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 رسالة الكلية :

إ و إقليميزا اسزتةاداإ إلزى معزايير وى التميزز واببزداف  زج م زاد ا دال والعلزوم ابةسزاةية تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترقى إلى مست  زى سزوا العمزد محليزا

تذتها لقدرات العلمية و البحثية ألساال 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   و طالبها ، و استخدام وسائد تعليمية حديثة ،و متابعة الخري ين، و إتاحة الفرصة لها لمتابعة ال ديد من العلوم و المعارف و الخبرات

ج تتسززم باوسزتقاللية و التعززاون و التقززويم الززذات حززد مالزكالت  ، و بةززاخ الالخصززية المصززرية و تةميزة قززيم اوةتمززاخ و المززواطةين مزن خززالد إ ززراخات 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  وخري يها إلى

برامج دراسية متميزة  ى مرحلتى الليساةس والدراسات 

 .  العليا تسهم  ى الرقى و التةمية المستدامة للم تم 

0202/0202 الجامعي للعام  لثثاال الكلية مجلس  

 23/22/0202 الموافق برععا ال  يوم المنعقد

********** 

 اجتمع مجلس الكلية في تمام الساعة        
 
عميد   محمد برفعت االمامبرئاسة السيد الستاذ الدكتوبر/  العاشرة والنصف صباحا

 :وبحضوبر كل من  الكلية 
 البيئة وتنمية املجتمع خدمة لشئون  الكلية وكيل                رأبوالنض السيد وفدى/ د2أ .2
  االنجليزية اللغة قسم مجلس برئيس  المليجى حلمى محمد ايمان/ د.أ .0
 والرومانية اليونانية والدبراسات اآلثابر قسم مجلس برئيس                     قاسم عبداملحسن عبير/ د.أ .3
 التابريخ قسم سمجل برئيس   مرجونة محمد ابراهيم/ د.أ .4
  العربية اللغة قسم مجلس برئيس                 بركات فؤاد ايمان/ د.أ .5
  الفلسفة قسم مجلس برئيس  اسماعيل محمد الله فضل/ د.أ .6
 القائم بعمل برئيس مجلس قسم اللغات الشرقية    د. محمد أحمد الفقى .7
  اآلثابر قسم مجلس برئيس بعمل القائم     عثمان سعيد أحمد/ د .8
افيا  محمد عبدالقادبر عبدالحميد أ.د/ .9  الستاذ بقسم الجغر
 الستاذ بقسم اللغة العربية    أ.د/ عمر شحاته محمد .22
  االنجليزية اللغة بقسم الستاذ  الزوكة خميس محمد ميراندا/ د.أ .22
 الستاذ بقسم اآلثابر والدبراسات اليونانية والرومانية   أ.د/ حنان خميس الشافعى  .20
 الستاذ المتفرغ بقسم التابريخ   صقرأ.د/ فايزة محمود  .23
 الستاذ المساعد بقسم اللغة العربية  د/ أسما  محمود شمس الدين .24
 المدير التنفيذى لوحدة ضمان الجودة بالكلية   أبوعلى محمود محمد/ د.أ .25
  االلكترونية الخدمات وحدة مدير                 حميدة عطية أحمد/ د .26
 : من كل دعوة وتم
افياالستاذ    عوض السمنىمحمد  /دأ. .2  بقسم الجغر
 : الحضوبر  عن اعتذبر وقد
 شئون التعليم والطالب ةقائم بعمل وكال الكلية للدبراسات العليا والبحوث ووكيل        أ.د/ سماح محمد الصاوى  .2
 الستاذ المتفرغ بقسم الفلسفة   أ.د/ ميالد زكى غالى .0
 تابريخال بقسم مدبرسال                    ماهر محمد أبوالسعيد/ د .3
  الكلية أمين                  لحوتي حلمى الوليد خالد/ السيد .4
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 االجتماع  عميد الكلية  محمد برفعت االمام افتتح السيد أ.د/  

 . الحضوبر عميد الكلية وبرئيس املجلس  بجميع السادة   محمد برفعت االمامفي بداية االجتماع برحب السيد أ.د/  -

التهنئة بمناسبة قرب حلول المولد النبوى  املجلسالدكتوبر/ محمد برفعت االمام  عميد الكلية وبرئيس  السيد الستاذم دق -

 .الله علينا وعلى الجميع بالخير والبركة   هالشريف اعاد

 ملئ  0202/0200للعام الجامعى وبد  الفصل الدبراس ى الول كات بمناسبة عودة الدبراسة يا قدم التبر كم -
 
جعله الله عاما

 لخيرات لكل ابنائنا الطالب.با

افر الشكر والتقدير للسيد الستاذ الدكتوبر/ عبيد صالح  برئيس جامعة دمنهوبر على الجهد المبذول لرفعة  - كما قدم و

ويتمنى املجلس الجامعة والملموس بانشا  كلية الهندسة وكلية الطب والمستشفى الجامعى و مستشفى وادى النطرون 

 رقى .لسيادته دوام التقدم وال

كما تقدم بالتهنئة للسيد أ.د.م/ محمد الفقي  لصدوبر قرابر السيد أ.د/ برئيس الجامعة لقيامه بعمل برئيس مجلس قسم  -

 اللغات الشرقية و آدابها .

لحضوبره املجلس لحين صدوبر قرابر السيد أ.د/ برئيس الجامعة بتوليه برئاسة كما برحب بالسيد أ.د/ محمد عوض السمنى  -

افيا  . مجلس قسم الجغر

 -أوال : موضوعات اإلحاطة و التصديق :
رحت في مجلس الجامعة،  .2

 
 الموضوعات التى ط

 التصديق على محضر مجلس الكلية السابق . .0

 القرابر :    

السيد أ.د/ عميد الكلية بشأن جرد قاعة االيراسموس ومعمل اللغات و القاعات المغلقة بجميع إعادة تشكيل قرابرات  .2

 االدوابر .
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 ضوعات وحدة ضمان الجودة :ثانيا:   مو 
 

: 
 
 التصديق على محضر الجلسة السابقة . أوال

 القرابر : تم التصديق .    

 القرابر :

. 
 
 أحيط مجلس الكلية علما

 

ا :  بخصوص شكر د. احمد خميس شتية لما تقدم به من أعمال في الدوبرة السابقة وكذلك شكر كل أعضا  مجلس إدابرة وحدة ثاني 

 ضمان الجودة.

لما تقدم به من أعمال في الدوبرة السابقة ، وكذلك شكر كل القرابر : يتقدم املجلس بالشكر والتقدير للسيد الدكتوبر أحمد شتية     

 أعضا  مجلس إدابرة وحدة ضمان الجودة.

 القرابر :

. 
 
 أحيط مجلس الكلية علما

 

ا
 
امعة.)مرفق استمابرة مراجعة توفر أدلة وشواهد الجودة في بيان مدي جاهزية الوحدة والبرامج لزيابرة مركز ضمان الجودة بالج:  ثالث

 القسام + أستمابرة مراجعة وحدة الجودة(.

 القرابر : مخاطبة القسام العلمية باستمابرة مراجعة وشواهد الجودة فى القسام وكتابة تقرير وبرفعه لوحدة ضمان الجودة .  

 القرابر :

. 
 
 أحيط مجلس الكلية علما

 

 

 



    

                                                                                                                                              
       Damanhur universityجامعة دمنهور                                                                                                                         
          Faculty of Art                                                  كلية اآلداب                                                                              
                                                        

 

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

 رسالة الكلية :

إ و إقليميزا اسزتةاداإ إلزى معزايير وى التميزز واببزداف  زج م زاد ا دال والعلزوم ابةسزاةية تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترقى إلى مست  زى سزوا العمزد محليزا

تذتها لقدرات العلمية و البحثية ألساال 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   و طالبها ، و استخدام وسائد تعليمية حديثة ،و متابعة الخري ين، و إتاحة الفرصة لها لمتابعة ال ديد من العلوم و المعارف و الخبرات

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

 والمستمر .

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

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

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

 

 رؤية الكلية :

تتطل  الكلية إلى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية 
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 اجعة توفر أدلة وشواهد الجودة بالقساماستمابرة مر 

 المعيابر م
افر  دبرجة التو

 مالحظات منعدم ضعيف متوسط مرتفع
      يوجد بالقسم برؤية وبرسالة معتمدة ومعلنة 2
يوجد بالقسم أهداف إستراتيجية وسياسات تعليمية معلنة  0

 ومعتمدة.
     

ضعف يوجد بالقسم خطة تحسين حديثة ومعتمدة لنقاط ال 3
 بالقسم.

     

لمرحلة  NARSيوجد بالقسم معايير أكاديمية قياسية  4
 لمرحلة الدبراسات العليا. ARSالبكالوبريوس و

     

يوجد بالقسم توصيفات للبرامج الدبراسية بمرحلة البكالوبريوس  5
 ومرحلة الدبراسات العليا.

     

يوجد بالقسم تقابرير حديثة ومنتظمة لبرامج مرحلة  6
 وبريوس ومرحلة الدبراسات العليا.البكال

     

      يوجد بالقسم ملف تعليمي لكل برنامج ولكل مقربر. 7
      يوجد بالقسم منسق لكل برنامج وكل مقربر. 8
      يوجد بالقسم خطة لوبرش العمل والتدبريب. 9
      يوجد بالقسم خطة للندوات والمؤتمر السنوي. 22
      ة املجتمعية وخدمة البيئة.يوجد بالقسم خطة للمشابرك 22
      يوجد بالقسم ميثاق لخالقيات المهنة وحقوق الملكية الفكرية. 20
يوجد بالقسم استبيانات لتقييم الدا  وقياس برضا الطالب  23

 وأعضا  هيئة التدبريس.
     

      توجد بالقسم مواصفات لجودة الكتاب والمذكرات الجامعية. 24
سم مواصفات لجودة الوبرقة االمتحانية وضوابط توجد بالق 25

 لالمتحانات الشفهية والعملية والتدبريب الميداني.
     

يوجد بالقسم سياسة واضحة للتظلمات والعدالة وتكافؤ  26
 الفرصة وأعضا  هيئة التدبريس.

     

يوجد بالقسم قواعد للمسائلة واملحاسبية للطالب وأعضا   27
 هيئة التدبريس.

     

يوجد بالقسم سياسة معتمدة لمتابعة االلتزام والحضوبر  28
 والغياب.

     

      يوجد بالقسم تقرير ذاتي سنوي. 29
      يوجد بالقسم دليل لبحوث الماجستير والدكتوبراة. 02
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      يتضمن مجلس القسم كل شهر موضوعات عن الجودة. 02
      بالكلية للقسم.توجد متابعة ودعم فني من وحدة ضمان الجودة  00

ا :  بخصوص تحديد منسقي الجودة بالقسام العلمية ) أبرسل قسم الفلسفة فقط (. برابع 

افاة وحدة ضمان الجودة بأسما  السادة منسقي الجودة       وإعادة مخاطبة القسام بضروبرة سرعة مو
 
القرابر : أحيط املجلس علما

 القرابر :

. 
 
 أحيط مجلس الكلية علما

 

  
 
 بخصوص تحديد القسام العلمية لمرشدي الدعم الطالعي للفرق البرععة والمرشد العام للقسم.:  خامسا

 ، وإعادة مخاطبة القسام العلمية لضروبرة برفع أسما  بأسما  السادة منسقي الجودة  .     
 
 القرابر: أحيط املجلس علما

 القرابر :

. 
 
 أحيط مجلس الكلية علما

 

 : 
 
 . 0202/0200يف المقربرات الدبراسية/ االلكترونية الفصل الدبراس ي الول بخصوص تسليم توصسادسا

افاتنا بتوصيفات المقربرات   . القرابر : لم يسلم سوي قسم اللغة اإلنجليزية ، مع إعادة مخاطبة القسام العلمية لمو

 القرابر :

. 
 
 أحيط مجلس الكلية علما

 

 

 : 
 
 بخصوص قياس مدي جاهزية مدبرجات وقاعات الدبراسة بالكلية للعام الجامعي الجديد.تاسعا

 القرابر: ضروبرة مراجعة المر مع إدابرة الكلية  .    

 القرابر :

. 
 
 أحيط مجلس الكلية علما

 



    

                                                                                                                                              
       Damanhur universityجامعة دمنهور                                                                                                                         
          Faculty of Art                                                  كلية اآلداب                                                                              
                                                        

 

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

 رسالة الكلية :

إ و إقليميزا اسزتةاداإ إلزى معزايير وى التميزز واببزداف  زج م زاد ا دال والعلزوم ابةسزاةية تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترقى إلى مست  زى سزوا العمزد محليزا

تذتها لقدرات العلمية و البحثية ألساال 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   و طالبها ، و استخدام وسائد تعليمية حديثة ،و متابعة الخري ين، و إتاحة الفرصة لها لمتابعة ال ديد من العلوم و المعارف و الخبرات

ج تتسززم باوسزتقاللية و التعززاون و التقززويم الززذات حززد مالزكالت  ، و بةززاخ الالخصززية المصززرية و تةميزة قززيم اوةتمززاخ و المززواطةين مزن خززالد إ ززراخات 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  وخري يها إلى

برامج دراسية متميزة  ى مرحلتى الليساةس والدراسات 

 .  العليا تسهم  ى الرقى و التةمية المستدامة للم تم 

  : 
 
بنظام االبرشاد االكاديمي وحقوقهم  بخصوص توجيه القسام العلمية لعقد محاضرات تعريفية للطالب الجدد وتعريفهمعاشرا

اقع لوائح التأديب، على أن تقوم االقسام بتوثيق اللقا ات وإبرسالها لوحدة  الكاديمية وواجباتهم، وكذلك الئحة الجزا ات من و

 ضمان الجودة .

ملحاضرات االلكترونية أو بعقد مجموعة دوبرات تعريفية مرة أخري عن ا  ITالقرابر : قيام وحدة ضمان الجودة بالتنسيق مع وحدة  

 إعادة بث املحاضرات التعريفية للعام الماض ي . 

 القرابر :

. 
 
 أحيط مجلس الكلية علما

 

 

 

 حادي عشر : بخصوص إعداد فايالت جديدة لزيابرة مركز ضمان الجودة  بمعرفة أ. كمال صالح.

 ، وجابري إعداد ملفات الزيابرة 
 
 القرابر :   أحيط املجلس علما

 القرابر :

 .أ
 
 حيط مجلس الكلية علما

 

 بخصوص تقسيم أيام الحضوبر على أعضا  مجلس إدابرة وحدة ضمان الجودة.ثاني عشر : 

افق املجلس على أن يكون أيام حضوبر الفريق التنفيذي لوحدة ضمان الجودة بالتناوب على النحو اآلتي  القرابر :   و

 عضو الفريق اإلدابري  عضو مجلس اإلدابرة  اليوم

ـــ .د. محمد محمود أبوعلىأ السبت  ـــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ــ  ـ

 أ.على ثابت أ.م.د. عصام كمال المصري  الحد 

 أ.على ثابت  د. محمد عبده بدبر الدين الثنين

 أ. على ثابت / أ.كمال فرج د. إبراهيم مصطفي شعبان الثالثا  
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 رؤية الكلية :

تتطل  الكلية إلى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية 
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 .  العليا تسهم  ى الرقى و التةمية المستدامة للم تم 

 أ. كمال فرج صالح  د. إسالم فوزي أنس  البرععا  

 أ. كمال فرج صالح أ.د. محمد محمود أبوعلى  الخميس 

 القرابر :

. 
 
 أحيط مجلس الكلية علما

 

 

 

 
على الموابرد البشرية بالقسام العلمية بالكلية كمحوبر مهم فى تطبيق الئحة  NORMSبخصوص مدي انطباق معايير  ثالث عشر :

 الساعات المعتمدة . 

البشرية بالقسام العلمية لمتطلبات اللوائح بالكلية  ابردة من وحدة ضمان الجودة لمراجعة مدي مالئمة المو تشكيل لجن القرابر :
 بنظام الساعات المعتمدة وتتكون من :

 . د.عصام كمال المصري  3. د.إبراهيم مصطفي شعبان 0.أ.د.محمد محمود أبوعلى   2

 القرابر :

. 
 
 أحيط مجلس الكلية علما

 

 خصوص تفعيل مكتب الخريجين بالكلية برابع عشر : ب

 لمكتب الخريجين على أن يقوم المكتب بشكل عاجل بعمل اآلتى : 
 
 القرابر : ترشيح السيد الدكتوبر / محمد عبده بدبر الدين منسقا

 إنشا  قاعدة بيانات للخريجين بالكلية . .1

 تفعيل صفحة على الموقع اإللكتروني بخدمات الخريجين وبياناتهم . .0

لالستفادة من الخريجين فى النشطة العلمية والتدبريسية واستطالعات الرأي لقياس جودة وكفا ة  وضع خطة .6
 الخريجين . 

 القرابر :

. 
 
 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
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برامج دراسية متميزة  ى مرحلتى الليساةس والدراسات 

 .  العليا تسهم  ى الرقى و التةمية المستدامة للم تم 

 خامس عشر : بخصوص وضع آلية مراجعة تصحيح الوبرقة اإللكترونية .

 المراجعةالقرابر : تكليف السيد الدكتوبر / إبراهيم مصطفى شعبان بوضع آلية 

 القرابر :

. 
 
 أحيط مجلس الكلية علما

بخصوص تفعيل وحدة إدابرة الزمات بالكلية ومتابعتها للتصدي لفيروس كوبرونا والتأكيد على االجرا ات االحترازية سادس عشر : 
 وضروبرة تعقيم الكلية وقاعات املحاضرات مع بد  الفصل الدبراس ي الول.

ابرة الكلية  وبرفع المر للسيد الستاذ الدكتوبر وفدي أبوالنضر وكيل الكلية لخدمة املجتمع ضروبرة مراجعة المر مع إد القرابر :
 وتنمية البيئة

 القرابر :

. 
 
 أحيط مجلس الكلية علما

 

:   موضوعات  وحدة تكنولوجيا المعلومات 
 
 : ITثالثا

 

ـــة : ـــة الرقميـ ـــة  أوال  : بشــــأن المكتبـ ــاة أن العمــــل بالمكتبـ ـــو النجــ ـــاني أبـ ــاد / هـ ــا يتعلــــق بت ــــجيل الكتـــــب أفــ ــير بشــــكل جيــــد  فيمــ ـــة  يســ الرقميـ

المهداة إلى المكتبة ، وأنه وضع خطة لرفع ملخصات برسائل الماجستير والدكتوبراة علـى المكتبـة الرقميـة ، وقـد طالـب د/ أحمـد عطيـة 

ادة منهـــا ونشـــره علـــى الموقـــع لتعريـــف الطـــالب بالمكتبـــة الرقميـــة وكيفيـــة االســـتف -بالتنســـيق مـــع أ/ كيـــرلس ســـامي-بعمـــل فيـــديو توضـــي ي 

علــى اســتكمال  برفــع ملخصــات برســائل الماجســتير والــدكتوبراة ، وقــد  -هــذا الشــهر-الرســمي للكليــة ، كمــا طالــب المــدير التنفيــذي بــالتركيز 

 على القل جهازين كومبيوتر حديثين  إلنجاز العمل بسرعة وبدقة. –أفاد أ/ هاني أبو النجاة أنه يحتاج 

 القرابر :

 .أحيط م
 
 جلس الكلية علما

 

 

أفــاد الســـيد الـــدكتوبر أحمـــد عطيـــة أنـــه فــي االجتمـــاع الخيـــر لمركـــز تكنولوجيـــا المعلومـــات  بشـــأن نظـــام الفـــابروق للشـــؤون الماليـــة ::   ثالثــا

بـه ،  بالجامعة تم التواصل مع جامعة المنصوبرة المنتجة للبرنامج بشـأن التـدبريب علـى كـل جوانبـه تالفيـا لوخطـا  والمشـكالت الخاصـة
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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  وخري يها إلى

برامج دراسية متميزة  ى مرحلتى الليساةس والدراسات 

 .  العليا تسهم  ى الرقى و التةمية المستدامة للم تم 

وبالفعـــل يـــتم اآلن تـــدبريب عـــدد مـــن مهندســـ ي تكنولوجيـــا المعلومـــات بالجامعـــة علـــى البرنـــامج تمهيـــدا لتـــدبريب مســـؤولي الماليـــات بكليـــات 

 بأنها على استعداد للتدبريب على البرنامج في أقرب وقت ممكن.عطا الجامعة املختلفة ، وقد أفادت أ/ شهيرة 

 القرابر :

. 
 
 أحيط مجلس الكلية علما

 

طالـب الــدكتوبر أحمـد عطيـة أســتاذ / طـابرق أبـو قمـر مســئول التـدبريب بعقـد جلســات برابعـا : بشـأن التـدبريب علــى تكنولوجيـا المعلومـات : 

أ. د/ سـماح الصـاوي وكيلـة الكليـة لشـؤون التعلـيم والطـالب مـع مـوافي شـؤون الطـالب بالكليـة للوقـوف علـى مـدى  -بعـد اسـتئذان-عمـل

تحول الرقمي ، وبرفع تقرير عنهم تمهيدا الختيابر أفضل العناصـر مـنهم لتـدبري هم فـوبرا ثـم وضـع خطـة لتـدبريب مستواهم وخبرتهم في مجال ال

قمر بأنــه سـيبدأ فــوبرا العمـل وبرفــع وقــد برد أ/ طـابرق أبـو جميـع مـوافي شــؤون الطـالب والكليــة كلهـا علـى التحــول الرقمـي وكيفيــة تطبيقـه ، 

 تقرير بذلك.

 القرابر :

 
 
 . أحيط مجلس الكلية علما

 

 باالتى Portalخامسا : بشأن البوابة اإللكترونية أفاد أ/ كيرلس سامي  مسئول وحدة  

 تم فتح الموقع االلكترونى لتقديم الطالب المستجدين طالب المرحلة الولى والثانية والثالثة وذلك من خالل الموقع الرسمى .  -

خـالل الموقـع الرسـمى وعمـل فيـديو يوضـح خطـوات التقـديم اإللكترونـى  تم نشر خطوات التقديم اإللكترونى للطـالب المسـتجدين مـن -

 للكلية 

اقـع  - طالــب طبقـا لمــا حددتــة ادابرة الكليـة وذلــك مــن  252تـم تقســيم مواعيـد التقــديم الــوبرقى للطـالب وايضــا مواعيـد الكشــف الط ــى بو

 خالل الوقع اإللكترونى 

فصــولين والمعــاقين والتحــويالت الوبرقيــة وتغييــر الدبراســة وذلــك مــن خــالل الموقــع تــم فــتح التقــديم االلكترونــى لطــالب نقــل القيــد والم -

 االلكترونى للكلية

تــم عمــل صــفحة علـــى الموقــع الرســمى للكليـــة تحتــوى علــى نبـــذة مختصــرة عــن كــل قســـم موجــود بالكليــة وذلـــك لتعريــف الطــالب الجـــدد -
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 رسالة الكلية :

إ و إقليميزا اسزتةاداإ إلزى معزايير وى التميزز واببزداف  زج م زاد ا دال والعلزوم ابةسزاةية تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترقى إلى مست  زى سزوا العمزد محليزا

تذتها لقدرات العلمية و البحثية ألساال 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   و طالبها ، و استخدام وسائد تعليمية حديثة ،و متابعة الخري ين، و إتاحة الفرصة لها لمتابعة ال ديد من العلوم و المعارف و الخبرات

ج تتسززم باوسزتقاللية و التعززاون و التقززويم الززذات حززد مالزكالت  ، و بةززاخ الالخصززية المصززرية و تةميزة قززيم اوةتمززاخ و المززواطةين مزن خززالد إ ززراخات 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  وخري يها إلى

برامج دراسية متميزة  ى مرحلتى الليساةس والدراسات 

 .  العليا تسهم  ى الرقى و التةمية المستدامة للم تم 

لجميـــع أقســـام الكليـــة مـــن خـــالل الموقـــع الرســـمى  0202/0200تـــم نشـــر جـــدول محاضـــرات الفصـــل الدبراســـ ي الول مـــن العـــام الجـــامعى  -

 للكلية .

تـم نشـر فيــديو للطـالب يوضـح االجــرا ات االحترازيـة الواجـب اتباعهــا  –تحـت عنـوان لصــحتك ومـحة مـن حولــك اتبـع التعليمـات االتيــة  -

 العام الدبراس ي الجديد. وذلك بمناسبة بد 

استمرابر الوحدة فى تنظيم كافة االجتماعات ووبرش العمل اون الين وذلك لجميع اجتماعات اللجان ومجالس القسام ومجلس الكلية  -

 ووحدة ضمان الجودة  .

الخاصة بالطالب  استمرابر الوحدة فى  تقديم الدعم الفنى لجميع الطالب فيما يخص مشاكل اإليميل الجامعى واالستفسابرات -

 المستجدين وذلك على مدابر الساعة وذلك من خالل الصفحة الرسمية للكلية .

 عـبر اإليمـيالت الكاديـمية للـسادة أعـضا  هـيئة-قـامـت الـوحدة في خالل شهـرسبتميربـإبرسال -

 ما يلي :  -التدبريس 

 محضر مجلس الكلية . -أ

 م.0202وبردعوة مجلس الكلية ، وجدول العمال لشهر أكت -ب

 دعوات مجالس القسام لبعض القسام العلمية بالكليةومحاضر اللجان. -ج

 االستدعا ات الخاصة بمكتب تحقيقات السادة أعضا  هيئة التدبريس. -د

 جميع الخبابر التى تنشر على الموقع الرسمي ترسل ن خة منها على البريداإللكتروني. -ه

زيـابرة ، كمـا بلـد عـدد القـرا ات لموقـع الكليـة مـا  ستة ماليين وثالثمائـةألف   زيد عنسجل الموقع الرسمي للكلية حتى اليوم ما ي -

 قرا ة للموضوعات المنشوبرة على الموقع. وخمسين ألف مليون وتسعمائة  يزيد عن

 القرابر :
 
 . أحيط مجلس الكلية علما

 : 
 
 .وضع سقف للقبول بالقسام العلمية للطالب المستجدين الموضوع :  سادسا

 قرابر :ال

افق مجلس الكلية على أن يكون سقف القبول باالقسام العلمية  عدا قسم اللغة االنجليزية الذي طالب لكل قسم علمى  422و

 . 0202/0202طالب وفقا لوعلى في دبرجة اللغة االنجليزية ثم الثانوية العام للعام الجامعى  352طالب بأن يكون عدده 

 

 : موضوعات شئون هيئة الت
 
 دبريس  :برابعا
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 .بالكلية الموضوع : برئاسة مجلس قسم االجتماع   .2

 القرابر :

افق مجلس الكلية على برئاسة السيد الستاذ الدكتوبر/ محمد برفعت االمام ملجلس قسم االجتماع  من الجلسة القادمة  و
 
 اعتبابرا

 السيدة أ.د.م/ نها عبدالمقصود غالى لتسيير أعمال مجلس القسم  , رشيحمع ت

 

وهم :  د. نهى عبدالرحمن و موقف بعض السادة أعضا  هيئة التدبريس بقسم اآلثابر والدبراسات اليونانية والرومانية  :  الموضوع .0

د. شيرويت فضل و د. هالة عبدالرحمن المطالبين باعادة تفعيل  قسم الدبراسات اليونانية والالتينية المعلق  منذ العام 

 . 0227/0228الجامعى  

 القرابر :

 أحيط مجل
 
 ههو علي كمالهذا يبقى الوضع ، و تفعيل القسم  صلم يرد حتى اآلن برد من الجامعة بخصو حيث س الكلية علما

برد مجلس وبرود كأعضا   بمجلس قسم اآلثابر والدبراسات اليونانية والرومانية  لهم كل الحقوق وعليهم كل الواجبات لحين 
  .الجامعة

 

 
( اعضا  هيئة 0مشرف العام على قسم برعاية الشباب بالكلية بشأت ترشيح عدد )المذكرة المقدمة من السيد / برضا خليف ال .3

 . 0202/0200تدبريس لعضوية مجلس ادابرة صندوق التكافل االجتماعى  للعام الجامعى 
افق مجلس الكلية على اختيابر كل من :القرابر :  و

افيا   السيد أ.د/ محمد عبدالقادبر عبدالحميد  -  الستاذ بقسم الجغر
 الستاذ المتفرغ بقسم الفلسفة .  أ.د/ فضل الله محمد اسماعيل   السيد -
 
 

 : موضوعات شئون الطالب  :
 
 خامسا

 
 : التصديق على محضر الجلسة السابقة :

 
 أوال

 القرابر  : تم التصديق 

 .القرابر :
 
 أحيط مجلس الكلية علما
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 : موضوعات وحدات الجودة 
 
 والقياس والتقويم  : -  MIS   -ثانيا

 فيما يتعلق بوحدة الجودة  : يرفع املحضر ملجلس الكلية . .1

 : يرفع املحضر ملجلس الكلية. MISفيما يتعلق بوحدة  .0

 يرفع املحضر ملجلس الكلية . فيما يتعلق بوحدة القياس والتقويم :  .6

 القرابر :

. 
 
 أحيط مجلس الكلية علما

 

ا: امتحانات دوبر سبتمبر:
 
 ثالث

 

ــابر  .4 بشــــأن االطمئنــــان علــــى ســــير االمتحانــــات وأعمــــال التصــــحيح بكــــونترول الفرقــــة الرابعــــة   دوبر ســــبتمبر الموضــــوع: كتــــاب قســــم اآلثــ

 -برئيس كونترول الفرقـة الرابعـة، والسـيدة الـدكتوبرة/ ناديـة النـويهي -  ويتقدم املجلس بالشكر للسيد الدكتوبر/ صابر صادق0202

 المتحانات.عضو الكونترول؛ وذلك لما بذلوه من مجهود كبير طيلة فترة ا

ا.  القرابر: أحيطت اللجنة علم 

 القرابر :

. 
 
 أحيط مجلس الكلية علما

ا: الُمقربرات الدبراسية والفعاليات الُمتعلقة بها:  برابع 
بشــأن إعــادة توزيــع المقــربرات التاليــة لقيــام  0/22/0202الموضــوع: كتــاب مجلــس قســم اللغــة اإلنجليزيــة بجلســته الُمنعقــدة بتــابريخ  .9

 ويكون التعديل كالتالي: 0200-0202يكل بأجازة برعاية طفل في الفصل الول العام الجامعي الزميلة د. هند ه

 الفصل الول:

 ترجمة الفرقة الثانية أدب ولغة: ا.م.د. ناجي برشوان

 نثر ونقد الفرقة الثالثة أدب: د. عمرو الشريف

 مشروع بحث الفرقة الثالثة لغة: د. ابراهيم صالح

افقت اللجنة.  القرابر: و

 القرابر :

افق مجلس الكلية.  و

 

ا لعــــودة  .3 الموضــــوع: كتــــاب قســــم اآلثــــابر بخصــــوص تعــــديل توزيــــع الُمقــــربرات الدبراســــية بشــــعبة اآلثــــابر المصــــرية القديمــــة؛ وذلــــك نظــــر 

 .23/9/0202الزميلين أ.م.د/ أيمن محمد سالم، أ.م.د/ حماده منس ي عاشوبر، واستالمهم العمل بتابريخ 

افقت اللجنة.  القرابر: و
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 بر :القرا

افق مجلس الكلية.  و

 

افقــة علــى تكليــف د/ أمــل حلقهــا بتجميــع  3/22/0202الموضــوع: كتــاب مجلــس قســم التــابريخ بجلســته المنعقــدة بتــابريخ  .3 بشــأن المو

ســـرعة انجازهـــا وانهـــا  المـــر قبـــل بـــد  الدبراســـة مـــع برفـــع تقريـــر لمـــن ســـلم ومـــن لـــم يســـلم لرفـــع االمـــر الدابرة الكليـــة  و العـــب  التدبريســـ ي 

 ا تراه مناسبا وعلى السادة الزمال  االفاضل التعاون مع الزميلة حرصا على حسن سير العملية التعليمية.التخاذ م

ا.           القرابر: أحيطت اللجنة علم 

 القرابر :

افق مجلس الكلية.  و

 

افيــا بجلســته المنعقــدة بتــابريخ  .8 افقــة علــى 3/22/0202الموضــوع: كتــاب مجلــس قســم الجغر يف ُمقـــربرات اعتمــاد توصــ بشــأن المو

 .0202/0200الليسانس للفصل الدبراس ي الول للعام الجامعي 

ا.  القرابر: أحيطت اللجنة علم 

 القرابر :

. 
 
 أحيط مجلس الكلية علما

 

ا: الجداول الدبراسية:  خامس 
افيــــا، الفلســــفة، اآلثــــابر والدبرا .5 ســــات اليونانيــــة الموضــــوع: وصــــلت جــــداول أقســــام: اللغــــة اإلنجليزيــــة، اللغــــة العربيــــة، التــــابريخ، الجغر

 والرومانية، اآلثابر ، واللغات الشرقية، والسياسة، واالجتماع.
ا.  القرابر: أحيطت اللجنة علم 

 القرابر :

. 
 
 أحيط مجلس الكلية علما

 
افيـــــــا بجلســـــــته المنعقـــــــدة بتـــــــابريخ  .11 افقـــــــة علـــــــى 3/22/0202الموضـــــــوع: كتـــــــاب مجلـــــــس قســـــــم الجغر ــأن المو ــ ــ توزيـــــــع جـــــــدول  بشـ

 .عدين المعيدين والمدبرسين الُمسا
ا.  القرابر: أحيطت اللجنة علم 

 القرابر :

. 
 
 أحيط مجلس الكلية علما

 
ا: الكتاب اإلليكتروني:  سادس 
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 رسالة الكلية :

إ و إقليميزا اسزتةاداإ إلزى معزايير وى التميزز واببزداف  زج م زاد ا دال والعلزوم ابةسزاةية تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترقى إلى مست  زى سزوا العمزد محليزا

تذتها لقدرات العلمية و البحثية ألساال 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   و طالبها ، و استخدام وسائد تعليمية حديثة ،و متابعة الخري ين، و إتاحة الفرصة لها لمتابعة ال ديد من العلوم و المعارف و الخبرات

ج تتسززم باوسزتقاللية و التعززاون و التقززويم الززذات حززد مالزكالت  ، و بةززاخ الالخصززية المصززرية و تةميزة قززيم اوةتمززاخ و المززواطةين مزن خززالد إ ززراخات 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  وخري يها إلى

برامج دراسية متميزة  ى مرحلتى الليساةس والدراسات 

 .  العليا تسهم  ى الرقى و التةمية المستدامة للم تم 

ــى أن  3/22/0202الموضـــوع: كتـــاب مجلـــس قســــم التـــابريخ بجلســـته المنعقــــدة بتـــابريخ  .11 افقـــة علــ يســـلم جميـــع أعضــــا  بشـــأن المو
ملختصـــة والمشــــكلة مــــن قبــــل مجلــــس القســــم لمراجعــــة الكتــــاب للجنــــة ا( pdf)هيئـــة التــــدبريس بالقســــم الكتــــاب االلكترونــــى بصــــيغة 

االلكترونــى ومعرفــة مـــدى المطابقــة واالســتيفا  وااللتـــزام بمعــايير الجـــودة، وعلــى اللجنــة أن ترفـــع تقريرهــا النهــا ى قبـــل بــد  الدبراســـة 
 ويفوض املجلس برئيسه فى برفع التقرير الدابرة الكلية .

ا.  القرابر: أحيطت اللجنة علم 
 القرابر :

. 
 
 أحيط مجلس الكلية علما

 
بشــــأن تســــليم  6/22/0202الموضــــوع: كتــــاب مجلــــس قســــم اآلثــــابر والدبراســــات اليونانيــــة والرومانيــــة بجلســــته المنعقــــدة بتــــابريخ  .10

 الكتاب اإلليكتروني للسادة اآلتي أسماؤهم:
 للسادة التالى اسماؤهم :          

 أ.د/ حنان الشافعى  -1
 أ.د/ سماح الصاوى  -0
 م أ.د/ عبير قاس -6
 د/ أميرة الصفتى  -4
 : وجابرى تسليم مقربرات 
 2-  ا.م. د/ نهى عبد الرحمن  -3د/ هالة عبد الرحمن    -0د/ شيرويت فضل 

ا.القرابر:   أحيطت اللجنة علم 
 القرابر :

. 
 
 أحيط مجلس الكلية علما

 

ا: ما يستجد من أعمال  :سابع 

 . 0202/0202للعام الجامعى  نتيجة دوبر سبتمير  اد اعتم .16

 بر :القرا

افق  مجلس الكلية . و

 

و عددهـــــــــــــــــــــم  0202/0200الموضــــوع : اعتمــــاد نتيجــــة اختبــــابر القبــــول بشــــعبة المســــاحة و نظــــم المعلومــــات للعــــام الدبراســــــــــــــــــــــــــــــى  .14

ابـراهيم علـى أخـرهم أحمـد  من جملة الطالب المقبولين للفرقة الثالثة  أولهـم ) سـهيله عبـدالمنعم علـى بحـات محمـد و  05%( 285)

 البيلى

 القرابر :

افق  مجلس الكلية . و
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جامعـــة كفـــر الشــــيخ  –الموضـــوع: الطلـــب المرفــــوع مـــن الطالبـــة/ جهــــاد إبـــراهيم برفعـــت أبــــوالعزم بالفرقـــة الثانيـــة بكليــــة اآلداب  .19

افقــة علــى نقلهــا إلــى كليــة اآلداب ــا بــأن جامعــة دمنهــوبر  -قســم اللغــة اإلنجليزيــة، والتــي تلــتمس فيــه المو ا لظروفهــا الخاصــة، علم  ؛ نظــر 

 .%72.36الطالبة ناجحة بالفرقة الولى بتقدير جيد بنسبة 

 القرابر: ُيحول المر لقسم شؤون الطالب لعمل المقاصة للطالبة.

 القرابر :

افق مجلس الكلية  . ل المر لقسم شؤون الطالب لعمل المقاصة للطالبةيحو على ت و

 

 

 

 

 .بول بالقسام العلمية للطالب المستجدين وضع سقف للقالموضوع :    .13

 القرابر :

افق مجلس الكلية على أن يكون سقف القبول باالقسام العلمية  طالب لكل قسم علمى عدا قسم اللغة االنجليزية الذي  422و

 . 0202/0202طالب وفقا لوعلى في دبرجة اللغة االنجليزية ثم الثانوية العام للعام الجامعى  352طالب بأن يكون عدده 

 

 

 . الموضوع : آليات تطوير  الكتاب الجامعى  .13

 القرابر :

أكد السيد أ.د/ محمد برفعت االمام عميد الكلية على مجلس الكلية بحضوبر جميع برؤسا  القسام على التزامه التام بقرابر مجلس 

لصوبرة االلكترونية لجميع كليات ومعاهد بشأن آليا ت تطوير الكتاب الجامعى من صوبرته الوبرقية الى ا 0202لسنة 32الجامعة برقم 

 الجامعة وال عالقة له بأى وسائل أخرى غير ما أقرته الجامعة ، وما يخالف قرابر الجامعة يقع تحت المسا لة القانونية .
 

يـــه الطلـــب المقـــدم مـــن الطالبــة / نـــدى نبيـــل زويـــل  الطالبــة بالفرقـــة الثانيـــة قســـم اللغــات الشـــرفية والتـــى تلـــتمس فالموضــوع :  .18
 دبرجة .  43.5دبرجة وكان القبول بالقسم  43قبولها بقسم اللغة االنجليزية حيث ان مجموعها 

 القرابر :

 .0202/0202دبرجة للعام الجامعى  43.5ية بدبرجة القبول وهى برفض مجلس الكلية الطلب  اللتزام الكل
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:   موضوعات الدبراسات العليا:
 
 سادسا

 

: التصديق على موضوعات الجل
 
 سة السابق.أوال

 القرابر :

. 
 
 أحيط مجلس الكلية علما

 

ا: موضوعات قسم اللغة اإلنجليزية:  ثاني 
افقة على تشكيل لجنة الحكم  0/22/0202الموضوع: كتاب مجلس قسم اللغة اإلنجليزية بجلسته المنعقدة بتابريخ  -2 بشأن المو

 :لرسالة الماجستير المقدمة من الباحثة جيهان برجب كامل براض ي وعنوانها

 بيئية في نماذج أدبية للكاتبين -بطولة المكان عند إدبريس علي وجاسمين وبرد:قرا ة تفكيكية نقدية

Setting as Hero in Idris Ali and Jesmyn Ward: 

An Ecocritical, Deconstructive Reading of Selected Works 

 

 لجنة الحكم والمناقشة:

النجليزي بكلية اآلداب جامعة دمنهوبرمشرفا وبرئيساأ.د. إيمان حلمي المليجي: أستاذ الدب ا  

 ا.م.د. أماني محمود الصاوي: أستاذ الدب االنجليزي المساعد بكلية التربية جامعة االسكندبرية:مناقشا

 ا.م.د. إبتسام محمد الشقرفي:أستاذ الدب االنجليزي المساعد بكلية التربية جامعة دمنهوبر: مناقشا

افقت اللجنة  القرابر: و

 لقرابر :ا

افق مجلس الكلية .  و

 

افقة على قبول الطالب التكميلي  0/22/0202الموضوع: كتاب مجلس قسم اللغة اإلنجليزيةبجلسته المنعقدة بتابريخ  -0 بشأن المو

ا للمعروض( 0202والماجستير والدكتوبراة شعبتي الدب اإلنجليزي واللغويات والترجمة في خريف 
 
 م) وفق

افقت اللجنة  القرابر: و

 قرابر :ال
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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  وخري يها إلى

برامج دراسية متميزة  ى مرحلتى الليساةس والدراسات 

 .  العليا تسهم  ى الرقى و التةمية المستدامة للم تم 

افق مجلس الكلية .  و

 

 

ا: موضوعات قسم التابريخ:
 
 ثالث
افقــــــة علـــــى قبــــــول الطــــــالب  3/22/0202الموضـــــوع: كتــــــاب مجلـــــس قســــــم التــــــابريخ بجلســـــته المنعقــــــدة بتــــــابريخ  .2 بشـــــأن اإلحاطــــــة والمو

قـــديم، وســـيط،  الـــدكتوبراة ممـــن تنتطبـــق علـــيهم الشـــروط فـــى التخصصـــات البرععـــة   –الماجســـتير  -المتقـــدمين فـــى مراحـــل التكميلـــى

إســالمى، حــديث  ، مــع العلــم أن تخصــص الوســيط لــم يتقــدم لــة أحــد  وســيتم أســتكمال الدبراســة فــى المســتويات الحاليــة. ) مرفــق 

 تقرير تفصيلى من االبرشاد االكاديمى بالقسم(.    

افقت اللجنة  القرابر: و

 القرابر :

افق مجلس الكلية .  و

 

افقــة علــى مــنح الطالــب /محمــد علــى عبــد  3/22/0202المنعقــدة بتــابريخ الموضــوع: كتــاب مجلــس قســم التــابريخ بجلســته  .0 بشــأن المو

الحكــيم اســماعيل ، دبرجــة الماجســتير مــن قســم التــابريخ شـــعبة التــابريخ القــديم بنظــام الســاعات المعتمــدة بعــد ان اجتــاز المناقشـــة 

ة االشــراف وكانــت برسـالته تحمــل عنــوان   عالنيـة واتــم التصـويبات وتعــديالت لجنــة الحكـم والمناقشــة حســب مـا وبرد مــن افــادة لجنـ

 تل البقعين دبراسة أثرية تابريخية   واجتازها بتقدير مرض ى واستوفى جميع الشروط .

افقت اللجنة  القرابر: و

 القرابر :

افق مجلس الكلية .  و

 

افقـــة علـــى مـــنح الطالبـــه 3/22/0202الموضـــوع: كتـــاب مجلـــس قســـم التـــابريخ بجلســـته المنعقـــدة بتـــابريخ  .3 /نوبرهـــان صـــالح  بشـــأن المو

الــدين عبــد العزيــز الخــولى، دبرجــة الماجســتير مــن قســم التــابريخ شــعبة التــابريخ االســالمى بنظــام الســاعات المعتمــدة بعــد ان اجتــازت 

المناقشـــة عالنيـــة واتمـــت التصـــويبات وتعـــديالت لجنـــة الحكـــم والمناقشـــة حســـب مـــا وبرد مـــن افـــادة لجنـــة االشـــراف وكانـــت برســـالتها 

ــ ــ / 735-656ات الدبلوماســــية بـــين ايلخانــــات فــــابرس ودولـــة المماليــــك البحريـــة )تحمـــل عنــــوان   العالقـ م(   واجتازتهــــا 2335-2058هـــ

 بتقدير مرض ى مع التوصية بالطبع والتداول بين الجامعات  واستوفت جميع الشروط .

افقت اللجنة  القرابر: و

 القرابر :
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 رسالة الكلية :

إ و إقليميزا اسزتةاداإ إلزى معزايير وى التميزز واببزداف  زج م زاد ا دال والعلزوم ابةسزاةية تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترقى إلى مست  زى سزوا العمزد محليزا

تذتها لقدرات العلمية و البحثية ألساال 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   و طالبها ، و استخدام وسائد تعليمية حديثة ،و متابعة الخري ين، و إتاحة الفرصة لها لمتابعة ال ديد من العلوم و المعارف و الخبرات

ج تتسززم باوسزتقاللية و التعززاون و التقززويم الززذات حززد مالزكالت  ، و بةززاخ الالخصززية المصززرية و تةميزة قززيم اوةتمززاخ و المززواطةين مزن خززالد إ ززراخات 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  وخري يها إلى

برامج دراسية متميزة  ى مرحلتى الليساةس والدراسات 

 .  العليا تسهم  ى الرقى و التةمية المستدامة للم تم 

افق مجلس الكلية .  و

 

 

ــى تشـــــــكيل لجنـــــــة الحكــــــــم  3/22/0202المنعقــــــــدة بتـــــــابريخ  الموضـــــــوع: كتـــــــاب مجلـــــــس قســــــــم التـــــــابريخ بجلســـــــته .4 ــ ــ ـــة علــ ــ افقــ ــأن المو ــ ــ بشـ

والمناقشـة للطالـب / فتــوح عطيـة عبـد العظــيم عطيـة ، المقـدم مــن قبـل لجنـة االشــراف فـى الرسـالة المقدمــة السـتكمال متطلبــات 

/ تيسـير محمـد محمـد شـادى ، د/  دبرجة الماجستير من قسم التـابريخ بنظـام السـاعات المعتمـدة ) تـابريخ اسـالمى( تحـت إشـراف أ.م.د

-2052هـــ / 784 -648مــاهر محمــد الســعيد  ، والرســالة بعنــوان / االســتخبابرات والتخطــيط العســكرى فــى دولــة المماليــك البحريــة ) 

 م ( والتشكيل على النحو التالى : 2380

 أ.د/ ابراهيم محمد على مرجونة -1

           خ كلية االداب جامعة دمنهوبر           أستاذ التابريخ االسالمى وحضابرته  وبرئيس قسم التابري 
 
 ومناقشا

 
 برئيسا

 أ.م. د/ تيسير محمد شادى                                                                              -0

                              أستاذ التابريخ االسالمى وحضابرته المساعد كلية االداب جامعة دمنهوبر                          
 
 مشرفا

 أ.د/ جمال فابروق الوكيل -3

       أستاذ التابريخ االسالمى وحضابرته المساعد كلية االداب جامعة قناة السويس                                      
 
 مناقشا

افقت اللجنة  القرابر: و

 القرابر :

افق مجلس الكلية .  و

 

ــم  .5 ــ ــ ــــس قســ ــ ــــاب مجلـ ــ ـــوع: كتـ ــ ــأن ا 3/22/0202التـــــــابريخ بجلســـــــته المنعقــــــــدة بتـــــــابريخ الموضــ ــ ــ ــى تشـــــــكيل لجنـــــــة الحكــــــــم بشـ ــ ــ ـــة علــ ــ افقــ لمو

والمناقشـة للطالــب / ســنا  فــرج محمــد سويســه ، المقــدم مــن قبـل لجنــة االشــراف فــى الرســالة المقدمــة الســتكمال متطلبــات دبرجــة 

الماجســـتير مــــن قســـم التــــابريخ بنظــــام الســـاعات المعتمــــدة ) تــــابريخ اســـالمى( تحــــت إشـــراف أ. د/ علــــى احمــــد الســـيد ، د/ شــــيما  عبــــد 

لبنــا مــدبرس التــابريخ االســالمى وحضــابرته بكليــة االداب جامعــة دمنهــوبر  ، والرســالة بعنــوان   نظــم البريــد عنــد المغــول ودوبره الحميــد ا

 م( والتشكيل على النحو التالى : 2323-2026هـ/ 723 -)623الحيوى فى بالد فابرس 

 أ.د/ حمدى عبد المنعم حسين -1

 أستاذ التابريخ االسالمى وحضابرته  كلية االداب ج 
 
 ومشرفا

 
 امعة  االسكندبرية                       برئيسا

 أ. د/ على احمد السيد -0

 
 
 أستاذ تابريخ العصوبر الوسطى  كلية االداب جامعة  دمنهوبر                                  مشرفا

 أ. د/ حنان مبروك اللبودى- 3

                                      أستاذ التابريخ االسالمى وحضابرته كلية االداب جامعة االسكندبرية 
 
 مناقشا

افقت اللجنة  القرابر: و



    

                                                                                                                                              
       Damanhur universityجامعة دمنهور                                                                                                                         
          Faculty of Art                                                  كلية اآلداب                                                                              
                                                        

 

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

 رسالة الكلية :

إ و إقليميزا اسزتةاداإ إلزى معزايير وى التميزز واببزداف  زج م زاد ا دال والعلزوم ابةسزاةية تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترقى إلى مست  زى سزوا العمزد محليزا

تذتها لقدرات العلمية و البحثية ألساال 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   و طالبها ، و استخدام وسائد تعليمية حديثة ،و متابعة الخري ين، و إتاحة الفرصة لها لمتابعة ال ديد من العلوم و المعارف و الخبرات

ج تتسززم باوسزتقاللية و التعززاون و التقززويم الززذات حززد مالزكالت  ، و بةززاخ الالخصززية المصززرية و تةميزة قززيم اوةتمززاخ و المززواطةين مزن خززالد إ ززراخات 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  وخري يها إلى

برامج دراسية متميزة  ى مرحلتى الليساةس والدراسات 

 .  العليا تسهم  ى الرقى و التةمية المستدامة للم تم 

 القرابر :

افق مجلس الكلية .  و

 

ـــنح الطالبــــه /منــــى حمـــــدى  3/22/0202الموضــــوع: كتــــاب مجلــــس قســــم التــــابريخ بجلســــته المنعقــــدة بتـــــابريخ  .6 ــى مـ ـــة علــ افقـ ــأن المو بشــ

بريخ االســــالمى بنظــــام الســــاعات المعتمــــدة بعــــد ان اجتــــازت غريــــب محمدابواحمــــد، دبرجــــة الماجســــتير مــــن قســــم التــــابريخ شــــعبة التــــا

المناقشـــة عالنيـــة واتمـــت التصـــويبات وتعـــديالت لجنـــة الحكـــم والمناقشـــة حســـب مـــا وبرد مـــن افـــادة لجنـــة االشـــراف وكانـــت برســـالتها 

م(   804-760 هــــــ/028-245تحمـــــل عنـــــوان   الســـــيدة نفيســـــة ودوبرهـــــا  فـــــى الحيـــــاه العلميـــــة واالجتماعيـــــة بالمدينـــــة المنـــــوبرة ومصـــــر )

 واجتازتها بتقدير مرض ى مع التوصية بالطبع والتداول بين الجامعات  واستوفت جميع الشروط .

افقت اللجنة  القرابر: و

 القرابر :

افق مجلس الكلية .  و

 

ــى تشـــــــكيل لجنـــــــة الحكــــــــم  3/22/0202الموضـــــــوع: كتـــــــاب مجلـــــــس قســــــــم التـــــــابريخ بجلســـــــته المنعقــــــــدة بتـــــــابريخ  .7 ــ ــ ـــة علــ ــ افقــ ــأن المو ــ ــ بشـ

للطالـب / أحمـد سـعيد محمــد القـزاز ، المقـدم مـن قبــل لجنـة االشـراف فـى الرســالة المقدمـة السـتكمال متطلبـات دبرجــة  والمناقشـة

الماجســتير مــن قســم التــابريخ بنظــام الســاعات المعتمــدة ) تــابريخ اســالمى( تحــت إشــراف أ. د/ ابــراهيم محمــد علــى مرجونــة ، د/ هنيــة 

بكليــة التربيــة جامعــة دمنهــوبر  ، والرســالة بعنــوان   آل الجلنــدى فــى عمــان مــن صــدبر بهنــوس نصــر مــدبرس التــابريخ االســالمى وحضــابرته 

 م( ( والتشكيل على النحو التالى : 893-309هـ / 082-8االسالم الى نهاية عهد االمامة اإلبيضية الثانية )

 أ.د/ ابراهيم محمد على مرجونة -1

 أستاذ التابريخ االسالمى وحضابرته  وبرئيس قسم التابريخ كلي 
 
 ومشرفا

 
 ة االداب جامعة دمنهوبر           برئيسا

 أ.د/ حنان مبروك اللبودى  -0

                                  أستاذ التابريخ االسالمى وحضابرته المساعد كلية االداب جامعة  االسكندبرية
 
 مناقشا

                              أ.م. د/ تيسير محمد شادى                                                 - 3

                                        أستاذ التابريخ االسالمى وحضابرته المساعد كلية االداب جامعة دمنهوبر        
 
 مناقشا

افقت اللجنة  القرابر: و

 القرابر :

افق مجلس الكلية .  و
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 رسالة الكلية :

إ و إقليميزا اسزتةاداإ إلزى معزايير وى التميزز واببزداف  زج م زاد ا دال والعلزوم ابةسزاةية تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترقى إلى مست  زى سزوا العمزد محليزا

تذتها لقدرات العلمية و البحثية ألساال 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   و طالبها ، و استخدام وسائد تعليمية حديثة ،و متابعة الخري ين، و إتاحة الفرصة لها لمتابعة ال ديد من العلوم و المعارف و الخبرات

ج تتسززم باوسزتقاللية و التعززاون و التقززويم الززذات حززد مالزكالت  ، و بةززاخ الالخصززية المصززرية و تةميزة قززيم اوةتمززاخ و المززواطةين مزن خززالد إ ززراخات 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  وخري يها إلى

برامج دراسية متميزة  ى مرحلتى الليساةس والدراسات 

 .  العليا تسهم  ى الرقى و التةمية المستدامة للم تم 

 

ــى ت ـــــجيل خطـــــة الســـــتكمال  3/22/0202الموضـــــوع: كتـــــاب مجلـــــس قســـــم التـــــابريخ بجلســـــته المنعقـــــدة بتـــــابريخ  .8 ـــة علـــ افقــ ــأن المو ــ بشـ

متطلبـــات دبرجـــة الماجســـتير فـــى التـــابريخ االســـالمى للطالـــب / غـــانم صـــبرى محمـــد غـــانم   بعنـــوان :   التوايـــف السياســـ ى للـــدين خـــالل 

ابرته وبرئـيس قسـم عصر الدولة اإليلخانية بفابرس   تحت اشراف ، أ.د/ ابـراهيم محمـد علـى  مرجونـة ، اسـتاذ التـابريخ االسـالمى وحضـ

 التابريخ كلية االداب جامعة دمنهوبر ، د/ امل حلقها ، مدبرس التابريخ االسالمى وحضابرته .

ا بأن تابريخ السيمنابر   م07/9/0202علم 

افقت اللجنة  القرابر: و

 القرابر :

افق مجلس الكلية .  و

 

ــأن المو  3/22/0202الموضـــــوع: كتـــــاب مجلـــــس قســـــم التـــــابريخ بجلســـــته المنعقـــــدة بتـــــابريخ  .9 ــ ــى ت ـــــجيل خطـــــة الســـــتكمال بشـ ـــة علـــ افقــ

متطلبــــات دبرجــــة الماجســــتير فــــى التــــابريخ االســــالمى للطالــــب / احمــــد محمــــد عــــوض الناقــــة   بعنــــوان :   صــــناعة النخاســــة فــــى العصــــر 

ــ /030-230العباســ ى االول ) م(    تحــت اشــراف ، أ.د/ ابــراهيم محمــد علــى  مرجونــة ، اســتاذ التــابريخ االســالمى وحضــابرته 847-752هـ

قســــم التــــابريخ كليــــة االداب جامعــــة دمنهــــوبر ، أ.د/ ناصــــر محمــــد بســــيونى كحيــــل ، مــــدبرس التــــابريخ االســــالمى  وحضــــابرته قســـــم  وبرئــــيس

 العلوم االجتماعية كلية التربية جامعة دمنهوبر 

ا بأن تابريخ السيمنابر   م07/9/0202علم 

افقت اللجنة  القرابر: و

 القرابر :

افق مجلس الكلية .  و

 

ـــوع: كتـــــاب مجلـــــس قســـــم .22 ــى ت ـــــجيل خطـــــة الســـــتكمال  3/22/0202التـــــابريخ بجلســـــته المنعقـــــدة بتـــــابريخ  الموضــ ـــة علـــ افقــ ــأن المو ــ بشـ

متطلبـات دبرجـة الماجســتير فـى التــابريخ االسـالمى  للطالــب / علـى محمـد زكريــا موسـ ى املحــيص   بعنـوان :   فــض المنازعـات والتحكــيم 

م(   تحـــت اشـــراف ، أ.د/ ابــراهيم محمـــد علـــى  مرجونـــة ، 752-600هــــ/ 230-2مــن قيـــام الدولـــة االســالمية الـــى نهايـــة الدولـــة االمويــة ) 

اسـتاذ التــابريخ االسـالمى وحضــابرته وبرئـيس قســم التـابريخ كليــة االداب جامعـة دمنهــوبر، د/ هنيـة نصــر بهنـوس عبــد بربـه ، مــدبرس التــابريخ 

 االسالمى وحضابرته بكلية التربية جامعة دمنهوبر .

ا بأن تابريخ السيمنابر   م07/9/0202علم 

افقت اللجنةالق  رابر: و
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 رسالة الكلية :

إ و إقليميزا اسزتةاداإ إلزى معزايير وى التميزز واببزداف  زج م زاد ا دال والعلزوم ابةسزاةية تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترقى إلى مست  زى سزوا العمزد محليزا

تذتها لقدرات العلمية و البحثية ألساال 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   و طالبها ، و استخدام وسائد تعليمية حديثة ،و متابعة الخري ين، و إتاحة الفرصة لها لمتابعة ال ديد من العلوم و المعارف و الخبرات

ج تتسززم باوسزتقاللية و التعززاون و التقززويم الززذات حززد مالزكالت  ، و بةززاخ الالخصززية المصززرية و تةميزة قززيم اوةتمززاخ و المززواطةين مزن خززالد إ ززراخات 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  وخري يها إلى

برامج دراسية متميزة  ى مرحلتى الليساةس والدراسات 

 .  العليا تسهم  ى الرقى و التةمية المستدامة للم تم 

 القرابر :

افق مجلس الكلية .  و
 

ــى ت ـــــجيل خطـــــة الســـــتكمال  3/22/0202الموضـــــوع: كتـــــاب مجلـــــس قســـــم التـــــابريخ بجلســـــته المنعقـــــدة بتـــــابريخ  .22 ـــة علـــ افقــ ــأن المو ــ بشـ
وحنـا الثـامن متطلبات دبرجة الماجستير فى التابريخ الوسيط  للطالبه / آية محمد مهدى عبـد المـنعم    بعنـوان :   سياسـة بابـا برومـا ي

كليـة االداب  -م(   تحـت اشـراف ، أ.د/ علـى أحمـد السـيد اسـتاذ تـابريخ العصـوبر الوسـطى المتفـرغ 069-059هــ /880-870الخابرجيـة )
 جامعة دمنهوبر ، و د/  ايمان عبد التواب خالوى ، مدبرس تابريخ العصوبر الوسطى بالكلية .

ا بأن تابريخ السيمنابر   م07/9/0202علم 
افقت   اللجنةالقرابر: و

 القرابر :

افق مجلس الكلية .  و
 
ــى ت ـــــجيل  خطـــــة الســـــتكمال  3/22/0202الموضــــوع: كتـــــاب مجلـــــس قســــم التـــــابريخ بجلســـــته المنعقـــــدة بتــــابريخ  .20 ـــة علــ افقــ ــأن المو بشـــ

يـا متطلبات دبرجـة الماجسـتير فـى التـابريخ الحـديث  للطالبـه / اسـرا  بـالل محمـد خليـل بعنـوان :   المعونـات االوبروبيـة واالمريكيـة لليب
(    تحــت اشــراف ، أ.د/ فــايزة حســـن ملــوك ، اســتاذ التـــابريخ الحــديث بالقســم د/ احمــد خمـــيس الفقــى مــدبرس التـــابريخ 2952-2993)

 الحديث والمعاصر بالقسم
ا بأن تابريخ السيمنابر   م07/9/0202علم 
افقت اللجنة  القرابر: و

 القرابر :

افق مجلس الكلية .  و
 
ــى ت ـــــجيل خطـــــة الســـــتكمال  3/22/0202ته المنعقـــــدة بتـــــابريخ الموضـــــوع: كتـــــاب مجلـــــس قســـــم التـــــابريخ بجلســـــ .23 ـــة علـــ افقــ ــأن المو ــ بشـ

متطلبـــــات دبرجـــــة الماجســـــتير فـــــى التـــــابريخ الحـــــديث  للطالبـــــة / تســـــنيم جـــــابر علـــــى الخـــــولى   بعنـــــوان :   العالقـــــات البريطانيـــــة اليابانيـــــة 
لمعاصــر المتفــرغ بقســم التــابريخ ، أ.د/ فـــايزة م(     تحــت اشــراف ، أ.د/ صــالح احمــد هريــدى اســتاذ التــابريخ الحــديث وا2875-2900)

 حسن ملوك ، استاذ التابريخ الحديث بالقسم . 
ا بأن تابريخ السيمنابر   م07/9/0202علم 
افقت اللجنة  القرابر: و

 القرابر :

افق مجلس الكلية .  و
 
افقــة علـــى الطلـــب 3/22/0202الموضــوع: كتـــاب مجلـــس قســم التـــابريخ بجلســـته المنعقــدة بتـــابريخ  .24 المقــدم مـــن الطالبـــة/  بشـــأن المو

هبـة خليــل ابــراهيم حســن ،لت ـجيل النقطــة البحثيــة بعــد اجتيازهـا المقــربرات بنجــاح مــن آداب االسـكندبرية وبنــا  علــى تقريــر اســتاذ 
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 رسالة الكلية :

إ و إقليميزا اسزتةاداإ إلزى معزايير وى التميزز واببزداف  زج م زاد ا دال والعلزوم ابةسزاةية تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترقى إلى مست  زى سزوا العمزد محليزا

تذتها لقدرات العلمية و البحثية ألساال 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   و طالبها ، و استخدام وسائد تعليمية حديثة ،و متابعة الخري ين، و إتاحة الفرصة لها لمتابعة ال ديد من العلوم و المعارف و الخبرات

ج تتسززم باوسزتقاللية و التعززاون و التقززويم الززذات حززد مالزكالت  ، و بةززاخ الالخصززية المصززرية و تةميزة قززيم اوةتمززاخ و المززواطةين مزن خززالد إ ززراخات 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  وخري يها إلى

برامج دراسية متميزة  ى مرحلتى الليساةس والدراسات 

 .  العليا تسهم  ى الرقى و التةمية المستدامة للم تم 

دكتــوبر / فــايزة حســن ملــوك ، المرشــد االكــاديمى لــن تحمــل بــأى مقــربرات. ويــتم قبولهــا وفــق لقواعــد وشــروط ومتطلبــات الجامعــة فــى 
 والقوانين المنظمةضو  القواعد 

افقت اللجنة  القرابر: و
  القرابر :

افق مجلس الكلية .  و

ا: موضوعات قسم االجتماع:  برابع 
ــى 5/9/0202الموضـــوع: كتــــاب مجلــــس قســــم االجتمــــاع بجلســــته المنعقــــدة بتــــابريخ  -1 افقــــة علــ ــأن المو المقتــــرح المقــــدم مــــن أ.د/  بشــ

المـــدبرس بالقســـم بشـــأن عقـــد دوبرات لطـــالب الدبراســـات العليـــا  –مجـــدى بيـــومى أســـتاذ مســـاعد بالقســـم ، الـــدكتوبر/ أشـــرف شـــل ى 
ا للمعروض( 

 
 والباحثين ) وفق

 كيفية إعداد الخطة البحثية -
 كيفية مراجعة التراث وتوايف الدبراسات السابقة -
 كيفية توايف النظرية اإلجتماعية فى البحث اإلجتماعى -

افقت اللجنة  القرابر: و
 القرابر :

افق مجلس الكلية .  و
 

افقــة علــى 3/22/0202: كتــاب مجلــس قســم االجتمــاع بجلســته المنعقــدة بتــابريخ الموضــوع -0 توزيــع مقــربرات الدبراســـات  بشــأن المو
ا للمعروض( 0202العليا لمرحلتى الماجستير والدكتوبراة فصل الخريق 

 
 م. )وفق

افقت اللجنة  القرابر: و
 القرابر :

افق مجلس الكلية .  و
 
 

ــ -6 افقـــة علـــى قبـــول الطــــالب  3/22/0202ته المنعقـــدة بتـــابريخ الموضـــوع: كتـــاب مجلـــس قســـم االجتمـــاع بجلسـ بشـــأن اإلحاطـــة والمو
ا للمعروض(. الدكتوبراة –المتقدمين فى مراحل الماجستير 

 
 ) وفق

افقت اللجنة  القرابر: و
 القرابر :

افق مجلس الكلية .  و
 

افقـة  بشـأن 3/22/0202الموضوع: كتاب مجلـس قسـم االجتمـاع بجلسـته المنعقـدة بتـابريخ  -4 علـى مـنح الطالـب/ إسـالم محمـد المو
صــــــبرى النجــــــابر، دبرجــــــة الــــــدكتوبراة فــــــى اآلداب بنظــــــام الســــــاعات المعتمــــــدة فــــــى الرســــــالة المقدمــــــة منــــــه بعنــــــوان  قضــــــايا اإلصــــــالح 

ــــزائم ـــى العــ ــام أعـــ ــ ــــد اإلمــ ــاعى عنــ ــ افيــــــة  -اإلجتمــ ــى أبــــــدتها لجنــــــة الحكــــــم  دبراســــــة بيوجر ـــويبات التــــ ــ ــــث التصـ ــــم الباحــ ـــا أتــ ــد مـــ ــ ــــك بعــ وذلــ
 والمناقشة.
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 رسالة الكلية :

إ و إقليميزا اسزتةاداإ إلزى معزايير وى التميزز واببزداف  زج م زاد ا دال والعلزوم ابةسزاةية تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترقى إلى مست  زى سزوا العمزد محليزا

تذتها لقدرات العلمية و البحثية ألساال 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   و طالبها ، و استخدام وسائد تعليمية حديثة ،و متابعة الخري ين، و إتاحة الفرصة لها لمتابعة ال ديد من العلوم و المعارف و الخبرات

ج تتسززم باوسزتقاللية و التعززاون و التقززويم الززذات حززد مالزكالت  ، و بةززاخ الالخصززية المصززرية و تةميزة قززيم اوةتمززاخ و المززواطةين مزن خززالد إ ززراخات 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  وخري يها إلى

برامج دراسية متميزة  ى مرحلتى الليساةس والدراسات 

 .  العليا تسهم  ى الرقى و التةمية المستدامة للم تم 

افقت اللجنةالقرا  بر: و
 القرابر :

افق مجلس الكلية .  و
 

ا: موضوعات قسم الفلسفة  خامس 
افقــة علــى قبــول الطــالب  3/22/0202الموضـوع: كتــاب مجلــس قســم الفلســفة بجلســته المنعقــدة بتـابريخ  .1 بشــأن اإلحاطــة والمو

ن الطالبـة/ أميـرة سـالم محمـد م، مـع إبرجـا  الطلـب المقـدم مـ0202الـدكتوبراة فصـل الخريـف  –المتقدمين لدبرجتى الماجستير 

ا للمعروض(. شعوير لحين تقدمها ببيان التقديرات لمرحلة الماجستير . 
 
 ) وفق

افقت اللجنة  القرابر: و

 القرابر :

افق مجلس الكلية .  و

 

افقة على ت جيل موضوع بحث  3/22/0202الموضوع: كتاب مجلس قسم الفلسفة بجلسته المنعقدة بتابريخ  .0 بشأن المو

ياسمين فت ى الجمل لدبرجة الماجستير  في اآلداب بنظام الساعات المعتمدة من قسم الفلسفة  شعبة الفلسفة الطالبة/ 

 وتابريخها، في موضوع:   اآلنا واآلخر بين هوسرل وميرلوبونتى  دبراسة تحليلية مقابرنة، وبإشراف:

 اآلداب جامعة المنصوبرة أ.د/السيد محمد عبد الرحمن                  أستاذ الفلسفة كلية وبإشراف:

 أ.م.د/ عصام كمال المصرى                  أستاذ الفلسفة المساعد  بكلية اآلداب جامعة دمنهوبر.                  

ا بأن تابريخ السيمنابر   م32/9/0202علم 

افقت اللجنة  القرابر: و

 القرابر :

افق مجلس الكلية .  و

 

افقة على ت جيل موضوع بحث  3/22/0202المنعقدة بتابريخ الموضوع: كتاب مجلس قسم الفلسفة بجلسته  .6 بشأن المو

الطالبة/ بسمة ممدوح حنفى الشحيمى لدبرجة الماجستير  في اآلداب بنظام الساعات المعتمدة من قسم الفلسفة  شعبة 

 إشراف:الفلسفة وتابريخها، في موضوع:   اتجاهات الفكر الباطنى فى العصر الحديث  دبراسة تحليلية نقدية، وب

 أستاذ الفلسفة كلية اآلداب جامعة دمنهوبر      محمد إسماعيل        أ.د/فضل الله       وبإشراف:

 أ.م.د/ برشا محمود برجب                   أستاذ الفلسفة اإلسالمية المساعد  بكلية اآلداب جامعة دمنهوبر.                             

ا بأن تابريخ السيمنابر   م32/9/0202علم 

افقت اللجنة  القرابر: و

 القرابر :
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 رسالة الكلية :

إ و إقليميزا اسزتةاداإ إلزى معزايير وى التميزز واببزداف  زج م زاد ا دال والعلزوم ابةسزاةية تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترقى إلى مست  زى سزوا العمزد محليزا

تذتها لقدرات العلمية و البحثية ألساال 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   و طالبها ، و استخدام وسائد تعليمية حديثة ،و متابعة الخري ين، و إتاحة الفرصة لها لمتابعة ال ديد من العلوم و المعارف و الخبرات

ج تتسززم باوسزتقاللية و التعززاون و التقززويم الززذات حززد مالزكالت  ، و بةززاخ الالخصززية المصززرية و تةميزة قززيم اوةتمززاخ و المززواطةين مزن خززالد إ ززراخات 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  وخري يها إلى

برامج دراسية متميزة  ى مرحلتى الليساةس والدراسات 

 .  العليا تسهم  ى الرقى و التةمية المستدامة للم تم 

افق مجلس الكلية .  و

 

 

 

افيا ا: موضوعات قسم الجغر  سادس 
افيا  بجلسته المنعقدة بتابريخ  .1 افقة على قبول  3/22/0202الموضوع: كتاب مجلس قسم الجغر بشأن اإلحاطة والمو

 .م. 0202يف الطالب المتقدمين لدبلوم المساحةو دبرجتى الماجستير والدكتوبراة فصل الخر 

افية طبيعية( لعدم أكتمال  واعتذبر القسم عن قبول الطالب/ أحمد أبو العطا السيد خطاب لت جيل الماجستير )جغر

 العدد المقربر للتدبريس بالشعبة .

افقت اللجنة  القرابر: و

 القرابر :

افق مجلس الكلية .  و

 

افيا بجلسته المنعقدة بتابريخ  .0 افقة على 3/22/0202الموضوع: كتاب مجلس قسم الجغر توزيع مقربرات  بشأن المو

 م. 0202الدبراسات العليا لمرحله الماجستير فصل الخريق 

افقت اللجنة  القرابر: و

 القرابر :

افق مجلس الكلية .  و

 

 

ا: موضوعات قسم  اللغة العربية   سابع 

افقة على انتداب  بشأن اإلحاطة 4/22/0202الموضوع: كتاب مجلس قسم اللغة العربية بجلسته المنعقدة بتابريخ  .1 والمو

:
 
 كال

 أ.د/ عيد على مهدى بلبع  فى تدبريس مادة داللة النص -

 أ.د/ حسن خطاب فى تدبريس مادة أصول التشريع  -

 أ.م. د/ ماجدة سليمان ياقوت فى تدبريس مادة مناهج التفسير -

افقت اللجنة -  القرابر: و

 القرابر :
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 رسالة الكلية :

إ و إقليميزا اسزتةاداإ إلزى معزايير وى التميزز واببزداف  زج م زاد ا دال والعلزوم ابةسزاةية تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترقى إلى مست  زى سزوا العمزد محليزا

تذتها لقدرات العلمية و البحثية ألساال 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   و طالبها ، و استخدام وسائد تعليمية حديثة ،و متابعة الخري ين، و إتاحة الفرصة لها لمتابعة ال ديد من العلوم و المعارف و الخبرات

ج تتسززم باوسزتقاللية و التعززاون و التقززويم الززذات حززد مالزكالت  ، و بةززاخ الالخصززية المصززرية و تةميزة قززيم اوةتمززاخ و المززواطةين مزن خززالد إ ززراخات 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  وخري يها إلى

برامج دراسية متميزة  ى مرحلتى الليساةس والدراسات 

 .  العليا تسهم  ى الرقى و التةمية المستدامة للم تم 

افق مجلس الكلية .  و

 
افقة على تفعيل دبلوم تعليم  4/22/0202ربية بجلسته المنعقدة بتابريخ الموضوع: كتاب مجلس قسم اللغة الع .0 بشأن المو

 اللغة العربية للناطقين بغيرها، حيث أنة موجود بالفعل فى الئحة الدبراسات العليا بقسم اللغة العربية .
افقت اللجنة  القرابر: و

 القرابر :

افق مجلس الكلية .  و
 

افقة على ت جيل الطالبة /  4/22/0202ية بجلسته المنعقدة بتابريخ الموضوع: كتاب مجلس قسم اللغة العرب .6 بشأن المو
أسما  علي برزق المكي،لدبرجة الدكتوبراة بنظام الساعات المعتمدة فى موضوع بعنوان: نقائض جرير والفرزدق )دبراسة فى 

 المقابرنة السلوبية(، بإشراف:
 ا.د/ عيد علي مهدى بلبع.  -
 لى.ا.د/ محمد محمود أبو ع  -

افقت اللجنة  القرابر: و
 القرابر :

افق مجلس الكلية .  و
 

افقة على ت جيل بحث الطالبة/  4/22/0202الموضوع: كتاب مجلس قسم اللغة العربية بجلسته المنعقدة بتابريخ   .4 بشأن المو
 برة المؤمنون ، بإشراف:داليا ماهر عريف، لدبرجة الماجستير بنظام الساعات المعتمدة فى موضوع بعنوان  أفعال الكالم فى سو 

 ا.د/ محمود فراج عبد الحافظ. -
 ا.م.د/ بدوبر عبد المقصود.  -

ا بأن تابريخ السيمنابر   م06/9/0202علم 
افقت اللجنة  القرابر: و

 القرابر :

افق مجلس الكلية .  و
 

افقةعلى ت جيل بحث ال 4/22/0202.  كتاب مجلس قسم اللغة العربية بجلسته المنعقدة بتابريخ 5 طالب/ حازم بشأن المو
محمد عبد الحميد أبو شهبة، لدبرجة الدكتوبراة بنظام الساعات المعتمدة فى موضوع بعنوان وموضوعه: شعر عبده بدوي بين 

 التشكيل البنا ي والخطاب التصويري )دبراسة فنية(، بإشراف:
 ا.د/ محمد محمود أبو علي. -
 ا.م.د/ محمود عسران. -

ا بأن تابريخ السيمنابر   م06/9/0202علم 
افقت اللجنةا  لقرابر: و
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 رسالة الكلية :

إ و إقليميزا اسزتةاداإ إلزى معزايير وى التميزز واببزداف  زج م زاد ا دال والعلزوم ابةسزاةية تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترقى إلى مست  زى سزوا العمزد محليزا

تذتها لقدرات العلمية و البحثية ألساال 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   و طالبها ، و استخدام وسائد تعليمية حديثة ،و متابعة الخري ين، و إتاحة الفرصة لها لمتابعة ال ديد من العلوم و المعارف و الخبرات

ج تتسززم باوسزتقاللية و التعززاون و التقززويم الززذات حززد مالزكالت  ، و بةززاخ الالخصززية المصززرية و تةميزة قززيم اوةتمززاخ و المززواطةين مزن خززالد إ ززراخات 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  وخري يها إلى

برامج دراسية متميزة  ى مرحلتى الليساةس والدراسات 

 .  العليا تسهم  ى الرقى و التةمية المستدامة للم تم 

 القرابر :

افق مجلس الكلية .  و
 
افقةعلى ت جيل بحث الطالب/ محمود محمد  4/22/0202. كتاب مجلس قسم اللغة العربية بجلسته المنعقدة بتابريخ 6 بشأن المو

ايات المصرية، بإشراف:  محمود حجازي، لدبرجة الماجستير وموضوعه: الصوبرة الذهنية لرجل الشرطة فى الرو
 / محمد محمود أبو علي.أ.د -
 أ.م.د/ عصام لطفى وهبان -

ا بأن تابريخ السيمنابر   م06/9/0202علم 
افقت اللجنة  القرابر: و

 القرابر :

افق مجلس الكلية .  و
 

افقةعلى إعادة تشكيل لجنة الحكم  4/22/0202. كتاب مجلس قسم اللغة العربية بجلسته المنعقدة بتابريخ 7 بشأن المو
 ما  إبراهيم محمود الوكيل، الم جلة لدبرجة الماجستير)الدبراسات الدبية والنقدية(، على النحو اآلتي:والمناقشة للطالبة/ شي

ا.                                 أ.د/ محمد حسن عبد الله، أستاذ النقد الدعي المتفرغ بكلية دابر العلوم جامعة الفيوم، - ا وبرئيس 
 
 مشرف

ا.                                                       الدب والنقد، بكلية اآلداب، جامعة دمنهوبر، أ.د/ عمر شحاته محمد حسن، أستاذ  -
 
 مناقش

أ. د/ وليد سعيد عيس ى شيمى، أستاذ الدب والنقد، أستاذ الدب والنقد، ووكيل كلية دابر العلوم جامعة الفيوم لشؤون  -
ا.                                                                                                                                                                                   التعليم والطالب، 

 
 مناقش

ا.                                       أ.د/ أسما  محمود شمس الدين، أستاذ الدب العرعي المساعد بكلية اآلداب جامعة دمنهوبر،  -
 
 مشرف

 وذلك لظروف مرضيةللطالبة.
افقت اللجنة  القرابر: و

 القرابر :

افق مجلس الكلية .  و
 

افقةعلى إعادة تشكيل لجنة الحكم والمناقشة  4/22/0202. كتاب مجلس قسم اللغة العربية بجلسته المنعقدة بتابريخ 8 بشأن المو
 د، الم جلة لدبرجة الماجستير،العلوم اللغوية على النحو اآلتي:الطالبة/ حنان صالح عبد الله زاي

ا.                                    أ.د/ محمود فراج عبد الحافظ، أستاذ العلوم اللغوية _ كلية اآلداب_ جامعة دمنهوبر،  - ا وبرئيس 
 
 مشرف

ا.                                                               طنطا، أ.د/ صب ى إبراهيم الفقي، أستاذ العلوم اللغوية _ كلية اآلداب_ جامعة  -
 
 مشرف

ا.                                                                                       أ.د/ محمد سعد محمد، أستاذ العلوم اللغوية جامعة بوبرسعيد،  -
 
 مناقش

ا.                           جنينة، أستاذ العلوم اللغوية المساعد، كلية اآلداب جامعة دمنهوبر،  أ.م.د/ بدوبر عبد المقصود أبو  -
 
 مناقش

 وذلك لظروف مرضيةللطالبة.
افقت اللجنة  القرابر: و

 القرابر :
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 رسالة الكلية :

إ و إقليميزا اسزتةاداإ إلزى معزايير وى التميزز واببزداف  زج م زاد ا دال والعلزوم ابةسزاةية تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترقى إلى مست  زى سزوا العمزد محليزا

تذتها لقدرات العلمية و البحثية ألساال 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   و طالبها ، و استخدام وسائد تعليمية حديثة ،و متابعة الخري ين، و إتاحة الفرصة لها لمتابعة ال ديد من العلوم و المعارف و الخبرات

ج تتسززم باوسزتقاللية و التعززاون و التقززويم الززذات حززد مالزكالت  ، و بةززاخ الالخصززية المصززرية و تةميزة قززيم اوةتمززاخ و المززواطةين مزن خززالد إ ززراخات 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  وخري يها إلى

برامج دراسية متميزة  ى مرحلتى الليساةس والدراسات 

 .  العليا تسهم  ى الرقى و التةمية المستدامة للم تم 

افق مجلس الكلية .  و
 

ا: موضوعات قسم  اآلثابر والدبراسات اليونانية والرومانية 
 
 ثامن

افقة 6/22/0202م االثابر والدبراسات اليونانية والرومانية بجلسته المنعقده فى الموضوع: كتاب مجلس قس .1 م،بشأن المو

 .م0202لخريف  الدكتوبراه بنظام الساعات المعتمدة تى الماجستير و قبول الطالب  الملتحقين لدبرجعلى 

افقت اللجنة  القرابر: و

 القرابر :

افق مجلس الكلية .  و

 

افقة 6/22/0202والدبراسات اليونانية والرومانية بجلسته المنعقده فى الموضوع: كتاب مجلس قسم االثابر  .0 م،بشأن المو

على منح الباحث / إبراهيم محسن أحمد الطنانى، دبرجة الماجستير من قسم االثابر والدبراسات اليونانية والرومانية ، بنظام 

قرن الرابع حتى السابع الميالدى(    حيث استوفى الساعات المعتمدة فى موضوع بعنوان  أدوات اإلنابرة ) فى الفترة ما بين ال

 الباحث جميع التعديالت واتم التصويبات ومالحظات لجنة الحكم والمناقشة.

افقت اللجنة  القرابر: و

 القرابر :

افق مجلس الكلية .  و

 

افقة م،ب6/22/0202الموضوع: كتاب مجلس قسم االثابر والدبراسات اليونانية والرومانية بجلسته المنعقده فى  .6 شأن المو

على منح الباحثه / نوبرهان محمد محمد كمال عالم، دبرجة الماجستير من قسم االثابر والدبراسات اليونانية والرومانية ، 

بنظام الساعات المعتمدة فى موضوع بعنوان  تصوير تقدمة شكل ماعت على جدبران المعابد المصرية دندبرة واسنا وكوم 

مقابرنة(  حيث استوفت الباحثة جميع التعديالت واتمت التصويبات ومالحظات لجنة امبو فى العصر الرومانى ) دبراسة 

 الحكم والمناقشة.

افقت اللجنة  القرابر: و

 القرابر :

افق مجلس الكلية .  و
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 رسالة الكلية :

إ و إقليميزا اسزتةاداإ إلزى معزايير وى التميزز واببزداف  زج م زاد ا دال والعلزوم ابةسزاةية تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترقى إلى مست  زى سزوا العمزد محليزا

تذتها لقدرات العلمية و البحثية ألساال 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   و طالبها ، و استخدام وسائد تعليمية حديثة ،و متابعة الخري ين، و إتاحة الفرصة لها لمتابعة ال ديد من العلوم و المعارف و الخبرات

ج تتسززم باوسزتقاللية و التعززاون و التقززويم الززذات حززد مالزكالت  ، و بةززاخ الالخصززية المصززرية و تةميزة قززيم اوةتمززاخ و المززواطةين مزن خززالد إ ززراخات 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  وخري يها إلى

برامج دراسية متميزة  ى مرحلتى الليساةس والدراسات 

 .  العليا تسهم  ى الرقى و التةمية المستدامة للم تم 

افقة على 6/22/0202.الموضوع: كتاب مجلس قسم االثابر والدبراسات اليونانية والرومانية بجلسته المنعقده فى 4 م،بشأن المو

خطة البحث المقدمة من الطالبة / آال  محمد نصير أبو سمرة الستكمال متطلبات دبرجة الماجستير بنظام الساعات  ت جيل

 المعتمدة من قسم االثابر والدبراسات  اليونانية والرومانية )شعبة االثابر اليونانية والرومانية( بعنوان   العمابرة الرومانية فى العصر 

نيا   تحت اشراف أ.د/ عبير قاسم استاذ االثابر اليونانية والرومانية وبرئيس قسم االثابر اليونانية والرومانية االمبراطوبرى  فى والية  بريطا

 جامعة دمنهوبر ، أ.م.د/ هالة السيد ندا ، استاذ االثابر اليونانية والرومانية المساعد كلية االداب جامعة طنطا -كلية االداب 

ا بأن تابريخ السيمنابر   م6/22/0202علم 

افقت اللجنة  القرابر: و

 القرابر :

افق مجلس الكلية .  و

 

افقة على 6/22/0202.الموضوع: كتاب مجلس قسم االثابر والدبراسات اليونانية والرومانية بجلسته المنعقده فى 5 م،بشأن المو

م الساعات الستكمال متطلبات دبرجة الدكتوبراه  بنظا  ت جيل خطة البحث المقدمة من الطالب / محمد عاطف محمد سليم

فى المعتمدة من قسم االثابر والدبراسات  اليونانية والرومانية )شعبة االثابر اليونانية والرومانية( بعنوان   دبراسة أثرية لماكن التطهير

العصر الرومانى من القرن الول الميالدى وحتى القرن السابع الميالدى   تحت اشراف أ.د/سماح محمد الصاوى،أستاذ الثابر 

ووكيل الكلية لشئون التعليم والطالب -ووكيل الكلية لشئون الدبراسات العليا-نية والرومانية بكلية اآلداب جامعة دمنهوبر اليونا

 أ.د/عنايات محمد أحمد ،الستاذ المتفرغ بقسم البرشاد السياحى والعميد السبق لكلية السياحة والفنادق جامعة اإلسكندبرية

ا بأن تابريخ السيمنابر   م6/22/2020علم 

افقت اللجنة  القرابر: و

 القرابر :

افق مجلس الكلية .  و

 

 

 -ما يستجد من أعمال :
السيد أ.د/ وفدى ابوالنضر وكيـل الكليـة لشـئون خدمـة املجتمـع وتنميـة البيئـة و برئـيس مجلـس قسـم االجتمـاع بشـأن الخطـاب  كتاب .2

افــــ دين  بقبـــــول ت ــــجيل الطالـــــب/ ناصـــــر بــــن براشـــــد بـــــن الــــوابرد مـــــن الســــيد أ.د/ حســـــين مطـــــاوع المــــدير التنفيـــــذى الدابرة الطـــــالب الو

ــــامعى  ــام الجـ ــ ــية ( للعـ ــ ــــعودى الجنسـ افقـــــة  بقســـــم االجتمـــــاع ببرنـــــامج الدبراســـــات العليـــــا ) ماجســـــتير ( و 0202/0200عبداللـــــه ) سـ مو
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 رسالة الكلية :

إ و إقليميزا اسزتةاداإ إلزى معزايير وى التميزز واببزداف  زج م زاد ا دال والعلزوم ابةسزاةية تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترقى إلى مست  زى سزوا العمزد محليزا

تذتها لقدرات العلمية و البحثية ألساال 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   و طالبها ، و استخدام وسائد تعليمية حديثة ،و متابعة الخري ين، و إتاحة الفرصة لها لمتابعة ال ديد من العلوم و المعارف و الخبرات

ج تتسززم باوسزتقاللية و التعززاون و التقززويم الززذات حززد مالزكالت  ، و بةززاخ الالخصززية المصززرية و تةميزة قززيم اوةتمززاخ و المززواطةين مزن خززالد إ ززراخات 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  وخري يها إلى

برامج دراسية متميزة  ى مرحلتى الليساةس والدراسات 

 .  العليا تسهم  ى الرقى و التةمية المستدامة للم تم 

ــي  ــته فــ ـــوم  3/22/0202مجلــــس القســــم بجلســ ــى يـ ــد الــ علــــى قبــــول الطالــــب مــــع تحميــــل الطالــــب بمــــواد تكميليــــة  22/22/0202والممتــ

 ( مواد وهى :6ددها )وع

 الفصل الول :

   مدخل الى علم االجتماع -

   نظرية علم االجتماع -

 طرق البحث االجتماعى- -

  تصميم وتنفيذ البحوث االجتماعية -

 الفصل الثانى :

 نصوص اجتماعية بلغة اجنبيه -

 التحليل السوسيولوجى لبنية املجتمع المصرى  -

 القرابر :

افق مجلس الكلية .  و

 

افقـة مجلـس القسـم بجلسـته فـي د/ السيد أ. كتاب .0 محمد برفعت االمام عميـد الكليـة وبرئـيس مجلـس قسـم اللغـات الشـرقية بشـأن مو

الثالثــــــة ( مراعـــــاة لخريجيــــــة مـــــن الطـــــالب الــــــذين يرغبـــــون فــــــى  هباالجمـــــاع علـــــى فــــــتح الدبراســـــات العليــــــا بالقســـــم ) بشـــــعب 6/22/0202

 جابرى اعداد الالئحة الخاصة بالدبراسات العليا بالقسم .استكمال دبراساتهم العليا في التخصصات العلمية بالقسم و 

 القرابر :

افق مجلس الكلية .  و

 

 

 

 

 

افقـة مجلـس القسـم بجلسـته الطابرئـة فـي السيد أ.د/  كتاب .3 افيا بشـأن مو محمد عوض السمنى المفوض بتسيير أعمال قسم الجغر

ب  المــــــدبرس المســـــاعد بالقســـــم للت ـــــجيل لدبرجــــــة علـــــى قبـــــول الطالبـــــة / جـــــيالن عبــــــدالن ى عبـــــدالعزيز جـــــودة عرقـــــو  22/22/0202

افية بشرية ( فصل خريف   . 0202/0200الدكتوبراه ) جغر

 القرابر :
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 رسالة الكلية :

إ و إقليميزا اسزتةاداإ إلزى معزايير وى التميزز واببزداف  زج م زاد ا دال والعلزوم ابةسزاةية تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترقى إلى مست  زى سزوا العمزد محليزا

تذتها لقدرات العلمية و البحثية ألساال 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   و طالبها ، و استخدام وسائد تعليمية حديثة ،و متابعة الخري ين، و إتاحة الفرصة لها لمتابعة ال ديد من العلوم و المعارف و الخبرات

ج تتسززم باوسزتقاللية و التعززاون و التقززويم الززذات حززد مالزكالت  ، و بةززاخ الالخصززية المصززرية و تةميزة قززيم اوةتمززاخ و المززواطةين مزن خززالد إ ززراخات 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  وخري يها إلى

برامج دراسية متميزة  ى مرحلتى الليساةس والدراسات 

 .  العليا تسهم  ى الرقى و التةمية المستدامة للم تم 

افق مجلس الكلية .  و

 

باعـــادة تشــــكيل لجنـــة المناقشــــة م  6/22/0202مجلـــس قســــم اآلثـــابر والدبراســـات اليونانيــــة والرومانيـــة بجلســـته المنعقــــدة فـــى  كتـــاب .4

يفـت كمـال شــاكر يوسـف فـي الرسـالة المقدمــة منـا بعنـوان   الوانــى الفخابريـة ذات الشـكال اآلدميــة والحكـم  علـى برسـالة الطالبــة / بر 

 في العصرين اليونانى والرومانى على النحو التالى :

                االداب جامعة طنطا أستاذ اآلثابر اليونانية والرومانية بكلية  أ.د/ ابراهيم سعد ابراهيم -
 
 ومشرفا

 
 برئيسا

                         أستاذ اآلثابر اليونانية والرومانية بكلية اآلداب جامعة دمنهوبر   بير عبداملحسن قاسمأ.د/ ع -
 
 مشرفا

 أستاذ اآلثابر اليونانية والرومانية المساعد بكلية السياحة والفنادق جامعةالسادات   أ.م.د/ نشوة محمد سعيد سليمان -

                                                                                                                                                                                                                                
 
 مناقشا

                               المساعد بكلية اآلداب جامعة طنطاأستاذ اآلثابر اليونانية والرومانية  أ.م.د/ شهيرة عبدالحميد هاشم -
 
 مناقشا

 

 القرابر :

افق مجلس الكلية .  و

 
 

 : موضوعات العالقات الثقافية والخابرجية :
 
 سابعا

 

 موضوعات قسم التابريخ :
افقة املجلس على مشابركة السيدة م  بشأن 0202/ 3/22كتاب مجلس قسم التابريخ بجلسته فى .2   صقر محمود / فايزة أ.د مو

ببحث بعنوان   تصحيح  0200يناير  0/4فى مؤتمر جامعة انتابريو للبحث والتنمية فى الفترة من  الستاذ المتفرغ بقسم التابريخ 
  مفاهيم خاطئة عن المراة فى الحضابرة المصرية القديمة  

 القرابر :

افق مجلس الكلية .  و
 
وان   ـــــأ.د/ فايزة ملوك محاضرة بعن املجلس بالقا  السيدة م  بشأن احاطة 0202/ 3/22كتاب مجلس قسم التابريخ بجلسته فى .0

مشكالت وحلول   والتى نظمها قسم الجمعيات الثقافية بفرع ثقافة البحيرة وذلك بالتعاون مع المؤسسة  –الهجرة غير الشرعية 
افق    .عة الخامسة مسا   السا 0202سبتمبر  9الثقافية بدمنهوبر بمقر المؤسسة يوم الخميس المو
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 رسالة الكلية :

إ و إقليميزا اسزتةاداإ إلزى معزايير وى التميزز واببزداف  زج م زاد ا دال والعلزوم ابةسزاةية تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترقى إلى مست  زى سزوا العمزد محليزا

تذتها لقدرات العلمية و البحثية ألساال 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   و طالبها ، و استخدام وسائد تعليمية حديثة ،و متابعة الخري ين، و إتاحة الفرصة لها لمتابعة ال ديد من العلوم و المعارف و الخبرات

ج تتسززم باوسزتقاللية و التعززاون و التقززويم الززذات حززد مالزكالت  ، و بةززاخ الالخصززية المصززرية و تةميزة قززيم اوةتمززاخ و المززواطةين مزن خززالد إ ززراخات 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  وخري يها إلى

برامج دراسية متميزة  ى مرحلتى الليساةس والدراسات 

 .  العليا تسهم  ى الرقى و التةمية المستدامة للم تم 

 القرابر :

. 
 
 أحيط مجلس الكلية علما

 
م بشأن احاطات  أ.د/ ابراهيم مرجونة بالنشطة العلمية والكاديمية والبحثية 0202/ 3/22كتاب مجلس قسم التابريخ بجلسته فى .3

 اآلتية :
منصة الباحثين واالكاديميين بدولة االمابرات * شابرك سيادته فى املحاضرة العلمية بعنوان   التفكير التحليلي للبحث العلمى   على 

 26/9/0202بتابريخ 
 .05/9/0202* شابرك سيادته فى املحاضرة العلمية بعنوان   اساليب التواصل التربوي   بتابريخ 

 القرابر :

. 
 
 أحيط مجلس الكلية علما

 

 اآلثابرموضوعات قسم 
  0202بريين العرب للتفوق العلمى لشباب الباحثين لعام حمادة منس ى طلبه على جائزة االثا 2احاطة قسم االثابر بحصول د .2

 القرابر :

 مع تقديم التهنئة لسيادته .
 
 أحيط مجلس الكلية علما

 
 موضوعات قسم اللغة االنجليزية :

شيما  جوهر فى فعاليات برنامج اعداد القادة العام لمعاونى اعضا  هيئة التدبريس  2قسم اللغة االنجليزية بمشابركة ااحاطة   .2
  0202اغسطس  20/04بالجامعات المصرية فى الفترة من 

 القرابر :

. 
 
 أحيط مجلس الكلية علما

 
 :اآلثابر والدبراسات اليونانية والرومانيةموضوعات قسم 

عبير قاسم  2د2م باشتراك ا 6/22/0202فى احاطة مجلس قسم اآلثابر والدبراسات اليونانية والرومانية بجلسته المنعقدة  .2
ية االداب جامعة االسكندبرية عن   ايراسموس ودوبر جامعة دمنهوبر فى مشروع علم المتاحف   وذلك يوم ببريزنتيشن بكل

06/9/0202 
 القرابر :

. 
 
 أحيط مجلس الكلية علما

 
عبير  2د2م بالتقرير الوابرد من ا 6/22/0202فى احاطة مجلس قسم اآلثابر والدبراسات اليونانية والرومانية بجلسته المنعقدة  .0

 التدبريب على تدبريس التراث .سلسلة الندوات التى اقيمت باالشابرة الى مشروع  قاسم عن
 القرابر :

. 
 
 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  وخري يها إلى

برامج دراسية متميزة  ى مرحلتى الليساةس والدراسات 

 .  العليا تسهم  ى الرقى و التةمية المستدامة للم تم 

 
حنان  2د2م بالتقرير الوابرد من ا 6/22/0202فى احاطة مجلس قسم اآلثابر والدبراسات اليونانية والرومانية بجلسته المنعقدة  .3

 كندبرية بقسم اآلثابر والدبراسات اليونانية والرومانية .الشافعى برئاسة جلسة مؤتمر جامعة االس
 القرابر :

. 
 
 أحيط مجلس الكلية علما

 
 

 : جتماعموضوعات قسم اال 
افقة املجلس  .2 كتاب السيد أ.د/ وفدى أبوالنضر وكيل الكلية لشئون خدمة املجتمع وبرئيس مجلس قسم االجتماع بشأن مو

على حضوبر  السيدة الدكتوبرة/ شيما  حلمى شحاتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه   22/22/0202 والممتدة الى 3/22/0202بجلسته المنعقدة في 
المدبرس بقسم االجتماع  مؤتمر جامعة توبرنتو  بكندا  مؤتمر دعي   ) بدولة المابرات (   بعنوان االتجاهات المعاصرة  في العلوم 

تابع لجامعة ببحث بعنوان ) المسؤولية االجتماعية  0200يناير  4يناير حتى  0من االجتماعية والتكنولوجية والتربوية الفترة 
 ( .ذجامعة دمنهوبر نمو  0232مصر للتنمية المستدامة  فللتنظيمات التربوية لتحقيق أهدا

 
 جا

 القرابر :

افق مجلس الكلية .  و
 
 

 : لعربية موضوعات قسم اللغة ا
 .عربية باالشتراك مع املجلس العلى للشئون االسالمية قسم اللغة الترجمة القرآن  الخاص مؤتمر  .2

 القرابر :

. 
 
 أحيط مجلس الكلية علما

 

 :   موضوعات خدمة املجتمع وتنمية البيئة   :
 
 ثامنا

 

 التصديق على جلسة املحضر السابق  الموضوع الول:

 تم التصديق قرابر اللجنة:
 القرابر :

. 
 
 أحيط مجلس الكلية علما
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 رسالة الكلية :

إ و إقليميزا اسزتةاداإ إلزى معزايير وى التميزز واببزداف  زج م زاد ا دال والعلزوم ابةسزاةية تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترقى إلى مست  زى سزوا العمزد محليزا

تذتها لقدرات العلمية و البحثية ألساال 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   و طالبها ، و استخدام وسائد تعليمية حديثة ،و متابعة الخري ين، و إتاحة الفرصة لها لمتابعة ال ديد من العلوم و المعارف و الخبرات
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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  وخري يها إلى

برامج دراسية متميزة  ى مرحلتى الليساةس والدراسات 

 .  العليا تسهم  ى الرقى و التةمية المستدامة للم تم 

م فى ال 0202/0200القتراح المقدم من  وحدة ضمان الجودة بشأن خطة سير الدبراسة للعام الدبراس ى الجامعى  نى:الموضوع الثا

 أى نصف الجدول مباشر ونصفة أون الين 52/52جائحة كوبرونا، وتوزيع الجدول الدبراس ى بنظام 

ا ، ويتم برفع المر إلى مجلس الكلية لو        هميةقرابراللجنة: أحيطت اللجنة علم 
 القرابر :

. 
 
 أحيط مجلس الكلية علما

 

أمين املجلس العلى للجامعات بشأن الجرا ات  -: بشأن خطاب السيد الستاذ الدكتوبر/ محمد مصطفى لطيفالموضوع الثالث

 اإلحترازية املحتم أتباعها مع الطلبة فى بد  العام الدبراس ى الجديد 

 قرابر اللجنة: 

ا للعام الدبراس ى الجديد تم تعقيم الكلية بالكامل أستع -2  م0202/0200داد 

 التنبية على السيد / أمين الكلية بضروبرة تعقيم الكلية آخر اليوم الدبراس ى   -0

ا طوال فترة الدبراسة للتطوع للوقوف  -3 يتم تحديد طالبان من كل قسم من قبل برؤسا  القسام على مدابر يومين أسبوعي 

 صة بذلك بمدخل الكلية لمتابعة الحرابرة بالجهزة الخا
 القرابر :

. 
 
 أحيط مجلس الكلية علما

 

 : طلب تصوبر لوضع خطة لخال  المبنى فى حال الطوابرى  من وحدة إدابرة الزماتالموضوع الرابع

 قرابر اللجنة: 

 يتم وضع ملصقات استرشادية لخال  المبنى  -2

 اإلدابريين.يتم فتح الباب الرئيس وتخصيصة للطالب والباب الجان ى لعضا  هيئة التدبريس و  -0
 القرابر :

. 
 
 أحيط مجلس الكلية علما

 

: تشكيل لجنة عاجلة من إدابرة الكلية واإلدابرة الهندسية لفحص جميع مدبرجات الكلية وما فيها من فنيات الموضوع الخامس

 لتحقيق بيئة تعليمية آمنة

افقت اللجنة   قرابر اللجنة: و
 القرابر :

. 
 
 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  وخري يها إلى

برامج دراسية متميزة  ى مرحلتى الليساةس والدراسات 

 .  العليا تسهم  ى الرقى و التةمية المستدامة للم تم 

 

على السادة أعضا  اللجنة تقديم المقترحات والمبادبرات التى يمكن أن يقوم بها القسم للمواطن البحراوى  :الموضوع السادس

 –والتى من شأنها أن ترتقى بها على كل الصعدة فى موعد أقصاة أسبوع، وتقدم المقترحات لوستاذ الدكتوبر / وفدى أبو النضر 

أن تشكل لجنة إلعادة صياغة المقترحات وعمل مبادبرة نهائية من شأنها خدمة وكيل الكلية لخدمة املجتمع وشئون البيئة على 

املجتمع البحراوى وتحقيق أهداف وكالة الكلية لخدمة املجتمع وشئون البيئة وتكون المقترحات بمثابة بدائل لمشروع محو 

ل آخرى تناسب كل تخصص  وتسهم المية حال صعوبة قيام بعض التخصصات على محو المية فعلى هذة القسام تقديم بدائ

 فى تنمية البيئة واملجتمع البحراوى.

افقت اللجنة  قرابر اللجنة: و
 القرابر :

. 
 
 أحيط مجلس الكلية علما

 

ا على تعليمات معالى السيد الستاذ الدكتوبر/ عبيد صالحالموضوع السابع :  برئيس الجامعة بتعيين مشرف من أعضا  هيئة  -بنا  

 ليكون مسئول عن توجية الطالب ملحو المية  وتوعيتهم بالموضوع. التدبريس لكل فرقة 

 يتم برفع خطاب برسمى لوقسام العلمية لتحديد عضو هيئة تدبريس لكل فرقة  قرابر اللجنة:
 القرابر :

. 
 
 أحيط مجلس الكلية علما

 ئة على النحو التالى : بشأن أستعراض خطة شهر أكتوبر لوكالة الكلية لخدمة املجتمع وشئون البي الموضوع الثامن:

افق  -2 ا 02/22/0202تم تحديد عمل اللقا  التعريفى يوم الخميس المو  م الساعة العاشرة صباح 

افق  -0 ا 0202/ 22/ 24تم تحديد عمل أحتفالية نصر أكتوبر املجيد يوم الخميس المو  م الساعة الثانية عشر مسا  

 م عن تحديات وتطلعات أمحاب الهمم. 05/22/0202  تم تحديد عمل ندوة لمحاب الهمم يوم الثنين الموافق -3

افقت اللجنة   قرابر اللجنة: و
 القرابر :

. 
 
 أحيط مجلس الكلية علما

 

بشـأن المقتـرح  6/22/0202: كتاب مجلس قسم اآلثابر والدبراسـات اليونانيـة والرومانيـة بجلسـته المنعقـدة بتـابريخ التاسع  الموضوع

دبرة ) حكايـــات اآلثـــابر و التـــراث( ومرفـــق طيـــه المبـــادبرة المقدمـــة مـــن الطـــالب والخـــريجين علـــى أن المقـــدم مـــن أ.د/ عبيـــر قاســـم ، بالمبـــا

م وســوف يــتم عمـل عــرض تقــديمي 0202/0200ون أ.د/ عبيــر قاســم المستشـابر الكــاديمى لهــذة المبـادبرة خــالل العــام  االكـاديمى ـــــــــــــــــــــتك

 فى مجلس الكلية .
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 رسالة الكلية :

إ و إقليميزا اسزتةاداإ إلزى معزايير وى التميزز واببزداف  زج م زاد ا دال والعلزوم ابةسزاةية تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترقى إلى مست  زى سزوا العمزد محليزا

تذتها لقدرات العلمية و البحثية ألساال 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   و طالبها ، و استخدام وسائد تعليمية حديثة ،و متابعة الخري ين، و إتاحة الفرصة لها لمتابعة ال ديد من العلوم و المعارف و الخبرات

ج تتسززم باوسزتقاللية و التعززاون و التقززويم الززذات حززد مالزكالت  ، و بةززاخ الالخصززية المصززرية و تةميزة قززيم اوةتمززاخ و المززواطةين مزن خززالد إ ززراخات 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  وخري يها إلى

برامج دراسية متميزة  ى مرحلتى الليساةس والدراسات 

 .  العليا تسهم  ى الرقى و التةمية المستدامة للم تم 

افقت اللجنة.  القرابر: و

 رابر :الق

افق مجلس الكلية .  و

 .املجلس في حالة انعقاد دائم منذ بداية أزمة كوبرونا وحتى تابريخه 

 . ظهربعد ال واحدة لهذا وقد انتهى االجتماع الساعة ا

 عميد الكلية                                                                                             
 
 

 .د/ محمد رفعت االمامأ                                                                                          

 


