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 ة :رسالة الكلي

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 

ستمر للبرامج التعليمية و القزدرات العلميزة و البحثيزة تسزاتذت ا الاود  التعليمية و البحثية ، و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التك ولواية ، و ذلك بالتطوير الم

، و تلبيزة احتياازات الماتمز   و طالب ا ، و استخدام وسائو تعليمية حديثة ،و متابعة الخرياين، و ىتاحة الفرصة ل ا لمتابعة الاديزد مزن العلزوم و المعزارا و الخبزرات

ا لمصززرية و ت ميززة ىززيم ا  تمززاص و المززواط ين مززن خززالو ىاززراصات تتسززم با سززتقاللية و التعززاون و التقززويم الززذاتحززو مالززكالتو ، و ب ززاص الالخصززية ا االمسززاةمة لزز،و

 والمستمر .

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

     1496633540ت + فاكس     -1496633541ت:           ~ 1 ~                          البحيرة  –دمنهور  –األبعادية –مجمع الكليات                    

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

 

 الكلية :رؤية 

تتطل  الكلية ىلإ أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية معتمد  تحتو 

مستوت  بأساتذت ا وخرياي ا ىلإ وتصو مكا ة مرموىة بين  ظائرةا

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

مرحلتإ الليسا س والدراسات العليا تس م لإ الرىإ و الت مية 

 .   المستدامة للماتم

 1027/1028لعام الجامعيل  لثثاال محضر مجلس الكلية 

 27/20/1027واملمتد لجلسة الثالثاء املوافق  22/20/1027 املوافقربعاءال املنعقد يوم 

 فتح باب الترشيج ملنصب عميد الكلية 
ً
 متضمنا

********** 

 برئاسة السيد الس  
ً
تاذ الدكتور/ عبداملنعم محمد مجاهــد القائم بعمل اجتمع مجلس الكلية في تمام الساعة العاشرة ظهرا

 -عميد الكلية  بحضور كل من :

 وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث  أ.د/ حنان خميس الشافعى .2

 قائم بعمل وكيل الكلية لشئون خدمة املجتمع وتنمية البيئة   د. وفدى السيد أبوالنضر .1

 فوض بتسيير أعمال مجلس قسم الجغرافياامل  أ.د/ عبدالعظيم أحمد عبدالعظيم .3

 رئيس مجلس قسم التاريخ   أ.د/ أحمد عبدالعزيز عيس ى .4

 رئيس مجلس قسم اللغةاالنجليزية   أ.د/ ايمان حلمى املليجى .5

 قائم بعمل رئيس مجلس قسم اآلثاروالدراسات اليونانية والرومانية  أ.د/ عبير عبداملحسن قاسم .6

 ذ بقسم الجغرافياالستا   أ.د/ ماجد محمد شعله .7

 الستاذ بقسم اللغة االنجليزية  أ.د. ميراندا محمد خميس الزوكة     .8

 الستاذ املتفرغ بقسم الفلسفة   أ.د/ ميالد زكى غالي .9

 الستاذ بقسم اللغة العربية   أ.د. عبدالواحد حسن الشيخ .20

 القائم بعمل رئيس مجلس قسم الفلسفة   د. عصام كمال املصري  .22

 الستاذ املساعد بقسم اآلثار والدراسات اليونانية والرومانية   الصاوي د. سماح محمد  .21

 املدرس بقسم الفلسفة     د. دعاء طه البيار .23

 املدير التنفيذي لوحدة ضمان الجودة بالكلية   د. عصام لطفى  وهبان .24

 مدير وحدة الخدمات االلكترونية    د. أحمد عطية حميدة .25

 بعمل أمين الكليةقائم   السيدة/ نفين محمد رحومة .26

 ادارى    السيد/ هانى محمد كتات .27
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 الكلية :رؤية 

تتطل  الكلية ىلإ أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية معتمد  تحتو 

مستوت  بأساتذت ا وخرياي ا ىلإ وتصو مكا ة مرموىة بين  ظائرةا
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 .   المستدامة للماتم

 عميد الكليةقائم بعمل  افتتح السيد أ.د/  عبداملنعم محمد مجاهد 

 " بسم هللا الرحمن الرحيم "

  ورئيس املجلس  بجميع السادة الحاضرين  في بداية االجتماع رحب السيد أ.د/ عبداملنعم محمد مجاهد. 

  أ.د/ عبداملنعم مجاهد على املجهود الرائـع لخخطـة التنفيـذيو لتطبيـق اسـتراتيجية وكالـة الكليـة قدم املجلس الشكر للسيد

 . 32/7/1028حتى  2/8/1027الفترة من  1027/1028لشئون التعليم والطالب عن العام الجامعى 

 لطلبات الكليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة  ثم قدم املجلس الشكر للسيدة /عواطف عبداملنعم  أمين عام جامعة دمنهور على سرعة االستجابة

 و تسهيل االجراءات و ذلك لخدمة العملية التعليمية .

  التقـديم لسـرعة االنههـاء مـن كما قدم املجلس الشـكر للسـيد / كيـرلس سـامى بـدير  ملـا قـام بـه مـن جهـد متميـز وغيـر و عـادى

الــذى أســهم فــي ســرعة تســكين الطــالب علــى أقســام الكليــة امل تلفــة     كمــا االلكترونــى مــن خــالل املوقــع الرســمى للكليــة و 

 لجهوده .
ً
 قدم مجلس قسم الجغرافيا درع القسم لسيادته تقديرا

 ثم شرع سيادته في موضوعات املجلس على النحو التالي : -

 

 -: والتصديقأوال : موضوعات اإلحاطة

 
 

 موضوعات اإلحاطة:

ا ملا ورد بمجلس الجامعة 
ً
 .16/9/1027بجلسته الثانية بتاريخ وفق

 ضرورة حضور أعضاء هيئة التدريس للكلية بواقع أربعة أيام على القل لصرف بدل الجامعة -1

 مع تطبيق القوانين على من لم يلتزم. 82ضرورة حضور الهيئة املعاونة للكليةبواقع خمسة أيام أسبوعًيا فهو يتبع قانون  -2

3-  
 
درًجا به تعيين يتم تكليف أول الخريجين على الك  على تقدير عام ممتاز حتى ولو لم يكن القسم التابع له م 

ً
لية إذا كان حاصال

عتمدة وذلك في ذات القسم.
 
ا لخخطة الخمسية امل

ً
عيدين في ذات عام الت رج طبق  م 

ســاعدين فــي اإلشــتر  -4
 
درســين امل

 
ســاهم الجامعــة مالًيــا الســادة املعيــدين وامل

 
اك فــي حضــور مــ تمر وافــق مجلــس الجامعــة علــى أن ت
ت صص داخلي ع نفقة الجامعة بشرط أن يكون بحث مقبول على أن تتحمل الجامعة تكاليف اإلشتراك في  لىعلمي واحد م 

ساعد(.-امل تمر فقط وذلك مرة واحدة على كل درجة علمية )معيد  مدرس م 

 موضوعات عامة لإلحاطة:
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 الكلية :رؤية 

تتطل  الكلية ىلإ أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية معتمد  تحتو 
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 .   المستدامة للماتم

دعم الطالبي للفرق الربعة بكل قسم علمي  وذلك في إطار تكليف السيدة الدكتوره/ تيسير شادي بالعمل كمنسق لل -5
مجموعة من الخطط التنظيمية والتطويرية في هذا الشأن والتي قدمت سيادتها دراسة تفصيلية بشأنها م سسة على 

 مجموعة من الركائز ومن أهمها تطبيق نظام إلكتروني يعتمد على تفعيل برنامج بهذا الشأن.

رف الواردة من القسام العلمية إلى لجنة الحكماء للبت واإلفادة قبل مجلس الكلية القادم. رفع الشكاوى املتعلقة -6
 
 بالغ

  تم التصديق على محضر مجلس الكلية بجلسته السابقة. 

 

 ثانيا:   موضوعات وحدة ضمان الجودة :
 

 ب صوص العجز في الجهاز االدارى للمجلس    .2

 .الكلية لتوفير أعضاء اداريين رفع المر للسيد أ.د/ عميد -2 القرار : 

 فتح باب التطوع لطالب العام املاض ى للعمل بالوحدة. -1 

 3- .
ً
 م اطبة الجهات املس وله عن الخدمة العامة للفتيات لتوفير كوادر ادارية تجدد سنويا

 -القرار  : 
 وافق مجلس الكلية.

 

في اطار أسبوع الجودة بالجامعى   قام فيها  1027سبتمبر  16  15عقد ثالث ندوات تثقيفية للطالب يومى ب صوص  .1
مجلس االدارة بنشر ثقافة الجودة   وقد اشترك من أعضاء هيئة التدريس كل من د. رانيه عطية من قسم اللغة العربية 

 . و د. شيماء البنا من قسم التاريخ 

   مع التوصية بتكرار هذه الندواتالقرار:  
ً
 . أحيط املجلس علما

 -القرار  : 
.
ً
 أحيط مجلس الكلية علما

في اطار اسبوع الجودة  1027سبتمبر 17ندوة تثقيفية للسادة أعضاء هيئة التدريس يوم الربعاء  عقد ب صوص  .3
بالجامعة   حضرها أعضاء مجلس ادارة الوحدة جميعهم   و بعض أعضاء مجلس الكلية و بعض من أعضاء هيئة 

 .. حسام رحومة عضو لجنةاملراجعين بالكلية .التدريس لنشر ثقافة الجودة وحاضر فيها د

   مع التوصية بتكرار هذه الندواتالقرار: 
ً
 . أحيط املجلس علما

 -القرار  : 
.
ً
 أحيط مجلس الكلية علما
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تتطل  الكلية ىلإ أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية معتمد  تحتو 

مستوت  بأساتذت ا وخرياي ا ىلإ وتصو مكا ة مرموىة بين  ظائرةا
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 .   المستدامة للماتم

توفير القسام لعدد لوحتين اعالنيتين   احداهما لعضاء هيئة التدريس   و الخرى للطالب بشأن عرض ب صوص  .4
 . ول املعلومات لخجميعاملستجدات و ضمان وص

 . وافق املجلس مع سرعة م اطبة القسام لعمل الالزم القرار: 

 -القرار  : 
.
ً
 أحيط مجلس الكلية علما

 

توفير نسخه من املعايير الثنى عشر لخجودة  معلنه داخل القسام   لتكون وسيلة لنشر ثقافة الجودة بين ب صوص  .5
 .مكان ثابت  أعضاء هيئة التدريس والطالب و توضع في

 . وافق املجلس مع سرعة م اطبة القسام لعمل الالزم القرار: 

 -القرار  : 
.
ً
 أحيط مجلس الكلية علما

 

توضيح جدول كل  عضرورة اعالن أسماء اعضاء هيئة التدريس على أبواب غرف املكاتب داخل القسام   مب صوص  .6
 .عضو و ساعاته املكتبية املتواجد بها 

 . ملجلس مع سرعة م اطبة القسام لعمل الالزم وافق االقرار: 

 -القرار  : 
.
ً
 أحيط مجلس الكلية علما

 

 .تجديد الطلب بتوفير جهاز تكييف لتفعيل قاعة التدريب بالكلية ب صوص  .7

 موافقته السابقة و تكرار الطلب بتوفير جهاز التكييف لتقعيل دور قاعة التدريب. ي كد املجلس علىالقرار :     

 -ر  : القرا
 وافق مجلس الكلية.

 

و أسود لوحدة ضمان الجودة بعد فشل محاوالت الصيانة لهذه طابعتين أبيض  1ب صوص تجديد الطلب لتوفير عدد  .8
الجهزة بالكلية   و كذلك شراء جهاز كمبيوتر حديث لتسهيل العمل ولوجود عدد من الكمبيوترات املتوقفه عن العمل 

 ره مس ول الصيانة .وال تصخح للتشغيل بحسب ما قر 

 .ي كد املجلس على موافقته السابقة و تكرار الطلب بتوفير الجهزة التى نحتاج اليهاالقرار :     

 -القرار  : 
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 ة :رسالة الكلي

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 

ستمر للبرامج التعليمية و القزدرات العلميزة و البحثيزة تسزاتذت ا الاود  التعليمية و البحثية ، و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التك ولواية ، و ذلك بالتطوير الم

، و تلبيزة احتياازات الماتمز   و طالب ا ، و استخدام وسائو تعليمية حديثة ،و متابعة الخرياين، و ىتاحة الفرصة ل ا لمتابعة الاديزد مزن العلزوم و المعزارا و الخبزرات

ا لمصززرية و ت ميززة ىززيم ا  تمززاص و المززواط ين مززن خززالو ىاززراصات تتسززم با سززتقاللية و التعززاون و التقززويم الززذاتحززو مالززكالتو ، و ب ززاص الالخصززية ا االمسززاةمة لزز،و

 والمستمر .
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 الكلية :رؤية 

تتطل  الكلية ىلإ أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية معتمد  تحتو 

مستوت  بأساتذت ا وخرياي ا ىلإ وتصو مكا ة مرموىة بين  ظائرةا

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

مرحلتإ الليسا س والدراسات العليا تس م لإ الرىإ و الت مية 

 .   المستدامة للماتم

 وافق مجلس الكلية.
 

 داخل الوحدة لتغطية عجز الجهاز االدارى ب صوص  .9
ً
 . تواجد أعضاء من مجلس االدارة يوميا

دة و كذلك سيتم توفير نسخ من مفتاح الوحدة حلس االدارة للتواجد اليومى داخل الو تم توزيع السادة أعضاء مجالقرار : 

 للسادة أعضاء مجلس االدارة ملواجهة عجز الجهاز االدارى على النحو التالى 

 مالحظات اسم العضو املتواجد اليوم م

 :في حالة الضرورة  د. مروه شحاته الحد  .2

يجوز للسادة أعضاء مجلس 
ر خير اليوم ليوم آيغاالدارة ت

باالتفاق مع البديل وموافقة املدير 
 التنفيذي لخجودة

 د. اسالم فوزى + أ. منار بهنس ى االثنين  .1

 د. كارم القاض ى الثالثاء  .3

 حسام حمدىأ. الربعاء  .4

 د. أحمد شتيه الخميس  .5

 
 -القرار  : 

 
.
ً
 أحيط مجلس الكلية علما

 

اء و تفعيل املواقع االلكترونية ( في اطار تطوير مهارات أعضاء هيئة التدريس اقامة ورشة عمل بعنوان ) انشب صوص  .20

مما يصب في مصخحة الجودة الشاملة بالكلية   و يحاضر فيها أ.د/ عاطف نصار مدير البوابة االلكترونية بالجامعة و 

  21الساعة  25/20/1027ذلك يوم الحد املوافق 
ً
 .  ظهرا

 .  أن تكون بداية لغيرها من الورش التى ت دم الجودة الشاملة للكلية ملجلس على وافق ا.  2  القرار :    

قدم املجلس الشكر لكل من د. سماح 1              البناء إلقامة الورشة . الصاوى   و د. محمد أبوعلى لسعيهما.ي 

 -القرار  : 

 أحيط مجلس الكلية



    

                                                                                                                                              
       Damanhur universityجامعة دمنهور                                                                                                                         
          Faculty of Art                                                                                                         كلية اآلداب                       
                                                        

 

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

 ة :رسالة الكلي

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 

ستمر للبرامج التعليمية و القزدرات العلميزة و البحثيزة تسزاتذت ا الاود  التعليمية و البحثية ، و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التك ولواية ، و ذلك بالتطوير الم

، و تلبيزة احتياازات الماتمز   و طالب ا ، و استخدام وسائو تعليمية حديثة ،و متابعة الخرياين، و ىتاحة الفرصة ل ا لمتابعة الاديزد مزن العلزوم و المعزارا و الخبزرات

ا لمصززرية و ت ميززة ىززيم ا  تمززاص و المززواط ين مززن خززالو ىاززراصات تتسززم با سززتقاللية و التعززاون و التقززويم الززذاتحززو مالززكالتو ، و ب ززاص الالخصززية ا االمسززاةمة لزز،و

 والمستمر .

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

     1496633540ت + فاكس     -1496633541ت:           ~ 3 ~                          البحيرة  –دمنهور  –األبعادية –مجمع الكليات                    

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

 

 الكلية :رؤية 

تتطل  الكلية ىلإ أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية معتمد  تحتو 

مستوت  بأساتذت ا وخرياي ا ىلإ وتصو مكا ة مرموىة بين  ظائرةا
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مرحلتإ الليسا س والدراسات العليا تس م لإ الرىإ و الت مية 

 .   المستدامة للماتم

 

:   موضوعات 
ً
 : TIات تكنولوجيا املعلوموحدة  ثالثا

 

 على النحو التالى :  1027  اكتوبر ر ــــعن شهمحضر اجتماع وحدة تكنولوجيا املعلومات 

فيما يتعلق بالقوائم الولية للطالب املستجدين امللتحقين بالقسام العلمية بالكلية أفاد الدكتور/ أحمد عطية أنه قد تم  .2

  وهذه أول مرة يتم فيها اعداد القوائم و نشرها في شهر سبتمبر  16/9/1027نشر القوائم على املوقع االلكترونى للكلية يوم 

 . على برنامج التقديم االلكترونى لول مرة هذا العام وهذا بسبب االعتماد

فقد افاد أ/ حسن أنور أنه الى اآلن لم يتم االنههاء من تعديل حاالت الطالب الذين استأنفوا على   MISفيما ي ص وحدة  .1

ة االستئناف بالجامعة بسبب تأخر وصولها الى الكلية   وهذا ي ثر علىعلمية اعداد القوائم الجديدة عقوبات الغش بخجن

للفرق الدراسية بالقسام العلمية امل تلفة   ومن ثم نناشد السيد الستاذ الدكتور/عبداملنعم مجاهد القائم بعمل عميد 

 الكلية التواصل مع الجامعة لسرعة انجاز المر.

تور/ أحمد عطية من أ/ مايكل مرقص فنى الشبكات بالكلية اعداد مذكرة تفصيلية بما تحتاجة الكلية لتشغيل طلب الدك .3

 لعرضه على ادارة الكلية ثم العرض على االدارة  Wi-Fiخدمة 
ً
بها مع مراعاة ان فاض التكلفة املالية لعمل هذا المر   تمهيدا

 الهندسية بالجامعة.

زيارة   كما بلغ عدد  ستمائة و أربعين ألفحتى اليوم ما يزيد عن مليون سجل املوقع الرسمى للكلية  افاد أ/ كيرلس سامى أن  .4

 ألف  قراءة للموضوعات املنشورة على املوقع . 997القراءات ملوقع الكلية ما يزيد عن 

 -القرار  : 

. 
ً
 أحيط مجلس الكلية علما

 

 

:   موضوعات شئون هيئة التدريس :رابع
ً
 ا

لس الكلية على تشكيل لجنة لفحص صالحية رسالة الدكتوراه املقدمه من أ. آيات عادل زكريا  املدرس املساعد وافق مج .2

 -بقسم الفلسفة حيث أنها حصلت على الدكتوراه في اآلداب من جامعة حلوان  و تتكون الخجنة من  :

 عة املنصور.أستاذ الفلسفة بقسم الفلسفة بكلية اآلداب جام  أ.د/ عادل عبدالسميع عوض -

 أستاذ فلسفة السياسة قسم الفلسفة كلية اآلداب جامعة طنطا.  أ.د/ ياسر عبداملنصف قنصوه -
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 الكلية :رؤية 

تتطل  الكلية ىلإ أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية معتمد  تحتو 

مستوت  بأساتذت ا وخرياي ا ىلإ وتصو مكا ة مرموىة بين  ظائرةا
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 أستاذ الفلسفة املتفرغ بقسم الفلسفة كلية اآلداب جامعة دمنهور.   أ.د/ ميالد زكى غالى -

 

ــــــــــام اآلثار  يهيب املجلس بالجامعة سرعة التسكين االداري للسادة أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم .1 ـــــ  –السياسة  –بأقســـ

 االعالم . –اللغات الشرقية و آدابها 
 
 

 خامس
ً
 :   موضوعات شئون الطالب : ا

 

 
: التصديق على موضوعات املجلس السابق.

ً
 أوال

 تم التصديق. .2
 -القرار  : 

 
. 
ً
 أحيط مجلس الكلية علما

 

: موضوعات وحدات: الجودة 
ً
 التقويم:القياس و  -MIS -ثانيا

 فيما يتعلق بوحدة الجودة:  .1

املــدير التنفيــذي للوحــدة تقريــره ب صــوص مــدى التــزام القســام  –.املوضــوع: عــرض الســيد الــدكتور/ عصــام وهبــان 1. 2

العلميـــة بتنفيـــذ متطلبـــات الجـــودة مـــن عدمـــه فيمـــا يتعلـــق برفعهـــا ملـــا يلـــي: تقريـــر عـــن إنجـــازات القســـم العلمـــي عـــن العـــام 

قــررات  تقــارير 1028-1027  الخطــة الزمنيــة لعمــل القســم العلمــي فــي العــام الجــامعي 1027-1026الجــامعي 
 
  توصــيف امل

قررات  تقارير لجان فحص الكتاب الجامعي عن الفصل الدراس ي الول للعام الجامعي 
 
 .1028-1027امل

تطلبــات الســابق
 
ــكر لعقســام العلميــة التــي التزمــت بتلبيــة امل

 
 قســم الفلســفة الســتيفاءه القــرار: توجــه الخجنــة الش

ً
ة  وخاصــة

  
ً
تطلبات السابقة إجماال

 
قدم بعض امل

 
تطلبات السابقة. في حين الحظت الخجنة أن كثيًرا من القسام العلمية لم ت

 
كافة امل

تطل
 
تكرر على القسام العلمية بضرورة إستيفاء هذه امل

 
بات في حين قدمهها أخرى غير مستوفاه  هذا بالرغم من التنبيه امل

تطلبـات الجـودة السـابقة أو بعضـها 1027منذ شهر يونيو/ . وعليه رأت أغلبية الخجنة منح القسام العلمية التي لـم ترفـع م 

هلـــــة مـــــن تـــــاريخ انعقـــــاد مجلـــــس هـــــذه الخجنـــــة وتنت ـــــي يـــــوم اإلثنـــــين املوافـــــق 
 
هلـــــة أســـــبوع التمامهـــــا  علـــــى أن تبـــــدأ تلـــــك امل م 

ل اإلجراءات 26/20/1027 فعَّ
 
اإلدارية والقانونية وقرارات مجالس الكلية والجامعـة السـابقة حيـال مـن لـم يلتـزم . على أن ت

 بتلبية متطلبات الجودة.
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 الكلية :رؤية 

تتطل  الكلية ىلإ أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية معتمد  تحتو 
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 .   المستدامة للماتم

 -القرار  : 
 

 وافق مجلس الكلية.
 

عاونــــــة بالوحــــــدة يــــــوم الحــــــد 1.1
 
املوضــــــوع: عقــــــد ورشــــــة عمــــــل عــــــن املواقــــــع الرسميةلعضــــــاء هيئــــــة التــــــدريس والهيئــــــة امل

25/20/1027. 

 لخجنة.القرار: وافقت ا
 -القرار  : 

 
. 
ً
 أحيط مجلس الكلية علما

 
 

دير التنفيذي للوحدة إلى ما يلي: MISفيما يتعلق بوحدة  .3
 
 : أشار السيد الدكتور/ أحمد عطية امل

بــــدأت الوحــــدة فــــي عمليــــات الرصــــد اآللــــي لنتــــائج امتحانــــات دور ســــبتمبر  وانههــــت مــــن الرصــــد اآللــــي لقســــام اللغــــة   .3 .2

ة  والجغرافيا  وتهيـب الوحـدة ببقيـة القسـام العلميـة االنههـاء مـن عمليـات الرصـد فـي أقـرب وقـت اإلنجليزية  والفلسف

 ممكن تمهيًدا إلعالن النتائج.

التأكد من االنههاء مـن تسـجيل مـا ورد إلـى ر سـاء الكنتـروالت مـن نتـائج االسـتئناف علـى عقوبـات الغـش التـي وردت  .3 .1

 مر مهم وعاجل.من لجنة االستئناف بالجامعة على أن ال 
 -القرار  : 

 
. 
ً
 أحيط مجلس الكلية علما

 
 لتغيــب الســيدة الــدكتوره / بــدور عبــد املقصــود  .4

ً
-املــدير التنفيــذي للوحــدة –فيمــا يتعلــق بوحــدة القيــاس والتقــويم: نظــرا

رفع تقرير سيادتها ملجلس الكلية.  في 
 -القرار  : 

. 
ً
 أحيط مجلس الكلية علما

 
: قبول الطالب الج  

ً
د بالشعب الت صصية داخل القسام العلمية للكلية:ثالثا  د 

 العتـــذار الســـيد الـــدكتور /  .5
ً
املوضـــوع: كتـــاب قســـم االجتمـــاع بشـــأن تعـــديل تشـــكيل لجنـــة قبـــول الطـــالب بشـــعبة اإلعـــالم نظـــرا

 السيد شحاته لظروفه الصحية  واعتذار السيدة الدكتوره/ نها غالي  ليصبح تشكيل الخجنة على النحو اآلتي:

 يد الدكتور/ محمود عبد الحميد حمدي.الس (2)
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 ة :رسالة الكلي

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 

ستمر للبرامج التعليمية و القزدرات العلميزة و البحثيزة تسزاتذت ا الاود  التعليمية و البحثية ، و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التك ولواية ، و ذلك بالتطوير الم

، و تلبيزة احتياازات الماتمز   و طالب ا ، و استخدام وسائو تعليمية حديثة ،و متابعة الخرياين، و ىتاحة الفرصة ل ا لمتابعة الاديزد مزن العلزوم و المعزارا و الخبزرات

ا لمصززرية و ت ميززة ىززيم ا  تمززاص و المززواط ين مززن خززالو ىاززراصات تتسززم با سززتقاللية و التعززاون و التقززويم الززذاتحززو مالززكالتو ، و ب ززاص الالخصززية ا االمسززاةمة لزز،و

 والمستمر .
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 الكلية :رؤية 

تتطل  الكلية ىلإ أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية معتمد  تحتو 

مستوت  بأساتذت ا وخرياي ا ىلإ وتصو مكا ة مرموىة بين  ظائرةا

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

مرحلتإ الليسا س والدراسات العليا تس م لإ الرىإ و الت مية 

 .   المستدامة للماتم

 السيد الدكتور/ حمدي علي أحمد. (1)

 السيدة الدكتوره/ رجاء عبد الرازق الغمراوي. (3)

.
ً
 القرار: أحيطت الخجنة علما

 -القرار  : 
 وافق مجلس الكلية.

 

نعقــدة يــوم االثنــين املوافــق .6
 
شــأن اعتمــاد التقريــر ب1/20/1027املوضــوع: كتــاب مجلــس قســم االجتمــاع بجلســته االعتياديــة امل

قــــدم مــــن لجنــــة قبــــول الطــــالب بشــــعبة اإلعــــالم وعــــدد الطــــالب الــــذين تــــم قبــــولهم بالشــــعبة للعــــام الجــــامعي 
 
  1027/1028امل

 .( طالب وطالبة 228وعددهم ) 

.
ً
 القرار: أحيطت الخجنة علما

 -القرار  : 
 

. 
ً
 أحيط مجلس الكلية علما

 
نعقــــدة يــــوم الحــــد املوافــــق  املوضــــوع: كتــــاب مجلــــس قســــم الجغرافيــــا بجلســــته .7

 
بشــــأن اعتمــــاد أســــماء 14/9/1027الطارئــــة امل

 وطالبة  75وعددهم )  1027/1028الطالب املقبولين بشعبة الخرائط واملساحة للعام الجامعي 
ً
 .( طالبا

 القرار: احيطت الخجنة علًما.
 -القرار  : 

 
. 
ً
 أحيط مجلس الكلية علما

 

الســــتاذ املســــاعد بقســــم اللغــــات الشــــرقية  بشــــان قائمــــة أســــماء الطــــالب  -مــــد الفقــــياملوضــــوع: كتــــاب الســــيد الــــدكتور/ مح .8

( طالـب وطالبـة  بالفرقـة  40( طالـب وطالبـة  واللغـة الفارسـية وعـددهم )  211امللتحقين بشـعبتي اللغـة العبريـة وعـددهم ) 

 .1027/1028الثانية بالقسم للعام الجامعي 

.
ً
 القرار: أحيطت الخجنة علما

 -:  القرار 
. 
ً
 أحيط مجلس الكلية علما

 

املوضوع: كتاب مجلس قسم الفلسفة بشأن فتح شعبة السياسة بالقسم هذا العام من عدمه في ضوء تقدم طـالبين فقـط  .9

طـــة 
 
لاللتحـــاق بالشـــعبة  وفـــي ضـــوء مـــا أفـــاد بـــه ســـيادته مـــن وجـــود طـــالبين بـــاقيين لإلعـــادة ممـــا ســـيتطلب معـــه حتًمـــا وضـــع خ
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 ة :رسالة الكلي

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 

ستمر للبرامج التعليمية و القزدرات العلميزة و البحثيزة تسزاتذت ا الاود  التعليمية و البحثية ، و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التك ولواية ، و ذلك بالتطوير الم

، و تلبيزة احتياازات الماتمز   و طالب ا ، و استخدام وسائو تعليمية حديثة ،و متابعة الخرياين، و ىتاحة الفرصة ل ا لمتابعة الاديزد مزن العلزوم و المعزارا و الخبزرات

ا لمصززرية و ت ميززة ىززيم ا  تمززاص و المززواط ين مززن خززالو ىاززراصات تتسززم با سززتقاللية و التعززاون و التقززويم الززذاتحززو مالززكالتو ، و ب ززاص الالخصززية ا االمسززاةمة لزز،و

 والمستمر .
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 الكلية :رؤية 

تتطل  الكلية ىلإ أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية معتمد  تحتو 

مستوت  بأساتذت ا وخرياي ا ىلإ وتصو مكا ة مرموىة بين  ظائرةا

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

مرحلتإ الليسا س والدراسات العليا تس م لإ الرىإ و الت مية 

 .   المستدامة للماتم

هذا العام  إضافة إلى أن هذا العـام يمثـل العـام الجـامعي الخيـر لقبـول طـالب الفرقـة الثالثـة بشـعبة تدريسية لتلك الشعبة 

 السياسة  نظًرا لتحول الشعبة إلى قسم مستقل بذاته.  

عطيــات الســابقة-القــرار: وافقــت الخجنــة 
 
ــعبة  والمــر معــروض علــى مجلــس الكليــة الت ــاذ  -فــي ضــوء امل

 
علــى اســتمرار فــتح الش

 زم.الال 
 -القرار  : 

 رفض مجلس الكلية .

 

املوضـوع: بشــأن قــوائم أسـماء الطــالب املقبــولين بشــعبتي اآلثـار املصــرية واإلســالمية.وذلك فــي ضـوء االلتماســات املرفوعــة مــن  .20

 لالضطرابات التـ
ً
عبتي القسم؛ نظرا

 
ي طالب الفرقة الثانية بالقسم املذكور  يطلبون فيها استئناءهم من شروط االلتحاق بش

 واجهوها بالفرقة الولى.

رفع المر ملجلس الكلية لعدم عرض القوائم املذكورة على الخجنة حتى تاري ه.  القرار: ي 
 -القرار  : 

كلف السيد الدكتور/ أحمد سعيد عثمان بسرعة إنهاء المر خالل   ساعة من تاري ه. 71ي 

 

بشــأن اعتمــاد املــواد  3/20/1027قــدة يــوم الثالثــاء املوافــق املوضــوع: كتــاب مجلــس قســم الجغرافيــا بجلســته االعتياديــة املنع .22

 التالية كشرط قبول لشعبة الخرائط واملساحة في ضوء تطبيق الالئحة الجديدة بالقسم على النحو اآلتي:

قرر  م
 
 الفرقة امل

 الفرقة الولى مبادئ الخرائط –الجغرافيا العملية  2

 الفرقة الثانية املساحة املستوية 1

.القر 
ً
 ار: أحيطت الخجنة علما

 -القرار  : 
 

. 
ً
 أحيط مجلس الكلية علما

 

تكررة من طالب الفرقة الثانية بقسم الجغرافيا والراغبين في اإللتحاق بشعبة املساحة  .21
 
املوضوع: ناقشت الخجنة الطلبات امل

لتحقـــين بالقســم والتــي مفادهــا زيـــادة عــدد الطــالب املقبـــولين بالشــعبة املــذكورة لتتناســـب طردًيــا 
 
مــع زيـــادة أعــداد الطــالب امل

بالفرقة الولى بالقسم  كما أحيطت علًما برأي مجلس القسم العلمي بهذا الخصوص والذي تمسك في جلسته املنعقدة يوم 
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 ة :رسالة الكلي

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 

ستمر للبرامج التعليمية و القزدرات العلميزة و البحثيزة تسزاتذت ا الاود  التعليمية و البحثية ، و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التك ولواية ، و ذلك بالتطوير الم

، و تلبيزة احتياازات الماتمز   و طالب ا ، و استخدام وسائو تعليمية حديثة ،و متابعة الخرياين، و ىتاحة الفرصة ل ا لمتابعة الاديزد مزن العلزوم و المعزارا و الخبزرات

ا لمصززرية و ت ميززة ىززيم ا  تمززاص و المززواط ين مززن خززالو ىاززراصات تتسززم با سززتقاللية و التعززاون و التقززويم الززذاتحززو مالززكالتو ، و ب ززاص الالخصززية ا االمسززاةمة لزز،و

 والمستمر .
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 الكلية :رؤية 

تتطل  الكلية ىلإ أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية معتمد  تحتو 

مستوت  بأساتذت ا وخرياي ا ىلإ وتصو مكا ة مرموىة بين  ظائرةا

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

مرحلتإ الليسا س والدراسات العليا تس م لإ الرىإ و الت مية 

 .   المستدامة للماتم

طالـــب/ عضـــو هيئـــة معاونـــة 25بقـــراره الســـابق الخـــاص بعـــدد الطـــالب املقبـــولين للشـــعبة وهـــو  3/20/1027الثالثـــاء املوافـــق 

 الجودة.حسب متطلبات 

  وتحترم قرار مجلس القسم العلمي طاملا اتفق مع متطلبات الجودة.
ً
 القرار: أحيطت الخجنة علما

 -القرار  : 
 

. 
ً
 أحيط مجلس الكلية علما

 

نعقـــدة يـــوم الثالثـــاء بتـــاريخ  .23
 
بشـــأن النظـــر فـــي شـــكوى طـــالب 3/20/1027املوضـــوع: كتـــاب مجلـــس قســـم الجغرافيـــا بجلســـته امل

 يادة عدد املقبولين بالقسم  والقسم ليس لديه أية شروط لقبول الطالب الراغبين في االلتحاق به.الفرقة الولى في ز 

 القرار:يلتزم القسم العلمي بالشروط واملعايير التي يضعها مجلس الكلية بهذا الخصوص.

 -القرار  : 

 وافق مجلس الكلية.
 

: التقارير املرفوعة من القسام: 
ً
 رابعا

عاونــة: لــم يصــل منهــا ســوى تقــارير أقســام: الجغرافيــا  املوضــوع: تقــارير  .24
 
متابعــة أداء الســادة أعضــاء هيئــة التــدريس والهيئــة امل

 اآلثار والدراسات اليونانية والرومانية  واللغات الشرقية  واللغة اإلنجليزية  والتاريخ  والفلسفة.

ن ـ  القرار: أحيطت الخجنة علًمـا  وتلفـت الخجنـة النظـر إلـى أن عـدم رفـع ر   سـاء مجـالس القسـام العلميـة للتقـارير املـذكورة ي 

عــد  عاونــة  وي 
 
تابعــة أداء الســادة أعضــاء هيئــة التــدريس والهيئــة امل بعــدم تحمــل القســام العلميــة ملهامهــا ومســئولياتها تجــاه م 

علميــة فــي هــذا الشــان  إخــالل بأحــد ركــائز معــايير الجــودة فــي العمليــة التعليميــة  وإخــالل بواجبــات ر ســاء مجــالس القســام ال

لية.
 
رفع أمر تفعيلها ملجلس الك ساءالت إدارية وقانونية واجبة ي   المر الذي يترتب عليه م 

 -القرار  : 
 وافق مجلس الكلية على تفعيل االجراءات االدارية و القانونية بهذا الشأن.

 

رأقســام: اآلثــار والدراســات اليونانيــة والرومانيــة  املوضــوع: تقــارير مســ ولوا الــدعم الطالبــي: لــم يرفــع لخجنــة منهــا ســوى تقاري .25

 اللغة العربية  اللغات الشرقية.

ن ــ   القرار:أحيطـت الخجنـة علًمــا  وتلفـت الخجنــة النظـر إلــى أن عـدم رفـع القســام العلميـة لتقــارير مسـئولوي الــدعم الطالبـي ي 

عد  إخالل بأحد ركائز معايير الجودة في العملية التعليمية  بعدم تحمل القسام العلمية ملهامها ومسئولياتها تجاه الطالب  وي 
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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 

ستمر للبرامج التعليمية و القزدرات العلميزة و البحثيزة تسزاتذت ا الاود  التعليمية و البحثية ، و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التك ولواية ، و ذلك بالتطوير الم

، و تلبيزة احتياازات الماتمز   و طالب ا ، و استخدام وسائو تعليمية حديثة ،و متابعة الخرياين، و ىتاحة الفرصة ل ا لمتابعة الاديزد مزن العلزوم و المعزارا و الخبزرات

ا لمصززرية و ت ميززة ىززيم ا  تمززاص و المززواط ين مززن خززالو ىاززراصات تتسززم با سززتقاللية و التعززاون و التقززويم الززذاتحززو مالززكالتو ، و ب ززاص الالخصززية ا االمسززاةمة لزز،و

 والمستمر .
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 الكلية :رؤية 

تتطل  الكلية ىلإ أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية معتمد  تحتو 

مستوت  بأساتذت ا وخرياي ا ىلإ وتصو مكا ة مرموىة بين  ظائرةا

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

مرحلتإ الليسا س والدراسات العليا تس م لإ الرىإ و الت مية 

 .   المستدامة للماتم

رفـع أمـر تفعيلهـا  ساءالت إدارية وقانونية واجبة ي  ووإخالل بواجبات القسام العلمية في هذا الشان  المر الذي يترتب عليه م 

لية.
 
 ملجلس الك

 -القرار  : 
 مع تفعيل االجراءات االدارية والقانون

ً
 ية بهذا الشأنأحيط مجلس الكلية علما

 

نعقـــدة يـــوم الربعـــاء املوافـــق  .26
 
بشـــأن ترشـــيح  4/20/1027املوضـــوع: كتـــاب مجلـــس قســـم اللغـــة العربيـــة بجلســـته االعتياديـــة امل

 علــى الــدعم الطالبــي للفــرق  –الســيد الســتاذ الــدكتور/ محمــود فــراج عبــد الحــاف  
ً
أســتاذ العلــوم اللغويــة بالقســم  مشــرفا

 الربعة.

.أحيطت الخجالقرار: 
ً
 نة علما

 -القرار  : 
 

. 
ً
 أحيط مجلس الكلية علما

 

تعلقة بها:
 
قررات التدريسية والفعاليات امل

 
: إسناد امل

ً
 خامسا

قرر"تــاريخ مصــر القــديم حتــى  .27 املوضــوع: ناقشــت الخجنــة كتــاب مجلــس قســم الجغرافيــا بشــأن اعتراضــه علــى إســناد تــدريس م 

قــرر علــى الفرقــة الولــى با-الفــتح اإلســالمي" 
 
لثالثــة مــن أعضــاء هيئــة التــدريس  ورغبتــه فــي  -لقســم بالفصــل الدراســ ي الثــانيامل

قــرر لســتاذين علــى الكرــر  مــع مراعــاة أن املــادة املــذكورة غيــر ت صصــية. كمــا نــاقش مــذكرة أ.د/ علــي الســيد أســتاذ 
 
إســناد امل

 تاريخ العصور الوسطى بهذا الشأن كذلك.

قــرر بال
 
الئحــة يضــعه فــي نطــاق ت صصــات ثالثــة )لتــاريخ املصــري القــديم القــديم واليونــاني القــرار: تــرى الخجنــة أن توصــيف امل

الروماني  والوسيط( وهو ما يلزم معه أن يتولى تدريسه مت صصون في هذه الت صصات الثالث. وهو ما سبق أن أكد عليه 

ـ -وفي إطار الت فيف على الطالب–قرار سابق ملجلس الكلية. إال أنها  درَّس للطـالب سـوى كتـاب واحـد تشـمل وافقـت علـى أال ي 

حاضــرات بــين الســادة الــزمالء 
 
ع امل

ــوزَّ
 
قــرر بالالئحــة  علــى أن ت

 
مادتــه العلميــة الت صصــات الثالثــة التــي نــص عليهــا توصــيف امل

ا للترتيب التاريخي ملادته العلميـة  وبمـا يتفـق مـع امتـداد الفتـرة الزمنيـة وذلـك بالتنسـيق بـين السـادة أعضـا
ً
ء هيئـة الثالث وفق

قرر.
 
سند إليهم تدريس امل

 
 التدريس امل

 -القرار  : 
 وافق مجلس الكلية .
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 ة :رسالة الكلي

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 

ستمر للبرامج التعليمية و القزدرات العلميزة و البحثيزة تسزاتذت ا الاود  التعليمية و البحثية ، و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التك ولواية ، و ذلك بالتطوير الم

، و تلبيزة احتياازات الماتمز   و طالب ا ، و استخدام وسائو تعليمية حديثة ،و متابعة الخرياين، و ىتاحة الفرصة ل ا لمتابعة الاديزد مزن العلزوم و المعزارا و الخبزرات

ا لمصززرية و ت ميززة ىززيم ا  تمززاص و المززواط ين مززن خززالو ىاززراصات تتسززم با سززتقاللية و التعززاون و التقززويم الززذاتحززو مالززكالتو ، و ب ززاص الالخصززية ا االمسززاةمة لزز،و

 والمستمر .
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 الكلية :رؤية 

تتطل  الكلية ىلإ أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية معتمد  تحتو 

مستوت  بأساتذت ا وخرياي ا ىلإ وتصو مكا ة مرموىة بين  ظائرةا

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

مرحلتإ الليسا س والدراسات العليا تس م لإ الرىإ و الت مية 

 .   المستدامة للماتم

عقـدة يـوم الحـد املوافـق  .28
 
بشـأن اعتمــاد  27/9/1027املوضـوع: كتـاب مجلـس قسـم اللغـة العربيـة وآدابهـا بجلسـته الطارئـة املن

قرر " اللغة العربية " ببعض القسام لتصبح على النحو اآلت  ي:تعديل تدريس م 

 القائم بالتدريس القسم العلمي

 د.مروة الشقرفي اللغة اإلنجليزية

 د.أحمد شتية الفلسفة

 د.أحمد شتية اآلثار

 د.رانيا داوود اللغات الشرقية

.القرار: 
ً
 أحيطت الخجنة علما

 -القرار  : 
 

. 
ً
 أحيط مجلس الكلية علما

 

عقــدة يــوم الحــد املوافــق املوضــوع: كتــاب مجلــس قســم اللغــة العربيــة وآدابهــا بجلســته  .29
 
بشــأن إســناد  27/9/1027الطارئــة املن

واملصـــادر الفارســـية  إلـــى الســـيدة الـــدكتوره/ أمنيـــة عيســـ ى. وإســـناد مـــادتي: قواعـــد اللغـــة  -(2مـــادتي: قواعـــد اللغـــة الفارســـية)

 والنصوص الفارسية القديمة  إلى السيدة الدكتوره / هدى عيس ى. –( 1الفارسية )

.أحيطت ال القرار:
ً
 خجنة علما

 -القرار  : 
 

. 
ً
 أحيط مجلس الكلية علما

 

نعقـــدة يـــوم الحـــد املوافـــق  .10
 
بشـــأن اعتـــذار الســـيد  27/9/1027املوضـــوع: كتـــاب مجلـــس قســـم الجغرافيـــا بجلســـته الطارئـــة امل

قرر " الزمن الرابع " للفرقة الرابعة للعام الدراس ي  قرر   وإ1027/1028الستاذ الدكتور/ مجدي تراب عن تدريس م 
 
سناد امل

 للسيد الدكتور/ محمد السمني.

.القرار: 
ً
 أحيطت الخجنة علما

 -القرار  : 
 

. 
ً
 أحيط مجلس الكلية علما
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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 

ستمر للبرامج التعليمية و القزدرات العلميزة و البحثيزة تسزاتذت ا الاود  التعليمية و البحثية ، و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التك ولواية ، و ذلك بالتطوير الم

، و تلبيزة احتياازات الماتمز   و طالب ا ، و استخدام وسائو تعليمية حديثة ،و متابعة الخرياين، و ىتاحة الفرصة ل ا لمتابعة الاديزد مزن العلزوم و المعزارا و الخبزرات

ا لمصززرية و ت ميززة ىززيم ا  تمززاص و المززواط ين مززن خززالو ىاززراصات تتسززم با سززتقاللية و التعززاون و التقززويم الززذاتحززو مالززكالتو ، و ب ززاص الالخصززية ا االمسززاةمة لزز،و

 والمستمر .
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 الكلية :رؤية 

تتطل  الكلية ىلإ أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية معتمد  تحتو 

مستوت  بأساتذت ا وخرياي ا ىلإ وتصو مكا ة مرموىة بين  ظائرةا

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

مرحلتإ الليسا س والدراسات العليا تس م لإ الرىإ و الت مية 

 .   المستدامة للماتم

نعقـدة يـوم الحـد املوافـق  .12
 
بشـأن توزيـع مـواد الفرقـة  27/9/1027املوضوع: كتاب مجلس قسم الجغرافيا بجلسته الطارئـة امل

 ) وفق املعروض(. 1027/1028لول والثاني للعام الجامعي الثانية ) الئحة قديمة ( للفصل الدراس ي ا

. القرار:
ً
 أحيطت الخجنة علما

 -القرار  : 
 

. 
ً
 أحيط مجلس الكلية علما

 

نعقـدة يـوم الثالثـاء املوافـق  .11
 
قـرر "  3/20/1027املوضوع : كتاب مجلس قسم الجغرافيا بجلسته االعتيادية امل بشـأن إسـناد م 

 الستاذ املساعد بالقسم. –ة الثانية ) الئحة قديمة ( للسيد الدكتور/ محمد السمني الجغرافيا الكمية" بالفرق

.القرار: 
ً
 أحيطت الخجنة علما

 -القرار  : 
 

. 
ً
 أحيط مجلس الكلية علما

 

 

نعقــدة يــوم الحــد املوافــق  .13
 
بشــأن إســناد مــادة " علــم  27/9/1027املوضــوع: كتــاب مجلــس قســم االجتمــاع بجلســته الطارئــة امل

تمــاع االتصــال واإلعــالم " للفرقــة الثانيــة بالقســم إلــى الســيد الــدكتور/ خالــد شــحاته والســيدة الــدكتوره/ نهــا غــالي  وذلــك اج

 عن السيد الدكتور/ مجدي بيومي.
ً
 بديال

. القرار:
ً
 أحيطت الخجنة علما

 -القرار  : 
 

. 
ً
 أحيط مجلس الكلية علما

 

نعقــــدة يــــوم الحــــد املوافــــق املوضــــوع: كتــــاب مجلــــس قســــم االجتمــــاع بجلســــته الطا .14
 
بشــــأن إســــناد مــــادة "  27/9/1027رئــــة امل

 مــن الســيدة  –التوثيــق اإلعالمــي وتكنولوجيــا املعلومــات" بالفرقــة الثالثــة 
ً
شــعبة اإلعــالم إلــى الســيدة الــدكتوره/ نهــا غــالي بــدال

 الدكتوره/ رويدا أحمد طلب.

. القرار:
ً
 أحيطت الخجنة علما

 -القرار  : 
 

 .أحيط مجلس الك
ً
 لية علما
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ستمر للبرامج التعليمية و القزدرات العلميزة و البحثيزة تسزاتذت ا الاود  التعليمية و البحثية ، و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التك ولواية ، و ذلك بالتطوير الم

، و تلبيزة احتياازات الماتمز   و طالب ا ، و استخدام وسائو تعليمية حديثة ،و متابعة الخرياين، و ىتاحة الفرصة ل ا لمتابعة الاديزد مزن العلزوم و المعزارا و الخبزرات

ا لمصززرية و ت ميززة ىززيم ا  تمززاص و المززواط ين مززن خززالو ىاززراصات تتسززم با سززتقاللية و التعززاون و التقززويم الززذاتحززو مالززكالتو ، و ب ززاص الالخصززية ا االمسززاةمة لزز،و
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تتطل  الكلية ىلإ أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية معتمد  تحتو 
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 .   المستدامة للماتم

 

نعقــــدة يــــوم الحــــد املوافــــق  .15
 
بشــــأن إضــــافة الســــيد  27/9/1027املوضــــوع: كتــــاب مجلــــس قســــم االجتمــــاع بجلســــته الطارئــــة امل

قرر " علـم اجتمـاع السـكان " بالفرقـة الولـى بمشـاركة السـيد الـدكتور/ مجـدي  الدكتور/ خالد شحاته للمشاركة في تدريس م 

 .1027/1028للعام الجامعي بيومي  خالل الفصل الدراس ي الول 

. القرار:
ً
 أحيطت الخجنة علما

 -القرار  : 
 

. 
ً
 أحيط مجلس الكلية علما

 

بشــأن ترشـيح السـيد الــدكتور/  3/20/1027املوضـوع: كتـاب مجلـس قســم الفلسـفة بجلسـته االعتياديــة يـوم الثالثـاء املوافـق  .16

ـــدرس بالقســـم لتـــدريس مـــادة " الفلســـفة  -محمـــد رضـــا عبـــد الفتـــاح
 
شـــعبة الدراســـات الوروبيـــة بقســـم اآلثـــار  –اليونانيـــة " امل

 والدراسات اليونانية والرومانية.

.
ً
 القرار: أحيطت الخجنة علما

 -القرار  : 
 

. 
ً
 أحيط مجلس الكلية علما

 

قــررات التاليــة؛ لتصــبح كمــا هــو مو ــح بالجــدول  .17
 
املوضــوع: كتــاب مجلــس قســم الجغرافيــا بشــأن تغييــر مواعيــد محاضــرات امل

 تي:اآل

قرر  القسم الفرقة
 
 املكان الساعة اليوم اسم امل

  8 الحد جغرافية شبه الجزيرة العربية اللغة العربية الولى
ً
 3مدرج  صباحا

  8 الثالثاء جغرافيا اقتصادية التاريخ الثانية
ً
 1مدرج  صباحا

.القرار: 
ً
 أحيطت الخجنة علما

 -القرار  : 
 

. 
ً
 أحيط مجلس الكلية علما

 

:لـــم يصـــل منهـــا ســـوى جـــدول قســـمي 1027/1028جـــداول الالئحـــة القديمةللفصـــل الدراســـ ي الول للعـــام الجـــامعي  املوضـــوع: .18

 شعبة اآلثار املصرية(  وقسم اللغة العربية. –التاريخ ) الشعبة العامة 
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 ة :رسالة الكلي

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 

ستمر للبرامج التعليمية و القزدرات العلميزة و البحثيزة تسزاتذت ا الاود  التعليمية و البحثية ، و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التك ولواية ، و ذلك بالتطوير الم

، و تلبيزة احتياازات الماتمز   و طالب ا ، و استخدام وسائو تعليمية حديثة ،و متابعة الخرياين، و ىتاحة الفرصة ل ا لمتابعة الاديزد مزن العلزوم و المعزارا و الخبزرات

ا لمصززرية و ت ميززة ىززيم ا  تمززاص و المززواط ين مززن خززالو ىاززراصات تتسززم با سززتقاللية و التعززاون و التقززويم الززذاتحززو مالززكالتو ، و ب ززاص الالخصززية ا االمسززاةمة لزز،و

 والمستمر .
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 الكلية :رؤية 

تتطل  الكلية ىلإ أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية معتمد  تحتو 

مستوت  بأساتذت ا وخرياي ا ىلإ وتصو مكا ة مرموىة بين  ظائرةا

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

مرحلتإ الليسا س والدراسات العليا تس م لإ الرىإ و الت مية 

 .   المستدامة للماتم

رفع المر ملجلس الكلية الت اذ القرارات املناسبة حيال تقاعس القسام العلمية عن تقديم جدا ولها بهذا الخصوص القرار:ي 

 حتى تاري ه.
 -القرار  : 
حمــل  مجــالس القســام العلميــة التبعــات املترتبــة علــى عــدم رفــع الجــداول الدراســية لطــالب الالئحــة القديمــة حتــى  مجلــس الكليــة ي 

 مع التنبيه على سرعة رفع الجداول . تاري ه

 

نعقـــدة يـــو  .19
 
بشـــأن اعتمـــاد برنـــامج  1/20/1027م االثنـــين املوافـــق املوضـــوع:كتاب مجلـــس قســـم التـــاريخ بجلســـته االعتياديـــة امل

قـــدم مـــن الســـيد الـــدكتور/ عبـــد 1027/1028شـــعبة اآلثـــار املصـــرية للعـــام الجـــامعي  –التـــدريب العملـــي للفرقـــة الرابعـــة 
 
  وامل

درس اآلثار املصرية بالقسم والقائم بتدريس املادة ) وفق املعروض(. -الباسط رياض  م 

.أحيطت الخجنة علالقرار:
ً
 ما

 -القرار  : 
 

. 
ً
 أحيط مجلس الكلية علما

 

نعقدة يوم الثالثاء املوافق  .30
 
بشـأن موافقـة مجلـس  3/20/1027املوضوع: كتاب مجلس قسم الجغرافيا بجلسته االعتيادية امل

قـــدم مــــن الســــيد الســـتاذ الــــدكتور/ ماجــــد شـــعلة
 
الســــتاذ بالقســــم  ب صـــوص املوافقــــة علــــى إجــــراء  -القســـم علــــى الطلــــب امل

لدراســـة امليدانيـــة بمـــادة )الجيومورفولوجيـــا( بالفرقـــة الثانيـــة بالقســـم خـــالل شـــهر أكتـــوبر  فـــي البيئـــات الجيومورفولوجيــــة ا

.
ً
 التالية: فرع رشيد وادي النطرون  شاطئ اإلسكندرية  بواقع رحلة أسبوعيا

.القرار:
ً
 أحيطت الخجنة علما

 -القرار  : 
 

. 
ً
 أحيط مجلس الكلية علما

 

ب قسم اإلنجليزية بشأن استثناء القسم من شرط الحد الدنى لنصاب عضو هيئة التدريس بحيث يزيد الحد املوضوع: كتا .32

سوة بقسم السياسة  وذلك لقلة عدد أعضاء هيئة التدريس املعينين  واعتذار 
 
قررات للفرقة الواحدة أ القص ى عن ثالث م 

ين طبقا لتقرير لجنتى الفحص العلمى واالستماع إلعالن املنتدبين وتأخير تعيين أعضاء هيئة التدريس الجدد الناجح

 .1026-7-26الجامعة بتاريخ 

 القرار: وافقت الخجنة.
 -القرار  : 
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 ة :رسالة الكلي

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 

ستمر للبرامج التعليمية و القزدرات العلميزة و البحثيزة تسزاتذت ا الاود  التعليمية و البحثية ، و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التك ولواية ، و ذلك بالتطوير الم

، و تلبيزة احتياازات الماتمز   و طالب ا ، و استخدام وسائو تعليمية حديثة ،و متابعة الخرياين، و ىتاحة الفرصة ل ا لمتابعة الاديزد مزن العلزوم و المعزارا و الخبزرات

ا لمصززرية و ت ميززة ىززيم ا  تمززاص و المززواط ين مززن خززالو ىاززراصات تتسززم با سززتقاللية و التعززاون و التقززويم الززذاتحززو مالززكالتو ، و ب ززاص الالخصززية ا االمسززاةمة لزز،و

 والمستمر .
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 الكلية :رؤية 

تتطل  الكلية ىلإ أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية معتمد  تحتو 

مستوت  بأساتذت ا وخرياي ا ىلإ وتصو مكا ة مرموىة بين  ظائرةا

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

مرحلتإ الليسا س والدراسات العليا تس م لإ الرىإ و الت مية 

 .   المستدامة للماتم

 
. 
ً
 أحيط مجلس الكلية علما

 

: االنتدابات:
ً
 سادسا

العصــور  أســتاذ تــاريخ -املوضــوع: كتــاب قســم التــاريخ بشــأن املوافقــة علــى نــدب الســيد الســتاذ الــدكتور/ علــي أحمــد الســيد .31

قرر ) تاريخ أوروبـا فـي العصـور الوسـطى( بالفرقـة الثالثـة بقسـم التـاريخ  بكليـة التربيـة  جامعـة  –الوسطى بالقسم  لتدريس م 

  على أن يكون يوم االنتداب هو يوم 1027/1028السادات  للفصل الدراس ي الول للعام الجامعي 
ً
  بواقع ساعتين أسبوعيا

 االثنين.

 جنة.القرار: وافقت الخ
 -القرار  : 

 
 وافق مجلس الكلية.

 
نعقــــدة يــــوم الحــــد املوافــــق  .33

 
  بشــــأن املوافقــــة علــــى 27/9/1027املوضــــوع: كتــــاب مجلــــس قســــم االجتمــــاع بجلســــته الطارئــــة امل

انتــداب الســيد الســتاذ الــدكتور/ عــادل البنــا  للتــدريس لطــالب الفرقــة الولــى  خــالل الفصــل الدراســ ي الول للعــام الجــامعي 

 على النحو اآلتي: 1027/1028

قرر  جهة االنتداب اسم املنتدب
 
 يوم االنتداب عدد الساعات الفرقة اسم امل

جامعة  -كلية التربية أ.د.عادل الينا

 دمنهور 

 االثنين ساعتان الولى علم النفس

 القرار: وافقت الخجنة.
 -القرار  : 

 
 وافق مجلس الكلية.

 

نعقــــدة يــــوم الحــــد املوافــــق املوضــــوع: كتــــاب مجلــــس قســــم االجتمــــاع بجل .34
 
  بشــــأن املوافقــــة علــــى 27/9/1027ســــته الطارئــــة امل

 عـن السـيدة الـدكتوره/ رويـدا –ي  للتدريس لطالب الفرقة الرابعة هدانتداب السيد الدكتور/ خالد الز 
ً
شعبة اإلعـالم  بـدال

 على النحو اآلتي: 1027/1028طلب  خالل الفصل الدراس ي الول للعام الجامعي 

قرر  جهة االنتداب ملنتدباسم ا
 
يوم  عدد الساعات الفرقة اسم امل

 االنتداب
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 ة :رسالة الكلي

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 

ستمر للبرامج التعليمية و القزدرات العلميزة و البحثيزة تسزاتذت ا الاود  التعليمية و البحثية ، و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التك ولواية ، و ذلك بالتطوير الم

، و تلبيزة احتياازات الماتمز   و طالب ا ، و استخدام وسائو تعليمية حديثة ،و متابعة الخرياين، و ىتاحة الفرصة ل ا لمتابعة الاديزد مزن العلزوم و المعزارا و الخبزرات

ا لمصززرية و ت ميززة ىززيم ا  تمززاص و المززواط ين مززن خززالو ىاززراصات تتسززم با سززتقاللية و التعززاون و التقززويم الززذاتحززو مالززكالتو ، و ب ززاص الالخصززية ا االمسززاةمة لزز،و

 والمستمر .
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 الكلية :رؤية 

تتطل  الكلية ىلإ أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية معتمد  تحتو 

مستوت  بأساتذت ا وخرياي ا ىلإ وتصو مكا ة مرموىة بين  ظائرةا

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

مرحلتإ الليسا س والدراسات العليا تس م لإ الرىإ و الت مية 

 .   المستدامة للماتم

د.خالد 

 يهدالز 

جامعة فاروس 

 باإلسكندرية

الدعاية 

 واإلعالن

شعبة  -الرابعة

 اإلعالم

 السبت ساعات 4

 القرار: وافقت الخجنة.
 -القرار  : 

 
 وافق مجلس الكلية .

 
شــرف علــى ت صــص  -املوضــوع: كتــاب الســيد الــدكتور/ أحمــد ســعيد عثمــان .35

 
الســتاذ املســاعد بت صــص اآلثــار اإلســالمية وامل

قــرر "رســم معمــاري وزخرفــي "  شــعبة اآلثــار  –الفرقــة الثانيــة  –اآلثــار اإلســالمية  بشــأن ترشــيح عضــو هيئــة تــدريس لتــدريس م 

ضــــوء أن الســــيد  قســــم اآلثــــار  فــــي ضــــوء اعتــــذار عضــــوهيئة التــــدريس املنتــــدب مــــن كليــــة الفنــــون الجميلــــة  وفــــي -اإلســــالمية

ا لتقرير د/ أحمد سعيد–الدكتور/ عبد الحليم السقا
ً
قرر السابق ذكره. -وفق  هو القرب للم 

شرف القرار:
 
قرر املذكور؛ لعسباب التي طرحها امل

 
وافقت الخجنة على انتداب السيد الدكتور/ عبد الحليم السقا لتدريس امل

 على الت صص.
 -القرار  : 

 وافق مجلس الكلية.

 

: االمتحانات الشفوية: س
ً
 ابعا

 :1027/1028املوضوع : تحديد موعد االمتحانات الشفوية للفصل الدراس ي الول للعام الجامعي  .36

 هو بداية عقد االمتحانات الشفوية وملدة أسبوعين. 4/22/1027القرار: وافقت الخجنة على أن يكون يوم السبت املوافق 

هــو بدايــة عقــد االمتحانــات الشــفوية وملــدة  22/22/1027ن يكــون الســبت املوافــق قــرار مجلــس الكليــة: وافــق املجلــس علــى أ

 أسبوعين.
 -القرار  : 

 وافق مجلس الكلية.
 

نعقــــدة يــــوم الثالثــــاء املوافــــق  .37
 
املوضــــوع: كتــــاب مجلــــس قســــم اآلثــــار والدراســــات اليونانيــــة والرومانيــــة بجلســــته االعتياديــــة امل

قــــــــررات التــــــــي ســــــــ3/20/1027
 
عقد بهــــــــا االمتحانــــــــات الشــــــــفوية للفصــــــــل الدراســــــــ ي الول بشــــــــأن تحديــــــــد امل

 
للعــــــــام الجــــــــامعي ت

1027/1028. 

.
ً
 القرار: أحيطت الخجنة علما

 -القرار  : 
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 ة :رسالة الكلي

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 

ستمر للبرامج التعليمية و القزدرات العلميزة و البحثيزة تسزاتذت ا الاود  التعليمية و البحثية ، و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التك ولواية ، و ذلك بالتطوير الم

، و تلبيزة احتياازات الماتمز   و طالب ا ، و استخدام وسائو تعليمية حديثة ،و متابعة الخرياين، و ىتاحة الفرصة ل ا لمتابعة الاديزد مزن العلزوم و المعزارا و الخبزرات

ا لمصززرية و ت ميززة ىززيم ا  تمززاص و المززواط ين مززن خززالو ىاززراصات تتسززم با سززتقاللية و التعززاون و التقززويم الززذاتحززو مالززكالتو ، و ب ززاص الالخصززية ا االمسززاةمة لزز،و

 والمستمر .
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 الكلية :رؤية 

تتطل  الكلية ىلإ أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية معتمد  تحتو 

مستوت  بأساتذت ا وخرياي ا ىلإ وتصو مكا ة مرموىة بين  ظائرةا

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

مرحلتإ الليسا س والدراسات العليا تس م لإ الرىإ و الت مية 

 .   المستدامة للماتم

 
. 
ً
 أحيط مجلس الكلية علما

 

قــررات التــي يــتم عقــد االمتحانــات الشــفوية فيهــا  الخاصــة بالفصــل الدراســ ي  .38
 
املوضــوع: كتــاب قســم الفلســفة بشــأن تثبيــت امل

 والخاصة بالالئحة الجديدة. )وفق املعروض(1027/1028عام الجامعي الول لل

.
ً
 القرار: أحيطت الخجنة علما

 -القرار  : 
 

. 
ً
 أحيط مجلس الكلية علما

 

تعلقة باالمتحانات التحريرية:
 
: املوضوعات امل

ً
 ثامنا

 :1027/1028ي املوضوع: تحديد موعد عقد االمتحانات التحريرية للفصل الدراس ي الول للعام الجامع .39

 بواقع يومين في السبوع.26/21/1027القرار: وافقت الخجنة على أن يكون بداية االمتحانات التحريرية يوم السبت املوافق 
 -القرار  : 

 
 وافق مجلس الكلية .

 
 املوضوع: فيما ي تص بتشكيل لجان وضع وتصحيح أسئلة االمتحانات .40

قرر من تشكيل الخجان املذكورة.القرار: ت كد الخجنة على ضرورة عدم استثن
 
 اء أستاذ امل

 -القرار  : 

 وافق مجلس الكلية .

 

: خطابات واردة من القسام:
ً
 تاسعا

 

نعقـــدة يـــوم الربعـــاء املوافـــق  .42
 
 بشـــأن 4/20/1027املوضـــوع: كتـــاب مجلـــس قســـم اللغـــة العربيـــة وآدابهـــا بجلســـته االعتياديـــة امل

 خرى موازية  وذلك بعد عمل املقصات الالزمة لهم اعتماد قبول الطالب املحولين من كليات أ

.
ً
 القرار: أحيطت الخجنة علما

 -القرار  : 
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 الكلية :رؤية 

تتطل  الكلية ىلإ أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية معتمد  تحتو 

مستوت  بأساتذت ا وخرياي ا ىلإ وتصو مكا ة مرموىة بين  ظائرةا

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

مرحلتإ الليسا س والدراسات العليا تس م لإ الرىإ و الت مية 

 .   المستدامة للماتم

. 
 
 أحيط مجلس الكلية علما

 

نعقدة يوم االثنين املوافق  .41
 
بشأن التنبيه على السادة  1/20/1027املوضوع: كتاب مجلس قسم التاريخ بجلسته االعتيادية امل

الجامعيــة فــي توزيــع الكتــاب الجــامعي مــع عــدم إجبــار الطالــب علــى ةجــز الكتــاب وربطــه بأيــة  الــزمالء بالقســم مراعــاة املعــايير 

 لقـرار مجلـس الكليـة لشــهر 
ً
أبحـاث  و إذا تبـين قيـام أحـد الـزمالء بم الفــة ذلـك فسـوف يـتم رفـع املوضـوع الت ــاذ الـالزم طبقـا

 .1027يونيو 

.
ً
 القرار: أحيطت الخجنة علما

 -القرار  : 

. 
 
 أحيط مجلس الكلية علما

 

نعقــدة يــوم االثنــين املوافــق  .43
 
قــدم  1/20/1027املوضــوع: كتــاب مجلــس قســم االجتمــاع بجلســته االعتياديــة امل

 
بشــأن الطلــب امل

 صصة الستوديو اإلعالم بالدور الثامن بالكلية  لتنفيـذ خطـة 
 
جرة امل من السيدة الدكتورة/ نها غالي ب صوص استرداد الح 

قــرر وضـــع املعـــدات والتجهيــزات الخاصـــة بتــدريب هـــ الء الطـــالب بهــا  وذلـــك أيًضــا فـــي ضـــوء  تــدريب طـــالب
 
شــعبة اإلعـــالم  وامل

مذكرة الستاذ/ رمضان الجويلي بوجود معدات م  زنة بامل ازن لديـه تـم شـرا ها لوضـعها باملعمـل املـذكور  وتأكيـده علـى أنهـا 

عرضة للتلف في حال عدم است دامها  وهو ما يترت  ب عليه ٌمساءالت إدارية وقانونية بهذا الشأن.م 

ليـة  مـع تـوفير 
 
 صصة الستوديو اإلعـالم بالـدور الثـامن بالك

 
جرة امل القرار: وافقت الخجنة على أن يسترد ت صص اإلعالم الح 

 مكان بديل لقسم السياسة.

 -القرار  : 

. 
 
 أحيط مجلس الكلية علما

 

: موضوعات رعاية الشباب:
ً
 عاشرا

قدم أي من مستشاري الخجان حتى تاري ه أًيا مـن التقـارير الخاصـة املوضو  .44 ع: بشأن رفع تقارير مستشاري لجان اإلتحاد: لم ي 

 بنشاط لجانهم.

 القرار: أحيطت الخجنة علًما  وت كد الخجنة على ضرورة رفع التقارير في غضون أسبوع من تاري ه.

 -القرار  : 

. 
ً
 أحيط مجلس الكلية علما
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ستمر للبرامج التعليمية و القزدرات العلميزة و البحثيزة تسزاتذت ا الاود  التعليمية و البحثية ، و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التك ولواية ، و ذلك بالتطوير الم

، و تلبيزة احتياازات الماتمز   و طالب ا ، و استخدام وسائو تعليمية حديثة ،و متابعة الخرياين، و ىتاحة الفرصة ل ا لمتابعة الاديزد مزن العلزوم و المعزارا و الخبزرات

ا لمصززرية و ت ميززة ىززيم ا  تمززاص و المززواط ين مززن خززالو ىاززراصات تتسززم با سززتقاللية و التعززاون و التقززويم الززذاتحززو مالززكالتو ، و ب ززاص الالخصززية ا االمسززاةمة لزز،و
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 الكلية :رؤية 

تتطل  الكلية ىلإ أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية معتمد  تحتو 

مستوت  بأساتذت ا وخرياي ا ىلإ وتصو مكا ة مرموىة بين  ظائرةا

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

مرحلتإ الليسا س والدراسات العليا تس م لإ الرىإ و الت مية 

 .   المستدامة للماتم

 التعليم املفتوح: حادي عشر:

املوضـــــوع: اعتمـــــاد جـــــداول محاضـــــرات التعلـــــيم املفتـــــوح لبـــــرامج: علـــــم االجتمـــــاع التطبيقـــــي  والدراســـــات التاري يـــــة  و نظـــــم  .45

 .1027/1028الفرقة الرابعة( للفصل الدراس ي الول للعام الجامعي  –املعلومات الجغرافية )الفرقة الثالثة 

.
ً
 القرار:أحيطت الخجنة علما

 -: القرار  

. 
ً
 أحيط مجلس الكلية علما

 

 ثاني عشر: شكاوي:

قســـم االجتمـــاع والـــذين يعـــانون مـــن حـــاالت  –املوضـــوع: االلتماســـات املرفوعـــة مـــن بعـــض أوليـــاء أمـــور طـــالب الفرقـــة الولـــى  .46

 اضطراب ذهني  بشأن إعادة النظر في نتائجهم ) وفق املعروض(.

رفع المر ملجلس الكلية الت اذ الالزم.  القرار: ي 

 -القرار  : 

 ساعة. 71عرض املوضوع على الخجنة الطبية امل تصة بالمر لكتابة تقريرها في غضون وافق مجلس الكلية على  ي

املوضوع: االلتماس املرفوع من الطالب/ محمد محمود حسن إبراهيم أبوعبيـة  الـذي يلـتمس فيـه التحويـل مـن كليـة اآلداب  .47

 بأنه ناجح ومنقول للفرقة الثانية.جامعة كفر الشيخ إلى قسم اللغة اإلن –
ً
 جليزيةبكليتنا  علما

رفع المر ملجلس الكلية الت اذ الالزم.  القرار: ي 

 -القرار  : 

 االلتزام بقرارات مجلس القسم امل تص في هذا الشأن. على مجلس الكلية وافق 

 

ي يلتمس فيه املوافقة على قبوله بقسم املوضوع: االلتماس املرفوع من الطالب/ محمود محمد محمود السيد خشبة  والذ .48

 بأنه مفصول من كلية الهندسة
ً
( ومجمـوع 393.5جامعـة اإلسـكندرية  ومجموعـه بالثانويـة العامـة :)  -اللغة اإلنجليزية  علما

 ( درجة.47درجات اللغة اإلنجليزية : )

رفع المر ملجلس الكلية الت اذ الالزم.  القرار: ي 

 -القرار  : 

 االلتزام بقرارات مجلس القسم امل تص في هذا الشأن.على  كليةمجلس ال وافق
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 الكلية :رؤية 

تتطل  الكلية ىلإ أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية معتمد  تحتو 

مستوت  بأساتذت ا وخرياي ا ىلإ وتصو مكا ة مرموىة بين  ظائرةا

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

مرحلتإ الليسا س والدراسات العليا تس م لإ الرىإ و الت مية 

 .   المستدامة للماتم

املوضــوع: االلتمــاس املرفــوع مــن الطالبــة/ ريهــام جمــال محمــد شــومان  والتــي تلــتمس فيــه املوافقــة علــى قبولهــا بقســم اللغــة  .49

 بأنهـــا محولـــة إلـــى الكليـــة  ومجموعهـــا بالثانويـــة العامـــة 
ً
درجـــات اللغـــة اإلنجليزيـــة :  ( ومجمـــوع351.5: ) 1026اإلنجليزيــة  علمـــا

 ( درجة.47.5)

رفع المر ملجلس الكلية الت اذ الالزم.  القرار:ي 

 -القرار  : 

 االلتزام بقرارات مجلس القسم امل تص في هذا الشأن. علىمجلس الكلية وافق

 

قترحات:  ثالث عشر: م 

قــدم مــن الســيد الــدكتور/ أحمــد عطيــه بشــأن عمــل اســتمارة ر  .50 قتــرح م  غبــات لطــالب الفرقــة الثانيــة بقســم اللغــة املوضــوع: م 

حـــدد فيهـــا الطالـــب أي مـــن اللغتـــين العبريـــة أو الفارســـية يبتدـــي دراســـهها فـــي إطـــار مـــادة "لغـــة شـــرقية"؛ وذلـــك لـــدوا ي  العربية ي 

 تنظيمية ولتدارك سلبيات متوقعة.

 القرار: وافقت الخجنة.

 -القرار  : 

 وافق مجلس الكلية.

 

ستجد من   أعمالرابع عشر: ما ي 

 املوضوع: النظر في قبول الطالب الباقين لإلعادة ) تغيير دراسة ( بقسم الجغرافيا. .52

رفع المر ملجلس الكلية الت اذ الالزم  في ضوء موافقة السيد الستاذ الدكتور/ عبد العظيم أحمـد عبـد العظـيم   –القرار: ي 

قدم من أحد الطالب.  رئيس قسم الجغرافيا على التماس م 

 -:  القرار 

 االلتزام بقرارات مجلس القسم امل تص في هذا الشأن. على مجلس الكليةوافق 

 

املوضــوع: أحــاط رئــيس الخجنــة العضــاء علًمــا بتفاصــيل الخطــة التنفيذيــة لتطبيــق اســتراتيجية وكالــة الكليــة لشــ ون التعلــيم  .51

. علــى أن يــتم عرضــها بشـــكلها 32/7/1028وحتــى  2/8/1027 وذلــك فــي الفتــرة مــن 1028-1027والطــالب عــن العــام الجــامعي 

 .1027النهائي على مجلس الكلية االعتيادي عن شهر أكتوبر/

 القرار: أحيطت الخجنة علًما.

 -القرار  : 
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 ة :رسالة الكلي

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 

ستمر للبرامج التعليمية و القزدرات العلميزة و البحثيزة تسزاتذت ا الاود  التعليمية و البحثية ، و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التك ولواية ، و ذلك بالتطوير الم

، و تلبيزة احتياازات الماتمز   و طالب ا ، و استخدام وسائو تعليمية حديثة ،و متابعة الخرياين، و ىتاحة الفرصة ل ا لمتابعة الاديزد مزن العلزوم و المعزارا و الخبزرات

ا لمصززرية و ت ميززة ىززيم ا  تمززاص و المززواط ين مززن خززالو ىاززراصات تتسززم با سززتقاللية و التعززاون و التقززويم الززذاتحززو مالززكالتو ، و ب ززاص الالخصززية ا االمسززاةمة لزز،و

 والمستمر .
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 الكلية :رؤية 

تتطل  الكلية ىلإ أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية معتمد  تحتو 

مستوت  بأساتذت ا وخرياي ا ىلإ وتصو مكا ة مرموىة بين  ظائرةا

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

مرحلتإ الليسا س والدراسات العليا تس م لإ الرىإ و الت مية 

 .   المستدامة للماتم

 و 
ً
 بما فيها.أحيط مجلس الكلية علما

ً
 لإلحاطة علما

ً
 وإليكترونيا

ً
 تم تعميم الخطة املذكورة على أعضاء املجلس ورقيا

 

 سادس
ً
 :دراسات العلياال:   موضوعات ا

 
 

  موضوعات قسم اللغة العربية وآدابهاأوال : 

 . 1027/  20/  4بتاريخ  1027املوضوع : اعتمد جدول الدراسات العليا لفصل الخريف  .2

 وافقت الخجنة :  قرار الخجنة 

  -القرار  : 

 وافق مجلس الكلية .

علــى اســناد مســ ولية الرشــاد الكــاديمى العــام   1027/  20/  4املوضــوع :موافقــة مجلــس قســم اللغــة العربيــة بجلســته فــى  .1

لطالب الدراسات العليا بمرحلتى املاجستير والدكتواره إلى السيد د/ محمد محمود أبوعلى أستاذ النفد والبالغة املساعد 

  بالقسم .

 وافقت الخجنة :  قرار الخجنة 

  -القرار  : 

 وافق مجلس الكلية

 

علميـة التــى قـام بهـا الــدكتور/ محمـد أبـوعلى مقــرر سـيمنار قسـم اللغــة العربيـة و آدابهــا الكتـاب الخـاص بعــرض النشـطة ال .3

وشملت حضور عدد من كبـار اسـاتذة اللغةالعربيـة  مـن العديـد  1026/1027لطالب الدراسات العليا خالل فصل الربيع 

 من الجامعات وهم :

 كندريةأستاذ الدب العربي كلية اآلداب الس   أ.د/ فوزى سعد عيس ى  -

 أستاذ النقد البالعة كلية آداب املنوفية   أ.د/ عيد على مهدى بلبع -

 أستاذ النقد والبالغه كلية التربية االسكندرية   أ.د/ محمد مصطفى ابوشوارب -

 الستاذ بكلية التربية جامعة دمنهور    أ.د/ عبدالحميد خليفه -

 املساعد كلية اآلداب دمنهور استاذ النقد الدبى االنجليزى    د. ناجى محمد فهيم رشوان -

 عن السيمنار العلمى الذى عقد بقسم اللغة العربية في أغسطس  -
ً
 وحضره لفيف من الساتذة . 1027فضال
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 ة :رسالة الكلي

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 

ستمر للبرامج التعليمية و القزدرات العلميزة و البحثيزة تسزاتذت ا الاود  التعليمية و البحثية ، و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التك ولواية ، و ذلك بالتطوير الم

، و تلبيزة احتياازات الماتمز   و طالب ا ، و استخدام وسائو تعليمية حديثة ،و متابعة الخرياين، و ىتاحة الفرصة ل ا لمتابعة الاديزد مزن العلزوم و المعزارا و الخبزرات

ا لمصززرية و ت ميززة ىززيم ا  تمززاص و المززواط ين مززن خززالو ىاززراصات تتسززم با سززتقاللية و التعززاون و التقززويم الززذاتحززو مالززكالتو ، و ب ززاص الالخصززية ا االمسززاةمة لزز،و

 والمستمر .
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 الكلية :رؤية 

تتطل  الكلية ىلإ أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية معتمد  تحتو 

مستوت  بأساتذت ا وخرياي ا ىلإ وتصو مكا ة مرموىة بين  ظائرةا

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

مرحلتإ الليسا س والدراسات العليا تس م لإ الرىإ و الت مية 

 .   المستدامة للماتم

مــع التوصــية بنشــر  توجيــه الشــكر للســادة الســاتذة وتكليــف الســيد الــدكتور/ محمــد ابــوعلى بعمــل شــهادات تكــريم لحضــراتهم -

 الشكر على موقع الكلية .

 

 : موضوعات قسم الجغرافيةثانيا: 

 1028/  1027موافقـة مجلـس قســم الجغرافيـة بجلسـته علــى تعـديل مــوادالتكميلى طبقـا لالئحـة الجديــدة للعـام الجــامعى  .2

 على النحو التالى:

 الفصل الدراس ى الول :

 الجغرافيا الكمية 

 الجيومورفولوجيا 

 الجغرافيا املناخية والحيوية 

 جغرافيا تطيبقات الحاسب اآللى فى ال

 الفصل الدراس ى الثانى 

 جغرافية البحار واملحيطات 

 مدخل إلى نظم املعلومات الجغرافية 

 كشوف جغرافية 

 نصوص جغرافية باللغة االنجليزية 

 احيطت الخجنة علما ويتم ابالغ الدراسات العليا: قرار الخجنة

  -القرار  : 

 وافق مجلس الكلية.

 

آيــــة صـــــببى محمــــد عبــــد الـــــرحمن لدرجــــة املاجســــتير فـــــى موضــــوع "منطقــــة البســـــتان  املوضــــوع : تســــجيل خطـــــة الطالبــــة / .1

دراسة فى جغرافية التنمية الزراعية " بنظام الساعات املعتمدة بإشراف أ.د/ محمد عبد  -املستصخحة فى مركز الدلنجات

  .1027/ 20/  3لسته فى القادر عبد الحميد ود/ مرفت عبد اللطيف غالب بناء ً على موافقة مجلس قسم الجغرافية بج

 وافقت الخجنة :  قرار الخجنة

  -القرار  : 

 وافق مجلس الكلية .
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 ة :رسالة الكلي

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 

ستمر للبرامج التعليمية و القزدرات العلميزة و البحثيزة تسزاتذت ا الاود  التعليمية و البحثية ، و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التك ولواية ، و ذلك بالتطوير الم

، و تلبيزة احتياازات الماتمز   و طالب ا ، و استخدام وسائو تعليمية حديثة ،و متابعة الخرياين، و ىتاحة الفرصة ل ا لمتابعة الاديزد مزن العلزوم و المعزارا و الخبزرات

ا لمصززرية و ت ميززة ىززيم ا  تمززاص و المززواط ين مززن خززالو ىاززراصات تتسززم با سززتقاللية و التعززاون و التقززويم الززذاتحززو مالززكالتو ، و ب ززاص الالخصززية ا االمسززاةمة لزز،و

 والمستمر .
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 الكلية :رؤية 

تتطل  الكلية ىلإ أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية معتمد  تحتو 

مستوت  بأساتذت ا وخرياي ا ىلإ وتصو مكا ة مرموىة بين  ظائرةا

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

مرحلتإ الليسا س والدراسات العليا تس م لإ الرىإ و الت مية 

 .   المستدامة للماتم

 

املوضوع :تسجيل خطـة الطالبـة / آيـة جـابر عبـد العزيـز إبـراهيم لدرجـة املاجسـتير فـى موضـوع : "املنـاال وأثـره فـى االسـههالك  .3

ال التطيبقــى بإشــراف : أ.د/ ســعيد جبرالســتاذ بكليــة دراســة فــى جغرافيــة املنــا –املــائى ملحاصــيل الخضــر غربــى دلتــا النيــل 

جامعة دمنهور أ.د/ محمد عبد القادر عبـد الحميـد السـتاذ بالقسـم وأ.د/ ماجـد محمـد شـعلة السـتاذ بالقسـم  –الزراعة 

  .1027/ 20/  3بناء ً على موافقة مجلس قسم الجغرافية بجلسته فى 

 وافقت الخجنة :  قرار الخجنة 

  -القرار  : 

 وافق مجلس الكلية .

 

 ثالثا :موضوعات قسم االجتماع 

قــد وافــق علــى تســجيل خطــه  1027/ 20/ 1موافقــة مجلــس قســم االجتمــاع بجلســته اإلعتياديــه املنعقــده يــوم اإلثنــين  املوافــق  .2

ضـــوعها  بنظـــام الســـاعات املعتمـــده املقدمـــة مـــن الطالبـــة/ ســـلمى عقيـــل ال ز ـــى   ومو  –إلســـتكمال متطلبـــات درجـــة املاجســـتير 

") ثــــــورة 
ً
 يونــيــــــــو (. 30:"التغيــــــر االجتماعــــــى وتمكيـــــــن املـــــــرأة سياسيـــــا

 وذلك تحت إشراف كل من :  

 جامعة دمنهور  –أستاذ علم االجتماع املساعد بكلية الداب  السيد الدكتور/ مجدى أحمد بيومى  02

 جامعة دمنهور  –مدرس علم االجتماع بكلية الداب  يز رضوان السيدة الدكتورة/ رهام فا 01

 وافقت الخجنة : قرار الخجنة 

  -القرار  : 

 وافق مجلس الكلية .

قــد وافــق علــى تســجيل خطــه  1027/ 20/ 1موافقــة مجلــس قســم االجتمــاع بجلســته اإلعتياديــه املنعقــده يــوم اإلثنــين  املوافــق  .1

 بنظام الساعات املعتمده املقدمة من الطالبة/ دينـا مصـطفى جـاب هللا   وموضـوعها : –إلستكمال متطلبات درجة املاجستير 

 (.الوظيفــــــة االتصاليــــــــة والـــدور التنمـــــوى ملنظمـــــات املجتمــــــــع املــــــدنى ) دراســـــة تطبيقيـــــــة 

 وذلك تحت إشراف كل من :  

 جامعة دمنهور  –أستاذ علم االجتماع املساعد بكلية الداب   حاته السيد  السيد الدكتور/ السيد ش 02

  جامعة دمنهور  –أستاذ علم االجتماع املساعد بكلية الداب  السيدة الدكتورة/ محمود عبد الحميد حمدى    01

 وافقت الخجنة : قرار الخجنة 
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 ة :رسالة الكلي

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 

ستمر للبرامج التعليمية و القزدرات العلميزة و البحثيزة تسزاتذت ا الاود  التعليمية و البحثية ، و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التك ولواية ، و ذلك بالتطوير الم

، و تلبيزة احتياازات الماتمز   و طالب ا ، و استخدام وسائو تعليمية حديثة ،و متابعة الخرياين، و ىتاحة الفرصة ل ا لمتابعة الاديزد مزن العلزوم و المعزارا و الخبزرات

ا لمصززرية و ت ميززة ىززيم ا  تمززاص و المززواط ين مززن خززالو ىاززراصات تتسززم با سززتقاللية و التعززاون و التقززويم الززذاتحززو مالززكالتو ، و ب ززاص الالخصززية ا االمسززاةمة لزز،و

 والمستمر .
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 الكلية :رؤية 

تتطل  الكلية ىلإ أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية معتمد  تحتو 

مستوت  بأساتذت ا وخرياي ا ىلإ وتصو مكا ة مرموىة بين  ظائرةا

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

مرحلتإ الليسا س والدراسات العليا تس م لإ الرىإ و الت مية 

 .   المستدامة للماتم

  -القرار  : 

 وافق مجلس الكلية .

 

قـد وافـق علـى اعتمـاد نتيجـة اإلمتحـان   1027/ 20/ 1اإلعتيادية املنعقده يوم اإلثنـين املوافـق مجلس قسم االجتماع بجلسته  .3

التـــأهيلى الشـــامل واملقـــدم مـــن لجنـــة االمتحـــان لطالبـــة الـــدكتوراه / رحـــاب فـــتح هللا فيـــاض   واملســـجلة لنيـــل درجـــة الـــدكتوراه 

 بنظام الساعات املعتمدة بقسم االجتماع  .

 قت الخجنةواف : قرار الخجنة  

  -القرار  : 

 وافق مجلس الكلية .

 

قـد وافـق علـى تشـكيل  1027/ 20/ 1موافقة مجلـس قسـم االجتمـاع بجلسـته اإلعتياديـه املنعقـده يـوم اإلثنـين املوافـق املوافـق  .4

 لجنـــه للمناقشـــة والحكـــم علـــى رســـالة الـــدكتوراه املقدمـــة مـــن الطالبـــة/ أســـماء إدريـــس محمـــد عبـــد الحميـــد الزغـــارى   مـــدرس

ـر " مساعد بالقسم واملسجلة لنيل درجة الدكتوراه بنظام الساعات املعتمده فـى موضـوع : ثقافــــــة الفوضـــــــى ومجتمـــــــع امل ــــاطـــ

 ( م  "  1025 – 1020دراســـة تحليليــــــة للمجتمــــــع املصـــــــرى للفتـــــرة من ) 

 :    وتتكون لجنة املناقشة على النحو التالى

 السيد الستاذ الدكتور/ مصطفى محمد الفقى  02

 
ً
 ورئيسا

ً
 أستاذ العالقات الدولية ونظم الحكومات بالجامعة المريكية           مناقشا

 السيد الستاذ الدكتور/ مهدى محمد القصاص  01

    –أستاذ علم االجتماع بكلية الداب 
ً
 جامعة املنصورة                     مناقشا

 السيد الدكتور/ ناجى بدر إبراهيم  03

  –أستاذ علم االجتماع املساعد كلية الداب 
ً
 جامعة دمنهور               مشرفا

 السيد الدكتور/ السيد شحاته السيد  04

  –أستاذ علم االجتماع املساعد كلية الداب 
ً
 جامعة دمنهور               مشرفا

 وافقت الخجنة :  قرار الخجنة 

  -لقرار  : ا
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 ة :رسالة الكلي

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 

ستمر للبرامج التعليمية و القزدرات العلميزة و البحثيزة تسزاتذت ا الاود  التعليمية و البحثية ، و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التك ولواية ، و ذلك بالتطوير الم

، و تلبيزة احتياازات الماتمز   و طالب ا ، و استخدام وسائو تعليمية حديثة ،و متابعة الخرياين، و ىتاحة الفرصة ل ا لمتابعة الاديزد مزن العلزوم و المعزارا و الخبزرات

ا لمصززرية و ت ميززة ىززيم ا  تمززاص و المززواط ين مززن خززالو ىاززراصات تتسززم با سززتقاللية و التعززاون و التقززويم الززذاتحززو مالززكالتو ، و ب ززاص الالخصززية ا االمسززاةمة لزز،و

 والمستمر .
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 الكلية :رؤية 

تتطل  الكلية ىلإ أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية معتمد  تحتو 

مستوت  بأساتذت ا وخرياي ا ىلإ وتصو مكا ة مرموىة بين  ظائرةا

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

مرحلتإ الليسا س والدراسات العليا تس م لإ الرىإ و الت مية 

 .   المستدامة للماتم

 وافق مجلس الكلية .

 

قــد وافــق علــى تشــكيل لجنــه  1027/ 20/ 1موافقــة مجلــس قســم االجتمــاع بجلســته اإلعتياديــه املنعقــده يــوم اإلثنــين  املوافــق  .5

للمناقشة والحكم على رسالة الدكتوراه املقدمة من الطالبة/ شيماء حلمى شحاته حامد   مـدرس مسـاعد بالقسـم واملسـجلة 

ـــة الدكتوراه بنظام الساعات املعتمده فى موضوع :"الصــــراع التنظيمــــــى وإنعكـاســـاته على إنتمـــــاء العامليـــــــن"" دراســ لنيل درجة

 إستطـــــالعيــــة على عينــــــة من جامعــــــة دمنهـــــور " 

 وتتكون لجنة املناقشة على النحو التالى :   

 لدكتور/ حسن إبراهيم عيد  السيد الستاذ ا 02

 
ً
 مناقشا

ً
            ورئيسا

ً
 أستاذ علم االجتماع بجامعة طنطا ونائب رئيس جامعة كفر الشيخ سابقا

 السيد الستاذ الدكتور/ عماد حمدى داود   01

 
ً
 أستاذ وعميد املعهد العالى لخخدمة االجتماعية بدمنهور                                  مناقشا

 السيد الدكتور/ محمود عبد الحميد حمدى   03

  –أستاذ علم االجتماع املساعد كلية الداب 
ً
 جامعة دمنهور                             مشرفا

 السيد الدكتور/ مجدى أحمد بيومى  04

 مشارك –أستاذ علم االجتماع املساعد كلية الداب 
ً
 جامعة دمنهور                         مشرفا

ً
 ا

 وافقت الخجنة :  قرار الخجنة

  -القرار  : 

 وافق مجلس الكلية .

 

قــد وافــق علــى مــنح درجــة املاجســتير  1027/ 20/ 1موافقــة مجلــس االجتمــاع بجلســته اإلعتياديــه املنعقــده يــوم اإلثنــين املوافــق  .6

جتمــــاع فــــى موضــــوع :"عنـــــــــف للطالبــــة/ نــــدا إســــماعيل إســــماعيل ســــيف   املســــجلة لنيــــل درجــــة املاجســــتير فــــى الداب قســــم اال 

ــــن وا ــــاذج مـــن املنتميـــــ ــــه لنمــــ ــــة حالـــ ــــا ى" دراسـ ــــن االجتمــ ــــره علـــى المــــــ ــــة وأثــــــ ــــات الدينيـــــ  بـــأن الجمـــاعـــــ
ً
ــــراء "علمـــا ــــن والخبـــــ ملنشقيـــــ

 وقد تم إجراء التصويبات   1027/ 8/ 24املناقشة تمت بتاريخ 

 .وافقت الخجنة : جنة قرار الخ

  -القرار  : 

 وافق مجلس الكلية .
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 ة :رسالة الكلي

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 

ستمر للبرامج التعليمية و القزدرات العلميزة و البحثيزة تسزاتذت ا الاود  التعليمية و البحثية ، و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التك ولواية ، و ذلك بالتطوير الم

، و تلبيزة احتياازات الماتمز   و طالب ا ، و استخدام وسائو تعليمية حديثة ،و متابعة الخرياين، و ىتاحة الفرصة ل ا لمتابعة الاديزد مزن العلزوم و المعزارا و الخبزرات

ا لمصززرية و ت ميززة ىززيم ا  تمززاص و المززواط ين مززن خززالو ىاززراصات تتسززم با سززتقاللية و التعززاون و التقززويم الززذاتحززو مالززكالتو ، و ب ززاص الالخصززية ا االمسززاةمة لزز،و

 والمستمر .
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 الكلية :رؤية 

تتطل  الكلية ىلإ أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية معتمد  تحتو 

مستوت  بأساتذت ا وخرياي ا ىلإ وتصو مكا ة مرموىة بين  ظائرةا

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

مرحلتإ الليسا س والدراسات العليا تس م لإ الرىإ و الت مية 

 .   المستدامة للماتم

 

قــــد وافــــق علــــى مــــنح درجــــة  1027/ 20/ 1موافقــــة مجلــــس قســــم االجتمــــاع بجلســــته اإلعتياديــــه املنعقــــده يــــوم اإلثنــــين املوافــــق  .7

موضـوع : لفقــــــراء املاجستير للطالبة/ ناريمان محمد حسن منس ى   املسجلة لنيل درجة املاجستير فى الداب قسم االجتماع فـى 

 بـــأن وآليـــــات التكيــــــــف فــى املجتمـــــــع املصـــــــرى " دراســــة حالــــــه ملجموعـــــــة مـــن الســــــر فــى إحـــــدى قـــــــرى محافظــــ
ً
ــــة البحيـــــــرة  "علمــا

 وقد تم إجراء التصويبات   1027/ 8/ 18املناقشة تمت بتاريخ 

 جنةوافقت الخ :  قرار الخجنة 

  -القرار  : 

 وافق مجلس الكلية .

 

 رابعا : موضوعات قسم التاريخ 

على مشاركة الزميل أ.د/ محمد رفعت اإلمام أستاذ التاريخ الحديث  1027/  20/  1موافقة قسم التاريخ بجلسته املنعقدة فى  .2

امعـة دميـاط للطـالب )أمـال محمــد ج –واملعاصـر بالقسـم علـى  االشـراف ثــالث رسـائل دكتـواره فـى ذات الت صـص كليــة اآلداب 

 منال مسعد الدسوقى ( . –محمد محمود صادق  –نجيب 

 وافقت الخجنة :  قرار الخجنة

  -القرار  : 

 وافق مجلس الكلية .

 

تأكيـــد مجلـــس قســــم التـــاريخ بجلســــته علـــى املوافقـــة الســــابقة بتغيـــر موضــــوع الطالبـــة / ســـمر صــــالح ذكـــى عبــــد الحلـــيم منيســــ ى  .1

 – 2798ملاجستير فرع التاريخ الحـديث واملعاصـر نظـام السـاعات املعتمـدة مـن "امللكيـة العقاريـة فـى القليوبيـة واملقيدة لدرجة ا

علمــا بــأن هــذا التغيــر يمــس جــوهر "  2879 – 2798دراســة تاري يــة إلــى " الحيــاة االقتصــادية واالجتماعيــة فــى القليوبيــة  2879

مـــن ســـيمنار وكـــذلك خطابـــات البـــرأة  علمـــا بأنـــه قـــد تمـــت املوافقـــة علـــى  وقـــد تـــم عمـــل االجـــراءات الالزمـــة للتســـجيل  املوضـــوع

 1027/  3/  24/ ب ( ووافقت لجنة الدراسات العليا على التسجيل فى  20بند رقم ) 1027/  3/  1التسجيل فى مجلس قسم 

وك أســــتاذ التــــاريخ تحــــت إشــــراف أ.د/ صــــالح أحمــــد  هريــــدى أســــتاذ التــــاريخ الحــــديث واملعاصــــر بالقســــم ود/ فــــايزة محمــــد ملــــ

  الحديث واملعاصر املساعد بالقسم ويعد ذلك تسجيال جديد.

 وافقت الخجنة  قرار الخجنة :

  -القرار  : 
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 ة :رسالة الكلي

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 

ستمر للبرامج التعليمية و القزدرات العلميزة و البحثيزة تسزاتذت ا الاود  التعليمية و البحثية ، و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التك ولواية ، و ذلك بالتطوير الم

، و تلبيزة احتياازات الماتمز   و طالب ا ، و استخدام وسائو تعليمية حديثة ،و متابعة الخرياين، و ىتاحة الفرصة ل ا لمتابعة الاديزد مزن العلزوم و المعزارا و الخبزرات

ا لمصززرية و ت ميززة ىززيم ا  تمززاص و المززواط ين مززن خززالو ىاززراصات تتسززم با سززتقاللية و التعززاون و التقززويم الززذاتحززو مالززكالتو ، و ب ززاص الالخصززية ا االمسززاةمة لزز،و

 والمستمر .
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 الكلية :رؤية 

تتطل  الكلية ىلإ أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية معتمد  تحتو 

مستوت  بأساتذت ا وخرياي ا ىلإ وتصو مكا ة مرموىة بين  ظائرةا

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

مرحلتإ الليسا س والدراسات العليا تس م لإ الرىإ و الت مية 

 .   المستدامة للماتم

 وافق مجلس الكلية .

 

على إضافة البروفيسور / ألبرت فوس أستاذ تاريخ العصور  1027/  20/  1املوضوع : أحيط مجلس قسم التاريخ بجلسته فى  .3
بــــورج الملانيــــة إلــــى لجنــــة اإلشــــراف علــــى الطالبــــة / إيمــــان عبــــد الســــالم حســــين العريــــان املســــجلة درجــــة الوســــطى بجامعــــة مر 

 2125املاجستير بذات الت صص فى موضوع :" دبلوماسية فردريك الثانى فى سياسته مع اليوبيين وآثارها على الشرق الالتينى 
تــاريخ العصــور الوســطى بالقســم د/ ياســر عبــد الوهــاب أســتاذ  " باملشــاركة مــع أ.د/ علــى الســيد أســتاذ 648 – 62م / 2150 –

التاريخ العصور الوسطى املساعد كلية اآلداب جامعة كفر الشيخ  علما بأن ىالطالبة مرافقة لزوجها الدراس للدكتواره بدولة 
 وافقت الخجنة :  قرار الخجنة 

  -القرار  : 
 وافق مجلس الكلية .

 
 
علــــى مــــنح الطالبــــة زينــــب حميــــده عبــــد العزيــــز درجــــة  1027/  20/  3موافقــــة مجلــــس قســــم الفلســــفة يــــوم الثالثــــاء  املوضــــوع : .2

 املاجستير  حيث قامت بإجراء التصويبات الالزمة .
 وافقت الخجنة:  قرار الخجنة

  -القرار  : 
 

 وافق مجلس الكلية .
 
  . 1027/  20/  3ير آلية عمل سيمنار قسم الفلسفة وذلك بعد عرضه على مجلس قسم الفلسفة بجلسته فى املوضوع : تقر  .1

 وافقت الخجنةالقرار : 
  -القرار  : 

 
 وافق مجلس الكلية .

 
 علــى الخطــة املقترحــة مــن الطالبــة / ميرهــان  1027/  20/  3املوضــوع : موافقــة مجلــس قســم الفلســفة بجلســته يــوم الثالثــاء  .3

لطفــى خضــر للتســجيل لدرجـــة املاجســتير نظــام الســـاعات املعتمــدة فــى موضـــوع :" البعــد الخالقــى للتســـامح فــى الفكــر االســـالمى 
.علما بأن لجنة اإلشراف على الطالبة مكونة  1027/  20/  2"دراسة تحليلية من منظور فلسفى " بعد إجراء السيمنار بتاريخ 

فة الخــالق املســاعد والقــائم بعمــل رئــيس قســم الفلســفة ود/ حيــاة محمــد إبــراهيم مــن الســاده د/ عصــام املصــرى أســتاذ فلســ
 مدرس الفلسفة اإلسالمية املتفرغ بقسم الفلسفة . 

 وافقت الخجنة القرار : 
 -القرار  : 
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 ة :رسالة الكلي

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 

ستمر للبرامج التعليمية و القزدرات العلميزة و البحثيزة تسزاتذت ا الاود  التعليمية و البحثية ، و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التك ولواية ، و ذلك بالتطوير الم

، و تلبيزة احتياازات الماتمز   و طالب ا ، و استخدام وسائو تعليمية حديثة ،و متابعة الخرياين، و ىتاحة الفرصة ل ا لمتابعة الاديزد مزن العلزوم و المعزارا و الخبزرات

ا لمصززرية و ت ميززة ىززيم ا  تمززاص و المززواط ين مززن خززالو ىاززراصات تتسززم با سززتقاللية و التعززاون و التقززويم الززذاتحززو مالززكالتو ، و ب ززاص الالخصززية ا االمسززاةمة لزز،و

 والمستمر .
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 الكلية :رؤية 

تتطل  الكلية ىلإ أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية معتمد  تحتو 

مستوت  بأساتذت ا وخرياي ا ىلإ وتصو مكا ة مرموىة بين  ظائرةا

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

مرحلتإ الليسا س والدراسات العليا تس م لإ الرىإ و الت مية 

 .   المستدامة للماتم

 وافق مجلس الكلية . 
 سادسا : موضوعات قسم اآلثار والدراسات اليونانية والرومانية :

علـــى  تســـجيل  1027/ 3/20ســـم اآلثــار والدراســـات اليونانيــة والرومانيـــة بجلســته املنعقـــدة بتــاريخ موافقـــة مجلــس ق املوضــوع : .2
خطــة بحــث الطالــب / محمــد عــاطف محمــد ســليم املســجل لدرجــة املاجســتير فــى اآلداب فــى موضــوع " عمــود الســوارى بمنطقــة 

 السيرابيوم "دراسة أثرية بين الصيانة والترميم "  تحت إشراف :

 أحمد هالل      عميد كلية الفنون الجميلة جامعة االسكندرية أد/ محمد  -

 جامعة دمنهور .–أ.د/ ماجد محمد شعلة    أستاذ بقسم الجغرافيا كلية اآلداب  -

 جامعة دمنهور .  –أ.د عبير قاسم  أستاذ اآلثار اليونانية والرومانية بكلية اآلداب  -
 وافقت الخجنة :  قرار الخجنة 

  -القرار  : 
 

 ق مجلس الكلية .واف
 

تحديـد انعقـاد السـيمنار الثالثـاء مـن كـل  1027/  20/  3املوضوع : إعتمد مجلس قسم اآلثار والدراسات اليونانية بجلسـته فـى  .1
  شهر لتسجيل الخطط .

 وافقت الخجنة  قرار الخجنة :
  -القرار  : 

 
 وافق مجلس الكلية .

 
على مـنح الطالبـة / سـمر إبـراهيم ال زيـة  1027/  20/  3ليونانية بجلسته فى مجلس قسم اآلثار والدراسات ااملوضوع :موافقة   .3

 وذلك بعد أن أتمت الطالبة التصويبات . السيد درجة املاجستير فى اآلداب من قسم اآلثار اليونانية  والدراسات الرومانية 
 وافقت الخجنة :  قرار الخجنة 

  -القرار  : 
 

 وافق مجلس الكلية .
 
على مـنح الطالبـة / صـباح محمـد عبـد  1027/  20/  3مجلس قسم اآلثار والدراسات اليونانية بجلسته فى موافقة   املوضوع : .4

وذلــــك بعــــد أن أتمــــت الطالبــــة  الســــالم عيســــ ى  درجــــة املاجســــتير فــــى اآلداب مــــن قســــم اآلثــــار اليونانيــــة  والدراســــات الرومانيــــة 
 التصويبات .

 وافقت الخجنة :  قرار الخجنة 
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 ة :رسالة الكلي

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 

ستمر للبرامج التعليمية و القزدرات العلميزة و البحثيزة تسزاتذت ا الاود  التعليمية و البحثية ، و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التك ولواية ، و ذلك بالتطوير الم

، و تلبيزة احتياازات الماتمز   و طالب ا ، و استخدام وسائو تعليمية حديثة ،و متابعة الخرياين، و ىتاحة الفرصة ل ا لمتابعة الاديزد مزن العلزوم و المعزارا و الخبزرات

ا لمصززرية و ت ميززة ىززيم ا  تمززاص و المززواط ين مززن خززالو ىاززراصات تتسززم با سززتقاللية و التعززاون و التقززويم الززذاتحززو مالززكالتو ، و ب ززاص الالخصززية ا االمسززاةمة لزز،و

 والمستمر .
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 الكلية :رؤية 

تتطل  الكلية ىلإ أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية معتمد  تحتو 

مستوت  بأساتذت ا وخرياي ا ىلإ وتصو مكا ة مرموىة بين  ظائرةا

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

مرحلتإ الليسا س والدراسات العليا تس م لإ الرىإ و الت مية 

 .   المستدامة للماتم

  -ار  : القر 
 

 وافق مجلس الكلية .

 

 
ً
 العالقات الثقافية والخارجية :موضوعات :  سابعا

 

 نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث بشأن: -/ هدي دعبيس  0د0ورد الي الخجنة خطابات من السيدة ا .2

 1027مير نايف لالمن العربي رئيس اكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا بشان الترشيح لجائزة اال  0د0كتاب السيد ا -

 17م تمر : التجارة العربية البينية والصادرات املصرية " والذي سيعقد في كلية التجارة بنين بجامعة الزهر في الفترة من  -
 1027نوفمبر  19الي 

نـــوفمبر  18الـــي  16مشـــاركة فـــي املصـــير " فـــي الفتـــرة مـــن  000املنتـــدي العربـــي الرابـــع للميـــاة تحـــت شـــعار " الشـــراكة فـــي امليـــاة  -
 بالقاهرة 1027

مســاعد اول الــوزير للعالقــات الثقافيــة والبعثــات بــوزارة التعلــيم العــالي بشــان الترشــيح لجــائزة خليفــة  0د0كتــاب الســيد ا -
 التربوية علي مستوي دولة االمارات والوطن العربي 

د علـــم االعصـــاب وعلـــم الوراثـــة بقبـــرص الخطـــاب الـــوارد بشـــان املقابلـــة التـــي تمـــت بـــين ســـفيرنا فـــي نيقوســـيا مـــع مـــدير معهـــ -
 وتقترح السفارة بحث امكانية التعاون مع املعهد القبرص ي في مصر

الخطاب الوارد من مركز االبداع الفني لحضور فعاليات معرض الثقافة الجماهيرية االول للكتاب " دورة الكاتـب الراحـل  -
 1027اكتوبر  21اكتوبر حتي  1محفوظ عبدالرحمن " في الفترة من 

وقـــد تـــم م اطبـــة االقســـام العلميـــة بهـــا ولكـــن لـــم يـــرد إلينـــا أيـــة ردود حتـــي تاري ـــه ســـوي إحاطـــة مجلـــس قســـم الجغرافيـــا  -
 بما ورد بها 3/20/1027بجلسته املنعقدة بتاريخ 

 القرار : أحيطت الخجنة علما

  -القرار  : 

 
. 
ً
 أحيط محلس الكلية علما

 
بشـــان الطلـــب املقـــدم مـــن الســـيد الـــدكتور/ احمـــد محمـــد  8/20/1027بتـــاريخ كتـــاب مجلـــس قســـم التـــاريخ  بجلســـته املنعقـــدة  .1

 1027نوفمبر 27-26االستاذ املساعد بالقسم لحضور م تمر بجامعة اسطنبول بتركيا في الفترة من  –الجمال
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 ة :رسالة الكلي

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 

ستمر للبرامج التعليمية و القزدرات العلميزة و البحثيزة تسزاتذت ا الاود  التعليمية و البحثية ، و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التك ولواية ، و ذلك بالتطوير الم

، و تلبيزة احتياازات الماتمز   و طالب ا ، و استخدام وسائو تعليمية حديثة ،و متابعة الخرياين، و ىتاحة الفرصة ل ا لمتابعة الاديزد مزن العلزوم و المعزارا و الخبزرات
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 الكلية :رؤية 

تتطل  الكلية ىلإ أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية معتمد  تحتو 

مستوت  بأساتذت ا وخرياي ا ىلإ وتصو مكا ة مرموىة بين  ظائرةا

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

مرحلتإ الليسا س والدراسات العليا تس م لإ الرىإ و الت مية 

 .   المستدامة للماتم

 القرار : وافقت الخجنة بناءا علي موافقة مجلس القسم وبما ال يتعارض مع القوانين واللوائح الجامعية

  -رار  : الق

 وافق مجلس الكلية .
 

بشــان الشــهادة املقدمــة الـــي  3/20/1027كتــاب مجلــس قســم االثــار والدراســات اليونانيــة والرومانيــة بجلســته املنعقــدة بتــاريخ  .3
االستاذ بالقسم عن حضورها ورشة عمل عن التعليم املفتوح في دول جنوب البحر  –السيدة االستاذة الدكتورة/ عبير قاسم 

 1027سبتمبر  19-15بجامعة بولتيكنيكو دي تورينو بايطاليا في الفترة من  املتوسط

 القرار : أحيطت الخجنة علم
 

  -القرار  : 

 
. 
ً
 أحيط محلس الكلية علما

 

بشـــان التقريـــر املقـــدم مـــن  3/20/1027كتـــاب مجلـــس قســـم االثـــار والدراســـات اليونانيـــة والرومانيـــة بجلســـته املنعقـــدة بتـــاريخ  .4
االستاذ بالقسم عن حضورها ورشة عمل عن التعليم املفتوح في دول جنوب البحر  –اذة الدكتورة/ عبير قاسم السيدة االست

 1027سبتمبر  19-15املتوسط بجامعة بولتيكنيكو دي تورينو بايطاليا في الفترة من 
 القرار : أحيطت الخجنة علما

  -القرار  : 

 
. 
ً
 أحيط محلس الكلية علما

 

 بشـــــان اعتمـــــاد املجلـــــس حزمـــــة الـــــدورات 1027/ 4/20لغـــــة العربيـــــة وادابهـــــا بجلســـــته املنعقـــــدة بتـــــاريخ كتـــــاب مجلـــــس قســـــم ال .5
املـدرس بالقسـم مـن اجـل وضـعها فـي سـجل انجازاتـه  –" مراجع جودة خـارجي " واملقدمـة مـن السـيد الـدكتور / عصـام وهبـان  

 الذي سيقدم للكلية 
 القرار : أحيطت الخجنة علما

  -القرار  : 

 
 . أحيط

ً
 محلس الكلية علما
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 ة :رسالة الكلي

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 

ستمر للبرامج التعليمية و القزدرات العلميزة و البحثيزة تسزاتذت ا الاود  التعليمية و البحثية ، و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التك ولواية ، و ذلك بالتطوير الم

، و تلبيزة احتياازات الماتمز   و طالب ا ، و استخدام وسائو تعليمية حديثة ،و متابعة الخرياين، و ىتاحة الفرصة ل ا لمتابعة الاديزد مزن العلزوم و المعزارا و الخبزرات

ا لمصززرية و ت ميززة ىززيم ا  تمززاص و المززواط ين مززن خززالو ىاززراصات تتسززم با سززتقاللية و التعززاون و التقززويم الززذاتحززو مالززكالتو ، و ب ززاص الالخصززية ا االمسززاةمة لزز،و

 والمستمر .
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 الكلية :رؤية 

تتطل  الكلية ىلإ أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية معتمد  تحتو 

مستوت  بأساتذت ا وخرياي ا ىلإ وتصو مكا ة مرموىة بين  ظائرةا

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

مرحلتإ الليسا س والدراسات العليا تس م لإ الرىإ و الت مية 

 .   المستدامة للماتم

 بشـــــــــان  ترشـــــــــيح الســـــــــيد االســـــــــتاذ  1027/ 4/20كتـــــــــاب مجلـــــــــس قســـــــــم اللغـــــــــة العربيـــــــــة وادابهـــــــــا بجلســـــــــته املنعقـــــــــدة بتـــــــــاريخ  .6

 االستاذ املتفرغ بالقسم لجائزة امللك فيصل بعنوان " اللغة العربية وتحديات العصر "  –الدكتور / محمود فراج 

 القرار : وافقت الخجنة
  -القرار  : 

 
 وافق مجلس الكلية .

 

 بشــــــــــــــان  حضــــــــــــــور الســـــــــــــــيد  1027/ 4/20كتــــــــــــــاب مجلــــــــــــــس قســــــــــــــم اللغـــــــــــــــة العربيــــــــــــــة وادابهــــــــــــــا بجلســــــــــــــته املنعقـــــــــــــــدة بتــــــــــــــاريخ  .7
املــــدرس بالقســــم املــــ تمر الــــدولي بدولــــة املغــــرب ومشــــاركته ببحــــث تحــــت عنــــوان " التــــوازي  –الــــدكتور / محمــــد رضــــا محفــــوظ 

علي ان تتحمـل الجامعـة  1027اكتوبر  17-15بية لغير الناطقين بها " في الفترة من التركي ي الوظيفي ودوره في تعليم اللغة العر 

 نفقات السفر واالقامة
 القرار : وافقت الخجنة

  -القرار  : 

 
 وافق مجلس الكلية .

 

 ثامن
ً
 :  خدمة املجتمع وتنمية البيئة :   موضوعات ا

 

 أوال/ موضوعات لجنة خدمة املجتمع :

 الكلية تنظيم معرض خيرى فى  -2

توصـــــــــــــ ى الخجنـــــــــــــة بإمكانيـــــــــــــة ذلـــــــــــــك مـــــــــــــن خـــــــــــــالل النتســـــــــــــيق بـــــــــــــين طـــــــــــــالب الكليـــــــــــــة القـــــــــــــادرين علـــــــــــــى دعـــــــــــــم املعـــــــــــــرض قرارالخجنة:

 أما ماديا أو من خالل أشياء يتبرعون بها كمالبس أو غيرها .

  -القرار  : 

 وافق مجلس الكلية .

 

 عمل قوافل تثقفية  -1
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 ة :رسالة الكلي

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 

ستمر للبرامج التعليمية و القزدرات العلميزة و البحثيزة تسزاتذت ا الاود  التعليمية و البحثية ، و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التك ولواية ، و ذلك بالتطوير الم

، و تلبيزة احتياازات الماتمز   و طالب ا ، و استخدام وسائو تعليمية حديثة ،و متابعة الخرياين، و ىتاحة الفرصة ل ا لمتابعة الاديزد مزن العلزوم و المعزارا و الخبزرات

ا لمصززرية و ت ميززة ىززيم ا  تمززاص و المززواط ين مززن خززالو ىاززراصات تتسززم با سززتقاللية و التعززاون و التقززويم الززذاتحززو مالززكالتو ، و ب ززاص الالخصززية ا االمسززاةمة لزز،و

 والمستمر .
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 الكلية :رؤية 

تتطل  الكلية ىلإ أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية معتمد  تحتو 

مستوت  بأساتذت ا وخرياي ا ىلإ وتصو مكا ة مرموىة بين  ظائرةا

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

مرحلتإ الليسا س والدراسات العليا تس م لإ الرىإ و الت مية 

 .   المستدامة للماتم

لقســــــــــــامك العلميــــــــــــة لتشــــــــــــكيل لجــــــــــــان تثقيفيــــــــــــة فــــــــــــى إطــــــــــــار توصــــــــــــ ى الخجنــــــــــــة برفــــــــــــع المــــــــــــر إلــــــــــــى مجــــــــــــالس اقــــــــــــرار الخجنــــــــــــة  :

أعــــــــــــــــالم البحيــــــــــــــــرة وبعــــــــــــــــض  –زمنـــــــــــــــى محــــــــــــــــدد بهــــــــــــــــدف خدمــــــــــــــــة أبنـــــــــــــــاء املجتمــــــــــــــــع  والتوعيــــــــــــــــة بالبيئــــــــــــــــة والحفـــــــــــــــاظ عليهــــــــــــــــا 

 مشكالت املجتمعكأطفال الشوارع وغيرها من املشكالت .

  -القرار  : 

 وافق مجلس الكلية .

 

الفرقـــــــــــــــة الولـــــــــــــــى لتوعيـــــــــــــــة الطـــــــــــــــالب بمالـــــــــــــــه وماعليـــــــــــــــه فـــــــــــــــى  تنظـــــــــــــــيم نـــــــــــــــدوة يحاضـــــــــــــــر فيهـــــــــــــــا أ.د/ ماجـــــــــــــــد شـــــــــــــــعلة لطـــــــــــــــالب -3

 املجتمع الجامعى بعنوان )الواجبات والحقوق ( 

 وافقت الخجنة وتكون الندوه يوم الربعاء القادم ان شاء هللا .قرار الخجنة  :

  -القرار  : 

 وافق مجلس الكلية .

 

قســـــــــــــــــم الجغرافيـــــــــــــــــة اقتـــــــــــــــــرح منـــــــــــــــــذ تســـــــــــــــــويق منتجـــــــــــــــــات وخبـــــــــــــــــرات الكليـــــــــــــــــة لخدمـــــــــــــــــة املجتمـــــــــــــــــع أشـــــــــــــــــار أد/ ماجـــــــــــــــــد بـــــــــــــــــأن  -4

ســــــــــــــــنوات بتقــــــــــــــــديم أستشــــــــــــــــارات فــــــــــــــــى مجــــــــــــــــال الجغرافيــــــــــــــــا والت طــــــــــــــــيط واملســــــــــــــــاحة لخجهــــــــــــــــات املعنيــــــــــــــــة وكانــــــــــــــــت تجربــــــــــــــــة 

 ناجحة للغاية وممكن تفعيلها 

توصـــــــــــــ ى الخجنـــــــــــــة بعـــــــــــــرض المـــــــــــــر علـــــــــــــى مجـــــــــــــالس القســـــــــــــام للـــــــــــــرد بالطروحـــــــــــــات املمكنـــــــــــــة التـــــــــــــى يمكـــــــــــــن قـــــــــــــرار الخجنـــــــــــــة  : 

أ.د/ علـــــــــــــى الســــــــــــيد بإمكانيـــــــــــــة وجـــــــــــــود مــــــــــــراجعين م تصـــــــــــــين داخـــــــــــــل الكليـــــــــــــة  لكــــــــــــل قســـــــــــــم علـــــــــــــى حــــــــــــده طرحهـــــــــــــا كم أشـــــــــــــار 

 لعشراف على االبحاث املقدمة سواء للمجلة العلمية التى تصدرها الكلية أو البحاث العلمية الخرى 

  -القرار  : 

 وافق مجلس الكلية .

 

 إتاحة وجود معرض فنى للكلية يفتح أبوابه لطالب الكلية والجامعة وللمجتمع  -5

توصـــــــــــــــــ ى الخجنـــــــــــــــــة بالتنســـــــــــــــــيق مـــــــــــــــــع قســـــــــــــــــم اآلثـــــــــــــــــار اليونانيـــــــــــــــــة والرومانيـــــــــــــــــة و رعايـــــــــــــــــة الشـــــــــــــــــباب لتســـــــــــــــــويق رار الخجنـــــــــــــــــة  :قـــــــــــــــــ

 أعمالهم الفنية لدعم الطالب معنويا واكساب ثقههم بنفسهم والترويج لعمالهم الفنية .

  -القرار  : 

 وافق مجلس الكلية .
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========================================================= 

 ة :رسالة الكلي

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 

ستمر للبرامج التعليمية و القزدرات العلميزة و البحثيزة تسزاتذت ا الاود  التعليمية و البحثية ، و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التك ولواية ، و ذلك بالتطوير الم

، و تلبيزة احتياازات الماتمز   و طالب ا ، و استخدام وسائو تعليمية حديثة ،و متابعة الخرياين، و ىتاحة الفرصة ل ا لمتابعة الاديزد مزن العلزوم و المعزارا و الخبزرات

ا لمصززرية و ت ميززة ىززيم ا  تمززاص و المززواط ين مززن خززالو ىاززراصات تتسززم با سززتقاللية و التعززاون و التقززويم الززذاتحززو مالززكالتو ، و ب ززاص الالخصززية ا االمسززاةمة لزز،و

 والمستمر .
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 الكلية :رؤية 

تتطل  الكلية ىلإ أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية معتمد  تحتو 

مستوت  بأساتذت ا وخرياي ا ىلإ وتصو مكا ة مرموىة بين  ظائرةا

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

مرحلتإ الليسا س والدراسات العليا تس م لإ الرىإ و الت مية 

 .   المستدامة للماتم

 / محضر لجنة املتحف :
ً
 ثانيا

 مكان املتحف : -2

نــــــــــــــــة : تتطالــــــــــــــــب الخجنــــــــــــــــة بعــــــــــــــــد قيامهــــــــــــــــا بزيــــــــــــــــارة املــــــــــــــــوقعين املقتــــــــــــــــرحين للمتحــــــــــــــــف و رأت الخجنــــــــــــــــة بــــــــــــــــأن املوقــــــــــــــــع قــــــــــــــــرار الخج

 للمتحــــــــــــــف بمــــــــــــــدخل الكليــــــــــــــة هــــــــــــــو النســــــــــــــب مــــــــــــــن
ً
الناحيــــــــــــــة المنيــــــــــــــة والفنيــــــــــــــة حيــــــــــــــث  الول والــــــــــــــذي كــــــــــــــان م صــــــــــــــص أصــــــــــــــال

 .العرض املتحفى للمعروضات الكبيرة   كما أن موقعها يسمح بعمل حديقة متحفية  هيتوافر ب

  -القرار  : 

وافق مجلس الكلية على م اطبة ادارة الجامعة الخالء املوقع الذى كان م صص للمتحف والذى تشغله م ازن الجامعة بصفه 

 م قته.

 

 محتويات املتحف من القطع : -1

قــــــــــــــرار الخجنــــــــــــــة : م اطبــــــــــــــة الــــــــــــــدكتور/ أيمــــــــــــــن محمــــــــــــــد أحمــــــــــــــد بتقــــــــــــــديم مــــــــــــــذكرة تفصــــــــــــــيلية بعــــــــــــــدد القطــــــــــــــع بــــــــــــــاملتحف التــــــــــــــى 

 ها .تم استالم

  -القرار  : 

. 
ً
 أحيط مجلس الكلية علما

 

 للمتحق الستالم العهدة الخاصة باملتحف . -3
ً
 الخجنة تتطالب بتعيين أمينا

  -القرار  : 

. 
ً
 أحيط مجلس الكلية علما

 

 بناء على ما تقدم من الخجنة  سوف تعرض الخجنة طالبهها الالزمة إلنشاء وتجهيز املتحف. -4

  -القرار  : 

 .أحيط مجلس ا
ً
 لكلية علما

 

 / محضر اجتماع وحدة ادارة الزمات والكوارث :
ً
 ثالثا

 آلية التعامل مع التكدس الطالبي : -2

قــــــــــــــرار الخجنــــــــــــــة : م اطبــــــــــــــة المــــــــــــــن بهــــــــــــــذا الشــــــــــــــأن إلختيــــــــــــــار عــــــــــــــدد مــــــــــــــن العمــــــــــــــل بكــــــــــــــل دور يكــــــــــــــون مســــــــــــــئوليته اخــــــــــــــالء الدوار 

 سية .املحاضرات في الدوار التى تحتوى على مدرجات درا ءمن الطلبة أثنا
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 ة :رسالة الكلي

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 

ستمر للبرامج التعليمية و القزدرات العلميزة و البحثيزة تسزاتذت ا الاود  التعليمية و البحثية ، و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التك ولواية ، و ذلك بالتطوير الم

، و تلبيزة احتياازات الماتمز   و طالب ا ، و استخدام وسائو تعليمية حديثة ،و متابعة الخرياين، و ىتاحة الفرصة ل ا لمتابعة الاديزد مزن العلزوم و المعزارا و الخبزرات

ا لمصززرية و ت ميززة ىززيم ا  تمززاص و المززواط ين مززن خززالو ىاززراصات تتسززم با سززتقاللية و التعززاون و التقززويم الززذاتحززو مالززكالتو ، و ب ززاص الالخصززية ا االمسززاةمة لزز،و

 والمستمر .
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 الكلية :رؤية 

تتطل  الكلية ىلإ أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية معتمد  تحتو 

مستوت  بأساتذت ا وخرياي ا ىلإ وتصو مكا ة مرموىة بين  ظائرةا

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

مرحلتإ الليسا س والدراسات العليا تس م لإ الرىإ و الت مية 

 .   المستدامة للماتم

  -القرار  : 

. 
ً
 أحيط مجلس الكلية علما

 

 أزمة عدم وجود أماكن استراحة الطالب : -1

قـــــــــــــــــرار الخجنـــــــــــــــــة : م اطبـــــــــــــــــة االدارة الهندســـــــــــــــــية بالجامعـــــــــــــــــة لعمـــــــــــــــــل الـــــــــــــــــالزم نحـــــــــــــــــو وجـــــــــــــــــود مظـــــــــــــــــالت واســـــــــــــــــتراحات للطلبـــــــــــــــــة 

وتــــــــــــــــوفير  م اطبــــــــــــــــة رعايــــــــــــــــة الشــــــــــــــــباب للتعــــــــــــــــاون معهــــــــــــــــا باالســــــــــــــــتعانة بفريــــــــــــــــق الجوالــــــــــــــــة لعمــــــــــــــــل مظــــــــــــــــالت –بفنــــــــــــــــاء الكليــــــــــــــــة 

 أمكان استراحة  .

  -القرار  : 

. 
ً
 أحيط مجلس الكلية علما

 

 ت صيص باب للسادة أعضاء هيئة التدريس والسادة االداريين داخل الكلية  : -3

قــــــــــــرار الخجنــــــــــــة : تــــــــــــم االتفــــــــــــاق علــــــــــــى تفعيــــــــــــل بــــــــــــاب خــــــــــــاص لــــــــــــدخول الســــــــــــادة أعضــــــــــــاء هيئــــــــــــة التــــــــــــدريس و الســــــــــــادة االداريــــــــــــين 

وحـــــــــــــــدة الزمـــــــــــــــات بالتعـــــــــــــــاون مـــــــــــــــع الكليـــــــــــــــة علـــــــــــــــى أن يكـــــــــــــــون هـــــــــــــــذا البـــــــــــــــاب املوجـــــــــــــــود  ويـــــــــــــــتم االعـــــــــــــــالن عنـــــــــــــــه بواســـــــــــــــطة ادارة

 بجوار املصلى بالكلية . .

  -القرار  : 

 وافق مجلس الكلية .

 

 رصد املشاكل والزمات املوجودة ووضع آليات لحلول مقترحة للتعامل معها. -4

ن يــــــــــــــتم رصـــــــــــــد جميـــــــــــــع الزمــــــــــــــات قـــــــــــــرار الخجنـــــــــــــة : وافقــــــــــــــت الخجنـــــــــــــة وتـــــــــــــوزع املهــــــــــــــام علـــــــــــــى أعضـــــــــــــاء مجلــــــــــــــس الوحـــــــــــــدة علـــــــــــــى أ

 بالكلية ووضع الحلول .

  -القرار  : 

. 
ً
 أحيط مجلس الكلية علما

 

 النظر في عرض معهد الصحة والسالمة املهنية فيما ي ص الدوارت التدريبية. -5
قـــــــــــــرار الخجنـــــــــــــة : م اطبـــــــــــــة أكـــــــــــــدت الوحـــــــــــــدة علـــــــــــــى ضـــــــــــــرورة تـــــــــــــدريب أعضـــــــــــــاء لجنـــــــــــــة الســـــــــــــالمة والصـــــــــــــحة املهنيـــــــــــــة املوجـــــــــــــودة 

 مـــــــــــن بالفعـــــــــــل بالك
 
ليـــــــــــة مـــــــــــن خـــــــــــالل معهـــــــــــد الســـــــــــالمة والصـــــــــــحة املهنيـــــــــــة بعـــــــــــد موافقـــــــــــة مجلـــــــــــس الكليـــــــــــة علـــــــــــى ذلـــــــــــك حرصـــــــــــا

 الوحدة على تفادى الزمات وسرعة التعامل معها  .
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 ة :رسالة الكلي

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 

ستمر للبرامج التعليمية و القزدرات العلميزة و البحثيزة تسزاتذت ا الاود  التعليمية و البحثية ، و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التك ولواية ، و ذلك بالتطوير الم

، و تلبيزة احتياازات الماتمز   و طالب ا ، و استخدام وسائو تعليمية حديثة ،و متابعة الخرياين، و ىتاحة الفرصة ل ا لمتابعة الاديزد مزن العلزوم و المعزارا و الخبزرات

ا لمصززرية و ت ميززة ىززيم ا  تمززاص و المززواط ين مززن خززالو ىاززراصات تتسززم با سززتقاللية و التعززاون و التقززويم الززذاتحززو مالززكالتو ، و ب ززاص الالخصززية ا االمسززاةمة لزز،و

 والمستمر .
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 الكلية :رؤية 

تتطل  الكلية ىلإ أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية معتمد  تحتو 

مستوت  بأساتذت ا وخرياي ا ىلإ وتصو مكا ة مرموىة بين  ظائرةا

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

مرحلتإ الليسا س والدراسات العليا تس م لإ الرىإ و الت مية 

 .   المستدامة للماتم

  -القرار  : 

 وافق مجلس الكلية .

 

ستجد من أعمال :  ما ي 
قترح السيد الدكتور/ إبراهيم مرجونة والسيدة الدكتورة / تيسير شاد .2 ي بإنشاء وحدة ذوي اإلعاقة بالكلية ) املوضوع : م 

 وحدة خدمية لرعاية متحدي اإلعاقة (.

  -القرار  :  -
 به الالئحة 

ً
قترح للهيكل التنظيمي للوحدة مرفقا وافق املجلس مع تكليف السيد الدكتور/ إبراهيم مرجونة بتقديم م 

 اإلدارية واملالية للوحدة.

 
 .1026/1027الجامعي املوضوع: اعتماد نتيجة دور سبتمبر للعام  .1

  -القرار  :  -

 وافق مجلس الكلية . -

 

نعقدة يوم االثنين املوافق  .3
 
بشأن املوافقة على  1/20/1027املوضوع: كتاب مجلس قسم االجتماع بجلسته االعتيادية امل

لدراس ي ندب السادة أعضاء هيئة التدريس للتدريس لطلية املعهد العالي لخخدمة االجتماعية بدمنهور خالل الفصل ا

 . 1027/1028الول للعام الجامعي 
  -القرار  : 

 وافق مجلس الكلية .

 

 .  بعد الظهر الثانية والنصف الساعةهذا وقد انت ى االجتماع 
                                                                                                           

 قائم بعمل عميد الكلية                                                                                                       

 

 

 أ.د/ عبدالمنعم محمد مجاهد

                     

   


