـة الولـى  (9)
 بية الثانية.بمادتي اللغويات واللغة الوبرو 

الطالبــة/ دعــا  حمـــودة محمــود برســـتم املحولــة مـــن جامعــة طنطــا بالفرقـــة الثانيــة شـــعبة أدب محملــة مـــن الفرقــة الولـــى  (0)
 بمادة القرا ة.

دبرجة باللغة اإلنجليزية بالثانويـة  48الطالبين: معتز صالح ، ومحمد عسل للفرقة الولى وذلك نظًرا لحصول كليهما على   (3)
 العامة.

 وافقت اللجنة.القرابر: 
 القرابر :   

 وافق مجلس الكلية .
 
 

 اعذابر طالب الكلية على النحو التالى :املوضوع : .90
 

 رابرالق الفترة  سبب العذبر الفرقة / القسم اسم الطالب /الطالبة م
مصطفى مبابرك شحات   .9

 عبدالحميد
الفرقة الولى قسم 

انتساب اللغة العربية   
 موجه

عذبر 
 اجتماعى 

- 0295/0296أعوام 
0296/0297 –  
0297/0298 - 

0298/0291 

وافق مجلس 
 الكلية

وافق مجلس  العام الجامعى عذبر الفرقة الولى قسم   ناصر خميس جابر القصاص  .0
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 رسالة الكلية :

لزإ سزوا العمزو محليزاإ و ىىليميزا اسزت اداإ ىلزإ معزايير تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة  ترىزإ ىلزإ مسزتوت التميزة وا بزداج لزا مازاو اعدام والعلزوم ا  سزا ية 

تها مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التك ولواية ، و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و القزدرات العلميزة و البحثيزة تسزاتذ الاود  التعليمية و البحثية ، و

و تلبيزة احتياازات الماتمز   ، و طالبها ، و استخدام وسائو تعليمية حديثة ،و متابعة الخرياين، و ىتاحة الفرصة لها لمتابعة الاديزد مزن العلزوم و المعزارا و الخبزرات

ا ذاتحززو مالززكالتو ، و ب ززاص الالخصززية المصززرية و ت ميززة ىززيم اط تمززاص و المززواط ين مززن خززالو ىاززراصات تتسززم باطسززتقاللية و التعززاون و التقززويم الزز االمسززاةمة لزز،و

 والمستمر .
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 رؤية الكلية :

تتطل  الكلية ىلإ أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية معتمد  تحتو 

مستوت  بأساتذتها وخريايها ىلإ وتصو مكا ة مرموىة بين  ظائرةا

ا من خالو برامج دراسية متمية  لإ  الم السة محليأ و اىليميإ

لتإ الليسا س والدراسات العليا تسهم لإ الرىإ و الت مية مرح

 .  المستدامة للماتم 

 الكلية   0298/0291 اجتماعى  الحغرافيا انتظام باق
محمد عصام محمد أحمد   .3

 النفيلى
الفرقة الولى قسم 

اجتماع انتظام الئحة 
 قديمة

عذبر 
 اجتماعى

 العام الجامعى
 0298/0291 

وافق مجلس 
 الكلية

الفرقة الرابعة قسم  أمنية عبدهللا أمين  أ .4
 اجتماع

عذبر 
 اجتماعى

 العام الجامعى
 0298/0291 

وافق مجلس 
  الكلية

الفرقة الولى قسم  محمد حمدى زكى على صبح  .5
 االجتماع باق

عذبر 
 اجتماعى

 العام الجامعى
 0298/0291 

 

وافق مجلس 
 الكلية

الفرقة الولى  قسم  برويدا خالد ابراهيم   .6
اللغة االنجليزية  
 انتساب موجه باق 

عذبر 
 اجتماعى

 العام الجامعى
0298/0291 

وافق مجلس 
 الكلية

 

 

 

 
ً
 :الدبراسات العلياموضوعات  :  سادسا

 أوال : موضوعات قسم اللغة العربية 

على قبول الطالب املتقدمين ملرحلتى املاجستير   0291/  4/1املوضوع :موافقة مجلس قسم اللغة العربية بجلسته فى   -9

 .والدكتوبراه فى تخصص الدب والنقد والعلوم الغوية 
 القرابر :   

 . وافق مجلس الكلية

 

على منح الطالبة / ماجدة أحمد عبد الحليم   0291/  4/1موافقة مجلس قسم اللغة العربية بجلسته فى  املوضوع : -0

فراج دبرجة املاجستير فى موضوع " املكان فى الرواية بين الشمال والجنوب بروايتا ال أحد ينام فى االسكندبرية إبراهيم عبد 

 يبات لجنة املناقشة والحكم .، بعد أن أتمت الطالبة تصو  املجيد والطوق والسوبرة "

 
 القرابر :   

 وافق مجلس الكلية .
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 رسالة الكلية :

لزإ سزوا العمزو محليزاإ و ىىليميزا اسزت اداإ ىلزإ معزايير تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة  ترىزإ ىلزإ مسزتوت التميزة وا بزداج لزا مازاو اعدام والعلزوم ا  سزا ية 

تها مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التك ولواية ، و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و القزدرات العلميزة و البحثيزة تسزاتذ الاود  التعليمية و البحثية ، و

و تلبيزة احتياازات الماتمز   ، و طالبها ، و استخدام وسائو تعليمية حديثة ،و متابعة الخرياين، و ىتاحة الفرصة لها لمتابعة الاديزد مزن العلزوم و المعزارا و الخبزرات

ا ذاتحززو مالززكالتو ، و ب ززاص الالخصززية المصززرية و ت ميززة ىززيم اط تمززاص و المززواط ين مززن خززالو ىاززراصات تتسززم باطسززتقاللية و التعززاون و التقززويم الزز االمسززاةمة لزز،و

 والمستمر .
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 رؤية الكلية :

تتطل  الكلية ىلإ أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية معتمد  تحتو 

مستوت  بأساتذتها وخريايها ىلإ وتصو مكا ة مرموىة بين  ظائرةا

ا من خالو برامج دراسية متمية  لإ  الم السة محليأ و اىليميإ

لتإ الليسا س والدراسات العليا تسهم لإ الرىإ و الت مية مرح

 .  المستدامة للماتم 

على منح الطالب / محمود الكومى دبرجة   0291/  4/1املوضوع : موافقة مجلس قسم اللغة العربية بجلسته فى  -3

ب ، بعد أن أتمت الطال املاجستير تخصص االدب والنقد  فى موضوع " الصوبرة الفنية فى شعر محمد عبد املطلب "

 تصويبات لجنة املناقشة والحكم .

 
 القرابر :   

 وافق مجلس الكلية .
 

 ثانيا : موضوعات قسم اللغة االنجليزية 

على اعتماد نتيجية  االختبابر التأهيلى للدكتوابره  0291/  1/ 9بجلسته فى موافقة مجلس قسم اللغة اإلنجليزية  املوضوع : .9

علما بأن تشكيل اللجنة قد (من املائة  15 )لطيف ،وحصلت الطالبة علىللمدبرس املساعد  بالقسم / هند خالد عبد ال

اعتمد من قبل فى لجنة الدبراسات العليا مكونة من أ.د/ ايمان املليجى ،وأ.م.د/ ناجى برشوان ،وأ. م.د / محمد داود )تربية 

 دمنهوبر (.
 القرابر :   

 وافق مجلس الكلية .
 
على توزيع مقربرات التكميلى ، املاجستير ،  0291/  1/ 9ليزية بجلسته فى املوضوع : موافقة مجلس قسم اللغة اإلنج .0

 . 0202 – 0291والدكتوابره أدب نجليزى ساعات معتمدة خريف 
 القرابر :   

 وافق مجلس الكلية .
 0202على قبول طالب دكتوابره أدب انجليزى خريف  0291/  1/ 9املوضوع: موافقة مجلس قسم اللغة اإلنجليزية بجلسته فى  .3

 .، تكميلى لخريجى تربية إنجليزى عام  0202، ماجستير أدب انجليزى خريف 
 القرابر :   

 وافق مجلس الكلية .
على الغا  التكميلى لخريجى شعبة لغة ليدبرسوا  0291/  1/ 9املوضوع: موافقة مجلس قسم اللغة اإلنجليزية بجلسته فى  .4

 مباشرة مقربرات ماجستير أدب ساعات معتمدة . 
 لقرابر : ا  

 وافق مجلس الكلية .
 

 ثالثا : موضوعات قسم الجغرافية :
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 رسالة الكلية :

لزإ سزوا العمزو محليزاإ و ىىليميزا اسزت اداإ ىلزإ معزايير تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة  ترىزإ ىلزإ مسزتوت التميزة وا بزداج لزا مازاو اعدام والعلزوم ا  سزا ية 

تها مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التك ولواية ، و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و القزدرات العلميزة و البحثيزة تسزاتذ الاود  التعليمية و البحثية ، و

و تلبيزة احتياازات الماتمز   ، و طالبها ، و استخدام وسائو تعليمية حديثة ،و متابعة الخرياين، و ىتاحة الفرصة لها لمتابعة الاديزد مزن العلزوم و المعزارا و الخبزرات

ا ذاتحززو مالززكالتو ، و ب ززاص الالخصززية المصززرية و ت ميززة ىززيم اط تمززاص و المززواط ين مززن خززالو ىاززراصات تتسززم باطسززتقاللية و التعززاون و التقززويم الزز االمسززاةمة لزز،و

 والمستمر .
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 رؤية الكلية :

تتطل  الكلية ىلإ أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية معتمد  تحتو 

مستوت  بأساتذتها وخريايها ىلإ وتصو مكا ة مرموىة بين  ظائرةا

ا من خالو برامج دراسية متمية  لإ  الم السة محليأ و اىليميإ

لتإ الليسا س والدراسات العليا تسهم لإ الرىإ و الت مية مرح

 .  المستدامة للماتم 

على منح الطالبة / وال  فرج ابراهيم  0291/ 1/ 3املوضوع : موافقة مجلس قسم الجغرافية بجلسته يوم الثالثا   املوافق  .9

اى البابرود بإستخدام نظم الفالح دبرجة املاجستير فى موضوع : " التحليل الجغرافى الستخدمات البرض فى قلب مدينة إتي

 املعلومات الجغرافية " بعد أن أتمت الطالبة التصويبات . 
 القرابر :   

 وافق مجلس الكلية .
 

على توزيع مقربرات الدبراسات العليا  0291/ 1/ 3املوضوع : موافقة مجلس قسم الجغرافية بجلسته يوم الثالثا   املوافق  .0

 .0291فصل الخريف 
 القرابر :   

 لس الكلية .وافق مج
 

على قبول الطالب اآلتى اسمائهم  0291/ 1/ 3املوضوع : موافقة مجلس قسم الجغرافية بجلسته يوم الثالثا   املوافق  .3

لتسجيل دبرجة الدكتوابره ) أحمد سيد السعيد ابراهيم ، هبة هللا محمد عبد الصمد النمر ، وفا  عبد املنعم محمد 

 ابوشوشة ( 
 القرابر :   

 لكلية .وافق مجلس ا
اعيل ، احمد ابراهيم اسم)دكتوبراه ( ، ابراهيم سمير محمد )دكتوبراه (وبرفض قبول الطالب ) محمد عبد الرسول محمد  .4

 . فى كل برنامج  ( طالب3نصاب عدد الطالب الذى يجب أن يكون )( لعدم اكتمال )ماجستير (بركات 
 القرابر :   

 وافق مجلس الكلية .
 

 يخ  برابعا: موضوعات قسم التابر 

على قبول الطالب املتقدمين لاللتحاق بالدبراسات العليا فصل  0/1/0291املوضوع : موافقة مجلس قسم التابريخ بجلسته فى -1

 .للتخصصات البرععة  الستفائهم كافة الشروط الالزمة  0291الخريف 
 القرابر :   

 وافق مجلس الكلية .
 

 0291على توزيع مقربرات الدبراسات العليا فصل الخريف  0/1/0291املوضوع : موافقة مجلس قسم التابريخ بجلسته فى -0

 .ملرحلتى املاجستير والدكتوابره  للتخصصات البرععة 
 القرابر :   
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 رسالة الكلية :

لزإ سزوا العمزو محليزاإ و ىىليميزا اسزت اداإ ىلزإ معزايير تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة  ترىزإ ىلزإ مسزتوت التميزة وا بزداج لزا مازاو اعدام والعلزوم ا  سزا ية 

تها مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التك ولواية ، و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و القزدرات العلميزة و البحثيزة تسزاتذ الاود  التعليمية و البحثية ، و

و تلبيزة احتياازات الماتمز   ، و طالبها ، و استخدام وسائو تعليمية حديثة ،و متابعة الخرياين، و ىتاحة الفرصة لها لمتابعة الاديزد مزن العلزوم و المعزارا و الخبزرات

ا ذاتحززو مالززكالتو ، و ب ززاص الالخصززية المصززرية و ت ميززة ىززيم اط تمززاص و المززواط ين مززن خززالو ىاززراصات تتسززم باطسززتقاللية و التعززاون و التقززويم الزز االمسززاةمة لزز،و

 والمستمر .
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 رؤية الكلية :

تتطل  الكلية ىلإ أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية معتمد  تحتو 

مستوت  بأساتذتها وخريايها ىلإ وتصو مكا ة مرموىة بين  ظائرةا

ا من خالو برامج دراسية متمية  لإ  الم السة محليأ و اىليميإ

لتإ الليسا س والدراسات العليا تسهم لإ الرىإ و الت مية مرح

 .  المستدامة للماتم 

 وافق مجلس الكلية .
 

الطلب املقدم من السيد / على محمد عبد الحميد خريج  0/1/0291املوضوع :  برفض مجلس قسم التابريخ بجلسته فى  -6

مج الدبراسات التابريخية )التعليم املفتوح (  والحاصل على جيد ويرغب فى استكمال الدبراسات من برنا 0298القسم دفعة 

 العليا ،الن الحد الدنى للقبول لطالب التعليم املفتوح بالدبراسات العليا "جيد جدا "
 القرابر :   

 وافق مجلس الكلية .
 

  املناقشة والحكم على إعادة تشكيل لجنة  0/1/0291املوضوع : موافقة مجلس قسم التابريخ بجلسته فى -4

 

 لجنة املناقشة و الحكم املوضوع اسم الطالب م

9 

مها طه 

سليمان 

 العشماوى   

تطوبر  قضايا 

الحوال 

الشخصية 

لغير املسلمين 

فى مصر 

9100 – 

 م 9136

9 
أ . د / عاصم محروس 

 املطلب عبد

 –أستاذ التابريخ الحديث واملعاصر 

 امعة دمنهوبر كلية التربية ج
 
ً
  مناقشا

ً
 و برئيسا

 أ . د / محمد برفعت االمام  0
 –أستاذ التابريخ الحديث واملعاصر 

 كلية اآلداب جامعة دمنهوبر 
 
ً
 مشرفا

3 
أ . د / عبد الرحمن محمد 

 البكرى 

أستاذ التابريخ الحديث واملعاصر 

جامعة  –املساعد كلية اآلداب 

 دمياط 

 
ً
  مناقشا

 القرابر :   
 مجلس الكلية .وافق 

 

  املناقشة والحكم على تشكيل لجنة  0/1/0291املوضوع : موافقة مجلس قسم التابريخ بجلسته فى -9

 لجنة املناقشة و الحكم املوضوع اسم الطالب

آيه مبروك محمد 

 أبو طبيخ    

دولة ملوك 

املماليك فى 
9 

أ . د / عفيفى محمود 

 يم  ابراه

أستاذ التابريخ والحضابرة االسالمية 

 كلية اآلداب جامعة بنها  
 
ً
  مناقشا

ً
 و برئيسا
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 رسالة الكلية :

لزإ سزوا العمزو محليزاإ و ىىليميزا اسزت اداإ ىلزإ معزايير تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة  ترىزإ ىلزإ مسزتوت التميزة وا بزداج لزا مازاو اعدام والعلزوم ا  سزا ية 

تها مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التك ولواية ، و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و القزدرات العلميزة و البحثيزة تسزاتذ الاود  التعليمية و البحثية ، و

و تلبيزة احتياازات الماتمز   ، و طالبها ، و استخدام وسائو تعليمية حديثة ،و متابعة الخرياين، و ىتاحة الفرصة لها لمتابعة الاديزد مزن العلزوم و المعزارا و الخبزرات

ا ذاتحززو مالززكالتو ، و ب ززاص الالخصززية المصززرية و ت ميززة ىززيم اط تمززاص و المززواط ين مززن خززالو ىاززراصات تتسززم باطسززتقاللية و التعززاون و التقززويم الزز االمسززاةمة لزز،و

 والمستمر .
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 رؤية الكلية :

تتطل  الكلية ىلإ أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية معتمد  تحتو 

مستوت  بأساتذتها وخريايها ىلإ وتصو مكا ة مرموىة بين  ظائرةا

ا من خالو برامج دراسية متمية  لإ  الم السة محليأ و اىليميإ

لتإ الليسا س والدراسات العليا تسهم لإ الرىإ و الت مية مرح

 .  المستدامة للماتم 

 -620الهند )

 -هـ  681

9026 – 

 م ( 9012

0 
أ . د / ابراهيم محمد 

 مرجونة  

أستاذ التابريخ والحضابرة االسالمية 

 كلية اآلداب جامعة دمنهوبر 
 
ً
 مشرفا

3 
د / اشرف سمير م.أ . 

 توفيق محمد  

أستاذ التابريخ والحضابرة االسالمية 

اعد بكلية دابر العلوم جامعة املس

 املنيا  

 
ً
 مناقشا

 القرابر :   
 وافق مجلس الكلية .

 

على منح الطالب / مصطفى أحمد سعد صبح دبرجة الدكتوابره  0/1/0291املوضوع : موافقة مجلس قسم التابريخ بجلسته فى -3
ف هو فدن مؤبرخا لسياسة انجلترا فى اآلداب من قسم التابريخ )شعبة التابريخ الوسيط (نظام قديم فى موضوع : " بروفر أ

هـدبراسة نقدية " بعد اتم الطالب  515جمادى االخر  – 585ذو القعدة  – 9911ابرايل  – 9981الخابرجية فيما بين ديسمبر 
 التصويبات. 

 القرابر :   
 وافق مجلس الكلية .

 
 خامسا : موضوعات قسم االجتماع :

على توزيع مقربرات )املاجستير ،الدكتوابره ( لفصل  0291/  1/ 0فى املوضوع : موافقة مجلس قسم االجتماع بجلسته  -9
 . 0291الخريف  

 القرابر :   
 وافق مجلس الكلية .

 
الطالبة / شيما  محمد تيموبر  أحمد الوليلى  منح على 0291/  1/ 0املوضوع : موافقة مجلس قسم االجتماع بجلسته فى   -0

عتمدة فى الرسالة املقدمة منها بعنوان : " البعاد السوسيولوجية لظاهرة دبرجة الدكتوابره فى اآلداب بنظام الساعات امل
  اإلبرهاب وتباعتها المنية  "دبراسة اسطالعية حول اتجاهات الرأى نحو البرهاب " علما بأن الطالبة أتمت التصويبات

 القرابر :   
 وافق مجلس الكلية .

 
الطالبة / دينا سامى مصطفى الشهاوى دبرجة  منح على 0291/  1 /0املوضوع : موافقة مجلس قسم االجتماع بجلسته فى  -3

املاجستير  فى اآلداب بنظام الساعات املعتمدة فى الرسالة املقدمة منها بعنوان : " جرائم التشهير واالبتزاز اإللكترونى 
 التصويباتوانعكاسها على المن االجتماعى "دبراسة تحليلية لجرائم اإلنترنت " علما بأن الطالبة أتمت 

 القرابر :   
 وافق مجلس الكلية .
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 رسالة الكلية :

لزإ سزوا العمزو محليزاإ و ىىليميزا اسزت اداإ ىلزإ معزايير تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة  ترىزإ ىلزإ مسزتوت التميزة وا بزداج لزا مازاو اعدام والعلزوم ا  سزا ية 

تها مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التك ولواية ، و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و القزدرات العلميزة و البحثيزة تسزاتذ الاود  التعليمية و البحثية ، و

و تلبيزة احتياازات الماتمز   ، و طالبها ، و استخدام وسائو تعليمية حديثة ،و متابعة الخرياين، و ىتاحة الفرصة لها لمتابعة الاديزد مزن العلزوم و المعزارا و الخبزرات

ا ذاتحززو مالززكالتو ، و ب ززاص الالخصززية المصززرية و ت ميززة ىززيم اط تمززاص و المززواط ين مززن خززالو ىاززراصات تتسززم باطسززتقاللية و التعززاون و التقززويم الزز االمسززاةمة لزز،و

 والمستمر .
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 رؤية الكلية :

تتطل  الكلية ىلإ أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية معتمد  تحتو 

مستوت  بأساتذتها وخريايها ىلإ وتصو مكا ة مرموىة بين  ظائرةا

ا من خالو برامج دراسية متمية  لإ  الم السة محليأ و اىليميإ

لتإ الليسا س والدراسات العليا تسهم لإ الرىإ و الت مية مرح

 .  المستدامة للماتم 

 
الطالبة / سما  ابراهيم طه حافظ  دبرجة  منح على 0291/  1/ 0املوضوع : موافقة مجلس قسم االجتماع بجلسته فى  -4

 تى (املاجستير  فى اآلداب بنظام الساعات املعتمدة فى الرسالة املقدمة منها بعنوان : " الكتابة والرسم على جدبران )الجرافي
يناير "دبراسة فى تحليل مضمون ملجموعة من العبابرات والرسومات  "  05كنمط جديد للجريمة فى املجتمع املصرى بعد ثوبرة 

 علما بأن الطالبة أتمت التصويبات
 القرابر :   

 وافق مجلس الكلية .
 
 
 سادسا : موضوعات قسم اآلثابر والدبراسات اليونانية والرومانية  

على قبول دفعة جديدة من  4/1/0291مجلس قسم اآلثابر والدبراسات اليونانية والرومانية بجلسته فى  املوضوع : موافقة -9
الطالب املتقدمين لدبرجة املاجستير فى اآلداب من قسم اآلثابر والدبراسات اليونانية والرومانية شعبة اآلثابر  بفصل الخريف 

0291 . 
 القرابر :   

 وافق مجلس الكلية .
 

على تسجيل خطط الطالب  4/1/0291قة مجلس قسم اآلثابر والدبراسات اليونانية والرومانية بجلسته فى املوضوع : مواف -0
    اآلتى أسمائهم 

 اإلشـــــراف عنوان الخطة اسم الطالب م

هاجر محمد  9
 صبرى الخنانى 

نحت اإلغريقى خالل الالمومة فى فن 
العصر الكالسيكى )منتصف القرن 

ف القرن السادس ق.م وحتى منتص
 الرابع ق.م (

 قاسم  عبداملحسنأ.د/ عبير  9
 اآلثابر وبرئيس قسم أستاذ 

 اليونانية والرومانية  والدبراسات 
 جامعة دمنهوبر  -كلية اآلداب 

 د/ نهى عبد الرحمن محمد  0
مدبرس الدبراسات  اليونانية 

 والرومانية 
 جامعة دمنهوبر  -كلية اآلداب 

هاجر محمد  0
 محمد بعجر  

ت الحياة اليومية فى مقدونيا من أدوا
العصر اآلبرخى وحتى نهاية العصر 

 ى تيسلالهل

 قاسم  عبداملحسنأ.د/ عبير  9
 اآلثابر وبرئيس قسم أستاذ 

 اليونانية والرومانية  والدبراسات 
 جامعة دمنهوبر  -كلية اآلداب 

 د/ فتحية  عبده السالمى  0

أستاذ اآلثابر اليونانية والرمانية 
جامعة  –لية اآلداب املساعد بك

 اإلسكندبرية 
 

أشوا  هالل على  3
 زيد 

تصوير النبات والعشاب فى الفن 
 أ.د/ حنان خميس الشافعى 9 اليونانى 

 

 اآلثابراليونانية والرومانية   و  أستاذ
جامعة  –كلية اآلداب وعميد 

 دمنهوبر 
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 رسالة الكلية :

لزإ سزوا العمزو محليزاإ و ىىليميزا اسزت اداإ ىلزإ معزايير تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة  ترىزإ ىلزإ مسزتوت التميزة وا بزداج لزا مازاو اعدام والعلزوم ا  سزا ية 

تها مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التك ولواية ، و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و القزدرات العلميزة و البحثيزة تسزاتذ الاود  التعليمية و البحثية ، و

و تلبيزة احتياازات الماتمز   ، و طالبها ، و استخدام وسائو تعليمية حديثة ،و متابعة الخرياين، و ىتاحة الفرصة لها لمتابعة الاديزد مزن العلزوم و المعزارا و الخبزرات

ا ذاتحززو مالززكالتو ، و ب ززاص الالخصززية المصززرية و ت ميززة ىززيم اط تمززاص و المززواط ين مززن خززالو ىاززراصات تتسززم باطسززتقاللية و التعززاون و التقززويم الزز االمسززاةمة لزز،و

 والمستمر .
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 رؤية الكلية :

تتطل  الكلية ىلإ أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية معتمد  تحتو 

مستوت  بأساتذتها وخريايها ىلإ وتصو مكا ة مرموىة بين  ظائرةا

ا من خالو برامج دراسية متمية  لإ  الم السة محليأ و اىليميإ

لتإ الليسا س والدراسات العليا تسهم لإ الرىإ و الت مية مرح

 .  المستدامة للماتم 

 دإيمان محمد عبد الخالق      0
 

مسئول الوعى اآلثرى لقطاع 
 ابر املصرية ومنطقة مابرينا اآلث

اسما  شعبان  4
 عوض بصل 

الطرق والجسوبر وقنوات املياة فى 
الواليات الرومانية  الغربية خالل 
 القرنين الثانى والثالث امليالديين 

أستاذ اآلثابر اليونانية والرومانية  أ.د/ ابراهيم سعد صالح  9
 جامعة طنطا  –بكلية اآلداب 

 قاسم  حسنعبداملأ.د/ عبير  0
 اآلثابر وبرئيس قسم أستاذ 

 اليونانية والرومانية  والدبراسات 
 جامعة دمنهوبر  -كلية اآلداب 

 
 القرابر :   

 وافق مجلس الكلية .
 
مقربرات توزيع  د اعلى اعتم 4/1/0291املوضوع : موافقة مجلس قسم اآلثابر والدبراسات اليونانية والرومانية بجلسته فى  -3

  و الدكتوبراه.ب املاجستير لطال  0291صل الخريف ف
 القرابر :   

 وافق مجلس الكلية .
 

 مايستجد من أعمال : -

، شيما  عبد الفتاح عثمان وخطاب قسم اآلثابر والدبراسات اليونانية والرومانية بشأن الطالبتين ) منى إدبريس محمد زقزوق  .9
صطفى مدير إدابرة اآلثابر البحرية الغابرقة ونظرا هما وهما تحت اشراف أ.د/ عبير قاسم ، ود/ محمد متيمن برساليا ( قد انته

 لعدم وجوده بالعمل منذ فترة وبالسؤال عنه تبين انه بالسجن 

 يعرض على مجلس الكلية  : قرابر اللجنة  -

 القرابر :   

 تنفرد أ.د/ عبير قاسم بتقديم تقرير الصالحية .
 

عقد لجنة خاصة فى مادة ) الفن القبطى ( بدال من يوم الطلب املقدم من الطالبة / ندى أحمد شعيب بشأن املوافقة لها ب .0

 نظرا لظروف السفر الى مسابقة برسمية بوزابرة الشباب  0291/ 1/ 95الحد املوافق 

 . 0291/  1/  92يكون االمتحان الثالثا  املوافق  أنموافقة اللجنة على :قرابر اللجنة  -

 القرابر :   
 وافق مجلس الكلية .
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 رسالة الكلية :

لزإ سزوا العمزو محليزاإ و ىىليميزا اسزت اداإ ىلزإ معزايير تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة  ترىزإ ىلزإ مسزتوت التميزة وا بزداج لزا مازاو اعدام والعلزوم ا  سزا ية 

تها مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التك ولواية ، و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و القزدرات العلميزة و البحثيزة تسزاتذ الاود  التعليمية و البحثية ، و

و تلبيزة احتياازات الماتمز   ، و طالبها ، و استخدام وسائو تعليمية حديثة ،و متابعة الخرياين، و ىتاحة الفرصة لها لمتابعة الاديزد مزن العلزوم و المعزارا و الخبزرات

ا ذاتحززو مالززكالتو ، و ب ززاص الالخصززية المصززرية و ت ميززة ىززيم اط تمززاص و المززواط ين مززن خززالو ىاززراصات تتسززم باطسززتقاللية و التعززاون و التقززويم الزز االمسززاةمة لزز،و

 والمستمر .
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 رؤية الكلية :

تتطل  الكلية ىلإ أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية معتمد  تحتو 

مستوت  بأساتذتها وخريايها ىلإ وتصو مكا ة مرموىة بين  ظائرةا

ا من خالو برامج دراسية متمية  لإ  الم السة محليأ و اىليميإ

لتإ الليسا س والدراسات العليا تسهم لإ الرىإ و الت مية مرح

 .  المستدامة للماتم 

طالب / على عبد هللا خالد حرعى ) كويتى الجنسية ( طالب دبراسات عليا بشأن استخراج جدول الطلب املقدم من ال .3

 املحاضرات واسم املشرف والكابرنية وافادة تفيد بأنه مقيد بالدبراسات العليا قسم االجتماع تخصص اعالم 

 امر ،وبصفة الدكتوبرة /نهعقد اجتماع مع أعضا  هيئة تدبريس قسم االجتماع تخصص اعالم لعرض ال قرابر اللجنة :   -
 غالى  االستاذ املساعد بالقسم واملسئول عن التخصص داخل القسم يعرض عليه المر لتنفيذ قرابر مجلس الجامعة  

 القرابر :   
 وافق مجلس الكلية .

 
براه ( ساعات دكتو  –خطاب مجلس قسم اللغة االنجليزية باعادة املوافقة على تفعيل شعبة اللغويات والترجمة )ماجستير   .4

  معتمدة حيث أنها موجودة فى الئحة الدبراسات العليا بالكلية حيث يوجد بالقسم االمكانيات البشرية )مرفق بيان والالئحة(
  قرابر اللجنة : وافقت اللجنة. 

 القرابر : 
 وافق مجلس الكلية .

 

ليا تخصص الدبراسات االسالمية بقسم اعادة مخاطبة الدبراسات العليا بالجامعة بشأن فتح باب القبول بالدبراسات الع .5
 اللغة العربية و آدابها .

  قرابر اللجنة : وافقت اللجنة.

 القرابر : 
 وافق مجلس الكلية .

 

 

 
ً
 العالقات الثقافية والخابرجية :موضوعات :  سابعا

/ موضوعات قسم التابريخ :
ً
 أوال

 مــــــــــــــــــــــــــن الســــــــــــــــــــــــــيدة علــــــــــــــــــــــــــى  الطلـــــــــــــــــــــــــب املقــــــــــــــــــــــــــدم  0291/ 0/1موافقـــــــــــــــــــــــــة مجلــــــــــــــــــــــــــس قســــــــــــــــــــــــــم التـــــــــــــــــــــــــابريخ بجلســــــــــــــــــــــــــته فــــــــــــــــــــــــــى  .9

الــــــــــــــدكتوبرة / امــــــــــــــل محمــــــــــــــد حلقهــــــــــــــا بخصــــــــــــــوص مشــــــــــــــابركتها فــــــــــــــى املــــــــــــــؤتمر التونســــــــــــــ ى العــــــــــــــاملى والــــــــــــــذي ســــــــــــــيعقد بمدينــــــــــــــة 

نـــــــــــــــوفمبر  07-05رة مـــــــــــــــا بـــــــــــــــين ـباجـــــــــــــــة بتـــــــــــــــونس حـــــــــــــــول موضـــــــــــــــوع " الحـــــــــــــــروب واالمـــــــــــــــل واليـــــــــــــــاس فـــــــــــــــى التـــــــــــــــابريخ " فـــــــــــــــى الفتـــــــــــــــ
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 رسالة الكلية :

لزإ سزوا العمزو محليزاإ و ىىليميزا اسزت اداإ ىلزإ معزايير تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة  ترىزإ ىلزإ مسزتوت التميزة وا بزداج لزا مازاو اعدام والعلزوم ا  سزا ية 

تها مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التك ولواية ، و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و القزدرات العلميزة و البحثيزة تسزاتذ الاود  التعليمية و البحثية ، و

و تلبيزة احتياازات الماتمز   ، و طالبها ، و استخدام وسائو تعليمية حديثة ،و متابعة الخرياين، و ىتاحة الفرصة لها لمتابعة الاديزد مزن العلزوم و المعزارا و الخبزرات

ا ذاتحززو مالززكالتو ، و ب ززاص الالخصززية المصززرية و ت ميززة ىززيم اط تمززاص و المززواط ين مززن خززالو ىاززراصات تتسززم باطسززتقاللية و التعززاون و التقززويم الزز االمسززاةمة لزز،و

 والمستمر .
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 رؤية الكلية :

تتطل  الكلية ىلإ أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية معتمد  تحتو 

مستوت  بأساتذتها وخريايها ىلإ وتصو مكا ة مرموىة بين  ظائرةا

ا من خالو برامج دراسية متمية  لإ  الم السة محليأ و اىليميإ

لتإ الليسا س والدراسات العليا تسهم لإ الرىإ و الت مية مرح

 .  المستدامة للماتم 

امــــــــــــــــابرة آل  وســــــــــــــــوف تشــــــــــــــــابرك ببحــــــــــــــــث تحــــــــــــــــت عنــــــــــــــــوان " الصــــــــــــــــراع السياســــــــــــــــ ي علــــــــــــــــي اقلــــــــــــــــيم فــــــــــــــــابرس وتأســــــــــــــــيس  0291

 شبكانابره 

 القرابر : وافقت اللجنة

 القرابر : 

 وافق مجلس الكلية .

 
 

 

توصـــــــــــــــــــ ى اللجنـــــــــــــــــــة الســـــــــــــــــــادة أعضـــــــــــــــــــا  هيئـــــــــــــــــــة التـــــــــــــــــــدبريس بالكليـــــــــــــــــــة ممـــــــــــــــــــن يقومـــــــــــــــــــون بحضـــــــــــــــــــوبر املـــــــــــــــــــؤتمرات الدوليـــــــــــــــــــة  .0

بضــــــــــــروبرة تقــــــــــــديم تقريــــــــــــر عــــــــــــن املــــــــــــؤتمر علــــــــــــي أن تقــــــــــــوم اللجنــــــــــــة الثقافيــــــــــــة بعمــــــــــــل وبرشــــــــــــة عمــــــــــــل دوبريــــــــــــة تكــــــــــــون بمثابــــــــــــة 

 2الواحد لعرض مختصر االبحاث التي ألقيت فى املؤتمرات  مؤتمر اليوم

 القرابر : 

 وافق مجلس الكلية .

 

 عاشر 
ً
 :  خدمة املجتمع وتنمية البيئة :   موضوعات ا

خطة متابعة املدبرجات والقاعات ة بشأن ئ/ وفدى أبوالنضر وكيل الكلية لشئون خدمة املجتمع وتنمية البيمقترح الدكتوبر  .9

 داد للعام الدبراس ى الجديد .الستعالدبراسية ل

 ويتم تشكيل لجنة ملتابعة المر .وافقت اللجنة   القرابر :

 القرابر :   

أعضا  لجنة خدمة املجتمع وتنمية البيئة باملتابعة الجادة على التشديد على املتابعة كما طالب املجلس  وافق مجلس الكلية

 .0291/0202بداية العام الجامعى  واملستمرة و اعداد تقابرير حتى يتسنى عمل الالزم قبل

 بيان بالدوبرات املقترحة التى ستعقد بوحدة الحاسب اآللى . .0

 .  0291/0202وافقت اللجنة و يتم عمل خطة بالدوبرات على مدابر العام الجامعى القرابر : 
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 رسالة الكلية :

لزإ سزوا العمزو محليزاإ و ىىليميزا اسزت اداإ ىلزإ معزايير تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة  ترىزإ ىلزإ مسزتوت التميزة وا بزداج لزا مازاو اعدام والعلزوم ا  سزا ية 

تها مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التك ولواية ، و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و القزدرات العلميزة و البحثيزة تسزاتذ الاود  التعليمية و البحثية ، و

و تلبيزة احتياازات الماتمز   ، و طالبها ، و استخدام وسائو تعليمية حديثة ،و متابعة الخرياين، و ىتاحة الفرصة لها لمتابعة الاديزد مزن العلزوم و المعزارا و الخبزرات

ا ذاتحززو مالززكالتو ، و ب ززاص الالخصززية المصززرية و ت ميززة ىززيم اط تمززاص و المززواط ين مززن خززالو ىاززراصات تتسززم باطسززتقاللية و التعززاون و التقززويم الزز االمسززاةمة لزز،و

 والمستمر .
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 رؤية الكلية :

تتطل  الكلية ىلإ أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية معتمد  تحتو 

مستوت  بأساتذتها وخريايها ىلإ وتصو مكا ة مرموىة بين  ظائرةا

ا من خالو برامج دراسية متمية  لإ  الم السة محليأ و اىليميإ

لتإ الليسا س والدراسات العليا تسهم لإ الرىإ و الت مية مرح

 .  المستدامة للماتم 

 القرابر :   

 
ً
 أحيط مجلس الكلية علما

 .  ظهرال الثانية بعد الساعةهذا وقد انتهى االجتماع 

 عميد الكلية                                                                                                   

 

 

 حنان الشافعىأ.د/                                                                                                  


