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 رسالة الكلية :

إ و إقلتقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترقى إلى مستوى التميزز واببزداف  زج م زاد ا دال والعلزوم ابةسزاةية  يميزا اسزتةاداإ إلزى معزايير  زى سزوا العمزد محليزا

لقدرات العلمية و البحثية ألساتذتها ال ودة التعليمية و البحثية ، و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التكةولو ية ، و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و ا

، و تلبية احتيا زات الم تمز   فرصة لها لمتابعة ال ديد من العلوم و المعارف و الخبراتو طالبها ، و استخدام وسائد تعليمية حديثة ،و متابعة الخري ين، و إتاحة ال

ج ذاتحززد مالزكالت  ، و بةززاخ الالخصززية المصززرية و تةميزة قززيم اوةتمززاخ و المززواطةين مزن خززالد إ ززراخات تتسززم باوسزتقاللية و التعززاون و التقززويم الزز جالمسزاممة  زز،و

 والمستمر .
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 رؤية الكلية :

تتطل  الكلية إلى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية 

بأساتذتها  وتصد معتمدة تحتد مكاةة مرموقة بين ةظائرما

مستوى المةا سة محليأ و اقليميإا من خالد  لىوخري يها إ

برامج دراسية متميزة  ى مرحلتى الليساةس والدراسات 

 .  العليا تسهم  ى الرقى و التةمية المستدامة للم تم 

2202/3202 الجامعي للعاماألول  الكلية مجلس  

 71/8/2222ليوم   والممتد 41/8/2022  يوم المنعقد

********** 
 بحضور كل من :اجتمع مجلس الكلية         

 عميد الكلية   أ.د/ محمد رفعت االمام .4

 وكيل الكلية لشئون خدمة املجتمع وتنمية البيئة   أ.د/ وفدى السيد أبوالنضر .2

 وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب   اهيم محمد مرجونة.د/ ابر أ .3

 والرومانية اليونانية والدراسات اآلثار قسم مجلس رئيس                     قاسم عبداملحسن عبير/ د.أ .1

  العربية اللغة قسم مجلس رئيس                 بركات فؤاد ايمان/ د.أ .5

 التاريخ  رئيس مجلس قسم  أ.د/ فايزة محمد حسن ملوك .6

افيا   محمد عوض السمنى /دأ. .7  رئيس مجلس قسم الجغر

 القائم بعمل رئيس مجلس قسم اللغات الشرقية    د/محمد أحمد الفقى .8

 القائم بعمل رئيس مجلس االجتماع   د/ نها عبدالمقصود غالى .9

افيا  عبدالعظيم أحمد عبدالعظيمأ.د/  .40  األستاذ بقسم الجغر

 ستاذ بقسم اللغة العربية األ    أبوعلى محمود محمد/ د.أ .44

 األستاذ المتفرغ بقسم الفلسفة  ا.د/ فضل الله محمد اسماعيل .42

 األستاذ المتفرغ بقسم التاريخ  أ.د/ أحمد محمد اسماعيل الجمال .43

 نجليييةاألستاذ المساعد بقسم اللغة اال   ناجى محمد فهيم رشواند/  .41

 الجودة بالكلية المدير التنفيذى لوحدة ضمان   د/ اسالم فوزى أنس قطب .45

  االلكترونية الخدمات وحدة مدير                   حميدة عطية أحمد/ د .46

 أمين الكلية  السيد/ خالد الوليد لحوتى .47

 سكرتاريه  السيدة / عواطف محمود القلينى .48

 :واعتذر   

 األستاذ بقسم اللغة االنجلييية  أ.د/ ايمان محمد حلمى المليجى .4

 :وتغيب كل من  

 القائم بعمل رئيس مجلس قسم الفلسفة   مال المصري د/ عصام ك .4

 األستاذ بقسم اآلثار والدراسات اليونانية والرومانية     أ.د/ سماح محمد الصاوى  .2

 المدرس بقسم اللغة العربية   د/ عصام لطفى وهبان .3
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 بالترحيب بجميع السادة الحضور .الجلسة  تافتتح -

 الحالية . ةوالترحيب باألعضاء الجدد بالدور لس السابق لجميع أعضاء املج ثم توجيه الشكر والتقدير -

 تم تقديم واجب العزاء في ضحايا كنسية الشهيد أبوسفين بامبابة. -

.ونبارك لسيادته المنصب محافظ البحيرة السابق بالشفاء العاجل للواء هشام أمنه كما تم تقديم التمنى  -

 الجديد وزير 
 
 لتنمية املحلية .ل ا

على أكمل وجه بالصورة التى النتائج أعمال ود المبذوله لجميع من ساهم فى انهاء لتقدير للجهتم توجيه الشكر وا -

 . تليق بالكلية  

 

 -أوال : موضوعات اإلحاطة و التصديق :

رحت في مجلس الجامعة،  .4
 
 الموضوعات التى ط

 التصديق على محضر مجلس الكلية السابق . .2

 القرار :    

افقة زوج للسيدة على املحضر الساتم التصديق  افقة مجلس الكلية على طلب اجازة مر بق مع تعديل مو

افقة على تجديد االعارة الخاصة  الدكتورة / غادة زكريا عشبة  المدرس بقسم اللغة العربية ليصبح المو

 من 
 
 .34/8/2023حتى  4/9/2022بسيادتها للعمل بجامعة الجوف بالمملكلة العربية السعودية اعتبارا

 

 -املجلس : موضوعات

افق مجلس الكلية على تفويض .4  كل من : و

 السيد أ.د/ وفدى السيد أبوالنضر  وكيل الكلية لشئون خدمة املجتمع وتنمية البيئة  .4

 وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب السيد أ.د/ ابراهيم محمد على مرجونة   .2

 رفعت االمام عميد الكلية .د مللتوقيع على الشهادات واالفادات  فى حالة غياب السيد أ.د/ مح

افق مجلس الكلية على اختيار السيد أ.د/ محمد محمود أبوعلى  كمنسق للوحدات بالكلية . .2  و
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 مجلس الكلية  أحيط  .3
 
تجديد اختيار السيدة الدكتورة / رانيا محمد عزيز نظمى مدير تنفيذى وحدة بعلما

 .القياس والتقويم

 

 مجلس الكلية  أحيط .1
 
ار السيد الدكتور/ أحمد عطية حميدة  مدير تنفيذى وحدة جديد اختيبتعلما

 تكنولوجيا المعلومات.

 

 مجلس الكلية  أحيط .5
 
اختيار السيدة الدكتورة/ اسالم فوزى أنس المدير التنفيذى لوحدة ضمان ب علما

 .الجودة بالكلية 

 

 بمجلس الكلية أحيط  .6
 
 تشكيالت الوحدات  الخاصة بالكلية .علما

 

ية بالقائمة المبدئية للسادة اعضاء هيئة التدريس المرشحين لعمادة الكلية وعددهم أحاطة مجلس الكل .7

(6.) 

 

 

 

 

 

 

 



    

                                                                                                                                              
       Damanhur university                                                                جامعة دمنهور                                                         
          Faculty of Artكلية اآلداب                                                                                                                                

                                                        
 

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

 رسالة الكلية :

إ و إقلتقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترقى إلى مستوى التميزز واببزداف  زج م زاد ا دال والعلزوم ابةسزاةية  يميزا اسزتةاداإ إلزى معزايير  زى سزوا العمزد محليزا

لقدرات العلمية و البحثية ألساتذتها ال ودة التعليمية و البحثية ، و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التكةولو ية ، و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و ا

، و تلبية احتيا زات الم تمز   فرصة لها لمتابعة ال ديد من العلوم و المعارف و الخبراتو طالبها ، و استخدام وسائد تعليمية حديثة ،و متابعة الخري ين، و إتاحة ال

ج ذاتحززد مالزكالت  ، و بةززاخ الالخصززية المصززرية و تةميزة قززيم اوةتمززاخ و المززواطةين مزن خززالد إ ززراخات تتسززم باوسزتقاللية و التعززاون و التقززويم الزز جالمسزاممة  زز،و

 والمستمر .

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

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

.edu.egSmartgate@damanhourmail:-E                                  www.Damanhour.edu.egwebsite: 
                                               

 

 رؤية الكلية :

تتطل  الكلية إلى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية 

بأساتذتها  وتصد معتمدة تحتد مكاةة مرموقة بين ةظائرما

مستوى المةا سة محليأ و اقليميإا من خالد  لىوخري يها إ

برامج دراسية متميزة  ى مرحلتى الليساةس والدراسات 

 .  العليا تسهم  ى الرقى و التةمية المستدامة للم تم 

 
 
 -: وحدة  ضمان الجودة : موضوعات  ثانيا

 التصديق على مجلس الوحدة السابق. أوال :

 تم التصديق علي املجلس السابق .القرار: 

 القرار :    

. 
 
 أحيط مجلس الكلية علما

ا  ديم الشكر للسيد االستاذ الدكتور محمد ابو على / المدير التنفيذى السابق لوحدة ضمان الجودة وتقديم الشكر لكل : تقثاني 

 أعضاء مجلس اإلدارة على ما بذلوه من جهد وعطاء وتقدم.

افق املجلس على توجيه الشكر للسيد األستاذ الدكتور محمد محمود أبوعلى ومجلس إدارة وحدة ضمان  الجودة عن القرار : و

 العام المنصرم  .    

 القرار :    

. 
 
 أحيط مجلس الكلية علما

ا 
 
افق مع رؤية ثالث : تشكيل لجنة من االعضاء بكتابة تقرير عن استعدادات الكلية للعام المنصرم فى التحول نحو الرقمنة بما يتو

 لى أن يتضمن اآلتى:، ومتابعته فى العام الجديد ، ع  2030الجامعة ورؤية الوزارة ورؤية مصر 

  استحداث برامج اكاديمية حديثة أو بينية متطورة تتناسب مع خطط التنمية المستدامة وسوق العمل)تقرير من االقسام

 تقرير عن وضع مجلة الكلية فى املجال الرقمى وربطها ببنك المعرفة وتقييمها الحالى . -ذات البرامح الحديثة(

 التدريس والهيئة المعاونة ))تقرير الوحدة( متابعة انشاء صفحات ألعضاء هيئة research Gate 

  على نظام %60متابعة ادخال قواعد بيانات اعضاء هيئة التدريس بنسبة(Google Scholar) 

 اقعى والرقمى افدين من خالل التعامل الو  تقرير بأعداد وتفاعالت الطالب الو

  مهام وحدةقياس الفاعلية والكفاءة  وآليات التطوير فى  ممارسة(It) 

 بالمقررات واالختبارات  االلكترونية واسماء مقدميها من اعضاء هيئة التدريس من خالل التقارير  السابقة. تقرير 

  تقرير ببيانات الدورات التدريبية فى التحول الرقمى للكوادر البشرية بالكلية وتحليل هذه البيانات ومقترحات التعزيز

 والتحسين.

 والتنسيق مع وحدة القرار :أحيط املج
 
 بالكلية الستيفاء المطلوب ITلس علما

 القرار :    

. 
 
 أحيط مجلس الكلية علما
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ا  : تشكيل لجنة تفعيل المنصة الرسمية للوزارة ، وادخال  البيانات بالكلية ومتابعتها للعام الجديد، وتفعيل تصميم جميع  رابع 

 على المنصة ، لتسهيل ال
 
 قياس والتقويم واالستفادة من ممييات المنصة .االستبيانات الكترونيا

افق املجلس والتنسيق مع السادة المسئولين عن تفعيل المنصة  .القرار : و

 القرار :    

افق مجلس الكلية .  و

 

ا  متابعة تفعيل وحدة إدارة االزمات ومتابعة انجازات وحدة االبتكار فى املجال )الفنى والعلمى(:  خامس 

افق االقرار :   ملجلسو

 القرار :    

افق مجلس الكلية .  و

ا : منسق الكلية لوحدة ضمان  –تفعيل لجنة مكافحة التنمر والعنف ضد الطالب من )ا.د. صاحب المقترح للعام الماض ى  سادس 

ا ( –العنف ضد المرأة بالجامعة   واختيار من يراه املجلس مناسب 

افق املجلس  القرار : و

 القرار :    

افق مجلس الك  لية .و

ا : تحديد يوم الطالب بالكلية واتباع آليه لالعالن عنه فى بداية العام الدراس ى،على أن يتم من خالله تفعيل معرض  سابع 

 لمنتجات الطالب فى مشاريع التخرج داخل اقسامهم كيوم احتفالى.

افق املجلس والتنسيق مع األقسام العلمية.   القرار : و

 القرار :    

افق مجلس الكلي  ة .و

 

ا :
 
مدرس من خالل اختيارهم المباشر دون تقديم منهم ، وفقا النجازاتهم العلمية  –استاذ مساعد –مقترح تكريم استاذ   ثامن

والبحثية واملجتمعية وتواصلهم مع الطالب , من خالل تطبيق اداة قياس مصممة ومعتمدة وبها محاور االنجاز بما يضمن  

 الشفافية والعدالة .

افق املجلس .القرار :   و

 القرار :    

افق مجلس الكلية .  و



    

                                                                                                                                              
       Damanhur university                                                                جامعة دمنهور                                                         
          Faculty of Artكلية اآلداب                                                                                                                                

                                                        
 

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

 رسالة الكلية :

إ و إقلتقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترقى إلى مستوى التميزز واببزداف  زج م زاد ا دال والعلزوم ابةسزاةية  يميزا اسزتةاداإ إلزى معزايير  زى سزوا العمزد محليزا
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ا  افدين للعام الجديد  فى ضوء نتائج تحليل : عاشر  خطاب رئيس لجنة االستبيانات بتقديم آليات حداثية؛  لجزب الطالب الو

 . .االستبيانات السابقة

افق املجلس .القرار:   و

 القرار :    

افق مجلس الكلية .  و

 

 لمعايير الجودة واالستعداد للتحول نحو الرقمنة  وفق مخاطبة االحادى عشر : 
 
قسام باالستعداد لمسابقة افضل قسم تفعيال

اداة قياس  بها بنود ومحاور  تشمل كافة متطلبات المسابقة.للعام الدراس ى الجديد ، على ان يتم االختيار فى الشهر الثانى من 

 الدراسة.

افق املجلسالقرار :   و

 القرار :    

افق  مجلس الكلية . و

: مقترح تفعيل سمينار علمى للكلية  بيوم يتم تحديده قبلها بفترة وتعميمه لمناقشة قضية بحثية  حداثية من منظور ثانى عشر 

االقسام كافة . وبدعوة علماء اجالء فى موضوع السمينار ، على سبيل المثال ال الحصر ) التغير المناخى وتداعياته البحثية 

الهوية المصرية ومدخالت   -حروب الجيل الرابع : اآلليات واالنعكاسات -تفعيل المناهج الرقمية فى البحث العلمى –واملجتمعية 

افية  المناهج البينية واالتجاه نحو شمولية العلوم .......الخ(، على ان  –الغزو الثقافى واللغوى وانعكاساته التاريخية والجغر

. 
 
 ينظم السمينار لجنة مشكلة سلفا

افق املجلسالقرار :   و

 .  2022/2023تقارير المقررات للعام الجديد –: مخاطبة األقسام بتسليم) التقرير السنوى للقسم للعام المنصرم ثالث عشر 

افق املجلسالقرار :   و

 القرار :    

افق مجلس الكلية .  و
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 .  العليا تسهم  ى الرقى و التةمية المستدامة للم تم 

:   موضوعات  وحدة تكنولوجيا المعلومات 
 
 : ITثالثا

قامأأأأأأأأت وحأأأأأأأأدة تكنولوجيأأأأأأأأا المعلومأأأأأأأأات بكليأأأأأأأأة بالتعأأأأأأأأاون مأأأأأأأأع إدارة  م2024/2022ت نجأأأأأأأأاح الطأأأأأأأأالب للعأأأأأأأأام الدراسأأأأأأأأ   أوال : بشأأأأأأأأن إفأأأأأأأأادا

إفأادات  -للمأرة األولأى علأى مسأتوى كليأات الجامعأة -المشروعات بالجامعة باالنتهاء من التجهيأيات الفنيأة المتعلقأة باصأدار كليأة اآلداب 

خأالل الموقأع الرسأم  للكليأة وتقسأيم الطأالب الأراغبين فأي الحصأول علأى عالن عن هأذا مأن نجاح الطالب بطريقة إلكترونية ، وسيتم اإل 

اإلفأأأأأادة علأأأأأى أيأأأأأام األسأأأأأأبوع منعأأأأأا للتأأأأأياحم ، وتكأأأأأون األولويأأأأأأة للطأأأأأالب المقبلأأأأأين علأأأأأى التجنيأأأأأأد ، و يقتأأأأأرح المأأأأأدير التنفيأأأأأذي لتكنولوجيأأأأأأا 

افأأق المعلومأأات بأأأن يأأتم العمأأل باإلفأأادات الجديأأدة بأأدءا مأأن يأأوم اال افقأأة إدارة الكليأأة ومجلأأس 2022أغسأأطس  45ثنأأين المو م بعأأد مو

 الكلية الموقر ، وقد قدم المدير التنفيذي الشكر لأألستاذ كيرلس سامي ملجهوده الكبير في هذا األمر.

 القرار :    

. 
 
 أحيط مجلس الكلية علما

 

ييأأأد بأنأأأه قأأأد أوشأأأك علأأأى االنتهأأأاء مأأأن التعأأأديالت الخاصأأأة بلجأأأان أفأأأاد أ/ حسأأأن أنأأأور أبأأأو الي( :MISثانيا:بشأأأأن نظأأأم المعلومأأأات اإلداريأأأة)

التظلمأات بالتعأاون مأع السأادة رؤسأاء الكنتأروالت املختلفأة  لتعأديل بعأض النتأائج التأ  ثبأت أن للطأالب حأق بهأا إن وجأد ، وسأيتم البأأدء 

م بعأأأأد اعتمأأأأاد النتيجأأأأة النهائيأأأأة للعأأأأام 2024/2022فأأأأي حسأأأأاب املجمأأأأوع التراكمأأأأ  لخريجأأأأي العأأأأام الحأأأأالي  -بعأأأأد االنتهأأأأاء مأأأأن التظلمأأأأات –

 الدراس   الحالي. 

 القرار :    

. 
 
 أحيط مجلس الكلية علما

 

 ثالث
 
 باآلتي : Portalفاد أ/ كيرلس سامي  مسئول وحدة أ: بشأن البوابة اإللكترونية :ا

اعتمادهأا مأن خأالل الموقأع الرسأمى للكليأة تأم  تم اعالن نتائج برنامج الدراسات العربية وتحقيق التراث تعلم الكترونأى مأدمج وذلأك بعأد

 بنظام الساعات المعتمدة الكترونيا من خالل الموقع الرسمى للكلية  2022فتح باب التقديم للدراسات العليا فصل الخريف 

يأة هأذا العأام  وذلأك الول تم االنتها ء من تصميم برنامج االفادات اإللكترونية والبأدء فأى اسأتخراج افأادات النجأاح الكترونيأا لخريجأى الكل

 مرة على مستوى الجامعة 

 تم االعالن من خالل الموقع الرسمى للكلية عن مسابقة كامل الكيالني ألدب ورسوم الطفل
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تأم عمأأل رابأأط مباشأر مأأع موقأأع التنسأأق اإللكترونأى لطأأالب الثانويأأة لتلأأجيل رغبأات جميأأع المراحأأل وكأأذلك االطأالع علأأى النتأأائج وذلأأك 

 قع الرسمى للكليةمن خالل المو 

ابط الدخول   تم تنظيم مناقشة الحدى طالب الدراسات اون الين بقسم اللغة العربية  وتم تجهيي رو

اسأتمرار الوحأدة فأى تنظأأيم كافأة االجتماعأات وور  العمأأل اون اليأن وذلأك لجميأأع اجتماعأات اللجأان ومجأأالس األقسأام ومجلأس الكليأأة 

 ووحدة ضمان الجودة  .

 ار التى تصل الى الوحدة من خالل الموقع الرسمى للكلية .نشر جميع االخب

استمرار تقديم الدعم الفنى لجميع الطالب فيما يخأ  مشأاكل اإليميأل الجأامعى علأى مأدار السأاعة وذلأك مأن خأالل الصأفحة الرسأمية 

 للكلية واستمر ارعمل ايميالت لطالب الدراسات العليا بالكلية

 عأبر اإليمأيالت األكاديأمية للأسادة أعأضاء هأيئة-بأارسالونيو في خالل شهأري= قأامأت الأوحدة 

 ما يلي :  -التدريس

 محضر مجلس الكلية . -أ

 م.2022دعوة مجلس الكلية ، وجدول األعمال لشهر يوليو -ب

 دعوات مجالس األقسام لبعض األقسام العلمية بالكليةومحاضر اللجان. -ج

 عضاء هيئة التدريس.االستدعاءات الخاصة بمكتب تحقيقات السادة أ -د

 جميع األخبار الت  تنشر على الموقع الرسم  ترسل نلخة منها على البريداإللكتروني. -ه

زيأارة ، كمأا بلأد عأدد القأراءات لموقأع الكليأة مأا  مأائتين وسأتين ألأف و  سأبعة ماليأين سجل الموقع الرسم  للكليأة حتأى اليأوم مأا يزيأد عأن

 ع.قراءة للموضوعات المنشورة على الموق عين ألفثالث وسب و مليون وتسعمائة يزيد عن

 القرار :    

. 
 
 أحيط مجلس الكلية علما
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 : موضوعات شئون هيئة التدريس 
 
 : رابعا

افقة مجلس القسم في  .4 على مستوى االساتذة   2/8/2022كتاب السيدة أ.د/ ايمان بركات رئيس مجلس قسم االلغة العربية بمو

مروة محمود الشقرفى  األستاذ المساعد بالقسم الى درجة أستاذ  تخص   ) األدب االندلس ى(    بذات على ترقية السيد أ.م.د/ 

 بأنها حسن السير والسلوك وم
 
حسنة القسم نظرا لورود تقرير لجنة ترقية األساتأأأأأأأأأأأأأأذة و األساتذة المساعدين لجنة اللغة اال علما

 في أداء عملها  .

 القرار :    

افق   مجلس الكلية .و

 

افقة مجلس القسم في  .2 على مستوى االساتذة   2/8/2022كتاب السيدة أ.د/ ايمان بركات رئيس مجلس قسم االلغة العربية بمو

   ) العلوم أأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأعلى ترقية السيد أ.م.د/ مصطفى محمد اسماعيل وتيد   األستاذ المساعد بالقسم الى درجة أستاذ  تخص

 بأنه حسن الس
 
ير اللغوية(    بذات القسم نظرا لورود تقرير لجنة ترقية األساتأأأأأأأأأأأأأأذة و األساتذة المساعدين لجنة اآلثار علما

 والسلوك ومحسن في أداء عمله  .

 القرار :    

افق مجلس الكلية .  و

 

افقة مجلس القسم بجلستأأأأه فأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأى كتاب السيدة أ.د/ نها غالى   قائم بعمل ر  .3 / 7/8ئيس مجلس قسم االجتماع بالكلية بشأن مو

على تشكيل لجنة ثالثية لفح  رسالة الدكتوراه الخاصة باألستاذة / ساره جمعه أحمد حراز  المدرس المساعد بالقسم    2022

افيك للقضايا السياسية فى الححف االلكترونية المصرية واالجنبية ) )تخص  اتصال واعالم (  وعنوانها " معالجة اال  نفوجر

 دراس ى تحليلية مقارنه على النحو التالى :

 أستاذ ورئيس قسم االعالم كلية االداب جامعة االسكندرية  أ.د/ طه عبدالعاطى نجم -

 نطاأستاذ ورئيس قسم االعالم كلية االداب جامعة ط أ.د/ غادة عبدالتواب اليمانى -

 أستاذ االتصال واالعالم المساعد بكلية اآلداب جامعة دمنهور  أ.م.د/ نها عبدالمقصود غالى -

 القرار :    

افق مجلس الكلية  . ويرفع للسيد أ.د/ عبدالحميد السيد عبدالحميد نائب رئيس الجامعة و
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 رسالة الكلية :

إ و إقلتقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترقى إلى مستوى التميزز واببزداف  زج م زاد ا دال والعلزوم ابةسزاةية  يميزا اسزتةاداإ إلزى معزايير  زى سزوا العمزد محليزا

لقدرات العلمية و البحثية ألساتذتها ال ودة التعليمية و البحثية ، و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التكةولو ية ، و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و ا

، و تلبية احتيا زات الم تمز   فرصة لها لمتابعة ال ديد من العلوم و المعارف و الخبراتو طالبها ، و استخدام وسائد تعليمية حديثة ،و متابعة الخري ين، و إتاحة ال

ج ذاتحززد مالزكالت  ، و بةززاخ الالخصززية المصززرية و تةميزة قززيم اوةتمززاخ و المززواطةين مزن خززالد إ ززراخات تتسززم باوسزتقاللية و التعززاون و التقززويم الزز جالمسزاممة  زز،و

 والمستمر .
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 رؤية الكلية :

تتطل  الكلية إلى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية 

بأساتذتها  وتصد معتمدة تحتد مكاةة مرموقة بين ةظائرما

مستوى المةا سة محليأ و اقليميإا من خالد  لىوخري يها إ

برامج دراسية متميزة  ى مرحلتى الليساةس والدراسات 

 .  العليا تسهم  ى الرقى و التةمية المستدامة للم تم 

ا .1 افيا بالكلية بشأن مو فقة مجلس القسم بجلسته فى  كتاب السيد  أ.د/ محمد عوض السمنى  رئيس مجلس قسم الجغر

في وظيفة مدرس مساعد بذات القسم  على تعيين السيد/ أحمد جالل حسن أحمد هبدالرحيم  المعيد بالقسم  4/8/2022

افيا مناخية   لحصوله على الماجستير حيث أنها مشهود له بالسمعة الطيبه  والسيرة الحسنة و محسن في أداء  تخص  جغر

 سم .عمله منذ تعيينه  بالق

 القرار :    

افق مجلس الكلية .  و

 

افقة مجلس القسم بجلسته فى  .5 على  8/2022/ 7كتاب السيد  أ.د/ عصام المصرى  رئيس مجلس قسم الفلسفة بالكلية بشأن مو

 من 
 
افقة زوج لمدة عام اعتبارا  . 4/9/2022تجديد اجازة السيدة / زينب على حسن العبد   المدرس المساعد  بالقسم  لمر

 لقرار :    ا

افق مجلس الكلية .  و

 

افقة املجلس  بجلسته الطارئة  في  .6 تعديل خطة تعيين المعيدين والتى تبدأ من 9/8/2022كتاب مجلس قسم اللغة االنجلييية بمو

 لتعيين المعيدين بالقسم على النحو التالى : 2028وتنتهى في  2023العام القادم 

 القسم ليس في حاجة  2021  – 2023 .1

 القسم ليس في حاجة 2025 – 2021 .0

 القسم ليس في حاجة 2026 – 2025 .6

 ( معيد أدب4عدد ) 2027 – 2026 .4

 ( معيد لغويات وترجمة4عدد ) 2028 – 2027 .9

 وذلك لعدة مبرررات .

 القرار :    

 سبق وأن أرسلت الكلية مثل هذا الطلب للجامعة و جاء الرد بالرفض .

الحمراوى  المدرس بقسم العلوم السياسية بكلية التجارة جامعة دمنهور  والذي الطلب المقدم من السيد الدكتور/ محمد  .7

 يلتمس فيه نقله  من قسم العلوم السياسية بكلية التجارة جامعة دمنهور الى قسم السياسة بالكلية .

 القرار :    

افق مجلس الكلية .  و
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 :  التعليم والطالب: موضوعات شئون  خامسا

لجميأع األقسأام العلميأة بالكليأة  2024/2022نتائج العام الجامعى   41/8/2022بجلسته في  اعتمد مجلس الكلية .4

 ومأأا انتهأأى اليأأهبعأأد االنتهأأاء مأأن فحأأ  تظلمأأات الطأأالب مأأن نتأأائج االمتحانأأات وطجأأراء التعأأديالت المطلوبأأة وذلأأك 
صأدار االفأادات الخاصأة ويأتم ا مجالس التاديب والعقوبات الخاص بالغش والشأغب والتأى  عقأدت داخأل الكليأة  

 . 2024/2022بخريجى العام الجامعى 
 

 موضوعات لجنة شئون التعليم والطالب  :

فأأأع خطأأأط العمأأأل لمأأأدة عأأأام بالوحأأأدات، وقسأأأم شأأأؤون الطأأأالب، وقسأأأم رعايأأأة الشأأأباب، وشأأأؤون الخأأأريجين، ووحأأأدة : رالموضأأأوع .1

 متابعة الخريجين، ووحدة تلقى الشكاوى.

ا  ، وجاري رفع الخطط.القرار: أحيطت اللجنة علم 

 القرار :    

 .أحي
 
 ط مجلس الكلية علما

ا: موضوعات وحدات: الجودة   القياس والتقويم. -MIS -ثاني 

 :  موضوعات الجودة .0

أا للتحليأل 2.4
 
. الموضوع:مخاطبة وحأدة ضأمان الجأودة بشأأن وضأع التصأور النهأاقي للورقأة االمتحانيأة، وطريقأة وضأع األسأئلة وفق

أأأأا لمأأأأا انتهأأأأى إليأأأأه التحليأأأأل  اإلحصأأأاقي مأأأأن حيأأأأث
 
النسأأأأب والتأأأأدرج فأأأأي الصأأأأعوبة وتحقيأأأأق قياسأأأأات لجميأأأأع المهأأأأارات المسأأأأتهدفة وفق

 اإلحصاقي على أعمال االمتحانات. 

ا.  القرار: أحيطت اللجنة علم 

 القرار :    

. 
 
 أحيط مجلس الكلية علما

 

 . يرفع محضر الجودة ملجلس الكلية.2.2

 القرار :    

 .أحيط مجلس الكل
 
 ية علما
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 :MISموضوعات  .6
( فأأي أثنأأاء MISبشأأأن وجأأود بعأأض المعوقأأات واعأأض األخطأأاء الفنيأأة فأأي برنأأامج الرصأأد اآللأأي بنظأأام)الموضأأوع: التقريأأر الخأأاص  .6.1

 :م2024/2022عمليات رصد نتائج امتحانات الفصل الدراس   الثاني للعام الجامعي 

م ؛ 2045( هأأي نلأأخة قديمأأة صعأأود إصأأدارها إلأأى مأأا قبأأل عأأام MISام)النلأأخة المعمأأول بهأأا حاليأأا مأأن برنأأامج الرصأأد اآللأأي بنظأأ -

فه  إصدار قديم يجب تحديثه أو العمل باإلصدارات الحديثة منه بما يحقق سأرعة ودقأة فأي عمليأات رصأد النتأائج آليأا خاصأة 

 مع األعداد الكبيرة للطالب في كلية اآلداب.

آلليأة يتعلأق بالخانأة الخاصأة بحالأة الطالأب ، وقأد تأم التعامأل معهأا فأورا قد حدث خطأ فنيا في البرنامج في بعض الكنتروالت ا -

 وتححيحها والتنبيه على الكنتروالت لمراجعتها وتصويبها قبل إعالن النتائج.

أفأأأأة ، وقأأأأد تأأأأم  - أفأأأأة للطأأأأالب المسأأأأتحقين للر قأأأأد حأأأأدث خطأأأأأ فنيأأأأا فأأأأي البرنأأأأامج فأأأأي بعأأأأض الكنتأأأأروالت اآلليأأأأة يتعلأأأأق بتطبيأأأأق الر

 فنيا بعد مراجعة النتائج وقبل إعالنها.تصويب الخطأ 

 

 النلخة المعمول بها حاليا من البرنامج بطيئة في تنفيذ األوامر مما يمثل جهدا ووقتا كبيرين في عمليات الرصد اآللي للنتائج. -

/ طأأارق محمأأد أبأأو هأذا وقأأد قأأام فريأأق الأأدعم الفنأأ  والرصأد اآللأأي للنتأأائج بكليأأة اآلداب وهأأم أ/ حسأأن أنأور حسأأن أبأأو اليييأأد ، و أ

قمر، و أ/ كيرلس سامي بجهد كبير في حل المشكالت الفنيأة الخاصأة بهأذه النلأخة والتعامأل معهأا علأى مأدار السأاعة ومراجعأة 

الكنتأأأروالت املختلفأأأة للنتأأأائج والتصأأأويب الفأأأوري ألي خطأأأأ قأأأد يظهأأأر فأأأي أثنأأأاء عمليأأأات الرصأأأد اآللأأأي للنتأأأائج ، كمأأأا قامأأأت إدارة 

ة ممثلأأأأة فأأأأي أ.د/ منأأأأال مصأأأأطفي مأأأأأدير المشأأأأروعات باالسأأأأتجابة السأأأأريعة وبتوجيأأأأه فريأأأأق العمأأأأل الفنأأأأأ  المشأأأأروعات بالجامعأأأأ

بالجامعأة لأدعمنا فنيأا كلمأأا احتأاج األمأر لأأذلك وخاصأة مأن المهنأدس / مصأأطفى خليفأة ، وبتوفيأق مأأن المأولى سأبحانه وتعأأالى 

ج للنأور، وتأم إعالنهأا علأى الموقأع الرسأم  للكليأة بأدءا مأن ودعم إدارة الكلية ممثلة في سيادة العميأد وسأيادتكم ، خرجأت النتأائ

 م.2022/ 3/7يوم 

القرار: تطالب اللجنة وتهيب بمجلس الكلية بمخاطبأة الجامعأة وطدارة المشأروعات لتحأديث البرنأامج أو التعاقأد علأى برنأامج جديأد 

ا على حسن سير العملية االمتحانية ألن ما يحدث من أخطاء يهدد سالمة ا  لعملية االمتحانية.حرص 

 القرار :    

افأأق مجلأأس الكليأأة علأأى  أأا علأأى حسأأن و مخاطبأأة الجامعأأة وطدارة المشأأروعات لتحأأديث البرنأأامج أو التعاقأأد علأأى برنأأامج جديأأد حرص 

 سير العملية االمتحانية ألن ما يحدث من أخطاء يهدد سالمة العملية االمتحانية.

 

 ثالثا: ما يخ  االمتحانات التحريرية:
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م بشأأن االطمئنأان إلأى مأا انتهأت إليأه أعمأال الكنتأروالت 4/8/2022موضوع: كتاب مجلس قسم التاريخ  بجلسته المنعقأدة بتأاريخ ال .4

األراأأع بالقسأأأم، ووقأأأف علأأى مأأأدى حأأأرص رؤسأأاء الكنتأأأروالت، وأعضأأأاءه علأأى دقأأأة العمأأأل، وطتقانأأه، والمراجعأأأات للنتأأأائج، وااللتأأأيام 

اقأأأأأأأع بالقواعأأأأأأأد والضأأأأأأأوابط، والقأأأأأأأوانين ال منظمأأأأأأأة، وسأأأأأأأرية النتأأأأأأأائج، وطظهارهأأأأأأأا بالشأأأأأأأكل الحأأأأأأأحيح مأأأأأأأن خأأأأأأأالل إدارة الكليأأأأأأأة والمو

افر الشأأأكر والتقأأأدير االمتنأأأان لرؤسأأأاء الكنتأأأروالت األراعأأأة وأعضأأأاءه متمنأأأين لهأأأم التوفيأأأق  الرسأأأمية. وبنأأأاء  عليأأأه يتقأأأدم املجلأأأس بأأأو

 والسداد في األعوام القادمة.

ا.  القرار: أحيطت اللجنة علم 

     القرار :

. 
 
 أحيط مجلس الكلية علما

 

الموضأأأأأوع: اإلحاطأأأأأة بتقريأأأأأر لجنأأأأأة التحليأأأأأل اإلحصأأأأأاقي ملحاضأأأأأر فأأأأأتح مظأأأأأروف األسأأأأأئلة والتقأأأأأارير اليوميأأأأأة عأأأأأن أعمأأأأأال االمتحانأأأأأات  .9

 م.2024/2022بكونتروالت الكلية للفصل الدراس   الثاني للعام الجامعي 

أأأا، مأأع توجيأأأه الشأأكر  للسأأأيد ا لأأأدكتور/ إبأأراهيم شأأأعبان، والسأأيد الأأأدكتور/ حسأأام حمأأأدي؛ إلخراجهمأأأا القأأرار: أحيطأأأت اللجنأأة علم 

 التقرير بصورته النهائية، وتم عمل خطة لتحسين األداء بناء  على ما ورد في تقرير التحليل.

 القرار :    

. 
 
 أحيط مجلس الكلية علما

 

م، 2024الخأأأأأريجين الخاصأأأأة بأأأأدور سأأأأأبتمبر المأأأأذكرة المرفوعأأأأأة مأأأأن وحأأأأدة م: 2020/2024الموضأأأأوع: دور سأأأأبتمبر للعأأأأأام الجأأأأامعي  .3

 والتنبيه على الكونتروالت بالقيام بتعديالت الجامعة.

 القرار: يتم توزيع الحاالت على الكونتروالت للقيام بتعديلها، وسرعة إنجاز األمر حتى يتسنى إنهاء مذكرة المنح. 

 القرار :    

. 
 
 أحيط مجلس الكلية علما

 

 

 

 

 م.   2024/2022التظلمات للعام الجامعي  الموضوع: اعتماد نتيجة .3
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 رسالة الكلية :

إ و إقلتقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترقى إلى مستوى التميزز واببزداف  زج م زاد ا دال والعلزوم ابةسزاةية  يميزا اسزتةاداإ إلزى معزايير  زى سزوا العمزد محليزا

لقدرات العلمية و البحثية ألساتذتها ال ودة التعليمية و البحثية ، و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التكةولو ية ، و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و ا

، و تلبية احتيا زات الم تمز   فرصة لها لمتابعة ال ديد من العلوم و المعارف و الخبراتو طالبها ، و استخدام وسائد تعليمية حديثة ،و متابعة الخري ين، و إتاحة ال

ج ذاتحززد مالزكالت  ، و بةززاخ الالخصززية المصززرية و تةميزة قززيم اوةتمززاخ و المززواطةين مزن خززالد إ ززراخات تتسززم باوسزتقاللية و التعززاون و التقززويم الزز جالمسزاممة  زز،و

 والمستمر .
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 رؤية الكلية :

تتطل  الكلية إلى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية 

بأساتذتها  وتصد معتمدة تحتد مكاةة مرموقة بين ةظائرما

مستوى المةا سة محليأ و اقليميإا من خالد  لىوخري يها إ

برامج دراسية متميزة  ى مرحلتى الليساةس والدراسات 

 .  العليا تسهم  ى الرقى و التةمية المستدامة للم تم 

افيأأا، فيأأرد للقسأأأم لمراجعأأة حأأأاالت  القأأرار: تأأم اعتمأأأاد نتيجأأة التظلمأأات، وبالنسأأأبة للتقريأأر الخأأأاص بالفرقأأة الرابعأأة بقسأأأم الجغر

 الطالب.

 القرار :    

افق مجلس الكلية .  و

 

أسأأأأأأأبوع، علأأأأأأأى أن ترفأأأأأأأع جميأأأأأأأع األقسأأأأأأأام تشأأأأأأأكيالت  م، ولمأأأأأأأدة 21/9/2022الموضأأأأأأأوع: عقأأأأأأأد امتحانأأأأأأأات دور سأأأأأأأبتمبر  يأأأأأأأوم السأأأأأأأبت  .8

 الكونترول ولجان وضع وتححيح األسئلة.

افقت اللجنة.          القرار: و

 القرار :    

افق مجلس الكلية .  و

 

افقأأأأأة واعتمأأأأأاد تشأأأأأكيل كنتأأأأأأرول دور  م بشأأأأأأن4/8/2022الموضأأأأأوع: كتأأأأأاب مجلأأأأأس قسأأأأأم التأأأأأاريخ  بجلسأأأأأته المنعقأأأأأأدة بتأأأأأاريخ  .5 المو

علأأأى أن يكأأأأون هأأأو نفسأأأأه تشأأأكيل كنتأأأأرول الفرقأأأة الرابعأأأة لهأأأأذا العأأأام برئاسأأأأة د/ عأأأادل هأأأأالل، أ.م.د/ شأأأيماء عبأأأأد  م2022سأأأبتمبر 

 الحميد البنا، د/ ماهر أبو السعيد، د/ إيمان عبد التواب خالوي.

ا، مع التأكيد على أن كونترول دور سبتمبر هو كونترول الفرقة الرابعة         ذاته.القرار: أحيطت اللجنة علم 

 القرار :    

افق مجلس الكلية .  و

 

افيأأا بجلسأأته المنعقأأدة بتأأاريخ  .11 افقأأة علأأى  تشأأكيل كنتأأرول الفرقأأة 4/8/2022الموضأأوع: كتأأاب مجلأأس قسأأم الجغر م بشأأأن المو

 م على أن يكون نفس تشكيل كنترول الفرقة الرابعة: 2022/2023الرابعة لدور سبتمبر 

ا     د. عبد المولى شعبان عبد ال  -4       مولى    المدرس بالقسم                          رئيس 

ا -2       د. إيمان محمد عبد الال                  المدرس بالقسم                      عضو 

ا.        القرار: أحيطت اللجنة علم 

 القرار :    

افق مجلس الكلية .  و

 



    

                                                                                                                                              
       Damanhur university                                                                جامعة دمنهور                                                         
          Faculty of Artكلية اآلداب                                                                                                                                

                                                        
 

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

 رسالة الكلية :

إ و إقلتقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترقى إلى مستوى التميزز واببزداف  زج م زاد ا دال والعلزوم ابةسزاةية  يميزا اسزتةاداإ إلزى معزايير  زى سزوا العمزد محليزا

لقدرات العلمية و البحثية ألساتذتها ال ودة التعليمية و البحثية ، و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التكةولو ية ، و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و ا

، و تلبية احتيا زات الم تمز   فرصة لها لمتابعة ال ديد من العلوم و المعارف و الخبراتو طالبها ، و استخدام وسائد تعليمية حديثة ،و متابعة الخري ين، و إتاحة ال
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 رؤية الكلية :

تتطل  الكلية إلى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية 
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مستوى المةا سة محليأ و اقليميإا من خالد  لىوخري يها إ

برامج دراسية متميزة  ى مرحلتى الليساةس والدراسات 

 .  العليا تسهم  ى الرقى و التةمية المستدامة للم تم 

افيأأأا بجلسأأأته ا .11 افقأأأة علأأأى  تشأأأكيل لجأأأان وضأأأع 4/8/2022لمنعقأأأدة بتأأأاريخ الموضأأوع: كتأأأاب مجلأأأس قسأأأم الجغر م بشأأأأن المو

 م20222وتححيح األسئلة للفرق األراع لدور سبتمبر للعام الجامعي 

ا.  القرار: أحيطت اللجنة علم 

 القرار :    

افق مجلس الكلية .  و

 

عب التخصصية بها:
ُ
ا: شروط األقسام العلمية للطالب الُمستجدين والش  رابع 

 ع: شروط األقسام العلمية المرفوعة من أقسام: اللغة اإلنجلييية، والتاريخ، واالجتماع. الموضو  .10

افقت اللجنة، وتهيب اللجنة برفع األقسام لشروطها موضحة باالستمارة الموزعة من قبل.            القرار:   و

 القرار :     

افق مجلس الكلية .  و

             

افيأأأأا بجلسأأأأته المنعقأأأأدة بتأأأاريخ الموضأأأوع: كتأأأأاب مجلأأأأس قسأأأم الج .16 افقأأأأة علأأأى  تشأأأأكيل لجنأأأأة إعأأأأداد 4/8/2022غر م بشأأأأأن المو

 م.2023/ 2022اختبارات ونتيجة القبول بشعبة المساحة ونظم المعلومات للعام الجامعي 

ا.                         القرار:   أحيطت اللجنة علم 

 القرار :    

افق مجلس الكلية .  و

 

افقأأأأة علأأأأى تشأأأأعيب 5/7/2022جلأأأأس قسأأأأم اللغأأأات الشأأأأرقية وآدابهأأأأا بجلسأأأأته المنعقأأأأدة بتأأأاريخ الموضأأأوع: كتأأأأاب م .14 م بشأأأأأن المو

م علأأأى أال تتعأأأدى نسأأأبة القبأأأأول فأأأي إحأأأدى الشأأأعبتين عأأأأن 2022/2023فارسأأأ  ( بالقسأأأم للعأأأام الجأأأأامعي  -طأأأالب الفرقأأأة ثانيأأأة ) عبأأأأري 

الطالب في الفرقة ثم النظأر لمأادة التخصأ ، وعلأى القسأم أن يرفأع وتكون األولوية ملجموع  %10والتقل في الشعبة األخرى عن  60%

 شروط القبول وآليات االختبار واللجان المشكلة لهذا األمر مع تحديد اختصاص كل لجنة.

ا.                                      القرار:  أحيطت اللجنة علم 

 القرار :    

افق مجلس الكلية .  و
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 رؤية الكلية :

تتطل  الكلية إلى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية 

بأساتذتها  وتصد معتمدة تحتد مكاةة مرموقة بين ةظائرما

مستوى المةا سة محليأ و اقليميإا من خالد  لىوخري يها إ

برامج دراسية متميزة  ى مرحلتى الليساةس والدراسات 

 .  العليا تسهم  ى الرقى و التةمية المستدامة للم تم 

ا: المنصة اإلل  يكترونية:خامس 

الموضأأوع: آليأأات التعامأأل مأأع المنصأأة، ومقتأأرح مشأأروع تجويأأد وتحقيأأق هأأدف الدولأأة فأأي تطأأوير التعلأأيم والرقمنأأة ) أ.د.محمأأد  .19

 د.حسام رحومة( -د.إبراهيم شعبان -أبوعلى

افقأأأأأت اللجنأأأأأة، وعلأأأأأى اللجنأأأأأة المشأأأأأكلة رفأأأأأع مقترحأأأأأات التطأأأأأوير  وأسأأأأأباب عأأأأأزوف الطأأأأأالب عأأأأأن الحضأأأأأور وكأأأأأذلك  آليأأأأأات القأأأأأرار:  و

 التعامل مع المنصة اإلليكترونية ومقترحات الحفاظ على حقوق أعضاء هيئة التدريس.                       

 القرار :    

افق مجلس الكلية .  و

 

 

م بشأأأن ترشأأيح أ/ والء صأأابر البوصأأاتي، أ/ ميأأادة 4/8/2022الموضأأوع: كتأأاب مجلأأس قسأأم التأأاريخ  بجلسأأته المنعقأأدة بتأأاريخ  .13

 ان للقسم، باشراف كل من: أ.د. فايز أنور عبد المطلب، د. علياء عبد العزيز أبو علو، أ. محمد صسري.سعد كمنسق

 القرار:  يرد الموضوع لقسم التاريخ؛ لتعديل التشكيل.                        

 القرار :    

افق مجلس الكلية .  و

 

ا: انتدابات التدريس:  سادس 

قسأأأأام العلميأأأأة رفأأأأع االحتياجأأأأأات إلأأأأى االنتأأأأدابات الخاصأأأأة بكأأأأل برنأأأأامج مأأأأع مراعأأأأاة القواعأأأأأد الموضأأأأوع: التنبيأأأأه علأأأأى جميأأأأع األ .13

أأأأا 
 
والقأأأأوانين والضأأأأوابط المنظمأأأأة، والتأأأأ  منهأأأأا اللجأأأأوء لالنتأأأأداب بعأأأأد اسأأأأتكمال العأأأأبء التدريسأأأأ   بالقسأأأأم والكليأأأأة والجامعأأأأة وفق

 ا إلى آخر القواعد والشروط المنظمة.للتخص ، هذا بجانب تحديد التخص  الدقيق للمنتدب وللجهة المنتدب منه

ا، وعلى األقسام رفع االنتأدابات والتخصصأات وجهأات العمأل فأي موعأد أقصأاه أسأبوع لعمأل الخريطأة  القرار:   أحيطت اللجنة علم 

 التدريسية.                       

 القرار :    

. 
 
 أحيط مجلس الكلية علما
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 رؤية الكلية :

تتطل  الكلية إلى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية 

بأساتذتها  وتصد معتمدة تحتد مكاةة مرموقة بين ةظائرما

مستوى المةا سة محليأ و اقليميإا من خالد  لىوخري يها إ

برامج دراسية متميزة  ى مرحلتى الليساةس والدراسات 

 .  العليا تسهم  ى الرقى و التةمية المستدامة للم تم 

ا: الُمقررات الدراسية والفعا  ليات المتعلقة بها:سابع 

 الموضوع: تقرير األقسام العلمية عن الُمقررات الدراسية. .48

أأأأأا، سأأأأأوف يأأأأأتم إرسأأأأأاله          علأأأأأى جأأأأأروب رؤسأأأأأاء األقسأأأأأام، وعلأأأأأى األقسأأأأأام رفأأأأأع التقأأأأأارير النهائيأأأأأة بعأأأأأد  Pdfالقأأأأأرار:  أحيطأأأأأت اللجنأأأأأة علم 

 اعتمادها في مجالس األقسام.                        

    القرار : 

. 
 
 أحيط مجلس الكلية علما

 

افيأأأأا بجلسأأأأته المنعقأأأأدة بتأأأأاريخ الموضأأأأوع: .49 موافقأأأأة علأأأأى أن السأأأأيد الأأأأدكتور/ ال م بشأأأأأن4/8/2022كتأأأأاب مجلأأأأس قسأأأأم الجغر

افيأأأأأا السياسأأأأأية" بالفرقأأأأأة األولأأأأأى بالفصأأأأأل  –المولى شأأأأأعبان عرقأأأأأوب دعبأأأأأ المأأأأأدرس بالقسأأأأأم سأأأأأيقوم بتأأأأأدريس مقأأأأأرر " الجغر

 م.2022/2023الجامعي الدراس   الثاني للعام 

افقت اللجنة.                               القرار:  و

 القرار :    

افق مجلس الكلية .  و

 

ا: خطابات واردة من األقسام العلمية:
 
 ثامن

 وهي على النحو التالي: كتاب قسم اللغة اإلنجلييية بشأن تشكيل لجنة الكتاب الجامعي .الموضوع:20
 ة    )لغة(أ.د.ميراندا الزوك - 

 أ.م.د. ناجي رشوان ) أدب( - 

ا.                         القرار:   أحيطت اللجنة علم 

 القرار :    

افق مجلس الكلية .  و

 

 كتاب قسم اللغة اإلنجلييية بشأن اختيار منسق القسم بوحدة القياس والتقويم د.نهلة نجيب. .الموضوع:24

ا.                                                القرار:  أحيطت اللجنة علم 

 القرار :    

افق مجلس الكلية .  و
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 رسالة الكلية :

إ و إقلتقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترقى إلى مستوى التميزز واببزداف  زج م زاد ا دال والعلزوم ابةسزاةية  يميزا اسزتةاداإ إلزى معزايير  زى سزوا العمزد محليزا

لقدرات العلمية و البحثية ألساتذتها ال ودة التعليمية و البحثية ، و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التكةولو ية ، و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و ا

، و تلبية احتيا زات الم تمز   فرصة لها لمتابعة ال ديد من العلوم و المعارف و الخبراتو طالبها ، و استخدام وسائد تعليمية حديثة ،و متابعة الخري ين، و إتاحة ال

ج ذاتحززد مالزكالت  ، و بةززاخ الالخصززية المصززرية و تةميزة قززيم اوةتمززاخ و المززواطةين مزن خززالد إ ززراخات تتسززم باوسزتقاللية و التعززاون و التقززويم الزز جالمسزاممة  زز،و

 والمستمر .
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بأساتذتها  وتصد معتمدة تحتد مكاةة مرموقة بين ةظائرما

مستوى المةا سة محليأ و اقليميإا من خالد  لىوخري يها إ

برامج دراسية متميزة  ى مرحلتى الليساةس والدراسات 

 .  العليا تسهم  ى الرقى و التةمية المستدامة للم تم 

م بشأأأأأن التأكيأأأأأد علأأأأى د/ أمأأأأأل حلقهأأأأا بسأأأأأرعة إنجأأأأأاز 4/8/2022الموضأأأأوع: كتأأأأأاب مجلأأأأس قسأأأأأم التأأأأاريخ  بجلسأأأأأته المنعقأأأأدة بتأأأأأاريخ . 22

ومأأن لأم صسأألم، لرفأع األمأأر إلدارة الكليأة التخأأاذ مأا تأأراه تجميأع العأبء التدريسأأ  ، وطنهأاء األمأأر قبأل بأأدء الدراسأة، مأأع رفأع تقريأأر بمأن سألم، 

أأا علأأى حسأأن سأأير العمليأأة التعليميأأة. واملجلأأس يفأأوض رئيسأأه فأأي رفأأع  ا، وعلأأى السأأادة الأأزمالء األفاضأأل التعأأاون مأأع الزميلأأة حرص  مناسأأب 

 العبء التدريس   بصورته النهائية إلدارة الكلية.

ا، وقد تم رف  ع استمارات العبء التدريس   قبل انعقاد اللجنة.                        القرار:  أحيطت اللجنة علم 

 القرار :    

. 
 
 أحيط مجلس الكلية علما

 

افيأا بجلسأته المنعقأدة بتأاريخ . الموضوع: 23 م بشأأن الأرد علأى خطأاب السأيد األسأتاذ الأدكتور/ 4/8/2022كتاب مجلأس قسأم الجغر

تعلأأأأيم والطأأأالب، بشأأأأأن إعأأأأداد تقريأأأأر واف عأأأن التحأأأأاق الطالأأأأب/ أحمأأأد عرفأأأأة السأأأأيد  محمأأأأد وكيأأأأل الكليأأأة لشأأأأؤون ال -إبأأأراهيم مرجونأأأأة

 م الذي ال تنطبق عليه شروط االلتحاق بشعبة المساحة.2024/2022حسانين بالفرقة الثالثة شعبة مساحة 

مصأأطفى ممثأأل القسأم أن القبأأول تأأم القأرار:   يأأرد الموضأأوع للقسأم لمزيأأد مأأن الدراسأة، وال سأأيما بعأأد أوضأ  السأأيد الأأدكتور/ إبأراهيم 

 بالمطابقة للشروط وال توجد أي مخالفة.                    

 القرار :    

 يرد للقسم لمزيد من الدراسة .

 

افيأأا بجلسأأته المنعقأأدة بتأأاريخ . الموضأأوع: 21 الموافقأأة علأأى خطأأة التأأدريب العملأأي  م بشأأأن4/8/2022كتأأاب مجلأأس قسأأم الجغر

رئأأأأأأيس المشأأأأأروع الميأأأأأأداني للفرقأأأأأة الرابعأأأأأأة شأأأأأأعبة  -ة المرفأأأأأأوع مأأأأأن السأأأأأأيد الأأأأأدكتور/ أحمأأأأأأد فرحأأأأأاتعلأأأأأى األجهأأأأأأزة المسأأأأأاحي

 م، على أن يأتوا المتدربين متطوعين متبرعين بالتدريب.2022/2023المساحة للعام الجامعي 

افقت على ما ورد فيها.    ا، وو  القرار:   أحيطت اللجنة علم 

 القرار :    

افق مجلس الكلية .  و
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 .  العليا تسهم  ى الرقى و التةمية المستدامة للم تم 

افيأا والتأى تفيأد بنجأاح الطالأب . الموضوع: 21 األوراق المقدمة من الطالب / أحمد رضأا ابأراهيم حسأن بالفرقأة الرابعأة قسأم الجغر

افيا ) فصل دراس ى ثانى أبحاث (.  في مادة تاريخ مصر االسالمية الفرقة الثانية قسم الجغر

 القرار :    

افق مجلس الكلية على نجاح الطالب في المقرر   الذى تظلم فيه فى المواعيد الرسمية . و

 

الطالأأأأب / عمأأأأرو محمأأأأد عبأأأأدالفتاح عبأأأأدالجواد  بالفرقأأأأة الرابعأأأأة قسأأأأم الفلسأأأأفة والأأأأذى تقأأأأدم بعأأأأذر قهأأأأرى لتعرضأأأأه . الموضأأأأوع: 21

 لحادث آليم و تقديم جميع المستندات .

 القرار :    

افق مجلس الكلية على رفع األمر لالدارة الجامعة التخاذ ما ترا  حيال هذا األمر  .و
 
 ه مناسبا

 

 .الموضوع: المذكرة المرفوعة من قسم االجتماع بخصوص مقترحي التوزيع للمقررات وعدم االتفاق فيما بين أعضاء القسم :25

( 43) القرار: إحالة األمر  لوحدة ضمان الجودة لتحديد مفهوم المواد البينية والمواد المساعدة لقسأم االجتمأاع حسأب مأا ورد فأي بنأد 

 م على أن تكون اللجنة ُمشكلة من:2049/ 29/40م إلى 2049/ 20/40بقرار مجلس الجامعة بتاريخ 

 المدير التنفيذي لوحدة ضمان الجودة –( أ.د.محمد أبوعلي 4)

 عضو مجلس إدارة وخبير -( د.إبراهيم شعبان2)

 عضو مجلس إدارة  –( د. محمد عبده 3)

جتماع من أجل الوصول إلى حل صساعد القسم في اتخاذ قرار يضمن توزيع المقررات بشكل ُمرض   وتقدم اللجنة توصيات إلى قسم اال 

افق مع القرارات المنظمة، على أن يكون الرد خالل ثالثة أيام على أن صعقد اجتماع طارئ  وتحميل الجميع بالعبء التدريس   والتو

افقت أ.د. إيمان بركات على مقترح لقسم االجتماع لعرض التقرير النهاقي للجودة مع ضرورة االل تيام بالقواعد والقوانين المنظمة وو

السادة الزمالء، و د.نسرين هنداوي، و د.حارس هالل من قسم االجتماع ألنه من وجهة نظرها يتفق  مع اللوائح والقوانين الجامعية في 

هذا بقسم اللغة العربية، واتفق السيد الدكتور/  أحقية عضو هيئة التدريس في النصاب المنصوص عليه بالالئحة المنظمة ويحدث

 محمد الفقي مع ما أوردته أ.د.إيمان بركات.  

افقية المرفوعه من أ.م.د/ نها غالى  القائم بعمل رئيس قسم االجتماع وفقا  افقت اللجنة واعتمدت التوزيعه التو قرار اللجنة : و

 . 2022/2023المقررات الفصلين الدراسيين  للعام الجامعى للمبررات الوادة في مذكرتها التفصيلية  بشأن توزيع 

 القرار :

افق مجلس الكلية واعتمد التوزيعه .  و
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 : 
 
 اعذار طالب الكلية على النحو التالى :تاسعا

 القرار الفترة  سبب العذر الفرقة / القسم اسم الطالب /الطالبة م

هند سعد محمد نصر   .4

  الدين

ة الفرقة الثالثة قسم اللغ

 االنجلييية انتساب عادى

مادتى ) الحضارة االنجلييية في  عذر اجتماعى

( و مادة  48/49القرنين ال 

اللغويات االجتماعية  بالفصل 

العام الجامعى الدراس ى الثانى 

2024/2022 

وافق مجلس 

 الكلية

أحمد سمير أحمد   .2

 عبدالحميد

الفرقة الثانية قسم 

 باقى لالعادةالفلسفة 

وافق مجلس  2024/2022ام الجامعى الع عذر مرض ى

 الكلية

ابراهيم ربيع على رمضان   .3

 حجازى 

الفرقة الثانية قسم 

افيا انتساب  الجغر

وافق مجلس  2024/2022العام الجامعى  عذر اجتماعى

 الكلية

الفرقة الرابعة قسم اللغة  نور اكرم حسن السمان  .1

 العربية انتظام

ام العالفصل الدراس ى الثانى  عذر اجتماعى

 2024/2022الجامعى 

وافق مجلس 

 الكلية
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:   موضوعات الدراسات العليا
 
 :سادسا

: التصديق على الجلسة السابقة.
 
 أوال

 القرار : تم التصديق

 القرار :    

. 
 
 أحيط مجلس الكلية علما

: بخصوص فتح باب التقدم للدراسات العليا بنظام الساعات المعتمدة لفصل الخريف 
 
مرحلت  الماجستير والدكتوراه  2022ثانيا

 بالبرامج المتاحة بالكلية. 

افقت اللجنة لمدة شهر أغسطس   2022القرار: و

 القرار :    

افق مجلس الكلية .  و

 موضوعات قسم التاريخ :
افأأأق علأأأى تلأأأجيل خطأأأة بحأأأث مقدمأأأة  4/8/2022الموضأأأوع: خطأأأاب مجلأأأس قسأأأم التأأأاريخ بجلسأأأته المنعقأأأدة يأأأوم األثنأأأين  .1 حيأأأث و

كمال متطلبأأات درجأأة الماجسأأتير فأأي اآلداب بنظأأام السأأاعات المعتمأأدة مأأن قسأأم التأأاريخ )شأأعبة التأأاريخ القأأديم(، والموضأأوع السأأت

بعنأأوان "التأأين فأأي مصأأر القديمأأة"، للطالبأأة/ زينأأب غأأانم عبأأد الفتأأاح، باشأأراف: أ.د/ فأأايز أنأأور عبأأد المطلأأب أسأأتاذ التأأاريخ القأأأديم 

 .د/ حمادة منس   أستاذ اآلثار المصرية المساعد بكلية اآلداب، جامعة دمنهور.بكلية اآلداب، جامعة دمنهور، أ.م

  ال رار:  اف   اللجنة 
 القرار :    

افق مجلس الكلية .  و

افأأأق علأأأى تلأأأجيل خطأأأة بحأأأث مقدمأأأة  4/8/2022الموضأأأوع: خطأأأاب مجلأأأس قسأأأم التأأأاريخ بجلسأأأته المنعقأأأدة يأأأوم األثنأأأين  .0 حيأأأث و

لسأاعات المعتمأدة مأن قسأم التأاريخ )شأعبة التأاريخ اإلسأالمي(، والموضأوع الستكمال متطلبات درجة الماجستير فأي اآلداب بنظأام ا

م("، للطالأأأب/ محمأأأد محمأأأأود 4250-4474ه/ 618-567بعنأأأوان "األزهأأأر بأأأين الشأأأأيعة والسأأأنة خأأأالل عصأأأأر الدولأأأة األيوبيأأأة بمصأأأأر )

اإلسأأأالمية ووكيأأأل شأأأؤون التعلأأأيم  أحمأأد أبأأأو الخيأأأر، باشأأأراف: أ.د/ إبأأأراهيم محمأأأد علأأأي مرجونأأأة أسأأتاذ التأأأاريخ اإلسأأأالمي والحضأأأارة

والطأأأالب بكليأأأة اآلداب، جامعأأأأة دمنهأأأور، د/ أحمأأأد خمأأأأيس شأأأتية مأأأدرس الدراسأأأأات اإلسأأأالمية بقسأأأم اللغأأأأة العربيأأأة بكليأأأأة اآلداب، 

 جامعة دمنهور.

افقت اللجنة  القرار: و

افق مجلس الكلية .القرار :      و
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 رسالة الكلية :

إ و إقلتقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترقى إلى مستوى التميزز واببزداف  زج م زاد ا دال والعلزوم ابةسزاةية  يميزا اسزتةاداإ إلزى معزايير  زى سزوا العمزد محليزا

لقدرات العلمية و البحثية ألساتذتها ال ودة التعليمية و البحثية ، و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التكةولو ية ، و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و ا

، و تلبية احتيا زات الم تمز   فرصة لها لمتابعة ال ديد من العلوم و المعارف و الخبراتو طالبها ، و استخدام وسائد تعليمية حديثة ،و متابعة الخري ين، و إتاحة ال

ج ذاتحززد مالزكالت  ، و بةززاخ الالخصززية المصززرية و تةميزة قززيم اوةتمززاخ و المززواطةين مزن خززالد إ ززراخات تتسززم باوسزتقاللية و التعززاون و التقززويم الزز جالمسزاممة  زز،و

 والمستمر .
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 رؤية الكلية :

تتطل  الكلية إلى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية 

بأساتذتها  وتصد معتمدة تحتد مكاةة مرموقة بين ةظائرما

مستوى المةا سة محليأ و اقليميإا من خالد  لىوخري يها إ

برامج دراسية متميزة  ى مرحلتى الليساةس والدراسات 

 .  العليا تسهم  ى الرقى و التةمية المستدامة للم تم 

افأأق علأأأى تلأأأجيل خطأأة بحأأأث مقدمأأأة  4/8/2022وم األثنأأين الموضأأوع : خطأأأاب مجلأأس قسأأأم التأأأاريخ بجلسأأته المنعقأأأدة يأأأ .6 حيأأأث و

الستكمال متطلبات درجة الماجستير فأي اآلداب بنظأام السأاعات المعتمأدة مأن قسأم التأاريخ )شأعبة التأاريخ اإلسأالمي(، والموضأوع 

للطالبأأة/ فاطمأأة رزق م("، 4092-4037ه/ 185-129بعنأأوان "الفكأأر العسأأكري والنظريأأات السياسأأية فأأي عصأأر السأأالجقة العظأأام )

عبأأأأد الغفأأأأار النعمأأأأاني، باشأأأأأراف: أ.د/ إبأأأأراهيم محمأأأأد علأأأأي مرجونأأأأأة أسأأأأتاذ التأأأأاريخ اإلسأأأأالمي والحضأأأأأارة اإلسأأأأالمية ووكيأأأأل شأأأأأؤون 

التعلأأأأيم والطأأأأالب بكليأأأأة اآلداب، جامعأأأأة دمنهأأأأور، د/ عليأأأأاء محمأأأأد أحمأأأأد عبأأأأد السأأأأالم مأأأأدرس التأأأأاريخ والحضأأأأارة اإلسأأأأالمية بقسأأأأم 

 ية بكلية التربية، جامعة  دمنهور.المواد االجتماع

افقت اللجنة  القرار: و

 القرار :    

افق مجلس الكلية .  و

 

افأأق علأأأى تلأأأجيل خطأأة بحأأأث مقدمأأأة  4/8/2022الموضأأوع : خطأأأاب مجلأأس قسأأأم التأأأاريخ بجلسأأته المنعقأأأدة يأأأوم األثنأأين  .4 حيأأأث و

قسأم التأاريخ )شأعبة التأاريخ اإلسأالمي(، والموضأوع  الستكمال متطلبات درجة الماجستير فأي اآلداب بنظأام السأاعات المعتمأدة مأن

افيأأأأأأة فأأأأأأي العأأأأأأالم اإلسأأأأأأالمي ) م("، للطالبأأأأأأة/ ياسأأأأأأمين حمأأأأأأدي 4258-4247ه/ 656-641بعنأأأأأأوان "المغأأأأأأول والتغيأأأأأأرات الجيوديموغر

التعلأأأيم محمأأأد األخأأأرس، باشأأأراف: أ.د/ إبأأأراهيم محمأأأد علأأأي مرجونأأأة أسأأأتاذ التأأأاريخ اإلسأأأالمي والحضأأأارة اإلسأأأالمية ووكيأأأل شأأأؤون 

افيا البشرية بكلية اآلداب، جامعة دمنهور.  والطالب بكلية اآلداب، جامعة دمنهور، د/ إبراهيم مصطفى شعبان مدرس الجغر

افقت اللجنة  القرار: و

 القرار :    

افق مجلس الكلية .  و

 

افأأق علأأأى تلأأأجيل خطأأة بحأأأث مقدمأأأة  4/8/2022الموضأأوع : خطأأأاب مجلأأس قسأأأم التأأأاريخ بجلسأأته المنعقأأأدة يأأأوم األثنأأين  .9 حيأأأث و

الستكمال متطلبات درجة الماجستير فأي اآلداب بنظأام السأاعات المعتمأدة مأن قسأم التأاريخ )شأعبة التأاريخ اإلسأالمي(، والموضأوع 

 –ان الشأأرقي مأأأن القأأرن األول الرجأأري إلأأأى القأأرن الثالأأث الرجأأأري/ السأأادس المأأأيالدي بعنأأوان "الرجأأرات اإلسأأأالمية إلأأى بأأالد السأأأود

التاسأأأأأأع المأأأأأأيالدي"، للطالبأأأأأأأة/ خلأأأأأأود فرغلأأأأأأأي سأأأأأأعد الشأأأأأأأرقاوي، باشأأأأأأراف: أ.م.د/ تيسأأأأأأير محمأأأأأأأد شأأأأأأادي أسأأأأأأأتاذ التأأأأأأاريخ والحضأأأأأأأارة 

أسأأأأأأتاذ التأأأأأأاريخ والحضأأأأأأارة اإلسأأأأأأالمية  اإلسأأأأأأالمية المسأأأأأأاعد بكليأأأأأأة اآلداب، جامعأأأأأأة دمنهأأأأأأور، أ.د/ إسأأأأأأماعيل حامأأأأأأد إسأأأأأأماعيل علأأأأأأي

 والدراسات األفريقية ورئيس قسم الدراسات اإلسالمية بكلية اآلداب والعلوم اإلسالمية، جامعة منيسوتا.

افقت اللجنة بشرط أن يتم تقديم السيرة الذاتية للدكتور / إسماعيل حامد إسماعيل فى موعد أقصاه   2022أغسطس  20القرار: و

 القرار :    

افق مجلس الكلية .  و
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 رسالة الكلية :

إ و إقلتقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترقى إلى مستوى التميزز واببزداف  زج م زاد ا دال والعلزوم ابةسزاةية  يميزا اسزتةاداإ إلزى معزايير  زى سزوا العمزد محليزا

لقدرات العلمية و البحثية ألساتذتها ال ودة التعليمية و البحثية ، و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التكةولو ية ، و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و ا

، و تلبية احتيا زات الم تمز   فرصة لها لمتابعة ال ديد من العلوم و المعارف و الخبراتو طالبها ، و استخدام وسائد تعليمية حديثة ،و متابعة الخري ين، و إتاحة ال

ج ذاتحززد مالزكالت  ، و بةززاخ الالخصززية المصززرية و تةميزة قززيم اوةتمززاخ و المززواطةين مزن خززالد إ ززراخات تتسززم باوسزتقاللية و التعززاون و التقززويم الزز جالمسزاممة  زز،و

 والمستمر .
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 رؤية الكلية :

تتطل  الكلية إلى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية 

بأساتذتها  وتصد معتمدة تحتد مكاةة مرموقة بين ةظائرما

مستوى المةا سة محليأ و اقليميإا من خالد  لىوخري يها إ

برامج دراسية متميزة  ى مرحلتى الليساةس والدراسات 

 .  العليا تسهم  ى الرقى و التةمية المستدامة للم تم 

افأأأأأق علأأأأأى تلأأأأأجيل خطأأأأأة بحأأأأأث  4/8/2022. الموضأأأأأوع : خطأأأأأاب مجلأأأأأس قسأأأأأم التأأأأأاريخ بجلسأأأأأته المنعقأأأأأدة يأأأأأوم األثنأأأأأين  6 حيأأأأأث و

مقدمأأأة السأأأتكمال متطلبأأأات درجأأأة الماجسأأأتير فأأأي اآلداب بنظأأأام السأأأاعات المعتمأأأدة مأأأن قسأأأم التاريخ)شأأأعبة التأأأاريخ اإلسأأأالمي(، 

واإلدارة فأي مملكأأة مأالي اإلسأالمية مأأن القأرن السأادس الرجأأري إلأى القأرن التاسأأع الرجأري/ الثالأأث والموضأوع بعنأوان "نظأأم الحكأم 

الخأأامس عشأأأر المأأيالدي"، للطالبأأة/ منيأأأرة كمأأال كامأأل عبأأأد املجيأأد، باشأأراف: أ.م.د/ تيسأأأير محمأأد شأأادي أسأأأتاذ  –عشأأر المأأيالدي 

نهأور، أ.د/ إسأماعيل حامأد إسأماعيل علأي أسأتاذ التأاريخ والحضأارة التاريخ والحضارة اإلسالمية المساعد بكلية اآلداب، جامعة دم

 اإلسالمية والدراسات األفريقية ورئيس قسم الدراسات اإلسالمية بكلية اآلداب والعلوم اإلسالمية، جامعة منيسوتا.

افقت اللجنة بشرط أن يتم تقديم السيرة الذاتية للدكتور / إسماعيل حامد إسماعيل فى موع  2022أغسطس  20د أقصاه القرار: و

 القرار :    

افق مجلس الكلية .  و

 

افأأأأق علأأأأى تلأأأأجيل خطأأأأة بحأأأأأث  4/8/2022الموضأأأأوع : خطأأأأاب مجلأأأأس قسأأأأم التأأأأاريخ بجلسأأأأته المنعقأأأأدة يأأأأأوم األثنأأأأين  .3 حيأأأأث و

مي(، مقدمة الستكمال متطلبات درجة الماجستير في اآلداب بنظأام السأاعات المعتمأدة مأن قسأم التاريخ)شأعبة التأاريخ اإلسأال 

م("، للطالبأأأأأة/ 817-750ه/ 232-432والموضأأأأأوع بعنأأأأأوان "المتغيأأأأأرات االجتماعيأأأأأة والثقافيأأأأأة خأأأأأالل العصأأأأأر العباسأأأأأ   األول )

أميأأأرة أحمأأأأد محمأأأأد طلبأأأأة، باشأأأراف: أ.م.د/ تيسأأأأير محمأأأأد شأأأأادي أسأأأأتاذ التأأأاريخ والحضأأأأارة اإلسأأأأالمية المسأأأأاعد بكليأأأأة اآلداب، 

 االجتماع بقسم االجتماع بكلية اآلداب، جامعة دمنهور.جامعة دمنهور، د/ أسماء إدريس مدرس علم 

افقت اللجنة  القرار: و

 القرار :    

افق مجلس الكلية .  و

 

 

 

 

 

افأأأأق علأأأأى تلأأأأجيل خطأأأأة بحأأأأأث  4/8/2022الموضأأأأوع : خطأأأأاب مجلأأأأس قسأأأأم التأأأأاريخ بجلسأأأأته المنعقأأأأدة يأأأأأوم األثنأأأأين  .8 حيأأأأث و

ام السأاعات المعتمأدة مأن قسأم التاريخ)شأعبة التأاريخ اإلسأالمي(، مقدمة الستكمال متطلبات درجة الماجستير في اآلداب بنظأ

م("، للطالأأأأب/ أحمأأأأد محمأأأأد عطيأأأأة 4486-962ه/ 582-354والموضأأأأوع بعنأأأأوان "الرقابأأأأة الماليأأأأة فأأأأي عصأأأأر الدولأأأأة الغزنويأأأأة )



    

                                                                                                                                              
       Damanhur university                                                                جامعة دمنهور                                                         
          Faculty of Artكلية اآلداب                                                                                                                                

                                                        
 

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

 رسالة الكلية :

إ و إقلتقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترقى إلى مستوى التميزز واببزداف  زج م زاد ا دال والعلزوم ابةسزاةية  يميزا اسزتةاداإ إلزى معزايير  زى سزوا العمزد محليزا

لقدرات العلمية و البحثية ألساتذتها ال ودة التعليمية و البحثية ، و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التكةولو ية ، و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و ا

، و تلبية احتيا زات الم تمز   فرصة لها لمتابعة ال ديد من العلوم و المعارف و الخبراتو طالبها ، و استخدام وسائد تعليمية حديثة ،و متابعة الخري ين، و إتاحة ال

ج ذاتحززد مالزكالت  ، و بةززاخ الالخصززية المصززرية و تةميزة قززيم اوةتمززاخ و المززواطةين مزن خززالد إ ززراخات تتسززم باوسزتقاللية و التعززاون و التقززويم الزز جالمسزاممة  زز،و

 والمستمر .
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 رؤية الكلية :

تتطل  الكلية إلى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية 

بأساتذتها  وتصد معتمدة تحتد مكاةة مرموقة بين ةظائرما

مستوى المةا سة محليأ و اقليميإا من خالد  لىوخري يها إ

برامج دراسية متميزة  ى مرحلتى الليساةس والدراسات 

 .  العليا تسهم  ى الرقى و التةمية المستدامة للم تم 

ل شأأأؤون التعلأأأيم الأأأدمنهوري، باشأأأراف: أ.د/ إبأأأراهيم محمأأأد علأأأي مرجونأأأة أسأأأتاذ التأأأاريخ اإلسأأأالمي والحضأأأارة اإلسأأأالمية ووكيأأأ

والطأأأأالب بكليأأأأة اآلداب، جامعأأأأة دمنهأأأأور، د/ ناصأأأأأر محمأأأأد بسأأأأيوني كحيأأأأل مأأأأدرس التأأأأأاريخ والحضأأأأارة اإلسأأأأالمية بقسأأأأم المأأأأأواد 

 االجتماعية بكلية التربية، جامعة دمنهور.

افقت اللجنة  القرار: و

 القرار :    

افق مجلس الكلية .  و

افأأأأق علأأأأى تلأأأأجيل خطأأأأة بحأأأأأث  4/8/2022عقأأأأدة يأأأأأوم األثنأأأأين الموضأأأأوع : خطأأأأاب مجلأأأأس قسأأأأم التأأأأاريخ بجلسأأأأته المن .5 حيأأأأث و

مقدمأأأأأأأة السأأأأأأأتكمال متطلبأأأأأأأات درجأأأأأأأة الماجسأأأأأأأتير فأأأأأأأي اآلداب بنظأأأأأأأام السأأأأأأأاعات المعتمأأأأأأأدة مأأأأأأأن قسأأأأأأأم التأأأأأأأاريخ  )شأأأأأأأعبة التأأأأأأأاريخ 

الأأب/ اإلسأأالمي(، والموضأأوع بعنأأوان "الفكأأر العسأأكري للمغأأول مأأن خأأالل كتأأاب جأأامع التأأواريخ لرشأأيد الأأدين الهمأأذاني"، للط

حسأأام رمضأأان عبأأد السأأتار رمضأأان عأأزب، باشأأراف: أ.م.د/ تيسأأير محمأأد شأأادي أسأأتاذ التأأاريخ والحضأأارة اإلسأأالمية المسأأاعد 

 بكلية اآلداب، جامعة دمنهور، د/ عادل إسماعيل هالل مدرس تاريخ العصور الوسطى بكلية اآلداب، جامعة دمنهور.

افقت اللجنة   القرار: و

 القرار :    

افق مجلس  الكلية . و

افأأأأق علأأأأى تلأأأجيل خطأأأأة بحأأأأث  4/8/2022الموضأأأوع : خطأأأأاب مجلأأأأس قسأأأم التأأأأاريخ بجلسأأأأته المنعقأأأدة يأأأأوم األثنأأأأين  .11 حيأأأث و

مقدمأأأأأأأة السأأأأأأأتكمال متطلبأأأأأأأات درجأأأأأأأة الماجسأأأأأأأتير فأأأأأأأي اآلداب بنظأأأأأأأام السأأأأأأأاعات المعتمأأأأأأأدة مأأأأأأأن قسأأأأأأأم التأأأأأأأاريخ  )شأأأأأأأعبة التأأأأأأأاريخ 

م("، للطالأب/ 750-664ه/ 432-14ى املجتمأع خأالل العصأر األمأوي )اإلسأالمي(، والموضأوع بعنأوان "المنأاظرات ومردودهأا علأ

إسأأأالم زغلأأأأول علأأأي محمأأأأد زغلأأأأول، باشأأأراف: أ.م.د/ تيسأأأأير محمأأأد شأأأأادي أسأأأأتاذ التأأأاريخ والحضأأأأارة اإلسأأأالمية المسأأأأاعد بكليأأأأة 

للغأأأة العربيأأأة، جامعأأأة اآلداب، جامعأأأة دمنهأأأور، د/ محمأأأد عبأأأد الفتأأأاح إبأأأراهيم النجأأأار أسأأأتاذ البالغأأأة والنقأأأد المسأأأاعد بكليأأأة ا

 األزهر.

افقت اللجنة  القرار: و

 القرار :    

افق مجلس الكلية .  و

افأأأأق علأأأأى تلأأأجيل خطأأأأة بحأأأأث  4/8/2022الموضأأأوع : خطأأأأاب مجلأأأأس قسأأأم التأأأأاريخ بجلسأأأأته المنعقأأأدة يأأأأوم األثنأأأأين  .11 حيأأأث و

اريخ  )شأعبة التأأاريخ اإلسأأالمي(، مقدمأة السأأتكمال متطلبأات درجأأة دكتأأوراه فأي اآلداب بنظأأام السأاعات المعتمأأدة مأأن قسأم التأأ

م("، للطالبأأأأة/ 4328-4263ه/ 728-664والموضأأأأوع بعنأأأأوان "فتأأأأاوى ابأأأأن تيميأأأأة ومردودهأأأأا علأأأأى املجتمأأأأع الشأأأأامي والمصأأأأري )
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 رسالة الكلية :

إ و إقلتقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترقى إلى مستوى التميزز واببزداف  زج م زاد ا دال والعلزوم ابةسزاةية  يميزا اسزتةاداإ إلزى معزايير  زى سزوا العمزد محليزا

لقدرات العلمية و البحثية ألساتذتها ال ودة التعليمية و البحثية ، و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التكةولو ية ، و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و ا

، و تلبية احتيا زات الم تمز   فرصة لها لمتابعة ال ديد من العلوم و المعارف و الخبراتو طالبها ، و استخدام وسائد تعليمية حديثة ،و متابعة الخري ين، و إتاحة ال

ج ذاتحززد مالزكالت  ، و بةززاخ الالخصززية المصززرية و تةميزة قززيم اوةتمززاخ و المززواطةين مزن خززالد إ ززراخات تتسززم باوسزتقاللية و التعززاون و التقززويم الزز جالمسزاممة  زز،و

 والمستمر .
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 رؤية الكلية :

تتطل  الكلية إلى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية 

بأساتذتها  وتصد معتمدة تحتد مكاةة مرموقة بين ةظائرما

مستوى المةا سة محليأ و اقليميإا من خالد  لىوخري يها إ

برامج دراسية متميزة  ى مرحلتى الليساةس والدراسات 

 .  العليا تسهم  ى الرقى و التةمية المستدامة للم تم 

دعاء سعد عبأد الغنأ  الحأالج، باشأراف: أ.د/ إبأراهيم محمأد علأي مرجونأة أسأتاذ التأاريخ اإلسأالمي والحضأارة اإلسأالمية ووكيأل 

يم والطأأالب بكليأأة اآلداب، جامعأأة دمنهأأور، أ.د/ رانيأأا محمأأد عزيأأز نظمأأ  أسأأتاذ الدراسأأات اإلسأأالمية بقسأأم اللغأأة شأأؤون التعلأأ

 العربية بكلية اآلداب، جامعة دمنهور.

افقت اللجنة  القرار: و

 القرار :    

افق مجلس الكلية .  و

 

افقة على مقترح التشكيل  2022/ 4/8. الموضوع : خطاب مجلس قسم التاريخ بجلسته المنعقدة يوم األثنين 42 بالمو

المرفوع من لجنة اإلشراف للطالب محمد عبد السالم حنفي الحلب  المقدم منه الستكمال متطلبات درجة الماجستير في 

اآلداب من قسم التاريخ )شعبة التاريخ اإلسالمي(، بنظام الساعات المعتمدة، وموضوعها "موقف السلطة والفقهاء من 

 م(، واللجنة على النحو التالي:4264-4424ه/ 668-545ي بالد المغرب في عصر الموحدين )الصوفية ف

ا. –أ.د/ إبراهيم عبد المنعم سالمة: أستاذ التاريخ والحضارة اإلسالمية بكلية اآلداب  -
 
ا ومناقش  جامعة اإلسكندرية: رئيس 

ا. –المية بكلية اآلداب أ.د/ أحمد محمد إسماعيل الجمال: أستاذ التاريخ والحضارة اإلس - ا أساسي 
 
 جامعة دمنهور: مشرف

ا. –أ.م.د/ محمد زين العابدين مريكب: أستاذ التاريخ والحضارة اإلسالمية المساعد بكلية اآلداب  -
 
 جامعة طنطا: مناقش

ا. جامعة –أ.م.د/ شيماء عبد الحميد البنا: أستاذ التاريخ والحضارة اإلسالمية المساعد بكلية اآلداب  -
 
ا مشارك

 
 دمنهور: مشرف

افقت اللجنة  القرار: و

 القرار :    

افق مجلس الكلية .  و

 

 

 

 

 

افقأأأأأة علأأأأأى مقتأأأأأرح التشأأأأأكيل  2022/ 4/8. الموضأأأأأوع : خطأأأأأاب مجلأأأأأس قسأأأأأم التأأأأأاريخ بجلسأأأأأته المنعقأأأأأدة يأأأأأوم األثنأأأأأين 43 بالمو

كمال متطلبأأأات درجأأة الماجسأأأتير فأأأي المرفأأوع مأأأن لجنأأة إشأأأراف الطالأأب/ عأأأاطف محمأأد أبأأأو سأأيف المنفأأأي، المقأأدم منأأأه السأأت

اآلداب من قسم التاريخ )شعبة التاريخ اإلسالمي( بنظام السأاعات المعتمأدة، وموضأوعها: "مسأتحدثات فنأون الحأرب والقتأال 

 م(، واللجنة على النحو التالي:4260-4206ه/ 658-603عند المغول )
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 رسالة الكلية :

إ و إقلتقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترقى إلى مستوى التميزز واببزداف  زج م زاد ا دال والعلزوم ابةسزاةية  يميزا اسزتةاداإ إلزى معزايير  زى سزوا العمزد محليزا

لقدرات العلمية و البحثية ألساتذتها ال ودة التعليمية و البحثية ، و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التكةولو ية ، و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و ا

، و تلبية احتيا زات الم تمز   فرصة لها لمتابعة ال ديد من العلوم و المعارف و الخبراتو طالبها ، و استخدام وسائد تعليمية حديثة ،و متابعة الخري ين، و إتاحة ال

ج ذاتحززد مالزكالت  ، و بةززاخ الالخصززية المصززرية و تةميزة قززيم اوةتمززاخ و المززواطةين مزن خززالد إ ززراخات تتسززم باوسزتقاللية و التعززاون و التقززويم الزز جالمسزاممة  زز،و

 والمستمر .
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 رؤية الكلية :

تتطل  الكلية إلى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية 

بأساتذتها  وتصد معتمدة تحتد مكاةة مرموقة بين ةظائرما

مستوى المةا سة محليأ و اقليميإا من خالد  لىوخري يها إ

برامج دراسية متميزة  ى مرحلتى الليساةس والدراسات 

 .  العليا تسهم  ى الرقى و التةمية المستدامة للم تم 

ا.أ.د/ إبراهيم محمد علي مرجونة: أستاذ التاريخ اإلسالمي  -
 
ا ومشرف  وحضارته ووكيل كلية اآلداب لشؤون التعليم والطالب: رئيس 

ا. –أ.د/ حنان مبروك اللبودي: أستاذ التاريخ اإلسالمي وحضارته، كلية اآلداب  -
 
 جامعة اإلسكندرية: مناقش

ا.جامعة اإلسكندرية: من –أ.د/ شهندة سعيد منصور: أستاذ التاريخ اإلسالمي وحضارته، كلية اآلداب  -
 
 اقش

أ. –أ.م.د/ تيسير محمد شادي: أستاذ التاريخ اإلسالمي وحضارته المساعد، كلية اآلداب  -
 
 جامعة دمنهور: مشرف

افقت اللجنة  القرار: و

 القرار :    

افق مجلس الكلية .  و

 

افقأأة علأأى مقتأأرح 2022/ 4/8. الموضأوع : خطأأاب مجلأأس قسأأم التأأاريخ بجلسأأته المنعقأأدة يأأوم األثنأأين 41 التشأأكيل المرفأأوع  بالمو

مأأن لجنأأة إشأأراف الطالأأب/ عأأاطف أحمأأد محمأأد علأأي محمأأد، علأأى الرسأأالة المقدمأأة منأأه السأأتيفاء متطلبأأات درجأأة الأأدكتوراة فأأي 

وعنوانهأأأأأا "اإلخأأأأأاء اإلنسأأأأأاني وأثأأأأأره فأأأأأي البنأأأأأاء  -تخصأأأأأ  التأأأأأاريخ اإلسأأأأأالمي–اآلداب بنظأأأأأام السأأأأأاعات المعتمأأأأأدة مأأأأأن قسأأأأأم التأأأأأاريخ 

 م("، واللجنة على النحو التالي:4508-4130ه/ 941-831األندلس من خالل نوازل الونشريس ى )الحضاري ببالد المغرب و 

ا. –أستاذ التاريخ والحضارة اإلسالمية بكلية اآلداب        .د/ إبراهيم محمد علي مرجونة           أ - ا ورئيس 
 
 جامعة دمنهور: مشرف

ا. –ستاذ التاريخ والحضارة اإلسالمية المساعد بكلية اآلداب أ.د/ البيومي إسماعيل الشربين                أ -
 
 جامعة دمياط: مناقش

ا. –أ.د/ تيسير محمد محمد شادي                 أستاذ التاريخ والحضارة اإلسالمية بكلية اآلداب  -
 
 جامعة دمنهور: مناقش

ا. –جامعة ديالي  –ارة اإلسالمية أ.د/ مروان سالم نوري:                      أستاذ التاريخ والحض -
 
 العراق: مشرف

أأأا، فلأأأن يكأأأون  أأأا بأأأأن أ.د/ مأأأروان سأأأالم منضأأأم للجنأأأة عبأأأر اإلنترنأأأت خأأأالل المناقشأأأة، وهأأأو مشأأأرف ثأأأاني، إذ تعأأأذر انضأأأمامه فعلي  علم 

ا أنه في جميع األحوال لن تتحمل الجامعة أ  يةهناك مشكلة لوجود مشرف رئيس ضمن لجنة الحكم والمناقشة، علم 

افقت اللجنة  القرار: و

 القرار :    

افق مجلس الكلية .  و

 

 

افقأأة علأأى مقتأأأرح التشأأكيل المرفأأوع مأأأن  2022/ 4/8. الموضأأوع : خطأأاب مجلأأس قسأأأم التأأاريخ بجلسأأته المنعقأأدة يأأأوم األثنأأين 45 بالمو

درجأأة الأأدكتوراة فأأي اآلداب  لجنأأة إشأأراف للطالأأب/ مصأأطفى عأأوض عبأأدالونيس عطيأأة، علأأى الرسأأالة المقدمأأة منأأه السأأتيفاء متطلبأأات

وعنوانهأا "المفاضألة بأين الجهأاد واليأج فأي األنأدلس مأن خأالل  -تخصأ  التأاريخ اإلسأالمي–بنظام الساعات المعتمدة مأن قسأم التأاريخ 

 م("، واللجنة على النحو التالي:4508-4130ه/ 941-831نوازل الونشريس ى )

ا. –والحضارة اإلسالمية بكلية اآلداب  التاريخ  أ.د/ إبراهيم محمد علي مرجونة: أستاذ - ا ورئيس 
 
 جامعة دمنهور: مشرف
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 رسالة الكلية :

إ و إقلتقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترقى إلى مستوى التميزز واببزداف  زج م زاد ا دال والعلزوم ابةسزاةية  يميزا اسزتةاداإ إلزى معزايير  زى سزوا العمزد محليزا

لقدرات العلمية و البحثية ألساتذتها ال ودة التعليمية و البحثية ، و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التكةولو ية ، و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و ا

، و تلبية احتيا زات الم تمز   فرصة لها لمتابعة ال ديد من العلوم و المعارف و الخبراتو طالبها ، و استخدام وسائد تعليمية حديثة ،و متابعة الخري ين، و إتاحة ال

ج ذاتحززد مالزكالت  ، و بةززاخ الالخصززية المصززرية و تةميزة قززيم اوةتمززاخ و المززواطةين مزن خززالد إ ززراخات تتسززم باوسزتقاللية و التعززاون و التقززويم الزز جالمسزاممة  زز،و

 والمستمر .
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 رؤية الكلية :

تتطل  الكلية إلى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية 

بأساتذتها  وتصد معتمدة تحتد مكاةة مرموقة بين ةظائرما

مستوى المةا سة محليأ و اقليميإا من خالد  لىوخري يها إ

برامج دراسية متميزة  ى مرحلتى الليساةس والدراسات 

 .  العليا تسهم  ى الرقى و التةمية المستدامة للم تم 

ا. –أستاذ التاريخ والحضارة اإلسالمية ورئيس قسم التاريخ بكلية اآلداب                                 أ.د/ علي سليمان محمد نصر:  -
 
 جامعة المنوفية: مناقش

ا. –أستاذ التاريخ والحضارة اإلسالمية بكلية اآلداب                             أ.د/ تيسير محمد محمد شادي: -
 
 جامعة دمنهور: مناقش

ا. –جامعة ديالي  –أستاذ التاريخ والحضارة اإلسالمية                                             أ.د/ مروان سالم نوري:  -
 
 العراق: مشرف

أأا بأأأأن أ.د/ مأأأروان سأأالم منضأأأم للجنأأأة أأا، فلأأأن يكأأأون هنأأأاك  علم  عبأأأر اإلنترنأأت خأأأالل المناقشأأأة، وهأأأو مشأأرف ثأأأاني، إذ تعأأأذر انضأأأمامه فعلي 

ا أنه في جميع األحوال لن تتحمل الجامعة أية نفقات.  مشكلة لوجود مشرف رئيس ضمن لجنة الحكم والمناقشة، علم 

افقت اللجنة  القرار: و

 القرار :    

افق مجلس الكلية .  و

 

افقأة علأى اعتمأاد الجأداول الدراسأية  2022/ 4/8مجلأس قسأم التأاريخ بجلسأته المنعقأدة يأوم األثنأين .الموضوع : خطاب 46 بالمو

 لمقررات الدراسات العليا للتخصصات األراعة بنظام الساعات المعتمدة

افقت اللجنة  القرار: و

 القرار :    

افق مجلس الكلية .  و

 

 

 

 

 

 

 

 موضوعات قسم اللغة العربية   

افأأأأأأأأأأأأأأأأأأأق الموضأأأأأأأأأأأأأأأأأأوع: خ .1 م 2022/ 8/ 2طأأأأأأأأأأأأأأأأأأاب مجلأأأأأأأأأأأأأأأأأأأس قسأأأأأأأأأأأأأأأأأأم اللغأأأأأأأأأأأأأأأأأأأة العربيأأأأأأأأأأأأأأأأأأة  بجلسأأأأأأأأأأأأأأأأأأأته المنعقأأأأأأأأأأأأأأأأأأدة يأأأأأأأأأأأأأأأأأأأوم الثالثأأأأأأأأأأأأأأأأأأاء المو

افقأأأأأأأأأة علأأأأأأأأأأى تلأأأأأأأأأجيل الطالأأأأأأأأأأب / هيأأأأأأأأأأثم جمأأأأأأأأأال السأأأأأأأأأأيد صأأأأأأأأأديق لنيأأأأأأأأأأل درجأأأأأأأأأأة الأأأأأأأأأدكتوراه فأأأأأأأأأأي بحأأأأأأأأأث عنوانأأأأأأأأأأه : فضأأأأأأأأأأائل  بالمو

 رسول الله محمد  صلى الله عليه وسلم في الشعر األندلس   ، باشراف 

 أستاذ النقد والبالغة بالكلية  أد. محمد محمود أبو علي 
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 رسالة الكلية :

إ و إقلتقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترقى إلى مستوى التميزز واببزداف  زج م زاد ا دال والعلزوم ابةسزاةية  يميزا اسزتةاداإ إلزى معزايير  زى سزوا العمزد محليزا

لقدرات العلمية و البحثية ألساتذتها ال ودة التعليمية و البحثية ، و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التكةولو ية ، و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و ا

، و تلبية احتيا زات الم تمز   فرصة لها لمتابعة ال ديد من العلوم و المعارف و الخبراتو طالبها ، و استخدام وسائد تعليمية حديثة ،و متابعة الخري ين، و إتاحة ال

ج ذاتحززد مالزكالت  ، و بةززاخ الالخصززية المصززرية و تةميزة قززيم اوةتمززاخ و المززواطةين مزن خززالد إ ززراخات تتسززم باوسزتقاللية و التعززاون و التقززويم الزز جالمسزاممة  زز،و

 والمستمر .
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 رؤية الكلية :

تتطل  الكلية إلى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية 

بأساتذتها  وتصد معتمدة تحتد مكاةة مرموقة بين ةظائرما

مستوى المةا سة محليأ و اقليميإا من خالد  لىوخري يها إ

برامج دراسية متميزة  ى مرحلتى الليساةس والدراسات 

 .  العليا تسهم  ى الرقى و التةمية المستدامة للم تم 

 د. مروة شحاته الشقرفي . أستاذ النقد والبالغة المساعد  بالكلية 

افقت اللجنة  القرار: و

 القرار :    

افق مجلس الكلية .  و

 

افق 2 افقة على تلجيل 2022/ 8/ 2. الموضوع: خطاب مجلس قسم اللغة العربية  بجلسته المنعقدة يوم الثالثاء المو م بالمو

لطالب / محمد سالم فايد سلومة للتلجيل لنيل درجة الماجستير في العلوم اللغوية في بحث عنوانه : الجذر ) ض ر ب ( في القرآن ا

 باشراف كل من أد.محمود فراج عبد الحافظ  أستاذ العلوم اللغوية  ود. سامح كمال عبد المنعم . –الكريم دراسة لغوية 

افقت اللجنة  القرار: و

    القرار : 

افق مجلس الكلية .  و

 

افق 3 افقة على تلجيل 2022/ 8/ 2. الموضوع: خطاب مجلس قسم اللغة العربية  بجلسته المنعقدة يوم الثالثاء المو م بالمو

دراسة تداولية  –الطالبة / صابرين محمد إبراهيم خليل  للتلجيل لنيل درجة  الماجستير  في بحث عنوانه : ) اإلشاريات في جزء عم 

 باشراف كل من أد. مصطفى محمد وتيد ود. سامح كمال عبد المنعم ( 

افقت اللجنة  القرار: و

 القرار :    

افق مجلس الكلية .  و

 

 

افأأأأأأأأأأق 1 افقأأأأأأأأأأة علأأأأأأأأأأى 2022/ 8/ 2. الموضأأأأأأأأأأوع: خطأأأأأأأأأأاب مجلأأأأأأأأأأس قسأأأأأأأأأأم اللغأأأأأأأأأأة العربيأأأأأأأأأأة  بجلسأأأأأأأأأأته المنعقأأأأأأأأأأدة يأأأأأأأأأأوم الثالثأأأأأأأأأأاء المو م بالمو

نترصسأأأأأأأأ    للتلأأأأأأأأجيل لنيأأأأأأأأأل درجأأأأأأأأة  الماجسأأأأأأأأأتير فأأأأأأأأي بحأأأأأأأأث عنوانأأأأأأأأأه :"  بنيأأأأأأأأة الخطأأأأأأأأأاب تلأأأأأأأأجيل الطالبأأأأأأأأة / أسأأأأأأأأأماء السأأأأأأأأعيد محمأأأأأأأأأود الس

اقأأأأأأأأي فأأأأأأأأى غصأأأأأأأأن الزيتأأأأأأأأون : دراسأأأأأأأأأة نقديأأأأأأأأة  لأأأأأأأأأ محمأأأأأأأأد عبأأأأأأأأأد الحلأأأأأأأأيم عبأأأأأأأأد اللأأأأأأأأه " . باشأأأأأأأأراف كأأأأأأأأأل مأأأأأأأأن د. رانيأأأأأأأأا جمأأأأأأأأال داود  أسأأأأأأأأأتاذ  الرو

لغأأأأأأأة العربيأأأأأأأة كليأأأأأأأة التربيأأأأأأأة دمنهأأأأأأأور مسأأأأأأأاعد قسأأأأأأأم اللغأأأأأأأة العربيأأأأأأأة بالكليأأأأأأأة . و د. صسأأأأأأأرا صأأأأأأأالح الأأأأأأأدين العأأأأأأأدوي أسأأأأأأأتاذ مسأأأأأأأاعد قسأأأأأأأم ال

. 

افقت اللجنة  القرار: و
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 رسالة الكلية :

إ و إقلتقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترقى إلى مستوى التميزز واببزداف  زج م زاد ا دال والعلزوم ابةسزاةية  يميزا اسزتةاداإ إلزى معزايير  زى سزوا العمزد محليزا

لقدرات العلمية و البحثية ألساتذتها ال ودة التعليمية و البحثية ، و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التكةولو ية ، و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و ا

، و تلبية احتيا زات الم تمز   فرصة لها لمتابعة ال ديد من العلوم و المعارف و الخبراتو طالبها ، و استخدام وسائد تعليمية حديثة ،و متابعة الخري ين، و إتاحة ال

ج ذاتحززد مالزكالت  ، و بةززاخ الالخصززية المصززرية و تةميزة قززيم اوةتمززاخ و المززواطةين مزن خززالد إ ززراخات تتسززم باوسزتقاللية و التعززاون و التقززويم الزز جالمسزاممة  زز،و

 والمستمر .
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 رؤية الكلية :

تتطل  الكلية إلى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية 

بأساتذتها  وتصد معتمدة تحتد مكاةة مرموقة بين ةظائرما

مستوى المةا سة محليأ و اقليميإا من خالد  لىوخري يها إ

برامج دراسية متميزة  ى مرحلتى الليساةس والدراسات 

 .  العليا تسهم  ى الرقى و التةمية المستدامة للم تم 

 القرار :    

افق مجلس الكلية .  و

 

افق  .9 افقة على تلجيل 2022/ 8/ 2الموضوع: خطاب مجلس قسم اللغة العربية  بجلسته المنعقدة يوم الثالثاء المو م بالمو

 "في بحث عنوانه :  الطالبة / أميرة نصر محمود سالم  للتلجيل لنيل درجة   الماجستير 
ُ
ة
َ
ِبئ وأ

َ أ
ِة  األ

َ
ِة الَحِديث َعَرِبيَّ

أ
اَيِة ال َو ِ

 ...ِفي الر 

ِء نظرية ا وأ
َ
ة ِفي ض ِديَّ

أ
ق
َ
اس"الِدَراَسة ن

َ
ِعك

أ
 باشراف كل من : ن

 أ. د. محمد محمود أبو علي أستاذ النقد والبالغة بالكلية •

 ةد. عصام لطفي وهبان مدرس النقد والبالغة المساعد  بالكلي •

افقت اللجنة  القرار: و

 القرار :    

افق مجلس الكلية .  و

 

افق  .3 افقة على تلجيل 2022/ 8/ 2الموضوع: خطاب مجلس قسم اللغة العربية  بجلسته المنعقدة يوم الثالثاء المو م بالمو

لشخصية الصعيدية في الطالبة / هيام عصام كمال دياب  للتلجيل لنيل درجة الماجستير في بحث عنوانه : " الصورة الذهنية ل

اية المصرية الحديثة والمعاصرة دراسة تحليلية في ضوء النقد االجتماعي . باشراف كل من :   الرو

 أد. محمد محمود أبو علي أستاذ النقد والبالغة بالكلية •

 د. مروة شحاته الشقرفي . أستاذ النقد والبالغة المساعد  بالكلية •

افقت اللجنة  القرار: و

    القرار : 

افق مجلس الكلية .  و

 

افق  .3 افقة على تلجيل 2022/ 8/ 2الموضوع: خطاب مجلس قسم اللغة العربية  بجلسته المنعقدة يوم الثالثاء المو م بالمو

اية  الطالبة / رانيا فايز محمد اللبودي للتلجيل لنيل درجة الماجستير في بحث عنوانه : " بواعث التنمر وانعكاساته في الرو

 حديثة والمعاصرة : دراسة موضوعية سيميائية . باشراف كل من :العربية ال

 أ. د. محمد محمود أبو علي أستاذ النقد والبالغة بالكلية

 د. عصام لطفي وهبان مدرس النقد والبالغة المساعد  بالكلية •

افقت اللجنة  القرار: و
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 رسالة الكلية :

إ و إقلتقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترقى إلى مستوى التميزز واببزداف  زج م زاد ا دال والعلزوم ابةسزاةية  يميزا اسزتةاداإ إلزى معزايير  زى سزوا العمزد محليزا

لقدرات العلمية و البحثية ألساتذتها ال ودة التعليمية و البحثية ، و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التكةولو ية ، و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و ا

، و تلبية احتيا زات الم تمز   فرصة لها لمتابعة ال ديد من العلوم و المعارف و الخبراتو طالبها ، و استخدام وسائد تعليمية حديثة ،و متابعة الخري ين، و إتاحة ال

ج ذاتحززد مالزكالت  ، و بةززاخ الالخصززية المصززرية و تةميزة قززيم اوةتمززاخ و المززواطةين مزن خززالد إ ززراخات تتسززم باوسزتقاللية و التعززاون و التقززويم الزز جالمسزاممة  زز،و

 والمستمر .
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 رؤية الكلية :

تتطل  الكلية إلى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية 

بأساتذتها  وتصد معتمدة تحتد مكاةة مرموقة بين ةظائرما

مستوى المةا سة محليأ و اقليميإا من خالد  لىوخري يها إ

برامج دراسية متميزة  ى مرحلتى الليساةس والدراسات 

 .  العليا تسهم  ى الرقى و التةمية المستدامة للم تم 

 القرار :    

افق مجلس الكلية .  و

 

افق الموضوع: خطاب مجلس قسم اللغة الع .8 افقة على اعتماد 2022/ 8/ 2ربية  بجلسته المنعقدة يوم الثالثاء المو م بالمو

نتيجة االمتحان التأهيلي لدرجة الدكتوراه من قسم اللغة العربية وآدابها،  وذلك أمام لجنة ثالثية من أساتذة قسم اللغة العربية 

 حمود أبوعلى ، وأ.د. أسماء شمس الدين ، للطالب اآلتى أسماؤهم :وآدابها ، وتتكون اللجنة من : أ.د. إيمان بركات ، أ.د. محمد م

 . أحمد عيد محمود زيدان 

 . ياسر محمود نور الدين 

افقت اللجنة  القرار: و

 القرار :    

افق مجلس الكلية .  و

 

افق  .5 افق2022/ 8/ 2الموضوع: خطاب مجلس قسم اللغة العربية  بجلسته المنعقدة يوم الثالثاء المو ة على منح م بالمو

الطالبة / عايدة عبد العزيز علي حسن درجة الماجستير في بحث عنوانه : " أثر قلق الموت فى شعر ابن خفاجى . باشراف كل من 

 أد. محمد محمود أبو علي وأد. مروة شحاته الشقرفي ، وذلك بعد أن أتمت الطالبة  التصويبات  .

افقت اللجنة  القرار: و

 القرار :    

افق مجلس   الكلية .و

 

افق  .11 افقة على منح 2022/ 8/ 2الموضوع: خطاب مجلس قسم اللغة العربية  بجلسته المنعقدة يوم الثالثاء المو م بالمو

الطالب / محمد ايمن عبدالسميع جوهر درجة الماجستير في بحث عنوانه : " الخطاب السردى عند انتصار عبدالمنعم طرائقه 

: أ. د. محمد عبدالحميد خليفة  و أ. د. محمد محمود أبو علي ، وذلك بعد أن أتم الطالب  وعناصره الفنية "  . باشراف كل من

 التصويبات والمالحظات   .

افقت اللجنة       القرار: و

 القرار :    

افق مجلس الكلية .  و
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 رسالة الكلية :

إ و إقلتقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترقى إلى مستوى التميزز واببزداف  زج م زاد ا دال والعلزوم ابةسزاةية  يميزا اسزتةاداإ إلزى معزايير  زى سزوا العمزد محليزا

لقدرات العلمية و البحثية ألساتذتها ال ودة التعليمية و البحثية ، و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التكةولو ية ، و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و ا

، و تلبية احتيا زات الم تمز   فرصة لها لمتابعة ال ديد من العلوم و المعارف و الخبراتو طالبها ، و استخدام وسائد تعليمية حديثة ،و متابعة الخري ين، و إتاحة ال

ج ذاتحززد مالزكالت  ، و بةززاخ الالخصززية المصززرية و تةميزة قززيم اوةتمززاخ و المززواطةين مزن خززالد إ ززراخات تتسززم باوسزتقاللية و التعززاون و التقززويم الزز جالمسزاممة  زز،و

 والمستمر .
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 رؤية الكلية :

تتطل  الكلية إلى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية 

بأساتذتها  وتصد معتمدة تحتد مكاةة مرموقة بين ةظائرما

مستوى المةا سة محليأ و اقليميإا من خالد  لىوخري يها إ

برامج دراسية متميزة  ى مرحلتى الليساةس والدراسات 

 .  العليا تسهم  ى الرقى و التةمية المستدامة للم تم 

 

افق  .11 افقة على تلجيل م با2022/ 8/ 2الموضوع: خطاب مجلس قسم اللغة العربية  بجلسته المنعقدة يوم الثالثاء المو لمو

ايات  الطالبة زينب سليمان إبراهيم هنيدي للتلجيل لنيل درجة   الماجستير في بحث عنوانه : "  الشخصية المأزومة في رو

 محمد المنس   قنديل " باشراف كل من أد. محمد عبد الحميد خليفة و أد. محمد محمود أبو علي .

افقت اللجنة  القرار: و

 القرار :    

افق مجل  س الكلية .و

 

افق  .10 افقة على تشكيل  2022/ 8/ 2الموضوع: خطاب مجلس قسم اللغة العربية  بجلسته المنعقدة يوم الثالثاء المو م بالمو

)البناء المسرحي بين لجنة الحكم والمناقشة للطالب / أحمدعيدمحمودزيدانالملجل  لنيل درجة الدكتوراة  في بحث عنوانه 

م لنيل درجة الدكتوراه في اآلداب ، تخص  )دراسات أدبية صالح عبد الصبور وعبد الرحم ِ
د 
َ
ن  الشرقاوي ؛ الرؤية واألداة( الُمق

م والمناقشة ِمنأ كل من :  
أ
 ونقدية( و تتكون لجنة الُحك

ا  ا ورئيس 
 
 أ. د. محمد السيد أحمد الدسوقي ، أستاذ النقد والبالغة ، كلية اآلداب ، جامعة طنطا           مناقش

ا        أ. 
 
 د. محمد عبد الحميد خليفة  ، أستاذ األدب العراي والنقد ، كلية التربية ، جامعة دمنهور       مناقش

ا       
 
 أ. د. محمد محمود عبد الحميد أبو علي ، أستاذ النقد والبالغة ، كلية اآلداب ، جامعة دمنهور   مشرف

ا       ، كلية اآلداب ، جامعة دمنهور              د. إيمان عبد السميع محمد ، مدرس النقد والبالغة
 
   مشرف

افقت اللجنة  القرار: و

 القرار :    

افق مجلس الكلية .  و

 

افق  .16 افقة على اعتماد 2022/ 8/ 2الموضوع: خطاب مجلس قسم اللغة العربية  بجلسته المنعقدة يوم الثالثاء المو م بالمو

 الماجستير والدكتوراه . نتيجة شعبة الدراسات اإلسالمية درجتى 

افقت اللجنة  القرار: و

 القرار :    

افق مجلس الكلية .  و
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 رسالة الكلية :

إ و إقلتقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترقى إلى مستوى التميزز واببزداف  زج م زاد ا دال والعلزوم ابةسزاةية  يميزا اسزتةاداإ إلزى معزايير  زى سزوا العمزد محليزا

لقدرات العلمية و البحثية ألساتذتها ال ودة التعليمية و البحثية ، و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التكةولو ية ، و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و ا

، و تلبية احتيا زات الم تمز   فرصة لها لمتابعة ال ديد من العلوم و المعارف و الخبراتو طالبها ، و استخدام وسائد تعليمية حديثة ،و متابعة الخري ين، و إتاحة ال

ج ذاتحززد مالزكالت  ، و بةززاخ الالخصززية المصززرية و تةميزة قززيم اوةتمززاخ و المززواطةين مزن خززالد إ ززراخات تتسززم باوسزتقاللية و التعززاون و التقززويم الزز جالمسزاممة  زز،و

 والمستمر .
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 رؤية الكلية :

تتطل  الكلية إلى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية 

بأساتذتها  وتصد معتمدة تحتد مكاةة مرموقة بين ةظائرما

مستوى المةا سة محليأ و اقليميإا من خالد  لىوخري يها إ

برامج دراسية متميزة  ى مرحلتى الليساةس والدراسات 

 .  العليا تسهم  ى الرقى و التةمية المستدامة للم تم 

افق  .14 افقة على تلجيل 2022/ 8/ 2الموضوع: خطاب مجلس قسم اللغة العربية  بجلسته المنعقدة يوم الثالثاء المو م بالمو

ل في موضوع بعنوان : )استراتي ِ
جية اإلعالم في القرآن الكريم ؛ المتحدث اإلعالمي الطالب /ياسر السعيد علي نور الدين الُمَلج 

 أنموذجا ؛ دراسة وصفية تحليلية( 

                أستاذ األدب والنقد ورئيس قسم اللغة العربية بكلية اآلداب جامعة دمنهور    أ.د/إيمان فؤاد بركات  

 جامعة دمنهور                          أ.د./محمد محمود أبو على          أستاذ النقد والبالغة  كلية اآلداب أ 

 .أستاذ األدب العراي المساعد قسم اللغة العربية بكلية اآلداب جامعة دمنهور د/أسماء محمود شمس الدين   أ 

افقت اللجنة   القرار: و

 القرار :    

افق مجلس الكلية .  و

افق الموضوع: خطاب مجلس قسم اللغة العربية  بجلسته المنعقدة يوم الثال .19 افقة على 2022/ 8/ 2ثاء المو م بالمو

الملجل في موضوع بعنوان : )اليجاج بن تشكيل لجنة الحكم والمناقشة للطالب/ تامر عبد القادر جاب الله عبد القادر 

اية األدبية والتاريخ ؛ دراسة نقدية( لنيل درجة الماجستير في اآلداب ، تخص  )دراسات أدبية  يوسف الثقفي بين الرو

م والمناقشة ِمنأ كل من :  ونقد
أ
 ية( و تتكون لجنة الُحك

ا ا ورئيس 
 
 أ.د. عبد الجواد شعبان الفحام، أستاذ األدب العراي  ، كلية دار العلوم ، جامعة المنيا               مناقش

ا                             أ. د. إبراهم محمد مرجونة ، أستاذ التاريخ اإلسالمي وحضارته                                    
 
 مشرف

 
 
 أ. د. محمد محمود عبد الحميد أبو علي ، أستاذ النقد والبالغة ، كلية اآلداب ، جامعة دمنهور              مشرفا

ا    أ. د. عبد الوهاب برانية ، أستاذ األدب والنقد المساعد ، كلية الدراسات اإلسالمية بنات دمنهور           
 
 مناقش

افقت اللجنة  القرار: و

 القرار :    

افق مجلس الكلية .  و

افيا:    موضوعات قسم الجغر

افيا بجلسته المنعقدة في تمام الساعة الحادية عشرة صباح يوم األثنين 4 افقة مجلس قسم الجغر . الموضوع: مو

اف م؛ على تشكيل لجنة الحكم والمناقشة للطالبة/ آية جابر عبد العزيز إبراهيم الملجلة لدرجة  2022/ 8/ 4ق أأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأالمو

افية المناخ التطبيقي".   الماجستير في موضوع )المناخ وأثره في االستهالك الماقي ملحاصيل الخضر غراي دلتا النيل "دراسة في جغر

 وتتكون اللجنة من :  

ا.أ.د/ سعيد محمد إسماعيل جبر  ا ورئيس 
 
 أستاذ الخضر بكلية الزراعة ونائب رئيس جامعة دمنهور األسبق مشرف
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 رسالة الكلية :

إ و إقلتقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترقى إلى مستوى التميزز واببزداف  زج م زاد ا دال والعلزوم ابةسزاةية  يميزا اسزتةاداإ إلزى معزايير  زى سزوا العمزد محليزا

لقدرات العلمية و البحثية ألساتذتها ال ودة التعليمية و البحثية ، و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التكةولو ية ، و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و ا

، و تلبية احتيا زات الم تمز   فرصة لها لمتابعة ال ديد من العلوم و المعارف و الخبراتو طالبها ، و استخدام وسائد تعليمية حديثة ،و متابعة الخري ين، و إتاحة ال

ج ذاتحززد مالزكالت  ، و بةززاخ الالخصززية المصززرية و تةميزة قززيم اوةتمززاخ و المززواطةين مزن خززالد إ ززراخات تتسززم باوسزتقاللية و التعززاون و التقززويم الزز جالمسزاممة  زز،و

 والمستمر .
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 رؤية الكلية :

تتطل  الكلية إلى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية 

بأساتذتها  وتصد معتمدة تحتد مكاةة مرموقة بين ةظائرما

مستوى المةا سة محليأ و اقليميإا من خالد  لىوخري يها إ

برامج دراسية متميزة  ى مرحلتى الليساةس والدراسات 

 .  العليا تسهم  ى الرقى و التةمية المستدامة للم تم 

ا. افيا السابق بكلية اآلداب جامعة القاهرة عضو  افية المناخ ورئيس قسم الجغر  أ.د/ شحاتة سيد أحمد طلبة أستاذ جغر

افيا االقتصادية ووكيل كلية اآلداب ا. أ.د/ محمد عبد القادر عبد الحميد أستاذ الجغر
 
 األسبق جامعة دمنهور مشرف

ا.
 
افيا الطبيعية وعميد كلية اآلداب األسبق جامعة دمنهور مشرف  أ.د/ ماجد محمد شعلة أستاذ الجغر

ا.  افية المناخ وعميد كلية الدراسات االفريقية جامعة القاهرة عضو   أ.د/ عطية محمود أحمد الطنطاوي أستاذ جغر

افقت اللجنة  القرار: و

 القرار :    

افق مجلس الكلية .  و

 

افيا بجلسته المنعقدة في تمام الساعة الحادية عشرة صباح يوم األثنين  .0 افقة مجلس قسم الجغر الموضوع: مو

اف يد إبراهيم م؛ على تشكيل لجنة لالختبار التأهيلي للدكتوراه الخاص بالسيد/ أحمد سعيد الس 2022/ 8/ 4ق أأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأالمو

 سعد المدرس المساعد بالقسم، على أن تكون على النحو التالي:

ا. -أ      افيا االقتصادية بالقسم عضو   أ.د/ محمد عبد القادر عبد الحميد أستاذ الجغر

ا. -ب      افيا البشرية بالقسم عضو   أ.د/ عبد العظيم أحمد عبد العظيم أستاذ الجغر

ا.  أ.د/ عالء الدين حسين -جأ      افيا االقتصادية المتفرغ بالقسم عضو   عزت شلب  أستاذ الجغر

افقت اللجنة  القرار: و

 القرار :    

افق مجلس الكلية .  و

 

 

 

 

افيا بجلسته المنعقدة في تمام الساعة الحادية عشرة صباح يوم األثنين  .3 افقة مجلس قسم الجغر الموضوع: مو

اف م؛ على تلجيل درجة الماجستير بنظام الساعات المعتمدة للطالبة/ أسماء أحمد ممدوح مرعي ،   2022/ 8/ 4ق أأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأالمو

 في موضوع "منطقة سيدي براني دراسة في الجيومورفولوجيا التطبيقية"، على أن تكون لجنة اإلشراف على النحو التالي:

ا.أ.د/ محمد عوض السمن  أستاذ  ا رئيسي 
 
افيا المناخية بالقسم مشرف  الجغر

ا 
 
ا مشارك

 
 أ.م.د/ محمود السيد شطا أستاذ الجيومورفولوجيا المساعد بكلية اآلداب جامعة اإلسكندرية مشرف

ا.    
 
ا مشارك

 
 د/ محمد محمود الشرقاوي مدرس الجيومورفولوجيا بالقسم مشرف
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 رسالة الكلية :

إ و إقلتقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترقى إلى مستوى التميزز واببزداف  زج م زاد ا دال والعلزوم ابةسزاةية  يميزا اسزتةاداإ إلزى معزايير  زى سزوا العمزد محليزا

لقدرات العلمية و البحثية ألساتذتها ال ودة التعليمية و البحثية ، و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التكةولو ية ، و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و ا

، و تلبية احتيا زات الم تمز   فرصة لها لمتابعة ال ديد من العلوم و المعارف و الخبراتو طالبها ، و استخدام وسائد تعليمية حديثة ،و متابعة الخري ين، و إتاحة ال

ج ذاتحززد مالزكالت  ، و بةززاخ الالخصززية المصززرية و تةميزة قززيم اوةتمززاخ و المززواطةين مزن خززالد إ ززراخات تتسززم باوسزتقاللية و التعززاون و التقززويم الزز جالمسزاممة  زز،و

 والمستمر .
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 رؤية الكلية :

تتطل  الكلية إلى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية 

بأساتذتها  وتصد معتمدة تحتد مكاةة مرموقة بين ةظائرما

مستوى المةا سة محليأ و اقليميإا من خالد  لىوخري يها إ

برامج دراسية متميزة  ى مرحلتى الليساةس والدراسات 

 .  العليا تسهم  ى الرقى و التةمية المستدامة للم تم 

افقت اللجنة  القرار: و

 القرار :    

افق مجلس   الكلية .و

 

افيا بجلسته المنعقدة في تمام الساعة الحادية عشرة صباح يوم األثنين 1 افقة مجلس قسم الجغر . الموضوع: مو

اف بد النب  عبد العزيز م؛ على تلجيل درجة الدكتوراه بنظام الساعات المعتمدة السيدة/ جيالن ع 2022/ 8/ 4ق أأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأالمو

جويدة عرقوب المدرس المساعد بالقسم في موضوع "مراكز اإلقامة السياحية على الساحل الغراي لخليج العقبة "دراسة في 

افية السياحة". على أن تكون لجنة اإلشراف على النحو التالي:  جغر

افيا االقتصادية ب        ا.أ.د/ محمد عبد القادر عبد الحميد أستاذ الجغر ا رئيسي 
 
 القسم مشرف

ا .      
 
ا مشارك

 
ا بالقسم مشرف  د/ هبة عزاز عبد الغن  الطويل مدرس 

افقت اللجنة  القرار: و

 القرار :    

افق مجلس الكلية .  و

 

افيا بجلسته المنعقدة في تمام الساعة الحادية عشرة صباح يوم األثنين  .3 افقة مجلس قسم الجغر الموضوع: مو

اف افية فصل الربيع  2022/ 8/ 4ق أأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأالمو  .  2024/2022م ،  على اعتماد نتيجة دبلوم المساحة ونظم المعلومات الجغر

افقت اللجنة  القرار: و

 القرار :    

افق مجلس الكلية .  و

 

 موضوعات قسم االجتماع:  

افقة مجلس قسم االجتماع   .1 افق الموضوع: مو م؛ على تلجيل  الخطة  2022/ 8/ 7بجلسته المنعقدة في يوم األحد المو

المقدمة من الطالبة / أسماء سعد الله فرج أبو الريش الستكمال متطلبات الحصول علي  درجة  الماجستير بنظام الساعات 

 في " تخص  علم االجتماع " تحت عنوان : " برامج الحماية االجتماعية وانعكا  –المعتمدة 
 
ساتها علي الفئات األقل دخال

 " تحت إشراف 2030الريف المصري "" دراسة تحليلية لمبادرتي تكافل وكرامة وحياة كريمة في ضوء رؤية مصر  

 جامعة دمنهور  -كلية اآلداب  –د. محمود عبد الحميد حمدي          أستاذ علم االجتماع المساعد المتفرغ  – 4
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 رسالة الكلية :

إ و إقلتقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترقى إلى مستوى التميزز واببزداف  زج م زاد ا دال والعلزوم ابةسزاةية  يميزا اسزتةاداإ إلزى معزايير  زى سزوا العمزد محليزا

لقدرات العلمية و البحثية ألساتذتها ال ودة التعليمية و البحثية ، و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التكةولو ية ، و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و ا

، و تلبية احتيا زات الم تمز   فرصة لها لمتابعة ال ديد من العلوم و المعارف و الخبراتو طالبها ، و استخدام وسائد تعليمية حديثة ،و متابعة الخري ين، و إتاحة ال

ج ذاتحززد مالزكالت  ، و بةززاخ الالخصززية المصززرية و تةميزة قززيم اوةتمززاخ و المززواطةين مزن خززالد إ ززراخات تتسززم باوسزتقاللية و التعززاون و التقززويم الزز جالمسزاممة  زز،و

 والمستمر .
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 رؤية الكلية :

تتطل  الكلية إلى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية 

بأساتذتها  وتصد معتمدة تحتد مكاةة مرموقة بين ةظائرما

مستوى المةا سة محليأ و اقليميإا من خالد  لىوخري يها إ

برامج دراسية متميزة  ى مرحلتى الليساةس والدراسات 

 .  العليا تسهم  ى الرقى و التةمية المستدامة للم تم 

 جامعة دمنهور  -كلية اآلداب   -أستاذ علم االجتماع المساعد                        د. إسالم فوزي أنس    – 2

 جامعة دمنهور  -كلية اآلداب   -مدرس علم االجتماع            د. أسماء إدريس الزغاري          – 3

افقت اللجنة  القرار: و

 القرار :    

افق مجلس الكلية .  و

 

افقة مجلس قسم اال  .0 افق الموضوع: مو م؛ على تلجيل  الخطة  2022/ 8/ 7جتماع  بجلسته المنعقدة في يوم األحد المو

المقدمة من الطالبة / شيماء عبد النب  عبد العزيز السماحي  الستكمال متطلبات الحصول علي  درجة  الماجستير بنظام 

اقع العالقات اال   –الساعات المعتمدة  جتماعية بين جماعات الجيره في السكن " تخص  علم االجتماع " تحت عنوان : " و

 االجتماعي "" دراسة  ميدانية بمحافظة البحيرة  " تحت إشراف 

 جامعة دمنهور  -كلية اآلداب  –د. حمدي علي أحمد      أستاذ علم االجتماع المساعد  – 4

 جامعة دمنهور  -كلية اآلداب   -د. سحر أحمد بلبع        مدرس علم االجتماع  – 2
افقت اللجنةالقر   ار: و

 القرار :    

افق مجلس الكلية .  و

 

 

 

 

 

افق  .6 افقة مجلس قسم االجتماع  بجلسته المنعقدة في يوم األحد المو م؛ على تلجيل  الخطة  2022/ 8/ 7الموضوع: مو

ساعات المقدمة من الطالبة / لمياء فتحي مصطفي الجندي  الستكمال متطلبات الحصول علي  درجة  الدكتوراه بنظام ال

" تخص  إعالم " تحت عنوان : " اتجاهات القائمين باالتصال نحو توظيف الذكاء االصطناعي في الححف   –المعتمدة 

 اإللكترونية "" دراسة  ميدانية في إطار النظرية الموحدة لقبول واستخدام التكنولوجيا " تحت إشراف

 جامعة دمنهور  -كلية اآلداب  – د. ناجي بدر إبراهيم     أستاذ علم االجتماع المساعد – 4

 جامعة دمنهور  -كلية اآلداب   -د. حارس أحمد هالل    مدرس الححافة واالعالم   – 2
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 رسالة الكلية :

إ و إقلتقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترقى إلى مستوى التميزز واببزداف  زج م زاد ا دال والعلزوم ابةسزاةية  يميزا اسزتةاداإ إلزى معزايير  زى سزوا العمزد محليزا

لقدرات العلمية و البحثية ألساتذتها ال ودة التعليمية و البحثية ، و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التكةولو ية ، و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و ا

، و تلبية احتيا زات الم تمز   فرصة لها لمتابعة ال ديد من العلوم و المعارف و الخبراتو طالبها ، و استخدام وسائد تعليمية حديثة ،و متابعة الخري ين، و إتاحة ال

ج ذاتحززد مالزكالت  ، و بةززاخ الالخصززية المصززرية و تةميزة قززيم اوةتمززاخ و المززواطةين مزن خززالد إ ززراخات تتسززم باوسزتقاللية و التعززاون و التقززويم الزز جالمسزاممة  زز،و

 والمستمر .
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 رؤية الكلية :

تتطل  الكلية إلى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية 

بأساتذتها  وتصد معتمدة تحتد مكاةة مرموقة بين ةظائرما

مستوى المةا سة محليأ و اقليميإا من خالد  لىوخري يها إ

برامج دراسية متميزة  ى مرحلتى الليساةس والدراسات 

 .  العليا تسهم  ى الرقى و التةمية المستدامة للم تم 

افقة املجلس على فتوى المستشار القانونى للجامعة ، رغم عدم وجود قرار وزارى بتفعيل  افقت اللجنة أسوة بمو القرار: و

 الجتماع الدراسات العليا شعبة اإلعالم داخل قسم ا

 القرار :    

افق مجلس الكلية ، مع تلجيل اعتراض كل من :  و

 وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب السيد أ.د/ ابراهيم محمد على مرجونة

 القائم بعمل رئيس مجلس قسم االجتماع السيدة الدكتورة/ نها عبدالمقصود غالى

 

افقة مجلس قسم االجتماع  بجلسته المنعقد .4 افق الموضوع: مو م؛ على تلجيل  الخطة  2022/ 8/ 7ة في يوم األحد المو

المقدمة من الطالب / محمد إسماعيل حسن بسيوني الستكمال متطلبات الحصول علي  درجة  الدكتوراه بنظام الساعات 

في  " تخص  علم االجتماع " تحت عنوان : " تعاطي املخدرات المستحدثة وتغير أنماط السلوك المنحرف  –المعتمدة 

 املجتمع المصري "" دراسة  تطبيقية في محافظة البحيرة   " تحت إشراف

 جامعة دمنهور  -كلية اآلداب  –د. محمود عبد الحميد حمدي    أستاذ علم االجتماع المساعد  – 4

 جامعة دمنهور  -كلية اآلداب   -د. خالد السيد شحاته             مدرس علم االجتماع   – 2

افقت   اللجنةالقرار: و

 القرار :    

افق مجلس الكلية .  و

 

 

 

 

افق  .9 افقة مجلس قسم االجتماع  بجلسته المنعقدة في يوم األحد المو م؛ على تلجيل  الخطة  2022/ 8/ 7الموضوع: مو

المقدمة من الطالب / محمد حسن أحمد جعفر الستكمال متطلبات الحصول علي  درجة  الدكتوراه بنظام الساعات 

" تخص  علم االجتماع "  تحت عنوان : " مخاطر الجرائم الرقمية وانعكاسها علي اآلمن السيبراني "  "  مصر   –المعتمدة 

    " تحت إشراف                                                     
 
 نموذجا

 جامعة دمنهور   -كلية اآلداب  –د. ناجي بدر إبراهيم                أستاذ علم االجتماع المساعد  – 4

 جامعة دمنهور  -كلية اآلداب   -مدرس علم االجتماع  حاته            د. خالد السيد ش – 2

افقت اللجنة  القرار: و
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 رسالة الكلية :

إ و إقلتقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترقى إلى مستوى التميزز واببزداف  زج م زاد ا دال والعلزوم ابةسزاةية  يميزا اسزتةاداإ إلزى معزايير  زى سزوا العمزد محليزا

لقدرات العلمية و البحثية ألساتذتها ال ودة التعليمية و البحثية ، و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التكةولو ية ، و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و ا

، و تلبية احتيا زات الم تمز   فرصة لها لمتابعة ال ديد من العلوم و المعارف و الخبراتو طالبها ، و استخدام وسائد تعليمية حديثة ،و متابعة الخري ين، و إتاحة ال

ج ذاتحززد مالزكالت  ، و بةززاخ الالخصززية المصززرية و تةميزة قززيم اوةتمززاخ و المززواطةين مزن خززالد إ ززراخات تتسززم باوسزتقاللية و التعززاون و التقززويم الزز جالمسزاممة  زز،و

 والمستمر .
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 رؤية الكلية :

تتطل  الكلية إلى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية 

بأساتذتها  وتصد معتمدة تحتد مكاةة مرموقة بين ةظائرما

مستوى المةا سة محليأ و اقليميإا من خالد  لىوخري يها إ

برامج دراسية متميزة  ى مرحلتى الليساةس والدراسات 

 .  العليا تسهم  ى الرقى و التةمية المستدامة للم تم 

 القرار :    

افق مجلس الكلية .  و

افق  .3 افقة مجلس قسم االجتماع  بجلسته المنعقدة في يوم األحد المو م؛ على تلجيل  الخطة  2022/ 8/ 7الموضوع: مو

المقدمة من الطالب / عادل عبد القادر مصطفي سليم الستكمال متطلبات الحصول علي  درجة  الدكتوراه بنظام 

" تخص  علم االجتماع " تحت عنوان : " ظاهرة التنمر اإللكتروني وانعكاساتها علي األمن االجتماعي   –الساعات المعتمدة 

 راففي املجتمع المصري : "  دراسة ميدانية  " تحت أش

 جامعة دمنهور  -كلية اآلداب  –د. حمدي علي أحمد                    أستاذ علم االجتماع المساعد  – 4

 جامعة دمنهور  -كلية اآلداب   -د. خالد السيد شحاته                   مدرس علم االجتماع   – 2

افقت اللجنة  القرار: و

 القرار :    

افق مجلس الكلية .  و

 الفلسفة :  موضوعات قسم 
الموضوع : خطاب قسم الفلسفة بشأن تلجيل السيدة/عزة عادل البلتاجي المدرس المساعد بالقسم لدرجة الدكتوراه  .4

 بنظام الساعات المعتمدة

 وأن 
 
القرار:يرد الموضوع لقسم الفلسفة لكتابة تقرير واض  بالمستندات عن حالة السيدة : عزة عادل بلتاجى وتطورها خصوصا

 .همةبالمقدمة م المذكرة
افق مجلس الكلية بناء  القرار :     افقة مجلس القسم  و  .على مو

 

  : المقترح المقدم من أ.هيثم المنشاوي الموظف بالدراسات العليا بشأن استمارة صالحية الرسالة
 
 ثامنا

 .القرار: إحالة األمر لوحدة ضمان الجودة لمزيد من الدراسة 

 القرار :    

افق مجلس الكل  ية على قرار اللجنة  .و

 

 -موضوعات دورية االنسانيات :

 خطاب السيد أ.د/ محمد محمود أبوعلى  المدير التنفيذى لدورية االنسانيات والذى يرجو فيه اآلتى : .4

تحديد مبلد موحد لنشر طالب الدراسات العليا)ماجستير ودكتوراه ( بحيث صشمل هذا المبلد مكافأة املحكمين ومبلد نشر  .4

 بأنه لن يكون للمشرف على الرسالة حق التحكيم . البحث
 
،علما

 
 الكترونيا
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 رسالة الكلية :

إ و إقلتقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترقى إلى مستوى التميزز واببزداف  زج م زاد ا دال والعلزوم ابةسزاةية  يميزا اسزتةاداإ إلزى معزايير  زى سزوا العمزد محليزا

لقدرات العلمية و البحثية ألساتذتها ال ودة التعليمية و البحثية ، و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التكةولو ية ، و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و ا

، و تلبية احتيا زات الم تمز   فرصة لها لمتابعة ال ديد من العلوم و المعارف و الخبراتو طالبها ، و استخدام وسائد تعليمية حديثة ،و متابعة الخري ين، و إتاحة ال

ج ذاتحززد مالزكالت  ، و بةززاخ الالخصززية المصززرية و تةميزة قززيم اوةتمززاخ و المززواطةين مزن خززالد إ ززراخات تتسززم باوسزتقاللية و التعززاون و التقززويم الزز جالمسزاممة  زز،و

 والمستمر .
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 رؤية الكلية :

تتطل  الكلية إلى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية 

بأساتذتها  وتصد معتمدة تحتد مكاةة مرموقة بين ةظائرما

مستوى المةا سة محليأ و اقليميإا من خالد  لىوخري يها إ

برامج دراسية متميزة  ى مرحلتى الليساةس والدراسات 

 .  العليا تسهم  ى الرقى و التةمية المستدامة للم تم 

أقترح أن يكون األمر على النحو التالى بالنسبة لطالب الدراسات العليا :     و

 مبلد التحكيم مبلد النشر الجهة

 ج لكل محكم 450 ج500 من  الداخل

 ج لكل محكم200 ج700 من الخارج

افقة مجلس الكلية  إلى الئحة الدورية قبل الطباعة النهائية .وسيتم إدراج هذ               ا البند حال مو

 

 

 اضافة محكمين جدد بااليميالت والتليفونات في كل التخصصات وخاصة اآلثار المصري واإلسالمى . .2

يية ال يقل كل منهما التنبيه على الباحثين في كل تخص  من ضرورة استهالل أبحاثهم بملخصين باللغة العربية واللغة االنجلي .3

 أو أحد أعضاء  450عن 
 
كلمة مع ضرورة وجود كلمات مفتاحية في نهاية كل ملخ  ، مع ضرورة اعتماد المشرف تحديدا

افقة رئيسية على النشر.  قسم اللغة االنجلييية ملخل  اللغة االنجلييية كمو

افقة على تغيير مواعيد نشر الدورية وعددها كل عام حيث  .1 اقتصرنا فى السابق على إصدار عددين فقط ،فأرجو أن يتم المو

أن تكون أراعة أعداد في العام ،ويتم تغيير مواعيد النشر من يناير ويوليو إلى أغسطس و دصسمبر وفبراير ومايو  على أن أبدأ فى 

افقة مجلس الكلية ، وذلك بعد مخاطبة القائمين على بنك المعرفة والتر  2022نشر عدد دصسمبر    قيم الدولى.بعد مو

اليتم قبول نشر أى باحث من باحثى الدراسات العليا بالكلية  فى دورية أخرى غير االنسانيات فال يوجد سبب من أى نوع  .5

  2022تجعله يتجاهل دورة الكلية وهى ال تقل مكانة و درجة عن أية دورية أخرى ، ويتم تنفيذ القرار بداية من شهر اغسطس 

افقة عليه اال اذا كان الباحث قد قام بنشر مستله من رسالته فى دورية ، و أى تشكيل بعد هذا ال تاريخ ال يتم المو

 االنسانيات بعد القيام باالجراءات المطلوبة .

، وذلك ألن كل الدوريات التى 40دوالرات للصفحه بدال من  6أقترح تخفيض ثمن نشر الصفحة للباحثين من خارج مصر إلى  .6

 للوصول بالدورية الى التنافسية  7إلى  5ار نشر الصفحه فيها لغير المصريين من تصدر فى مصر تتراوح أسع
 
دوالر  ، وحرصا

 اقترح تخفيض السعر لغير المصريين .

افقة على هذا البند من قبل فى مجلس   .7 معاملة الطالب السوريين معاملة الطالب المصريين في التحكيم والنشر وقد تم المو

 كلية سابق .
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 رسالة الكلية :

إ و إقلتقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترقى إلى مستوى التميزز واببزداف  زج م زاد ا دال والعلزوم ابةسزاةية  يميزا اسزتةاداإ إلزى معزايير  زى سزوا العمزد محليزا

لقدرات العلمية و البحثية ألساتذتها ال ودة التعليمية و البحثية ، و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التكةولو ية ، و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و ا

، و تلبية احتيا زات الم تمز   فرصة لها لمتابعة ال ديد من العلوم و المعارف و الخبراتو طالبها ، و استخدام وسائد تعليمية حديثة ،و متابعة الخري ين، و إتاحة ال

ج ذاتحززد مالزكالت  ، و بةززاخ الالخصززية المصززرية و تةميزة قززيم اوةتمززاخ و المززواطةين مزن خززالد إ ززراخات تتسززم باوسزتقاللية و التعززاون و التقززويم الزز جالمسزاممة  زز،و

 والمستمر .
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 رؤية الكلية :

تتطل  الكلية إلى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية 

بأساتذتها  وتصد معتمدة تحتد مكاةة مرموقة بين ةظائرما

مستوى المةا سة محليأ و اقليميإا من خالد  لىوخري يها إ

برامج دراسية متميزة  ى مرحلتى الليساةس والدراسات 

 .  العليا تسهم  ى الرقى و التةمية المستدامة للم تم 

حثين باقتصار دور املجلة على النشر االلكترونى فقط . على أن يلتيم الجميع بكل ما جاء فى الالئحة من إعالم البا .8

افقة على كل هذه البنود فى قرار تنفيذى من مجلس الكلية شهر أغسطس  وطيداع القرار بملف الدورية كسند  بنود،والمو

افقات .  لتنفيذ ما جاء به من مو

 القرار :

افق مجلس الكلي افقة على البند رقم ) ة على كل ما جاء بخطاب المدير و ( بخصوص 6التنفيذى لدورية االنسانيات و أكد على المو

لكل هذه  البنود لوكيل الكلية للدراسات العليا وللمدير التنفيذى للدورية   مقابل النشر لغير المصريين ، و يتم ارسال القرار التنفيذى

 الحسابات .و 

 نعقاد دائم املجلس في حالة ا. 

  الثالثةهذا وقد انتهى االجتماع الساعة 
 
 .   عصرا

 عميد الكلية                                                                                            
 

 
 

 .د/ محمد رفعت االمامأ                                                                                           


