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 الة الكلية :رس

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

تطوير المستمر للبرامج التعليمية و القدرات العلمية و البحثية ألساتذتها ال ودة التعليمية و البحثية ، و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التكةولو ية ، و ذلك بال

، 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 الالخصززية المصززرية و تةميزة قززيم اوةتمززا  و المززواطةين مزن خززالد إ ززرا ات تتسززم باوسزتقاللية و التعززاون و التقززويم الززذاتحززد مالزكالت  ، و بةززا   جالمسزاممة  زز،و

 والمستمر .
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 رؤية الكلية :

تتطل  الكلية إلى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية معتمدة تحتد 

مستوى  بأساتذتها وخري يها إلى وتصد مكاةة مرموقة بين ةظائرما

المةا سة محليأ و اقليميإا من خالد برامج دراسية متميزة  ى 

مرحلتى الليساةس والدراسات العليا تسهم  ى الرقى و التةمية 

 .  امة للم تم المستد

0202/1020للعام الجامعي الثالث محضر مجلس الكلية  

 15/12/0202الموافق  لخميسالمنعقد يوم ا

********** 

ــى  عميد ــــــــــبرئاسة السيدة األستاذ الدكتور/ حنان خميس  الشافعـــــــــــــــــ الواحدة بعد الظهر اجتمع مجلس الكلية في تمام الساعة        

 -فيديو كونفرانس و بمشاركة كل من :الكلية عن طريق ال

 وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث   أ.د/ سماح محمد الصاوى  .1

 قائم بعمل وكيل الكلية لشئون خدمة املجتمع وتنمية البيئة  د/ وفدى السيد أبوالنضر2أ .0

افيا  أ.د/ عبدالعظيم أحمد عبدالعظيم .3  رئيس مجلس قسم الجغر

 رئيس مجلس قسم اللغة االنجليزية  جىحلمى المليمحمد أ.د/ ايمان  .4

 رئيس مجلس قسم اآلثار والدراسات اليونانية والرومانية   قاسم عبداملحسن أ.د عبير  .5

 رئيس مجلس قسم التاريخ  أ.د/ ابراهيم محمد على مرجونة .6

 رئيس مجلس قسم اللغة العربية وآدابها   أ.د/ ايمان فؤاد بركات .7

 رئيس مجلس قسم اللغات الشرقيةقائم بعمل    د. محمد أحمد الفقي .8

 األستاذ بقسم اللغة االنجليزية  خميس الزوكة  ا محمدأ.د ميراند .9

 مدير التنفيذي لوحدة ضمان الجودة بالكليةاألستاذ بقسم اللغة العربية وال   أ .د. محمد محمود ابوعلى .12

 األستاذ المتفرغ بقسم الفلسفة  .د/ فضل الله محمد اسماعيلأ .11

افيا  عزت شلبى ن الديعالء/.د أ .10  األستاذ المتفرغ بقسم الجغر

 األستاذ المساعد بقسم اللغة العربية    د. رانيا محمد عزيز نظمى .13

افيا  د. ابراهيم مصطفى شعبان  .14  المدرس بقسم الجغر

 مدير وحدة الخدمات االلكترونية    د. أحمد عطية حميدة .15

    السيد/ هانى محمد كتات .16

 و دعى الى الحضور:

    دكتور/ فايز الرياش ىالسيد ال .1
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 افتتحت السيدة أ.د/  حنان خميس الشافعى  عميد الكلية

 " بسم الله الرحمن الرحيم "

  في بداية االجتماع رحبت السيدة أ.د/ حنان خميس الشافعى  عميد الكلية ورئيس املجلس  بجميع السادة المشاركين في

 .الجلسة 

  0202/0201عى الجديد بمناسبة بدء العام الجامتقديم التهنئة . 

 : ثم شرعت سيادتها في موضوعات املجلس على النحو التالي 

 : موضوعات االحا
ً
 طة والتصديق :أوال

 

 -أوال : موضوعات اإلحاطة و التصديق :
 . تم التصديق القرار :

رحت في مجلس الجامعة،  .1
ً
 الموضوعات التى ط

 .امام كلية التجارة لتحية ال 17/12/0202الحضور يوم  .1
ً
 علم التاسعة صباحا

مادة الوالء والمواطنه يقوم بتدريسها ظباط من اكاديمية ناصر العسكرية لجميع طالب الفرقة األولى بالجامعة  واالقتراح ان  .0

 الطالب اجتيازه قبل التخرج. باقىو  On Line تكون 

 

 ثانيا:   موضوعات وحدة ضمان الجودة :
 بق أوال :  التصديق علي مجلس الوحدة السا

  : تم التصديقالقرار 

 القرار :   

. 
ً
 أحيط مجلس الكلية علما

 

 ثانيا: بشأن تحديث تشكيل لجان وحدة ضمان الجودة .
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 القرار : تم اقتراح تشكيل لجان وحدة ضمان الجودة علي النحو التالي : 

 لجنة البرامج وتطوير نظم االمتحانات أ م د . رانيا محمد عزيز نظمي . -1

 لدراسات العليا والبحوث أد. سماح الصاوي .لجنة ا -0

 لجنة المشاركة املجتمعية أد. وفدي أبو النضر . -3

 لجنة الجودة والتأهيل لالعتماد أد . محمد أبو علي . -4

 لجنة االستبيانات والمعلومات أ م د . عصام المصري . -5

 لجنة اإلعالم والتثقيف د. أحمد خميس شتيه . -6

 والمتابعة د.محمد عبده بدر الدين .لجنة التقويم  -7

وعلى كل رئيس لجنة  تشكيل اللجنة القائم عليها خالل أسبوع طبقا لشروط الالئحة الداخلية لوحدة ضمان الجودة مفيدا من 

 أعضاء هيئة التدريس بالكلية . 

 القرار :   

. 
ً
 أحيط مجلس الكلية علما

 

 ية .ثالثا  : بشأن تحديث الخطة االستراتيجية للكل

 والخطة االستراتيجية للجامعة في التحديث . 0232القرار : المواءمة بين الخطة االستراتيجية للكلية وخطة مصر 

 القرار :   

. 
ً
 أحيط مجلس الكلية علما

 

 رابعا  : بشأن استكمال ماتطلبات ملف التميز للكلية .

افيا لقيام م بشأن تنمية الموارد 0202ه بإعداد تقرير إحصائى عن العام القرار : توجيه الشكر للدكتور حسام مازن بقسم الجغر

 البشرية بالكلية بقطاعاتها األكاديمية واإلدارية وقطاع الدراسات العليا ، وقد جاء التقرير علي النحو التالي :

 

 التقرير اإلحصائي عن تنمية الموارد البشرية بكلية اآلداب بقطاعي

 م0202 – 0219ونيهم وطالب الدراسات العليا عامي السادة أعضاء هيئة التدريس ومعا 

ُيركــز هــذا التقريـــر علــى بيانـــات ورحصــاءات الـــدورات التــي حصـــل عليهــا الســـادة أعضــاء هيئـــة التــدريس ومعـــاونيهم والعــاملين بكليـــة 

ا لتقارير مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعة خالل عامي 
ً
 .0202 – 0219اآلداب، وفق
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: أعداد السادة أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم وأعداد مشاركاتهم دورات مركز تنمية قدرات الجامعة:
ً

 أوال

المسلس

 ل
 الدرجة العلمية الدورة العلمية

 أستاذ أستاذ

 مساعد

ُمدرس  ُمدرس

 مساعد

 اإلجمالي ُمعيد

 04 1 3 8 5 7 أكاديمي اعتماد برنامج 1

 6 3 1 - 0 - أساليب البحث العلمي 0

 0 - - 1 1 - الجوانب المالية والقانونية 3

 5 - 0 0 1 - إدارة  فريق بحثي 4

استخدام قواعد البيانات  5

 العالمية

- 0 0 3 - 7 

معايير الجودة في العملية  6

 التدريسية

- 5 3 4 - 10 

 0 - - 0 - - حقوق الملكية الفكرية 7

 7 1 3 0 1 - النشر الدولي للبحوث العلمية 8

 7 1 - 5 1 - نظم الساعات المعتمدة 9

 7 6 1 - - - مهارات االتصال 12

 1 - 1 - - - االختبارات اإللكترونية 11

 4 - 4 1 - - تصميم المقرر  10

 6 - 4 4 - - إعداد المشروعات التنافسية 13

 6 4 1 - 0 - أساليب البحث العلمي 14

 4 4 1 - - - أخالقيات البحث العلمي 15

 9 1 4 0 0 - اتخاذ القرار وحل المشكالت 16

 5 4 - - 1 - مهارات العرض الفعال 17

 0 - - 1 1 - التخطيط االستراتيجي 18

 4 1 1 1 1 - متطلبات التقدم لالعتماد 19

 3 - - 0 1 - اإلدارة الجامعية 02

 0 - - 0 - - آداب وسلوك المهنة 01
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 105 04 31 37 06 7 اإلجمالي                
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 0219/0202تنمية قدرات الجامعة عامي 

 التعليق:

ــ  148ة التــــزام تنميــــة المــــوارد البشـــرية فــــي القطــــاع األكــــاديمي بهــــاس إذ يبلــــ  عـــدد أعضــــاء هيئــــة التــــدريس والمعــــاونين بهــــا تنـــتال الكليــ

دورة علميــة خـــالل  105عضــو، وقــد بلـــ  جملــة عـــدد دورات مركــز تنميـــة قــدرات أعضــاء هيئـــة التــدريس بالجامعـــة لمنســو ي كليـــة اآلداب 

 ها على النحو التالي:العامين المنصرمين فقط تباينت فيما بين

تتصـــدر دورة "اعتمـــاد برنـــامج أكـــاديمي" المركـــز األول بـــين الـــدورات األخـــرى التـــي حصـــل عليهـــا الســـادة أعضـــاء هيئـــة التـــدريس  -1

دورة  10ومعـــاونيهم بنســـبة بلغـــت مـــا يقـــرب مـــن ثلـــث عـــدد الـــدورات. تلتهـــا دورة "معـــايير الجـــودة فـــي العمليـــة التدريســـية" بعـــدد 

 تدريبية.

 حتلت دورة "االختبارات اإللكترونية" المركز األخير بين الدورات األخرى بعدد دورة واحدة فقط.في حين ا -0

 7ضـــعف مشـــاركات الســـادة األســـاتذة بـــدورات تنميـــة قـــدرات الســـادة أعضـــاء هيئـــة التـــدريس، حيـــث بلغـــت جملـــة مشـــاركاتهم  -3

 مشاركات فقط تركزت جميعها في دورة "اعتماد برنامج أكاديمي".

اقـع تصـدر فئـة  -4 دورة علميـة، تلتهــا فئـة المدرسـين المســاعدين  37المــدرس مشـاركات تنميـة قــدرات أعضـاء هيئـة التــدريس بو

ــــل  06دورة. ثـــــم فئـــــة األســـــاتذة المســـــاعدين بعـــــدد  31بعـــــدد  ــاركة مـــــن أصـ ــ ـــة المعيـــــدين والـــــذين بلغـــــن جملـــــة 105مشـ ، ثـــــم فئــ

 دورة علمية. 04مشاركاتهم 
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تتطل  الكلية إلى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية معتمدة تحتد 

مستوى  بأساتذتها وخري يها إلى وتصد مكاةة مرموقة بين ةظائرما
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مرحلتى الليساةس والدراسات العليا تسهم  ى الرقى و التةمية 

 .  امة للم تم المستد

 

 ا من منسو ي كلية اآلداب المشاركين في دورات مركز تنمية قدرات الجامعة:ثانًيا: أعداد طالب الدراسات العلي

المسلس

 ل
 الدورة العلمية

 سنة الحصول على الدورة

 اإلجمالي % 0202 % 0219

 95 0544 42 0443 55 مهارات العرض الفعال 1

 91 0146 34 0540 57 مهارات االتصال 0

6410 41 0447 56 أخالقيات البحث العلمي 3  97 

 122 0649 40 05.8 58 أساليب البحث العلمي 4

 383 122 157 122 006 اإلجمالي

إجمالي طالب الدراسات العليا 

 المشاركين
101 87 028 
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إ و إقليميزا اسزتةاداإ إلزى معزايير تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترقى إلى مستوى التميزز واببزداف  زج م زاد ا دال والعلزوم ابةسزاةية   زى سزوا العمزد محليزا

تطوير المستمر للبرامج التعليمية و القدرات العلمية و البحثية ألساتذتها ال ودة التعليمية و البحثية ، و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التكةولو ية ، و ذلك بال

، 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 الالخصززية المصززرية و تةميزة قززيم اوةتمززا  و المززواطةين مزن خززالد إ ززرا ات تتسززم باوسزتقاللية و التعززاون و التقززويم الززذاتحززد مالزكالت  ، و بةززا   جالمسزاممة  زز،و

 والمستمر .
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( نسب مشاركات طالب الدراسات العليا على مستوى دورات11)  

 م0202الجامعة عام مركز تنمية قدرات 

 التعليق:

ُيالحظ تركز دورات مركز تنمية قدرات الجامعـة التـي شـارك فيهـا طـالب الدراسـات العليـا فـي أر ـع دورات تتمثـل فـي "مهـارات العـرض 

 أساليب البحث العلمي"، وهناك ثمة مالحظات يمكن حصرها فيما يلي: –أخالقيات البحث العلمي  –مهارات االتصال  –الفعال 

 0219تل دورة "أساليب البحث العلمي" المركز األول بين الدورات التي شارك فيها طالب الدراسات العليـا خـالل العـامين تح -1

اقع 0202 –  .%07دورة في السنة الثانية بنسبة بلغت ما ُيقارب  40دورة في السنة األولى بنسبة تتعدى الر ع، وبنحو  58، بو

اقـع في حين تحتل دورة "مهارات العرض ال -0 ال" المركـز األخيـر بو م، بينمـا تـأتي دورة مهـارات االتصـال فـي 0219دورة عـام  55فعَّ

مـــس نســـبة الـــدورات خـــالل هـــذا العـــام والبـــال  إجمـــالي عـــددها 
ُ
دورة  157ذات المركـــز فـــي الســـنة التاليـــة بنســـبة بلغـــت نحـــو خ

 علمية.

م، 0202مشـاركة عـام  87يـة قـدرات الجامعـة إلـى نحـو انخفاض أعداد طالب الدراسات العليا الُمشاركين فـي دورات مركـز تنم -3

مشــاركة فــي العـــام الســابق. وهــذا مؤشــر أولـــي النخفــاض أعــداد المتقــدمين مـــن طــالب الدراســات العليــا فـــي  101بعــد أن كانــت 

سـمة ، وهي ظاهرة تستحق النظر، خاًصة وأن زيادة أعـداد المشـاركين مـن طـالب الدراسـات العليـا بالكليـة كانـت ال0202عام 

، حيــــث بلــــ  أعــــداد طــــالب الدراســــات العليــــا المنســــوبين لكليـــــة 0202األكثــــر وضــــوًحا خــــالل الســــنوات الــــثالث الســــابقة لعــــام 

ــامي  174 – 149اآلداب بجامعــــــة دمنهــــــور  ــ ــــب، عــ م علــــــى التــــــوالي المشــــــاركين بــــــدورات مركــــــز تنميــــــة قــــــدرات 0218م،0217طالــ

لــذي أثـر علــى رلبـة الطــالب فـي التقــدم للدراسـات العليــا بالكليـة، األمــر الجامعـة. وقـد ُععــزى ذلـ  إلــى جائحـة فيــروس كورونـاس ا

 الذي عستوجب ضرورة تفعيل التعلم اإللكتروني والتعليم عن ُبعد لهذا القطاع.

 القرار :   

 مع تقديم الشكر للسيد الدكتور/ حسام مازن أحيط 
ً
أن تنمية م بش0202لقيامه بإعداد تقرير إحصائى عن العام مجلس الكلية علما

 .الموارد البشرية بالكلية بقطاعاتها األكاديمية واإلدارية وقطاع الدراسات العليا

 

 خامسا  : بشأن تأهيل قطاعات الكلية املختلفة وتطويرها مهنيا وأكاديميا :

 م0201مناقشة الخطة التدريبية للعام الجامعي  -القرار :  



    

                                                                                                                                              
       Damanhur universityجامعة دمنهور                                                                                                                         
          Faculty of Art                                                                                                                  كلية اآلداب              
                                                        

 

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

 الة الكلية :رس

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

تطوير المستمر للبرامج التعليمية و القدرات العلمية و البحثية ألساتذتها ال ودة التعليمية و البحثية ، و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التكةولو ية ، و ذلك بال

، 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 الالخصززية المصززرية و تةميزة قززيم اوةتمززا  و المززواطةين مزن خززالد إ ززرا ات تتسززم باوسزتقاللية و التعززاون و التقززويم الززذاتحززد مالزكالت  ، و بةززا   جالمسزاممة  زز،و

 والمستمر .

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

     1496633540ت + فاكس     -1496633540ت:           ~ 18 ~                          يرة البح –دمنهور  –األبعادية –مجمع الكليات                    

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

 

 رؤية الكلية :

تتطل  الكلية إلى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية معتمدة تحتد 

مستوى  بأساتذتها وخري يها إلى وتصد مكاةة مرموقة بين ةظائرما

المةا سة محليأ و اقليميإا من خالد برامج دراسية متميزة  ى 

مرحلتى الليساةس والدراسات العليا تسهم  ى الرقى و التةمية 

 .  امة للم تم المستد

 لة، والتي تم عقدها، واألخرى التي سيتم عقدها في الفترة القادمة. و شأن الدورات التدريبية المهمة في هذه المرح

ابط لكل الدورات التدريبية وتوفير المادة العلمية على الموقع بصيغة سوفت .  القرار : التعاون مع موقع الكلية من أجل إعداد رو

 تقوم الخطة التدريبية علي تحقيق ثالثة محاور :

 ات التدريبية المتطلبة للخطة التنفيذية واإلستراتيجية للكلية.املحور األول: تحقيق اإلحتياج

 املحور الثاني: المتطلبات التدريبية عن احتياجات كل من :

 رؤساء األقسام -1

 تنمية مهارات أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم حسب االحتياجات  -0

 جميع العاملين  -3

 أزمة كورونا. 0202الحسبان مثل ما حدث في شهر فبراير املحور الثالث: عالج فجوة حدثت نتيجة متغيرات لم تكن في 

 وقد تم اقتراح عدد من الدورات لتغطية املحاور الثالثة.

/ حيث قامت وحدة ضمان الجودة بعمل بعض ورش العمل والدورات عن التخطيط اإلستراتيجي ودور أعضاء هيئة  املحور األول 

 برنامج تعليمي وحصول بعض األساتذة علي دورات الصف المعكوس.التدريس والتنمية المهنية وورش عمل عن اعتماد 

/ يوجد العديد من الدورات لكل من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم كان لرضها التنمية المهنية ، وتم اقتراح دورات  املحور الثاني

 جديدة للعاملين وطالب الليسانس وطالب الدراسات العليا 

كل األنشطة وورش العمل التي قامت بها الكلية لمواجهة أزمة كورونا ومنها ورش عمل عن إعداد قالب  ويتكلم عن / املحور الثالث 

 بحثي قام بها مجموعة من أعضاء هيئة التدريس بالكلية وتم بثها ونشرها وتوثيقها علي موقع الكلية .

 ورش عمل عن اإلجراءات اإلحترازية لمواجهة أزمة كورونا.  -

 فية التعامل مع امتحانات الفصل الدراس ي الثاني للفرقة الرابعة.ورش عمل عن كي -

 .0201ورش عمل عن إدارة الفصل الدراس ي األول وخطة سير العمل في  -

 وحاليا يتم تنفيذ بعض الدورات التدريبية المقترحة لتغطية املحور الثالث التعامل مع أزمة كورونا ومنها : 

 م تنفيذها هذه األيام جدول الدورات التدريبية التي يت
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 الة الكلية :رس

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

تطوير المستمر للبرامج التعليمية و القدرات العلمية و البحثية ألساتذتها ال ودة التعليمية و البحثية ، و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التكةولو ية ، و ذلك بال

، 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 الالخصززية المصززرية و تةميزة قززيم اوةتمززا  و المززواطةين مزن خززالد إ ززرا ات تتسززم باوسزتقاللية و التعززاون و التقززويم الززذاتحززد مالزكالت  ، و بةززا   جالمسزاممة  زز،و
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 رؤية الكلية :

تتطل  الكلية إلى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية معتمدة تحتد 

مستوى  بأساتذتها وخري يها إلى وتصد مكاةة مرموقة بين ةظائرما

المةا سة محليأ و اقليميإا من خالد برامج دراسية متميزة  ى 

مرحلتى الليساةس والدراسات العليا تسهم  ى الرقى و التةمية 

 .  امة للم تم المستد

 وحدة ضمان الجودة

موعد  أهداف البرنامج إسم المدرب البرنامج التدريبي م

 البرنامج

 التنفيذ  الفئة المستهدفة

مهارات تنفيذ التعلم  1

 المدمج والتعلم الاجين

اعتماد نظام تعلم  أ.د/ محمد والي

جديد لمواجهة 

كورونا في الفصل 

 القادم 

األحد  

11/12/

0202 

 مساء 7-9

أعضاء هيئة 

التدريس 

 ومعاونوهم 

 تم التنفيذ

مهارات تنفيذ الفصل  0

 المقلوب

اعتماد نظام تعلم  د. دينا الكردي 

جديد لمواجهة 

كورونا في الفصل 

 القادم 

األر عاء 

14/12/

0202 

 مساء 7-9

أعضاء هيئة 

التدريس 

 ومعاونوهم 

 

إستخدام التكنولوجيا في  3

 التدريب

اعتماد نظام تعلم  ارأ.د/ عاطف نص

جديد لمواجهة 

كورونا في الفصل 

 القادم 

االثنين   

10/12/

0202 

 مساء 4-6

أعضاء هيئة 

التدريس 

 ومعاونوهم 

 تمت

إستخدام التكنولوجيا في  4

 التدريب

اعتماد نظام تعلم  أ.د/ عاطف نصار

جديد لمواجهة 

كورونا في الفصل 

 القادم 

الخميس   

15/12/

0202 

 مساء 4-6

اء هيئة أعض

التدريس 

 ومعاونوهم 

 

إستخدام التكنولوجيا في  5

 التدريب

اعتماد نظام تعلم  أ.د/ عاطف نصار

جديد لمواجهة 

كورونا في الفصل 

 القادم 

السبت   

17/12/

0202 

 مساء 4-6

 

أعضاء هيئة 

التدريس 

 ومعاونوهم 

 

الثالثاء  تطوير نظم التقويم   د. أحمد سالم  بنوك األسئلة  6

13/12/

أعضاء هيئة 

التدريس 
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مرحلتى الليساةس والدراسات العليا تسهم  ى الرقى و التةمية 
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0202 

 مساء 7-9

 ومعاونوهم 

نشر ثقافة الجودة بين  أ.د/ رانيا نظمي نشر ثقافة الجودة 7

 الطالب  

الخميس   

15/12/

0202 

 مساء 4-6

  الطالب  

أعضاء هيئة    أ.د/ رانيا نظمي بنوك األسئلة 8

التدريس 

 ومعاونوهم 

 

تطوير آليات البحث  أ.د/ محمد أبو علي إعداد البحث العلمي 9

 العلمي 

الخميس   

15/12/

0202 

 مساء 5-7

طالب الدراسات 

 العليا  

 

المواءمة بين الخطة  د/ إبراهيم شعبان 0232/ 0202رؤية مصر  12

االستراتيجية ورؤية 

 م0232مصر 

أعضاء هيئة  

التدريس 

 ومعاونوهم 

 والعاملين والطالب 

 

 التخطيط اإلستراتيجي 11

 ر وردارة املخاط

  كل الفئات      د/ إبراهيم شعبان

التنمية المهنية وتطوير آداء  10

 العاملين بالكلية 

  العاملون     د/ محمد عبده

أعضاء هيئة    د/ محمد عبده تطوير نظم اإلمتحانات 13

التدريس 

 ومعاونوهم 

 

التخطيط اإلستراتيجي  14

 واستشراف المستقبل

  كل الفئات     أ/ محمد عبيد
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 رؤية الكلية :

تتطل  الكلية إلى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية معتمدة تحتد 
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 .  امة للم تم المستد

  كل الفئات     أ/ محمد عبيد إدارة العمليات 15

  كل الفئات     أ/ محمد عبيد إدارة املخاطر والفرص 16

نظم إدارة المؤسسات  17

 التعليمية 

 –وكالء  –عميد    أ/ محمد عبيد

رؤساء أقسام 

 علمية وردارية   

 

  سكرتارية الكلية      ا.د. محمد أبوعلي  أرشفة الملفات  والفرص 18

  كل الفئات     د. سعيد عشيبة  كتابة البحث العلمي  19

 كشف السرقات العلمية 02

PLAGIARISM     

المستشار محمد 

 عمار .

أعضاء هيئة   

التدريس 

 ومعاونوهم   

 

دورات مقترحة من مجلس  01

 الكلية 

  كل الفئات     

 القرار :   

افق املجلس على اعداد نظام لتقييم اداء أعضاء هيئة التدريس على أن نظرا النخفاض أعداد المشاركين في الدورات الت دريبيه  فقد و

 يكون التطوير المنهى أحد محاور التقييم .

 

 م02/01سادسا : بشأن إعداد خطة املخاطر للعام 

 القرار : تكليف وحدة إدارة الكوارث واألزمات بإعداد هذه الخطة ، ومناقشتها مع كل األطراف .

 ار : القر   

افق مجلس الكلية .  و

 

 سابعا  : بشأن مقترح تشكيل املجالس االستشارية لألقسام العلمية .

افقة على التصور المقدم من د. رانيا نظمي الخاص بتشكيل املجالس االستشارية والمتمثل في النقاط التالية  : :  القرار  المو

تعليمية والبحثية واإلدارية والتقنية، وانطالقا من أهمية دور الجانب التنظيمي في إطار سعي الكلية  نحو الريادة في مختلف أنشطتها ال

في تعزيز هذا السعي من خالل العديد من المناحي االجتماعية وربطها بسوق العمل وبدور الجامعة في التمويل الذاتي أتقدم بمقترح 

في جميع األقسام واللجان ، ويكون الهدف منه التحسين  إلنشاء مجلس استشاري في االكلية ، ويكون له فروع ملجالس استشارية
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 رؤية الكلية :

تتطل  الكلية إلى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية معتمدة تحتد 
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المستمر للبرامج األكاديمية ، وتقويم الخطط االستراتيجية والتواصل مع القطاع العام والخاص ، وكذل  مجلس استشاري للطالب  

امعي لتطوير العملية التعليمية إلى تحقيق المشاركة الطالبية الفعالة في القرار الجيكون علي مستوي األقسام والكلية ،  ويهدف 

واألكاديمية، وتلمس وجهات نظر الطالب حيال ما يقدم لهم من أنشطة تعليمية وخدمية للوصول إلى مجتمع المعرفة والعلم. ويكون 

ين مستوي له رؤية ورسالة ومهام ومن أبرزها المساعدة في ربط البرامج  األكاديمية باملجتمع املحلي من خالل اقتراح أساليب لتحس

 األداء البحثي واألكاديمي واإلداري ويكون مواصفات الخريج تتناسب مع سوق العمل 

: املجلس االستشاري للكلية
ً
 أوال

 الهدف: -1

هو هيئة استشارية للكلية تهدف لإلسهام  في التحسين المستمر لبرامج الكلية األكاديمية4 وفي توجيه سياساتها المستقبلية 

 تراتيجية والتواصل مع القطاعات العامة والخاصة.وتقويم خططها اإلس

 تنظيمات عامة   -0

يرشح مجلس الكلية أعضاء املجلس على أال يقل عن تسعة أعضاء وال يزيد عن خمسة عشر عضًوا وُيعتمد التشكيل من  -1

 السيد األستاذ الدكتور رئيس  الجامعة. 

 يكون تشكيل املجلس على النحو التالي:   -0

 عميد الكلية.  ●

 مدير مكتب ضمان الجودة بالكلية  ●

)سبعة إلى ثالثة عشر( من ذوي الخبرة في قطاعات األعمال املختلفة من داخل مصر  أو خارجها ، ويكون من بينهم  ●

 بعض خريجي الكلية المتميزين. 

ا للمجلس. يختار املجلس في جلسته األولى الرئيس ونائبه على أال يكون عميد الكلية ويكون أحد الوكالء  ومدير   -3
ً
 الجودة أمين

 يجتمع املجلس بدعوة من رئيسه مرتين على األقل سنوًيا.  -4

 يجوز عقد جلسات املجلس داخل الكلية أو خارجها، كما يجوز له دعوة من يرى من خارج املجلس لحضور جلساته.  -5

 تكون عضوية املجلس عامين قابلة للتجديد.  -6

 مدة عضويتهم في املجلس.  ُيمنح أعضاء املجلس شهادة تقدير عند انتهاء -7

 مهام املجلس:   -3
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 تقديم مقترحات بشأن كل ما يخدم استشراف مستقبل الكلية.  -1

 تقديم ُسبل تعميق الشراكة بين الكلية واملجتمع املحلي والعالمي.  -0

 اإلسهام في تطوير البرامج والمناهل وفق متطلبات سوق العمل.  -3

 كلية. اإلسهام في تنفيذ الخطة اإلستراتيجية لل -4

 تقديم مقترحات من شأنها توفير الدعم المادي والمعنوي للكلية.  -5

اإلسهام في وضع آلية للتنسيق إلقامة مشروعات مشتركة بين الكلية وقطاعات املجتمع بهدف إيجاد حلول لمشكالت املجتمع  -6

 بصورة تكاملية. 

 اقتراح أساليب لتوفير مصادر تمويل لمشروعات الكلية التطويرية.  -7

: املجالس االستشارية  للجان المنبثقة من مجلس الكلية ثان
ً
 يا

 املجلس االستشاري للدراسات العليا  -1

 املجلبس االستشاري لخدمة املجتمع    -2

 املجلس االستشاري الطال ي علي مستوي الكلية  -3

 الهدف:  -1

لتطوير العملية التعليمية واألكاديمية، هو هيئة استشارية تهدف إلى تحقيق المشاركة الطالبية الفعالة في القرار الجامعي  

وتلمس وجهات نظر الطالب / الطالبات حيال ما يقدم لهم / لهن من أنشطة تعليمية والصفية وخدمية للوصول إلى مجتمع المعرفة 

 والعلم.

 تنظيمات عامة:  -0

  -نحو التالي:يتم تشكيل مجلس  استشاري للطالب وآخر بقرار من مجلس الكلية ويكون التشكيل على ال  -1

 عميد الكلية رئيًسا.  ●

 وكيل الكلية لشؤون التعليم والطالب   ●

 طالب لكل قسم من أقسام الكلية يتم ترشيحه / ترشيحها من مجلس القسم.  ●

 يجتمع املجلس بشكل دوري مرتين في الفصل الدراس ي الواحد.   -0
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========================================================= 

 الة الكلية :رس

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

تطوير المستمر للبرامج التعليمية و القدرات العلمية و البحثية ألساتذتها ال ودة التعليمية و البحثية ، و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التكةولو ية ، و ذلك بال

، 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 الالخصززية المصززرية و تةميزة قززيم اوةتمززا  و المززواطةين مزن خززالد إ ززرا ات تتسززم باوسزتقاللية و التعززاون و التقززويم الززذاتحززد مالزكالت  ، و بةززا   جالمسزاممة  زز،و

 والمستمر .
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 رؤية الكلية :

تتطل  الكلية إلى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية معتمدة تحتد 

مستوى  بأساتذتها وخري يها إلى وتصد مكاةة مرموقة بين ةظائرما

المةا سة محليأ و اقليميإا من خالد برامج دراسية متميزة  ى 

مرحلتى الليساةس والدراسات العليا تسهم  ى الرقى و التةمية 

 .  امة للم تم المستد

 نصف  -3
ً
 األعضاء على األقل.  يمكن دعوة املجلس لالنعقاد بشكل استثنائي إذا طلب ذل  كتابة

يجوز دعوة املجلس لالنعقاد بشكل استثنائي إذا تلقى نائب / نائبة الرئيس ما ال يقل عن عشرة موضوعات مطروحة   -4

 للنقاش. 

 يرئس نائب / نائبة الرئيس املجلس إذا لم تسمح الظروف للرئيس بحضور االجتماعات.  -5

 

 

 أهداف املجلس:  -3

 ا بما ععين على تحسين سير العملية األكاديمية والتربوية والخدمية بالكلية. التواصل بين الكلية وطالبه  -1

 تلمس وجهات نظر الطالب حيال ما ُيقدم لهم داخل الكلية من أنشطة أكاديمية والصفية وخدمات.   -0

 تقديم النصح والمشورة لعميد الكلية في املجاالت التي تهم الطالب   -3

مثل لتلقي المعارف والبيئة الخصبة للتشرب بالمثل العليا واألخالق والتعارف والتآلف بين التعاون لجعل الكلية المكان األ   -4

 جميع منسوبيها. 

 ربط الطالب بالكلية وأنشطتها.   -5

 إيضاح الصورة لطالب الكلية بشأن بعض اإلجراءات التي قد يفوتهم إدراك مغزاها.   -6

 

 امج  ثالثا :  املجلس االستشاري الطال ي علي مستوي البر 

 الهدف:  -1

هو هيئة استشارية تهدف إلى تحقيق المشاركة الطالبية الفعالة في القرار الجامعي لتطوير العملية التعليمية واألكاديمية،  

وتلمس وجهات نظر الطالب / الطالبات حيال ما يقدم لهم / لهن من أنشطة تعليمية والصفية وخدمية للوصول إلى مجتمع المعرفة 

 والعلم.

 تنظيمات عامة:  -0

  -يتم تشكيل مجلس  استشاري للطالب وآخر بقرار من مجلس الكلية ويكون التشكيل على النحو التالي: 

 رئيس القسم أو القائم عليه    رئيسا  -1
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 الة الكلية :رس

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

تطوير المستمر للبرامج التعليمية و القدرات العلمية و البحثية ألساتذتها ال ودة التعليمية و البحثية ، و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التكةولو ية ، و ذلك بال

، 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 الالخصززية المصززرية و تةميزة قززيم اوةتمززا  و المززواطةين مزن خززالد إ ززرا ات تتسززم باوسزتقاللية و التعززاون و التقززويم الززذاتحززد مالزكالت  ، و بةززا   جالمسزاممة  زز،و

 والمستمر .
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 رؤية الكلية :

تتطل  الكلية إلى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية معتمدة تحتد 

مستوى  بأساتذتها وخري يها إلى وتصد مكاةة مرموقة بين ةظائرما

المةا سة محليأ و اقليميإا من خالد برامج دراسية متميزة  ى 

مرحلتى الليساةس والدراسات العليا تسهم  ى الرقى و التةمية 

 .  امة للم تم المستد

 أمين القسم  -0

 طالب وطالبة يمثالن كل فرقة  ويرشحان من الطالب ويعتمد الترشيح في مجالس األقسام  .  -3

 ( 5-3يدة من البرامج من الجهات الخارجية ) بعض األطراف المستف -4

 يجتمع املجلس بشكل دوري مرتين في الفصل الدراس ي الواحد.   -5

 نصف األعضاء على األقل.   -6
ً
 يمكن دعوة املجلس لالنعقاد بشكل استثنائي إذا طلب ذل  كتابة

 يقل عن عشرة موضوعات مطروحة يجوز دعوة املجلس لالنعقاد بشكل استثنائي إذا تلقى نائب / نائبة الرئيس ما ال   -7

 للنقاش. 

 يرأس  نائب / نائبة الرئيس املجلس إذا لم تسمح الظروف للرئيس بحضور االجتماعات.  -8

 

 أهداف املجلس:  -

 التواصل بين البرامج  وطالبها بما ععين على تحسين سير العملية األكاديمية والتربوية والخدمية بالكلية.  .1

 حيال ما ُيقدم لهم داخل البرنامج  من أنشطة أكاديمية وخدمات. تلمس وجهات نظر الطالب  .0

 تقديم النصح والمشورة لرئيس القسم  في املجاالت التي تهم الطالب  .3

التعاون لجعل القسم المكان األمثل لتلقي المعارف والبيئة الخصبة للتشرب بالمثل العليا واألخالق والتعارف والتآلف بين  .4

 جميع منسوبيها. 

 الطالب بأعضاء هيئة التدريس في البرامج وكذل  املجتمع الخارجي  . ربط  .5

 إيضاح الصورة لطالب الكلية بشأن بعض اإلجراءات التي قد يفوتهم إدراك مغزاها.  .6

 

 القرار :   

. 
ً
 أحيط مجلس الكلية علما

 02/01ثامنا   : بشأن إعداد خطة التقييم للعام الجامعي 

 . 0201ان والمعلومات إلعداد خطة قياس وتقويم لعام القرار: تكليف لجنة االستبي

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

تطوير المستمر للبرامج التعليمية و القدرات العلمية و البحثية ألساتذتها ال ودة التعليمية و البحثية ، و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التكةولو ية ، و ذلك بال

، 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 الالخصززية المصززرية و تةميزة قززيم اوةتمززا  و المززواطةين مزن خززالد إ ززرا ات تتسززم باوسزتقاللية و التعززاون و التقززويم الززذاتحززد مالزكالت  ، و بةززا   جالمسزاممة  زز،و

 والمستمر .
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 رؤية الكلية :

تتطل  الكلية إلى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية معتمدة تحتد 

مستوى  بأساتذتها وخري يها إلى وتصد مكاةة مرموقة بين ةظائرما

المةا سة محليأ و اقليميإا من خالد برامج دراسية متميزة  ى 

مرحلتى الليساةس والدراسات العليا تسهم  ى الرقى و التةمية 

 .  امة للم تم المستد

. 
ً
 أحيط مجلس الكلية علما

 تاسعا   : بشأن االستبيانات واستطالعات الرأي في هذه الفترة .

ويفضا أن تكون  القرار : االلتزام بأن تكون استطالعات الرأي واالستبيانات تتم في صورة تراعي اإلجراءات االحترازية لجائحة كورونا ،

 الكترونية علي موقع الكلية ، وتقوم الوحدة بتجهيز بعض االستبيانات  االلكترونية لعرضها علي مجلس الكلية ثم تفعيلها .

 القرار :   

. 
ً
 أحيط مجلس الكلية علما

 

 ون متوجهة لألقسام .عاشرا  : بشأن إنشاء الجودة المصغرة باألقسام ، وأن الزيارات القادمة من مركز ضمان الجودة ستك

 :القرار : إنشاء ملف الجودة باألقسام العلمية بتكليف لألقسام العلمية بإنشاء ركن للجودة بكل قسم علمي، يحتوي على

 توصيف البرنامج . - 1 

 توصيف المقررات للعام الحالي والسابق . -0 

 م 02/ 19تقارير البرنامج عن العام الحالي والسابق   -3

 جنة التقويم والمتابعة بوحدة ضمان الجودة بإعداد خطة لزيارة األقسام العلمية لفحص ما جاء في العنصر السابق .مع تكليف ل

 وستحدد وحدة ضمان الجودة قائمة الملفات المطلوبة في كل برنامج 

 م آليات اعتماد برنامج .مع ا.م.د. نائب مركز ضمان الجودة بالجامعة ع  Teamsعلي برنامج   ONLINEوقد تم تحديد ورشة عمل 

 القرار : 

 
ً
 . أحيط مجلس الكلية علما

 

 

 

:   موضوعات  وحدة تكنولوجيا المعلومات 
ً
 : ITثالثا
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إ و إقليميزا اسزتةاداإ إلزى معزايير تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترقى إلى مستوى التميزز واببزداف  زج م زاد ا دال والعلزوم ابةسزاةية   زى سزوا العمزد محليزا

تطوير المستمر للبرامج التعليمية و القدرات العلمية و البحثية ألساتذتها ال ودة التعليمية و البحثية ، و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التكةولو ية ، و ذلك بال

، 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 الالخصززية المصززرية و تةميزة قززيم اوةتمززا  و المززواطةين مزن خززالد إ ززرا ات تتسززم باوسزتقاللية و التعززاون و التقززويم الززذاتحززد مالزكالت  ، و بةززا   جالمسزاممة  زز،و

 والمستمر .
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 رؤية الكلية :

تتطل  الكلية إلى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية معتمدة تحتد 

مستوى  بأساتذتها وخري يها إلى وتصد مكاةة مرموقة بين ةظائرما

المةا سة محليأ و اقليميإا من خالد برامج دراسية متميزة  ى 

مرحلتى الليساةس والدراسات العليا تسهم  ى الرقى و التةمية 

 .  امة للم تم المستد

 Onأفاد الدكتور أحمد عطية المدير التنفيدي لتكنولوجيا المعلومات بأنه قد حضر مجموعة من االجتماعـات وورش عمـل) -1

Lineــ ــ ــ ــين الــ ــ ــ ـــيم الاجــ ــ ــام التعلـــ ــ ــ ـــة بنظــ ــ تــــــــه وزارة التعلــــــــيم العــــــــالي والتــــــــي عقــــــــدت مــــــــع مســــــــؤلي وزارة التعلــــــــيم العــــــــالي ي أقر ذ( خاصـــ

 وهي :-ورخبارنا بها-وممثليشركة مايكروسوفت بمصر ، وقد تم االنتهاء من عدد من القرارات 

 اعــتـماد منـصـة وزارة الـتعـليـم العـالي مـنصة موحـدة تـضم جامعـات مـصر فـيما يخـص عـقد -أ  

 ( وكل ما يتعلق بها من بيانات وجداول.On Lineبعد)املحاضرات من 

 بإدخال قاعدة  -بالتعاون مع وحدة تكنولوجيا المعلومات بالكليات-يقوم قسم شؤون الطالب-ب 

 بيانـات الطـالب عـلى منـصة وزارة التعـليم العـالي ، وأيـضا يـقوم قـسم شـؤون أعـضـاء هـيئة     

 ى المنصة.التدريس بإدخال بيانتهم عل   

 واملحمل على اإليميالت الرسمية  –( التـابع لشـركـة مايـكروسوفـتTeamsاعـتماد برنـامج)-ج

 (. وعـدم االعـتماد على أية On Lineلعـقد املحـاضرات ) –للسادة أعضاء هيئة التدريس     

 برامج أخرى أو وسائل تواصل لعقد املحاضرات الرسمية.     

تـم االنتهـاء مـن معظـم نتـائج الفرقـة الرابعـة )دور سـبتمبر( ، حيـث كانـت عمليـات الرصـد تـتم أول بـأول ( فقد MISبشأن وحدة ) -2

( تسـهيال علـى الكنتـروالت ممـا أدي إلـى انتهـاء رصـد معظـم النتـائج فـي MISودون انتظار عن طريق أ/ حسن أنور عبد الله مسؤل )

صـد نتـائج بعـض الطـالب ، وخاصـة طـالب الالئحـة القديمـة فـي وقت قصير، ورن كانت هناك بعض المشكالت التـي ظهـرت عنـد ر 

افيا ، وقد قام أ/ حسن أنور عبد الاله بحل معظمها ، والتواصل مع مهندس ي الجامعة لحل المتبقى منها .   قسم الجغر

ط النتيجتين)نتيجــــة فيمـــا يتعلــــق بالنتـــائج النهائيــــة لفــــرق النقـــل األولــــى والثانيــــة والثالثـــة فقــــد  قـــام أ/ كيــــرلس ســــامي بـــاقتراح ربــــ -3

ــا-الفصــــل الدراســــ ي األول ونتيجــــة الفصــــل الدراســــ ي الثــــاني( ــين إلكترونيــ ـــيغتين مختلفتــ ــا بصـ ورظهارهــــا علــــى موقــــع الكليــــة  -وهمــ

الرســـــمي ، وقـــــد قـــــام الـــــدكتور أحمـــــد عطيـــــة بدراســـــة الفكـــــرة  ورمكانيـــــة تطبيقهـــــا ، وقـــــد تواصـــــل مـــــع أ.د/ أحمـــــد الخمـــــاري مـــــدير 

ام بتكليـف مهندســ ي الجامعـة لتطبيــق األمـر ، وقــد تـم بالفعــل البـدء فــي اإلعـالن عــن النتـائج علــى المشـروعات بالجامعــة ، وقـد قــ

 الموقع الرسمي للكلية.

 بشأن البوابة اإللكترونية أفاد أ/ كيرلس سامي باالتى: -4

ــــامعي -أ ــام الجـ ــائج امتحانـــــات العـــ ـــة لنتـــ ـــة الرابعــ ــا لطـــــالب الفرقــ ــــات الكترونيـــ ـــتح بـــــاب التظلمـ مـــــرة هـــــذا العـــــام  ألول 0202/0219تـــــم فــ

 الكترونيا

 تم إعالن جدول امتحانات دور سبتمبر على الموقع الرسمى للكلية -ب

تــم تجهيــز صــفحة علــى الموقــع الرســمى للكليــة للطــالب المســتجدين تحتــوى علــى نبــذه مختصــرة ألقســام الكليــة وشــروطها وأيضــا -ج

 خطوات التقديم اإللكترونى والدفع اإللكترونى والكشف الطبى 



    

                                                                                                                                              
       Damanhur universityجامعة دمنهور                                                                                                                         
          Faculty of Art                                                                                                                  كلية اآلداب              
                                                        

 

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

 الة الكلية :رس

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

تطوير المستمر للبرامج التعليمية و القدرات العلمية و البحثية ألساتذتها ال ودة التعليمية و البحثية ، و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التكةولو ية ، و ذلك بال

، 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 الالخصززية المصززرية و تةميزة قززيم اوةتمززا  و المززواطةين مزن خززالد إ ززرا ات تتسززم باوسزتقاللية و التعززاون و التقززويم الززذاتحززد مالزكالت  ، و بةززا   جالمسزاممة  زز،و

 والمستمر .
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 رؤية الكلية :

تتطل  الكلية إلى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية معتمدة تحتد 

مستوى  بأساتذتها وخري يها إلى وتصد مكاةة مرموقة بين ةظائرما

المةا سة محليأ و اقليميإا من خالد برامج دراسية متميزة  ى 

مرحلتى الليساةس والدراسات العليا تسهم  ى الرقى و التةمية 

 .  امة للم تم المستد

ــى المســــتجدين والمرشـــحين للكليــــة مـــن خــــالل الموقـــع الرســــمى للكليـــة مــــن يــــوم تـــ -د م فــــتح التقـــديم اإللكترونــــى لطـــالب الفرقــــة األولـ

اقـــع  06/9/0202 طالـــب فـــى المرحلـــة الثالثـــة وقـــد بلـــ  عـــدد طــــالب  022طالـــب يوميـــا وتـــم زيادتهــــا الـــى  152وقـــد تـــم توزيـــع الطـــالب بو

طالـــب  1165طالـــب انتظـــام و0302ســـتجدين والمرشـــحين للكليـــة حتـــى األن طبقـــا ألخـــر تحـــديث المرحلـــة األولـــى والثانيـــة والثالثـــة الم

انتساب ويتم تقديم الـدعم الفتـى لهـم فـى عمليـة التقـديم اإللكترونـى علـى مـدار السـاعة وقـد بلـ  عـدد المتقـدمين الكترونيـا حتـى االن 

 طالب على الموقع الرسمى للكلية 3222

شــروط قبــول طــالب التحــويالت والمفصــولين علــى الموقــع الرســمى للكليــة وأيضــا جــدول احصــائى تــم نشــر كــل مــايخص قواعــد و  -ذ

 للحد االدنى للقبول بالكلية فى السنوات الماضية 

تم اعداد صفحة لكل دورات وحدة ضمان الجودة بالكلية خالل شـهر أكتـوبر وعمـل تلـجيل الكترونـى للـدورا ت المعلـن عنهـا مـن  -ر

ابط  Teamsللكليـة وتـم التجهيـز لعقـدها اون اليـن مـن خـالل برنـامج  خالل الموقع الرسمى مـن خـالل البوابـة اإللكترونيـة ونشـر الـرو

 الخاصة بالحضور على الموقع

 

 عبر اإليميالت األكاديمية للسادة أعضاء -بإرسالم 0202في خالل شهرسبتمبر قامت الوحدة  -

 ما يلي :  -هيئة التدريس      

 .محضر مجلس الكلية  -أ

 م.0202دعوة مجلس الكلية ، وجدول األعمال لشهر سبتمبر -ب

 دعوات مجالس األقسام لبعض األقسام العلمية بالكليةومحاضر اللجان. -ج

 االستدعاءات الخاصة بمكتب تحقيقات السادة أعضاء هيئة التدريس. -د

 ني.جميع األخبار التى تنشر على الموقع الرسمي ترسل نلخة منها على البريداإللكترو -ه

زيارة ، كمـا بلـ  عـدد القـراءات لموقـع الكليـة  أر عة ماليين وتسعمائة وأر عين ألف  سجل الموقع الرسمي للكلية حتى اليوم ما يزيد عن   -

 ع.قراءة للموضوعات المنشورة على الموق ألف  مليون وسبعمائةوأر عين  ما يزيد عن

 القرار :

للسيد الدكتور/ أحمد عطية و فريق العمل معه و السيدة الدكتورة / ية الشكر مع تقديم مجلس الكلأحيط مجلس الكلية علما 

 .رانيا نظمى و فريق العمل معها 

 : هيئة التدريس موضوعات شئون 
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 الة الكلية :رس

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

تطوير المستمر للبرامج التعليمية و القدرات العلمية و البحثية ألساتذتها ال ودة التعليمية و البحثية ، و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التكةولو ية ، و ذلك بال

، 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 الالخصززية المصززرية و تةميزة قززيم اوةتمززا  و المززواطةين مزن خززالد إ ززرا ات تتسززم باوسزتقاللية و التعززاون و التقززويم الززذاتحززد مالزكالت  ، و بةززا   جالمسزاممة  زز،و

 والمستمر .
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 رؤية الكلية :

تتطل  الكلية إلى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية معتمدة تحتد 

مستوى  بأساتذتها وخري يها إلى وتصد مكاةة مرموقة بين ةظائرما

المةا سة محليأ و اقليميإا من خالد برامج دراسية متميزة  ى 

مرحلتى الليساةس والدراسات العليا تسهم  ى الرقى و التةمية 

 .  امة للم تم المستد

افقة املجلس بجلسته الطارئه في  .1 افيا بمو  01/9/0202كتاب السيد أ.د/ عبدالعظيم أحمد عبدالعظيم رئيس مجلس قسم الجغر

افية باقرار شروط قبول   . 0202/0201الطالب بشعبة المساحة و نظم المعلومات الجغر

 القرار : 

افق مجلس الكلية   من  122مع طلب املجلس رفع اعداد المقبولين في شعبة المساحة الى و
ً
 طالب . 75طالب بدال

و يرفق بالطلب مجموعة الطلب المقدم من السيد األستاذ / محمد محسن عبدالعزيز  طالب دراسات عليا  بمرحلة الدكتوراه  .0

بخصوص اللغات الشرقية والذي يلتمس فيه اتخاذ الالزم نحو   C.D( قرص مدمج و 16من االقراص المدمجة تحتوى على عدد )

افادة الطالب الدراسين للغات الشرقيه بالكلية بالمادة العلمية الموجودة على االقراص المدمجه  بالطريقه التى يراها األساتذة 

 غات الشرقية بالكلية .بقسم الل

 القرار : 

افق مجلس الكلية على قبول األهداء  مع تقديم الشكر لألستاذ / محمد محسن عبدالعزيز .  و

محضر لجنة اجتماع األستاتذة المشكله بقرار من السيدة أ.د/ عميد الكلية لتعيين السيد الدكتور/ ايمن محمد أحمد محمد   .3

اذ مساعد تخصص  ) اآلثار (  بذات القسم بناًء على تقرير اللجنة العلمية الدائمة لترقية المدرس بقسم اآلثار   بوظيفة أست

األساتذة المساعدين)اآلثار والحضاره المصرية القديمة(  والمذكور مشهود له بالسمعة الطيبه والسيرة الحسنة محسن في أداء 

 عمله منذ تعيينه .

 القرار : 

افق مجلس الكلية   .نئة لسيادته مع تقديم التهو

 

محضر لجنة اجتماع األستاتذة المشكله بقرار من السيدة أ.د/ عميد الكلية لتعيين السيد الدكتور/ حماده منس ى طلبه عاشور    .4

المدرس بقسم اآلثار   بوظيفة أستاذ مساعد تخصص  ) اآلثار والحضاره المصرية القديمة (  بذات القسم بناًء على تقرير اللجنة 

دائمة لترقية األساتذة المساعدين) لجنة اآلثار (  والمذكور مشهود له بالسمعة الطيبه والسيرة الحسنة محسن في أداء العلمية ال

 عمله منذ تعيينه .

 القرار : 

افق مجلس الكلية مع تقديم التهنئة لسيادته .  و

 

المصرية والعالمية نحو التحول الرقمي  كتاب السيد أ.د/ محمد مصطفى لطيف  أمين املجلس األعلى للجامعات بشأن التوجهات .5

 وتقليل االعتماد على الطباعة الورقية في مختلف  األعمال الحكومية والمالية والتجارية التعليمية.

 القرار : 

افق مجلس الكلية و قد تم بالفعل  . طوال العام الدراس ى المنصرم  و
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إ و إقليميزا اسزتةاداإ إلزى معزايير تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترقى إلى مستوى التميزز واببزداف  زج م زاد ا دال والعلزوم ابةسزاةية   زى سزوا العمزد محليزا

تطوير المستمر للبرامج التعليمية و القدرات العلمية و البحثية ألساتذتها ال ودة التعليمية و البحثية ، و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التكةولو ية ، و ذلك بال

، 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 الالخصززية المصززرية و تةميزة قززيم اوةتمززا  و المززواطةين مزن خززالد إ ززرا ات تتسززم باوسزتقاللية و التعززاون و التقززويم الززذاتحززد مالزكالت  ، و بةززا   جالمسزاممة  زز،و

 والمستمر .
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 رؤية الكلية :

تتطل  الكلية إلى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية معتمدة تحتد 

مستوى  بأساتذتها وخري يها إلى وتصد مكاةة مرموقة بين ةظائرما

المةا سة محليأ و اقليميإا من خالد برامج دراسية متميزة  ى 

مرحلتى الليساةس والدراسات العليا تسهم  ى الرقى و التةمية 

 .  امة للم تم المستد

الى والبحث العلمى لشئون الجامعات  بشأن اعداد خطط للتعافي من كتاب السيد أ.د/ محمد أيمن عاشور  نائب ةوير التعليم الع .6

افاه  بحجم االضرار والتدعيات االقتصادية الناتجه عن  األزمة الراهنه و خاصة وزارة التعليم العالى والجامعات المصرية .والمو

 آلثار السلبية من خالل العناصر اآلتية :أزمة كورونا خالل الفترة الماضية باالضافة الى الخطط االقتصادية للتعافي من تل  ا

 التمويل الالزم للمشروعات(. –تحديد احتياجات الجامعة للتعافى من االضرار فترة العزل ) اقتراحات بمشروعات  -

 احتياجات الجامعة في البنية التحتية للتحول الرقمى لتطبيق سياسة التعليم عن بعد. -

 لشراء األجهزة الالزمة لمتابعة العملية التعليمية عن بعد .تحديد عدد الطالب مستحقى الدعم المادى  -

 القرار : 

افق مجلس الكلية مع مخاطبة األقسام العلمية لتحديد االحتياجات الالزمة .  و

 

افقة املجلس بجلسته الطارئه في  .7 كتاب السيدة أ.د/ عبير قاسم رئيس مجلس قسم اآلثار والدراسات اليونانية والرومانية  بمو

على الطلب المقدم من السيدة /  نانيس عبدالعظيم الجبار  المدرس المساعد بالقسم  والذى تطلب فيه   32/9/0202

افقة  افقة الذي ععمل في مؤسسة رجب لالستيراد والتصدير بمقاطعة برتش كولمبيا بكندا الزوج لمدة المو على تجديد اجازة مر

 من 
ً
 . 32/9/0201وحتى  1/12/20202عام خامس  اعتبارا

 القرار : 

افق مجلس الكلية .  و

 

افقة بجلسته المنعقدة في  .8 على الطلب المقدم  7/12/0202كتاب السيدة أ.د/ سماح الصاوى رئيس مجلس قسم االجتماع بمو

افقة الزوج لمدة عام ثالث  من  السيدة الدكتورة/  رحاب فتح الله فياض المدرس بالقسم والذي تطلب فيه تجديد أجازة مر

 من اعتبار 
ُ
 .  31/8/0201حتى  1/9/0202ا

 القرار : 

افق مجلس الكلية .  و

 

افقة املجلس  بجلسته المنعقدة في  .9   1/12/0202كتاب السيدة أ.د/ ايمان المليجى رئيس مجلس قسم اللغة االنجليزبة بالكلية بمو

افقة على الندب الكلي للسيد الدكتور/ ناجى محمد فهيم 13/12/0202والممتد حتى  عويس رشوان  األستاذ المساعد  بالمو

 .0202/0201بقسم اللغة االنجليزية لجامعة الجالله كلية العلوم االجتماعة واالنسانية لمدة عام جامعى 

 القرار : 

افق مجلس الكلية .  و
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 الة الكلية :رس

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

تطوير المستمر للبرامج التعليمية و القدرات العلمية و البحثية ألساتذتها ال ودة التعليمية و البحثية ، و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التكةولو ية ، و ذلك بال

، 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 الالخصززية المصززرية و تةميزة قززيم اوةتمززا  و المززواطةين مزن خززالد إ ززرا ات تتسززم باوسزتقاللية و التعززاون و التقززويم الززذاتحززد مالزكالت  ، و بةززا   جالمسزاممة  زز،و

 والمستمر .
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 رؤية الكلية :

تتطل  الكلية إلى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية معتمدة تحتد 

مستوى  بأساتذتها وخري يها إلى وتصد مكاةة مرموقة بين ةظائرما

المةا سة محليأ و اقليميإا من خالد برامج دراسية متميزة  ى 

مرحلتى الليساةس والدراسات العليا تسهم  ى الرقى و التةمية 

 .  امة للم تم المستد

 
ً
 :   موضوعات شئون الطالب : رابعا

 التصديق على موضوعات الجلسة السابقة:
ً
 .تم التصديق   أوال

 القرار : 

.أح
ُ
 يط مجلس الكلية علما

 : موضوعاوت وحدات الجودة 
ً
 القياس والتقويم  – MIS –ثانيا

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

 القرار : 

.
ُ
 أحيط مجلس الكلية علما

 المدير التنفيذي للوحدة بما يلي: –: أفاد السيد الدكتور/ أحمد عطية  MISفيما يتعلق بوحدة  .0

م االنتهاء من رصد نتائج االمتحانات للفرقة الرابعة ) دور سبتمبر( حيث كانت تتم عمليات الرصد اآللي أول بأول دون يت .0.1

 انتظار.

الوحدة في انتظار اعتماد النتيجة بعد مراجعتها من الكونتروالت وشؤون الطالبس إلعالنها على الفور على الموقع الرسمي  .0.0

 للكلية.

 القرار : 

.أحيط مجلس 
ُ
 الكلية علما

 المدير التنفيذي للوحدة ما يلي: -فيما يتعلق بوحدة القياس والتقويم : أفادت السيدةالدكتورة/ رانيا نظمي .3

 مناقشة وضع خطة للتدريب وورش العمل في الفترة المقبلة.  .3.1
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إ و إقليميزا اسزتةاداإ إلزى معزايير تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترقى إلى مستوى التميزز واببزداف  زج م زاد ا دال والعلزوم ابةسزاةية   زى سزوا العمزد محليزا

تطوير المستمر للبرامج التعليمية و القدرات العلمية و البحثية ألساتذتها ال ودة التعليمية و البحثية ، و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التكةولو ية ، و ذلك بال

، 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 الالخصززية المصززرية و تةميزة قززيم اوةتمززا  و المززواطةين مزن خززالد إ ززرا ات تتسززم باوسزتقاللية و التعززاون و التقززويم الززذاتحززد مالزكالت  ، و بةززا   جالمسزاممة  زز،و

 والمستمر .
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 رؤية الكلية :

تتطل  الكلية إلى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية معتمدة تحتد 

مستوى  بأساتذتها وخري يها إلى وتصد مكاةة مرموقة بين ةظائرما

المةا سة محليأ و اقليميإا من خالد برامج دراسية متميزة  ى 

مرحلتى الليساةس والدراسات العليا تسهم  ى الرقى و التةمية 

 .  امة للم تم المستد

افق مع نظام التعليم  بالنسبة لنماذج القياس والتقويم الموجودة بالوحدة تم مناقشة إعادة النظر فيها وتعديلها بما .3.0 يتو

 الجديد التعليم الاجين.

 فتح التدريب لمنسقي األقسام من األسبوع القادم ووضع رابط أون الين. .3.3

 عمل ورشة بن   االمتحانات بالتعاون مع وحدة الجودة. .3.4

السلبيات  لمعالجتها توزيع استبيان الكتروني ألعضاء هيئة التدريس للمساهمة في تطوير وحدة القياس والتقويم. وربراز أهم  .3.5

 الفترة القادمة.

 القرار : 

. 
ً
 أحيط مجلس الكلية علما

ا: الموضوعات الُمتعلقة باالمتحانات التحريرية:
ً
 ثالث

 0202-0219نتيجة دور سبتمبر للعام الجامعي  اعتمادالموضوع:  .4

افقت اللجنة.  القرار: و

 القرار : 

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

تطوير المستمر للبرامج التعليمية و القدرات العلمية و البحثية ألساتذتها ال ودة التعليمية و البحثية ، و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التكةولو ية ، و ذلك بال

، 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 الالخصززية المصززرية و تةميزة قززيم اوةتمززا  و المززواطةين مزن خززالد إ ززرا ات تتسززم باوسزتقاللية و التعززاون و التقززويم الززذاتحززد مالزكالت  ، و بةززا   جالمسزاممة  زز،و

 والمستمر .
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 رؤية الكلية :

تتطل  الكلية إلى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية معتمدة تحتد 

مستوى  بأساتذتها وخري يها إلى وتصد مكاةة مرموقة بين ةظائرما

المةا سة محليأ و اقليميإا من خالد برامج دراسية متميزة  ى 

مرحلتى الليساةس والدراسات العليا تسهم  ى الرقى و التةمية 

 .  امة للم تم المستد

 الدراسية والفعاليات الُمتعلقة بهما: رابًعا: الجداول والمقررات

: وصــــلت جــــداول أقســــام اللغــــة اإلنجليزيــــة، اللغــــة العربيــــة، التــــاريخ، 0201-0202الموضــــوع: الجــــداول الدراســــية لألقســــام العلميــــة  .5

 والفلسفة، واآلثار والدراسات اليونانية والرومانية، واآلثار.

   علمية إرسال جداولها.القرار:أحيطت اللحنة علًما وتهيب بباقي األقسام ال

 القرار :

. 
ً
 أحيط مجلس الكلية علما

 

بشــــــأن تعــــــديل توزيــــــع بعــــــض الُمقــــــررات  1/12/0202الموضــــــوع: كتــــــاب مجلــــــس قســــــم اللغــــــة اإلنجليزيــــــة بجلســــــته الُمنعقــــــدة بتــــــاريخ .6

 ) وفق المعروض(. 0201-0202الدراسية للعام الجامعي 

افقت اللجنة.  القرار:و

 القرار :

افق مجلس الكلية  . و

 

افيــا بجلســته الُمنعقــدة بتـاريخ  .7 افقــة علــى الطلــب الُمقــدم مــن الســيد  5/12/0202الموضـوع: كتــاب مجلــس قســم الجغر بشــأن المو

افقـة علــى اشــتراك د/ إيمــان عبــد الــال -األسـتاذ الــدكتور/ ياســر أحمــد الســيد المــدرس بالقســم فــي  –األســتاذ بالقســم بخصــوص المو

شـعبة عامـة وخـرائط ) خـرائط التوزيعـات(، كـذل  إشـتراك سـيادته مـع د/ إيمـان عبـد   -لثالثـة المادة الُمكلف بتدريسـها بالفرقـة ا

افية حوض النيل( للفرقة الثانية.  الال، في مادة ) جغر

افقت اللجنة.  القرار: و

 القرار :

افق مجلس الكلية .  و

 

شــأن إعــادة توزيــع جــدول أ.م.د/ رانيــا جمــال ب 1/12/0202الموضــوع: كتــاب مجلــس قســم اللغــة العربيــة بجلســته الُمنعقــدة بتــاريخ  .8

 بعد قيامها باألجازة ) وفق المعروض(.

افقت اللجنة.  القرار: و

 القرار : 

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

تطوير المستمر للبرامج التعليمية و القدرات العلمية و البحثية ألساتذتها ال ودة التعليمية و البحثية ، و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التكةولو ية ، و ذلك بال

، 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 الالخصززية المصززرية و تةميزة قززيم اوةتمززا  و المززواطةين مزن خززالد إ ززرا ات تتسززم باوسزتقاللية و التعززاون و التقززويم الززذاتحززد مالزكالت  ، و بةززا   جالمسزاممة  زز،و

 والمستمر .
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 رؤية الكلية :

تتطل  الكلية إلى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية معتمدة تحتد 

مستوى  بأساتذتها وخري يها إلى وتصد مكاةة مرموقة بين ةظائرما

المةا سة محليأ و اقليميإا من خالد برامج دراسية متميزة  ى 

مرحلتى الليساةس والدراسات العليا تسهم  ى الرقى و التةمية 

 .  امة للم تم المستد

الموضوع: كتاب مجلس قسـم اللغـة العربيـة بشـأن تعـديل السـاعات التدريسـية للـدكتور/ أحمـد شـتية، وذلـ  بإضـافة سـاعة قاعـة  .9
 ولى.بحث ومكتبة بالفرقة األ 
افقت اللجنة.  القرار: و

 القرار : 
افق مجلس الكلية .  و

 
 سادًسا: خطابات واردة من األقسام العلمية:

افقــة علـــى قبــول عـــودة الطالبـــة/   1/12/0202الموضــوع:كتاب مجلـــس قســم اللغـــة اإلنجليزيــة بجلســـته الُمنعقـــدة بتــاريخ .12 بشـــأن المو
افقـــة شـــئون الطـــالب بالجامعـــة والكليـــة ) وفـــق ســجود إبـــراهيم عيـــد فرللـــي، للقســـم وتحويلهـــا مـــن جامعـــة  اإلســكندرية بنـــاًء علـــى مو

 المقاصة الُمرفقة(.
افقت اللجنة.  القرار: و

 القرار : 
افق مجلس الكلية .  و

 
ــــر لجنـــــة فحـــــص الكتــــــاب  1/12/0202الموضـــــوع:  كتـــــاب مجلــــــس قســـــم التـــــاريخ بجلســــــته الُمنعقـــــدة بتـــــاريخ .11 ــى تقريــ ــ ــــالع علـ ــأن االطـ ــ بشــ

افــق علــى مــا جـــاء فيــه، وعلــى مــا أقــر بــه رئــيس اللجنــة وعلــى الجميــع اســـتيفاء  الجــامعي الُمقــدم مــن أ.م.د/ فــايز أنــور وفريــق عملــه وو
 جميع المالحظات ومتطلبات الجودة وشروط الكتاب الجامعي.

 القرار: أحيطت اللجنة علًما.
 القرار : 

افق مجلس الكلية .  و
 

افقـــة علــــى الُمقتــــرح 4/12/0202انيــــة بجلســـته الُمنعقــــدة بتـــاريخ كتـــاب مجلــــس قســـم اآلثــــار والدراســـات اليونانيــــة والروم .10 بشــــأن المو
 الُمقدم من أ.م.د/ نهى عبد الرحمنس لتنظيم الساعات التطبيقية الخاصة باللغات بالقسم.

افقت اللجنة.  القرار: و
 القرار : 

افق مجلس الكلية .  و
بشـأن اعتمـاد توصـيف الُمقــررات 4/12/0202الُمنعقـدة بتـاريخ  كتـاب مجلـس قسـم اآلثـار والدراسـات اليونانيـة والرومانيــة بجلسـته .13

 ورفعه لوحدة الجودة.
 القرار: أحيطت اللجنة علًما.

 القرار : 
افق مجلس الكلية .  و
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إ و إقليميزا اسزتةاداإ إلزى معزايير تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترقى إلى مستوى التميزز واببزداف  زج م زاد ا دال والعلزوم ابةسزاةية   زى سزوا العمزد محليزا

تطوير المستمر للبرامج التعليمية و القدرات العلمية و البحثية ألساتذتها ال ودة التعليمية و البحثية ، و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التكةولو ية ، و ذلك بال

، 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 الالخصززية المصززرية و تةميزة قززيم اوةتمززا  و المززواطةين مزن خززالد إ ززرا ات تتسززم باوسزتقاللية و التعززاون و التقززويم الززذاتحززد مالزكالت  ، و بةززا   جالمسزاممة  زز،و
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 رؤية الكلية :

تتطل  الكلية إلى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية معتمدة تحتد 

مستوى  بأساتذتها وخري يها إلى وتصد مكاةة مرموقة بين ةظائرما

المةا سة محليأ و اقليميإا من خالد برامج دراسية متميزة  ى 

مرحلتى الليساةس والدراسات العليا تسهم  ى الرقى و التةمية 

 .  امة للم تم المستد

 ا: ما عستجد من أعمال:بعسا

افــدين الــذين الموضــوع: كتــاب أمــين املجلــس األعلــى للجامعــات بشــأن اتخــاذ الــالزم نحــو تــوفير فصــول دراســية منفصــلة للطــالب  .14 الو

والــذي عســتمر قبــولهم للدراســة بالجامعــات المصــرية حتــى  17/12/0202ســيتم اســتقبالهم بعــد بدايــة العــام الدراســ ي المعلــن وهــو 

ا لقرار املجلس األعلى للجامعات الصادر في هذا الشأن. 32/11/0202
ً
 طبق

 القرار: أحيطت اللجنة علًما.

 القرار : 

. 
ً
 أحيط مجلس الكلية علما

 

افــق  .15 علــى تشــكيل لجنــة  12/12/0202الموضــوع: كتــاب مجلــس قســم اللغــات الشــرقية وآدابهــا بجلســته الُمنعقــدة يــوم الســبت المو

 لفحص رلبات طالب الفرقة الثانية للتشعيب على النحو اآلتي:

 د/ محمد الفقي          رئيًسا (1)

 د/ أمنية عيس ى         عضًوا (0)

 د/ هدى عيس ى          عضًوا (3)

 عطية         عضًواد/ أحمد  (4)

افقت اللجنة.  القرار: و

 القرار : 

افق مجلس الكلية .  و

 

عب للعام الجامعي  .16
ُ
 على النحو اآلتي:0201-0202الموضوع: كتاب قسم اآلثار بشأن تشكيل لجنة لفحص الطالب المتقدمين للش

 د/ أحمد سعيد             رئيًسا (1)

 د/ صابر صادق             عضًوا (0)

 ط رياض    عضًواد/ عبد الباس (3)

افقت اللجنة.  القرار: و

 القرار : 

افق مجلس الكلية .  و

 

 الموضوع: قيام قسم شؤون الطالب بعمل بيانات حالة للطالب الذين ال توجد مشاكل بنتائجهم. .17
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إ و إقليميزا اسزتةاداإ إلزى معزايير تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترقى إلى مستوى التميزز واببزداف  زج م زاد ا دال والعلزوم ابةسزاةية   زى سزوا العمزد محليزا

تطوير المستمر للبرامج التعليمية و القدرات العلمية و البحثية ألساتذتها ال ودة التعليمية و البحثية ، و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التكةولو ية ، و ذلك بال

، 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 الالخصززية المصززرية و تةميزة قززيم اوةتمززا  و المززواطةين مزن خززالد إ ززرا ات تتسززم باوسزتقاللية و التعززاون و التقززويم الززذاتحززد مالزكالت  ، و بةززا   جالمسزاممة  زز،و

 والمستمر .
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 رؤية الكلية :

تتطل  الكلية إلى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية معتمدة تحتد 

مستوى  بأساتذتها وخري يها إلى وتصد مكاةة مرموقة بين ةظائرما

المةا سة محليأ و اقليميإا من خالد برامج دراسية متميزة  ى 

مرحلتى الليساةس والدراسات العليا تسهم  ى الرقى و التةمية 

 .  امة للم تم المستد

افقت اللجنة.  القرار: و

 القرار : 

افق مجلس الكلية .  و

أســـتاذ فلســفة السياســـة بقســـم الفلســـفةس  -اللــه محمـــد إســـماعيل الموضــوع: التأكيـــد علـــى تكليـــف الســيد األســـتاذ الـــدكتور/ فضـــل .18

، 0219/0202باإلشراف على قسـم السياسـة أكاديمًيـا وعلمًيـا، ومراجعـة األبحـاث الخاصـة بقسـم السياسـة للفصـل الدراسـ ي الثـاني 

ــا لقــرار 
ً
مجلــس الجامعــة بعــدم انفــراد نظـًرا لعــدم وجــود أســتاذ بقســم السياســة، عــدا الــدكتورة/ آيــات زكريــا ) ُمــدرس(س وذلــ  تطبيق

 عضوهيئة تدريس بتصحيح األبحاث.

افقت اللجنة.  القرار: و

 القرار : 

افق مجلس الكلية .  و

على انتداب ا.م. د. محمد السيد داود 0202الموضوع: كتاب مجلس قسم اللغة اإلنجليزية بجلسته المنعقدة إلكترونيا في أكتوبر  .19

كلية التربية جامعة دمنهور وذل  لندب د. ناجي رشوان لجامعة الجاللة للعام الدراس ي صبح أستاذ األدب اإلنجليزي المساعد ب

 علما بأن المقررات هي كالتالي: 0202-0201

 :0201-0202أوال: المقررات الثالث التالية للفرقة الثانية شعبة األدب بالفصل األول 

 س أسبوعيا 3: 17وبداية  16الشعر ق 

 س أسبوعيا 3: 17نهاية ق الحضارة اإلنجليزية حتى 

 س أسبوعيا 3تراث كالسيكي: 

اقع تسع ساعات أسبوعيا  السبت بو

 :0201-0202ثانيا: المقررات الثالث التالية للفرقة الثانية شعبة األدب بالفصل الثاني 

اية في ق   س أسبوعيا 4:  18الرو

 س أسبوعيا 4المسرحية من البداية وحتى شكسبير: 

 س أسبوعيا 3نقد أد ي كالسيكي: 

اقع إحدى عشره ساعة أسبوعيا    0201السبت بو

افقت اللجنة.  القرار: و

 القرار : 

افق مجلس الكلية .  و
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، 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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مستوى  بأساتذتها وخري يها إلى وتصد مكاةة مرموقة بين ةظائرما
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 .  امة للم تم المستد

الطلب المقدم من السيد أ.د/ ايمان المليجى رئيس مجلس قسم اللغة االنجليزية بشأن استثناء الطالبة /  مريم زكريا ) ناجحه  .02

( من شرط االنضمام لشعبة اللغويات وهو النجاح في مادة لغويات أولى حيث لم توفق  ومنقوله بمادة من الفرقة األولى للثانية

افق التى كتبت لها االمتحان ) حيث أنها كفيفه( أن ترسم لها الشكل المطلوب في تحليل مسألة التراكيب بحسب افادة  المر

 اذ القرار.لطالبة ، وتم استئذان الزمالء بالقسم في رفع الموضوع ملجلس الكلية التخا

 القرار : 

افق مجلس الكلية على قبول الطالبة  . و

 

افقة على من  لطالبة / ندى سعيد فرج  عبدالعاطى  ل بيان حالة .01 كلية التربية النوعية جامعة االسكندرية و التى تطلب فيه المو

 نقل قيدها الى الكلية .

 القرار : 

افق مجلس الكلية على نقل قيد الطالبة  .  و

 

افقة بيان حال .00 ة الطالب  / أحمد مصطفى أحمد عبدالغفار ادريس من كلية الحقوق جامعة االسكندرية والذي يطلب   فيه المو

 على نقل قيده الى الكلية .

 القرار : 

افق مجلس الكلية على نقل قيد الطالب  .  و

 

 داد العام الماض ي.بالنسبة العداد الطالب المستجدين وعدد قبولهم باألقسام العلمية يتم االخذ بنفس اع .03

 القرار : 

افق مجلس الكلية.  و
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إ و إقليميزا اسزتةاداإ إلزى معزايير تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترقى إلى مستوى التميزز واببزداف  زج م زاد ا دال والعلزوم ابةسزاةية   زى سزوا العمزد محليزا
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مرحلتى الليساةس والدراسات العليا تسهم  ى الرقى و التةمية 

 .  امة للم تم المستد

 :ا تاسع
ً
 اعذار طالب الكلية على النحو التالى :الموضوع :ا

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

 الفرقة االولى قسم آثار  كريم تامر محمد عبدالحفيظ   .1

 انتساب موجه

عذر 

 اجتماعى 

 0219/0202 الجامعىالعام  

 

 

افق مجلس  و

 الكلية

الفرقة األولى قسم  عمرو أحمد على حسن سالمه / .0

 التاريخ انتساب موجه

عذر 

 اجتماعى

 

افق مجلس  0219/0202العام الجامعى  و

 الكلية

الفرقة الثانية قسم  بسمه عياد واعر على  .3

االجتماع شعبة عامة 

انتساب موجه من 

 الخارج

عذر 

  اجتماعى

 0218/0219عامي 

و اعادة قيدها  0219/0202

 0202/0201بالعام الدراس ى 

افق مجلس  و

 الكلية 

الفرقة الثانية قسم  أمنية محمود على حسن  .4

االجتماع انتظام من 

 الخارج

عذر 

 اجتماعى

افق مجلس  0219/0202العام الجامعى  و

 الكلية 

الفرقة الرابعة قسم  أيه محمود عبدالهادى مسعود  .5

ة العربية انتظام اللغ

 مستجد

عن اداء مادتين ) علم البدعع  عذر  مرض ى

ألد ي ( التذوق ا11/7/0202

15/7)/0202  

افق مجلس  و

 الكلية 
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ً
 :   موضوعات الدراسات العليا:سادسا

 أوال: موضوعات قسم اللغة العربية 

افقة مجلس قسم اللغة العربية بجلسته فى  الموضوع: -1 منح درجة الدكتوراه للطالب / على محمد محمد  على 0202/  12/  1مو

جميعى الملجل لدرجة الدكتواره فى اآلداب فى قسم نظام الساعات المعتمدة تخصص الدراسات اللغوية في موضوع: " القواعد 

/  9/  13يوم دراسة وصفية تحليلية " علما بأن الطالب أتم التصويبات وتمت المناقشة عالنية  –التحويلية فى المعلقات السبع 

0202. 

افقت اللجنة  القرار: و

 القرار : 

افق مجلس الكلية .  و

 

افقة مجلس قسم اللغة العربية بجلسته فى  الموضوع: -0 على منح درجة الماجستير للطالبة / مي صبري عبد  0202/  12/  1مو

صص الدراسات االدبية والنقدية في الرزاق العطار الملجل لدرجة الماجستير في اآلداب فى قسم نظام الساعات المعتمدة تخ

دراسة تحليلية " علما بأن الطالب أتم التصويبات وتمت المناقشة عالنية يوم  –موضوع: " صورة الوطن فى شعر محمود درويش 

17  /9  /0202. 

افقت اللجنة  القرار : و

 القرار : 

افق مجلس الكلية .  و

 

افقة مجلس قسم اللغة العربية بجلسته الموضوع: -3 على منح درجة الماجستير للطالب /  حمادة فهمى  0202/  12/  1فى  مو

الشهاوى  الملجل لدرجة الماجستير  فى اآلداب فى قسم نظام الساعات المعتمدة تخصص الدراسات االدبية و النقدية  فى 

 0202/  8/  09ة يوم موضوع : " لايات الطلب فى سورة يوسف " علما بأن الطالب أتم التصويبات وتمت المناقشة عالني

افقت اللجنة  القرار: و

 القرار : 

افق مجلس الكلية .  و

 



    

                                                                                                                                              
       Damanhur universityجامعة دمنهور                                                                                                                         
          Faculty of Art                                                                                                                  كلية اآلداب              
                                                        

 

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

 الة الكلية :رس

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

تطوير المستمر للبرامج التعليمية و القدرات العلمية و البحثية ألساتذتها ال ودة التعليمية و البحثية ، و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التكةولو ية ، و ذلك بال

، 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 الالخصززية المصززرية و تةميزة قززيم اوةتمززا  و المززواطةين مزن خززالد إ ززرا ات تتسززم باوسزتقاللية و التعززاون و التقززويم الززذاتحززد مالزكالت  ، و بةززا   جالمسزاممة  زز،و

 والمستمر .
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 رؤية الكلية :

تتطل  الكلية إلى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية معتمدة تحتد 

مستوى  بأساتذتها وخري يها إلى وتصد مكاةة مرموقة بين ةظائرما

المةا سة محليأ و اقليميإا من خالد برامج دراسية متميزة  ى 

مرحلتى الليساةس والدراسات العليا تسهم  ى الرقى و التةمية 

 .  امة للم تم المستد

افقة مجلس قسم اللغة العربية بجلسته فى  -4 على منح درجة الماجستير   للطالبة  / هند فوزى أحمد بلتاجى   0202/  12/  1مو

 –: " التحليل الصرفى فى ألفاظ سور النور  الملجل لدرجة الماجستير  فى اآلداب فى قسم نظام الساعات المعتمدة  فى موضوع 

   0202/  9/  02دراسة فى البنية  والداللة  تحليلية " علما بأن الطالب أتم التصويبات وتمت المناقشة عالنية يوم 

افقت اللجنة  القرار: و

 القرار : 

افق مجلس الكلية .  و

 

افقة مجلس قسم اللغة العربية بجلسته فى  الموضوع: -5 على عقد االمتحان التأهيلى  للطالب  / محمد مصطفى  0202/  12/  1مو

أحمد الشعراوى  ، أ.د / إيمان فؤاد   العشماوى الملجل لدرجة الدكتواره  بعنوان : " رحلة فى القرآن الكريم "  إشراف أ.د / ناهد

 الشقرفى ( بركات  وتتكون اللجنة من ) أ.د . إيمان فؤاد بركات، د. أسماء شمس الدين ، د / مروة 

افقت اللجنة  القرار: و

 القرار : 

افق مجلس الكلية .  و

 

افقة مجلس قسم اللغة العربية بجلسته فى  -6  على تشكيل لجنة الحكم والمناقشة 0202/ 1/12الموضوع: مو

 

 لجنة المناقشة و الحكم للماجستير /ساعات معتمدة  الموضوع اسم الطالب م

1 
عاطف السيد 

 عبد السالم        

كوى شيب ش

الرأس فى 

األدب 

  –األندلس ى 

 

 دراسة فنية " 

 أ.د/ وداد محمد محمد نوفل   1
 –أستاذ األدب والنقد بكلية التربية 

 جامعة المنصورة   
 مشرفا و رئيسا

 أ.د/ ايمان فؤاد بركات  0
أستاذ األدب العر ى والنقد رئيس 

 قسم اللغة العربية  
 مناقشا

 مناقشا  أستاذ النقد والباللة  بكلية دمنهور   أبو على   أ.د / محمد محمود  3

 أ..د/ مروة شحاته الشقرفى   4
أستاذ االدب األندلس ى المساعد 

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

تطوير المستمر للبرامج التعليمية و القدرات العلمية و البحثية ألساتذتها ال ودة التعليمية و البحثية ، و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التكةولو ية ، و ذلك بال

، 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 الالخصززية المصززرية و تةميزة قززيم اوةتمززا  و المززواطةين مزن خززالد إ ززرا ات تتسززم باوسزتقاللية و التعززاون و التقززويم الززذاتحززد مالزكالت  ، و بةززا   جالمسزاممة  زز،و

 والمستمر .
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 رؤية الكلية :

تتطل  الكلية إلى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية معتمدة تحتد 

مستوى  بأساتذتها وخري يها إلى وتصد مكاةة مرموقة بين ةظائرما

المةا سة محليأ و اقليميإا من خالد برامج دراسية متميزة  ى 

مرحلتى الليساةس والدراسات العليا تسهم  ى الرقى و التةمية 

 .  امة للم تم المستد

0 

هبة عبد 

المنعم أبو زيد 

 عطية 

اية   نقد الرو

عند محمد 

حسن عبد 

 الله 

1 
أ.د / محمد عبد الحميد 

 خليفة 

د كلية التربية أستاذ االدب والنق

 دمنهور 
 مناقشا ورئيسا 

 مشرفا  أستاذ النقد والباللة  بكلية دمنهور   أ.د / محمد محمود أبو على    0

 أ..د/ مروة شحاته الشقرفى   3
أستاذ االدب األندلس ى المساعد 

 بآداب دمنهور  
 مناقشا

3 

والء محمد 

جابر أحمد 

نعيم )إعادة 

 تشكيل (  

مالمح 

خل التدا

الفنى بين 

الحالج  

 –وجون دن 

دراسة 

تحليلية 

 مقارنة 

 أ.د / محمد محمد عنانى   1
أستاذ االدب االنجليزى بآداب 

 القاهرة 
 مشرفا ورئيسا 

 أ.د / عيد على مهدى بلبع  0
أستاذ االدب االنجليزى بآداب 

 المنوفية 
 مناقشا 

3 
أ.د / مصطفى بيومى عبد 

 السالم 

الباللة بدار علوم أستاذ النقد و 

 المنيا 
 مناقشا 

 مشرفا أستاذ النقد والباللة  بكلية دمنهور   أ.د / محمد محمود أبو على    4

4 

أحمد السيد 

على ) إعادة  

 تشكيل ( 

األحاديث  

الجارية 

مجرى  المثل 

دراسة  –

 تحليلية  فنية 

 أ.د / ناهد أحمد الشعراوى  1
أستاذ النقد والباللة  بآداب 

 االسكندرية 
 مناقشا  ورئيسا 

 أ.د / ايمان فؤاد بركات  0
أستاذ األدب العر ى والنقد رئيس 

 قسم اللغة العربية  
 مشرفا 

3 
د / اسماء محمود شمس 

 الدين  

أستاذ االدب العرب المساعد كلية 

 االداب بدمنهور 
 مناقشا  

 د/ ايمان عبد السيمع  4
كلية االداب مدرس  النقد والباللة  ب

 بدمنهور 
 مشرف مشاركا 

افقت اللجنة  القرار: و

 القرار : 

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

تطوير المستمر للبرامج التعليمية و القدرات العلمية و البحثية ألساتذتها ال ودة التعليمية و البحثية ، و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التكةولو ية ، و ذلك بال

، 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 الالخصززية المصززرية و تةميزة قززيم اوةتمززا  و المززواطةين مزن خززالد إ ززرا ات تتسززم باوسزتقاللية و التعززاون و التقززويم الززذاتحززد مالزكالت  ، و بةززا   جالمسزاممة  زز،و

 والمستمر .
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 رؤية الكلية :

تتطل  الكلية إلى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية معتمدة تحتد 

مستوى  بأساتذتها وخري يها إلى وتصد مكاةة مرموقة بين ةظائرما

المةا سة محليأ و اقليميإا من خالد برامج دراسية متميزة  ى 

مرحلتى الليساةس والدراسات العليا تسهم  ى الرقى و التةمية 

 .  امة للم تم المستد

افقة مجلس قسم اللغة العربية بجلسته فى  الموضوع: -7 على تلجيل موضوع بحث الطالبة / هناء عبد الباسط  0202/  12/  1مو

أ.د  -دراسة تحليلية فنية " إشراف:  –ى شعر الخليفة المأمون مرزوق لدرجة الماجستير في اآلداب في موضوع: " الذات ةأنماطها ف

  مدرس االدب العر ى بكلية االداب جامعة دمنهور. -أستاذ االدب العر ي بالقسم، د/ عصام لطفى وهبان-/ إيمان فؤاد بركات 

افقت اللجنة  القرار: و

 القرار : 

افق مجلس الكلية .   و

 

 ثانيا: قسم اللغة االنجليزية:

افقة مجلس المنعقدة اون الين فى يوم المو  -1  على تشيكل لجنة الحكم والمناقشة  0202/ 12/ 1ضوع: مو

افقت اللجنة    القرار: و

 القرار : 

افق مجلس الكلية .  و

 

ــــراف عنوان الخطة اسم الطالب  اإلشـ

بسمة جمال 

 ابراهيم خليفة       

ة أتصوير االضطراب العقلى لدى المر 

عند ماكسن هونج كنجستون وسلوى 

نسوية الر عة قصص  -بكر قراءة نفسية 

  قصيرة

Portrayal of Female Mental Illness 

in  

Maxine Hong Kingston and Salwa 

Bakr:  

A Feminist, Psychoanalytic 

Reading of Four Short Stories. 

 

1 
 أ. د / ايمان حلمى المليجي    

 

 

رئيس قسم اللغة االنجليزية 

 جامعة دمنهور )مشرفا ورئيس( 

 

     أ.م .د / ناجى فهيم رشوان 0
استاذ االدب االنجليزى المساعد 

 بالقسم ) مناقشا (    

 أ./م. د/ محمد السيد داود   3
أستاذ االدب االنجليزى المساعد   

بكلية التربية جامعة 

 دمنهور)مناقشا (  
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إ و إقليميزا اسزتةاداإ إلزى معزايير تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترقى إلى مستوى التميزز واببزداف  زج م زاد ا دال والعلزوم ابةسزاةية   زى سزوا العمزد محليزا

تطوير المستمر للبرامج التعليمية و القدرات العلمية و البحثية ألساتذتها ال ودة التعليمية و البحثية ، و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التكةولو ية ، و ذلك بال

، 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 الالخصززية المصززرية و تةميزة قززيم اوةتمززا  و المززواطةين مزن خززالد إ ززرا ات تتسززم باوسزتقاللية و التعززاون و التقززويم الززذاتحززد مالزكالت  ، و بةززا   جالمسزاممة  زز،و

 والمستمر .
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 رؤية الكلية :

تتطل  الكلية إلى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية معتمدة تحتد 

مستوى  بأساتذتها وخري يها إلى وتصد مكاةة مرموقة بين ةظائرما

المةا سة محليأ و اقليميإا من خالد برامج دراسية متميزة  ى 

مرحلتى الليساةس والدراسات العليا تسهم  ى الرقى و التةمية 

 .  امة للم تم المستد

بة اللغويات والترجمة فى الدراسات العليا بنظام الساعات المعتمدة، علما بأن الموضوع: طلب قسم اللغة االنجليزية بتفعيل شع -0

مشفوعا بتوقيعات كل أعضاء القسم واملجلس على الطلب والالئحة )مرفق  0219القسم سبق وان رفع نفس الطلب فى يناير 

 امكانيات القسم البشرية وحيثيات الطلب.(

افقت اللجنة  القرار: و

 القرار : 

افق مج  .على العرض مجلس الدراسات العليا بالجامعة للتفضل بالنظر لس الكلية و

افقة مجلس اللغة االنجليزية المنعقدة اون الين فى يوم  -3 على تعديل توزيع تدريس مقررات التكميلي  0202/ 12/ 1الموضوع: مو

 )مرفق التعديل( والماجستير  والدكتوراه  

افقت اللجنة  القرار: و

 القرار : 

افق م  جلس الكلية .و

افيا  : ثالثا: قسم الجغر

افق الموضوع:  -1 افيا بجلسته المنعقدة يوم األثنين المو افقة مجلس قسم الجغر على تلجيل الطالب / محمد  0202/  12/ 5مو

نصر عبد الرزاق عرفة المعيد بكلية التربية جامعة دمنهور لدرجة الماجستير بعنوان " تحليل جغرافى للسكن العشوائى 

 ته في مدينة دمنهور بإشراف :ومشكال

 أ.د / محمد عبد القادر عبد الحميد )االستاذ بالقسم(  

 د / محمد المغاورى )االستاذ المساعد بكلية التربية جامعة دمنهور(

افقت اللجنة  القرار: و

 القرار : 

افق مجلس الكلية .  و

افق  -0 افيا بجلسته يوم االثنين المو افقة مجلس قسم الجغر موضوع تلجيل الطالب / أحمد سعيد  0202/  5/12الموضوع: مو

التنمية بمحافظة البحيرة، دراسة في في ابراهيم سعد المدرس المساعد بالقسم درجة الدكتوراه بعنوان: " البطالة وتأثيرها 

افيا السكان  ابراهيم  وتتكون لجنة االشراف من: أ.د / عبد العظيم أحمد عبد العظيم، أ.د / عالء عزت شلبي، د /“. جغر

 مصطفى شعبان املحروقي(.

افقت اللجنة  القرار: و

 القرار : 

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

تطوير المستمر للبرامج التعليمية و القدرات العلمية و البحثية ألساتذتها ال ودة التعليمية و البحثية ، و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التكةولو ية ، و ذلك بال

، 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 الالخصززية المصززرية و تةميزة قززيم اوةتمززا  و المززواطةين مزن خززالد إ ززرا ات تتسززم باوسزتقاللية و التعززاون و التقززويم الززذاتحززد مالزكالت  ، و بةززا   جالمسزاممة  زز،و
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 رؤية الكلية :

تتطل  الكلية إلى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية معتمدة تحتد 

مستوى  بأساتذتها وخري يها إلى وتصد مكاةة مرموقة بين ةظائرما

المةا سة محليأ و اقليميإا من خالد برامج دراسية متميزة  ى 

مرحلتى الليساةس والدراسات العليا تسهم  ى الرقى و التةمية 

 .  امة للم تم المستد

افق    -3 افيا بجلسته يوم االثنين المو افيا مجلس قسم الجغر افقة مجلس قسم الجغر موضوع تلجيل  0202/  8/9الموضوع: مو

فى موضوع: " المناخ وتأثيرة على أمراض بعض  الطالب /أحمد حسن جالل عبد الرحيم المعيد بالقسم لتلجيل درجة الماجستير 

افيا المناخ التطبيقي  بإشراف: أ.د/ ماجد محمد شعلة، أ.د/ ياسر أحمد “املحاصيل الحقلية بمحافظة البحيرة "دراسة فى جغر

 السيد، أ.م4د/ محمد عوض السمنى  

افقت اللجنة  القرار: و

 القرار : 

افق مجلس الكلية .  و

 لتاريخ  رابعا: موضوعات قسم ا

افقة مجلس قسم التاريخ بجلسته فى  -1 على اعادة توزيع اشراف الرسائل التى كان عشرف عليها  0202/  12/  1الموضوع: مو

 المغفور له بإدن الله أ.د أحمد عبد العزيز عيس ى، ويفوض املجلس أ.د / صالح هريدي بعملية إعادة التوزيع.

افقت اللجنة             القرار: و

 القرار : 

افق مجلس الكلية .  و

 خامسا: موضوعات قسم االجتماع :

افق  -1 افقة مجلس قسم االجتماع بجلسته يوم األر عاء المو على منح الطالب / محمد حسن أحمد  0202/  12/ 7الموضوع: مو

بمدينة  جعفر درجة الماجستير فى موضوع: " فاعلية الشباب في شغل أوقات الفراغ لدى الشباب المصرى " " دراسة تقيمية

  بأن الطالب أتم التصويبات " علمادمنهور بمحافظة البحيرة 

افقت اللجنة  القرار: و

 القرار : 

افق مجلس الكلية .  و

افق  -0 افقة مجلس قسم االجتماع بجلسته يوم األر عاء المو على منح الطالبة / بسمة مسعد زيدان   0202/  12/ 7الموضوع :  مو

دراما المد بلجة وانعكاسها على تغير القيم لدى الشباب المصرى " " دراسة على عينة من طالب درجة الماجستير فى موضوع : " ال

 جامعة دمنهور " علما بأن الطالبة أتمت التصويبات .

افقت اللجنة    القرار: و

 القرار : 

افق مجلس الكلية .  و
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 الة الكلية :رس

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

تطوير المستمر للبرامج التعليمية و القدرات العلمية و البحثية ألساتذتها ال ودة التعليمية و البحثية ، و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التكةولو ية ، و ذلك بال

، 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 الالخصززية المصززرية و تةميزة قززيم اوةتمززا  و المززواطةين مزن خززالد إ ززرا ات تتسززم باوسزتقاللية و التعززاون و التقززويم الززذاتحززد مالزكالت  ، و بةززا   جالمسزاممة  زز،و

 والمستمر .
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 رؤية الكلية :

تتطل  الكلية إلى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية معتمدة تحتد 

مستوى  بأساتذتها وخري يها إلى وتصد مكاةة مرموقة بين ةظائرما

المةا سة محليأ و اقليميإا من خالد برامج دراسية متميزة  ى 

مرحلتى الليساةس والدراسات العليا تسهم  ى الرقى و التةمية 

 .  امة للم تم المستد

افق  الموضوع: -3 افقة مجلس قسم االجتماع بجلسته يوم األر عاء المو إضافة د / حمدي على أحمد إلى  على 0202/  12/ 7مو

لجنة اإلشراف لرسالة الدكتواره للطالب / أشرف إسماعيل شلبى " الجماعات االستراتيجية فى مصر الحديثة "دراسة سو سيو 

 : تاريخية لنشاتها وعالقتها بالدولة " ، نظرا لوفاه الدكتور / السيد شحاته السيد لتصبح لجنة اإلشراف

 د عبد الله زايد                    مشرفا ورئيسا .د / أحمأ  -

 )المتوفى(     مشرفا د / السيد شحاته السيد   -

 الدكتور / حمدي على أحمد             مشرفا -

افقت اللجنة  القرار: و

افق  الموضوع : -4 افقة مجلس قسم االجتماع بجلسته يوم األر عاء المو والحكم على تشكيل لجنة المناقشة  0202/  12/ 7مو

 للطالبة / لبنى يحيى حسن دراز 

افقت اللجنة  القرار: و

 القرار : 

افق مجلس الكلية .  و

 

:
ً
 موضوعات قسم الفلسفة:   سادسا

افقة مجلس قسم الفلسفة بجلسته المنعقدة فى يوم الخميس  -1 على تفعيل الدراسة بشعبة الفلسفة  0202/  12/ 1الموضوع: مو

افر المتخصصين من أعضاء هيئة التدريس، اإلسالمية بالدراسات العليا بم رحلتى الماجستير و الدكتوراه، وذل  في ضوء تو

 واستيفاء كافة توصيفات المواد الدراسية بمرحلتى الماجستير والدكتوراه. 

افقت اللجنة             القرار: و

 القرار : 

افق مجلس الكلية  ويرفع ملجلس الدراسات العليا بالجامعة  . و

افقة مجلس قسم الفلسفة بجلسته المنعقدة فى يوم الخميس  الموضوع: -0 على الطلب المقدم ا/ عزة عادل  0202/  12/ 1مو

بلتاجى المدرس المساعد بقسم القلسفة للتلجيل لدرجة الدكتواره بإحدى الجامعات المصرية األخرى )تخصص فلسفة 

 الجمال( 

 راسية للطالبة القرار: يقوم القسم بعمل مذكرة تفصيلية بالحالة الد

 القرار : 

 و أسباب تلجيلها خارج الكلية والجامعة . يقوم القسم بعمل مذكرة تفصيلية بالحالة الدراسية للطالبة
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إ و إقليميزا اسزتةاداإ إلزى معزايير تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترقى إلى مستوى التميزز واببزداف  زج م زاد ا دال والعلزوم ابةسزاةية   زى سزوا العمزد محليزا

تطوير المستمر للبرامج التعليمية و القدرات العلمية و البحثية ألساتذتها ال ودة التعليمية و البحثية ، و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التكةولو ية ، و ذلك بال

، 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 الالخصززية المصززرية و تةميزة قززيم اوةتمززا  و المززواطةين مزن خززالد إ ززرا ات تتسززم باوسزتقاللية و التعززاون و التقززويم الززذاتحززد مالزكالت  ، و بةززا   جالمسزاممة  زز،و

 والمستمر .
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 رؤية الكلية :

تتطل  الكلية إلى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية معتمدة تحتد 

مستوى  بأساتذتها وخري يها إلى وتصد مكاةة مرموقة بين ةظائرما

المةا سة محليأ و اقليميإا من خالد برامج دراسية متميزة  ى 

مرحلتى الليساةس والدراسات العليا تسهم  ى الرقى و التةمية 

 .  امة للم تم المستد

افقة مجلس قسم الفلسفة بجلسته المنعقدة فى يوم الخميس  -3 على الطلب المقدم من ا/ مصطفى  0202/  12/ 1الموضوع: مو

 م الفلسفة لتلجيل درجة الدكتواره بجامعة طنطا )تخصص المنطق(.حمودة المدرس المساعد بالقسم بقس

افقت اللجنة  القرار: و

 القرار : 

افق مجلس الكلية .  و

 

 سابًعا: موضوعات قسم اآلثار والدراسات اليونانية والرومانية  

افقة مجلس قسم االثار والدراسات اليونانية والرومانية بجلسته فى  -1 على منح الباحثة / رحاب م، 4/12/0202الموضوع: مو

محمد سعد البرعى درجة الماجستير من قسم االثار والدراسات اليونانية والرومانية، بنظام الساعات المعتمدة، و عد 

مناقشتهاعالنية فى موضوع الرسالة الذي يحمل عنوان "فسيسفساء والية هسبانيا الرومانية فى العصر االمبراطورى ". وقد 

قدير مرض ى، وقد استوفت جميع التعديالت ومالحظات لجنة الحكم والمناقشة واستوفت االتعديالت اجتازت الرسالة بت

 الخاصه بالحذف والتغيير واالضافة، واستوفت جميع الشروط

افقت اللجنة  القرار: و

 القرار : 

افق مجلس الكلية .  و

 

افقة مجلس قسم االثار والدراسات اليونانية والرومان -0 م، على تشكيل لجنة الحكم 4/12/0202ية بجلسته فى الموضوع: مو

 والمناقشة الستكمال متطلبات درجة الماجستير بنظام الساعات المعتمده بقسم االثار والدراسات اليونانية والرومانية.

ــــراف عنوان الخطة اسم الطالب  اإلشـ

فاطمه ناجى 

الله محمد عبد

 عبد الغنى       

دية فى الفن الحوامل بأشكال لير تقلي

 اليونانى
 أ.د/ سلوى حسين بكر   - 1

 

 

استاذ االثار اليونانية والرومانية  

، كلية االداب جامعة طنطا    
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إ و إقليميزا اسزتةاداإ إلزى معزايير تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترقى إلى مستوى التميزز واببزداف  زج م زاد ا دال والعلزوم ابةسزاةية   زى سزوا العمزد محليزا

تطوير المستمر للبرامج التعليمية و القدرات العلمية و البحثية ألساتذتها ال ودة التعليمية و البحثية ، و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التكةولو ية ، و ذلك بال

، 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 الالخصززية المصززرية و تةميزة قززيم اوةتمززا  و المززواطةين مزن خززالد إ ززرا ات تتسززم باوسزتقاللية و التعززاون و التقززويم الززذاتحززد مالزكالت  ، و بةززا   جالمسزاممة  زز،و

 والمستمر .
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 رؤية الكلية :

تتطل  الكلية إلى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية معتمدة تحتد 

مستوى  بأساتذتها وخري يها إلى وتصد مكاةة مرموقة بين ةظائرما

المةا سة محليأ و اقليميإا من خالد برامج دراسية متميزة  ى 

مرحلتى الليساةس والدراسات العليا تسهم  ى الرقى و التةمية 

 .  امة للم تم المستد

 )رئيسا ومناقشا(             

 

0 
أ.د/ عبيرعبد املحسن  -

 قاسم  

استاذ االثار اليونانية والرومانية 

ورئيس قسم االثار ، كلية االداب 

 فا ( جامعة دمنهور)مشر 

 أ.م.د/ فتحية جابر ابراهيم   3

استاذ مساعد االثار اليونانية 

والرومانية ، كلية االداب جامعة 

 االسكندرية)مشرفا (    

 

 أ.م.د/ هبة نعيم سامى   

استاذ مساعد االثار اليونانية 

والرومانية ، كلية االداب 

 جامعةاالسكندرية )مناقشا ( 

 القرار : 

افق مجلس الكل  ية .و

 

م، قد اعتمد جدول 4/12/0202لموضوع: اعتماد مجلس قسم االثار والدراسات اليونانية والرومانية بجلسته فى ا -3

 املحاضرات الخاص بطالب الدراسات العليا مع مراعاة متطلبات مجلس الوزراء.

 جدول الماجستير

 الساعة املحاضر النوع اسم المقرر  اليوم م

 10-11 أ.د/ عبير قاسم اختياري  نون تاريخ عام الف الثالثاء 1

 1-10 أ.د/ حنان الشافعى االر عاء العملة السكندرية   االر عاء 0
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إ و إقليميزا اسزتةاداإ إلزى معزايير تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترقى إلى مستوى التميزز واببزداف  زج م زاد ا دال والعلزوم ابةسزاةية   زى سزوا العمزد محليزا

تطوير المستمر للبرامج التعليمية و القدرات العلمية و البحثية ألساتذتها ال ودة التعليمية و البحثية ، و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التكةولو ية ، و ذلك بال

، 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 الالخصززية المصززرية و تةميزة قززيم اوةتمززا  و المززواطةين مزن خززالد إ ززرا ات تتسززم باوسزتقاللية و التعززاون و التقززويم الززذاتحززد مالزكالت  ، و بةززا   جالمسزاممة  زز،و

 والمستمر .
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 رؤية الكلية :

تتطل  الكلية إلى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية معتمدة تحتد 

مستوى  بأساتذتها وخري يها إلى وتصد مكاةة مرموقة بين ةظائرما

المةا سة محليأ و اقليميإا من خالد برامج دراسية متميزة  ى 

مرحلتى الليساةس والدراسات العليا تسهم  ى الرقى و التةمية 

 .  امة للم تم المستد

 0-1 أ.د/ سماح الصاوى  االر عاء موضوعات عن حضارة االسكندرية  االر عاء 3

 

 جدول الدكتوراه 

 الساعة املحاضر النوع اسم المقرر  اليوم م

 الثالثاء 1
ين السلوقى فنون سوريا فى العصر 

 والرومانى
 1-10 أ.د/ عبير قاسم اختياري 

 0-1 أ.د/ حنان الشافعى االر عاء الرمز والرمزية االر عاء 0

 3-0 أ.د/ سماح الصاوى  االر عاء فن الفسيفساء فى شمال افريقيا االر عاء 3

افقت اللجنة                 القرار: و

 القرار :           

افق مجلس الكلية .  و

           

افقة مجلس قسم االثار والدراسات اليونانية والرومانية بجلسته فى  -4 رسالة دكتوراه م، على تلجيل 4/12/0202الموضوع: مو
للباحثة / مرام على خضر عبد الجواد في موضوع " حل المشكالت المعمارية فى المبانى العامة لإللريق والرومان منذ القرن 

افق سيمنار مجلس القسم االثار الخامس ق.م وحتى منتصف القر  ن الرابع الميالدى "دراسة تطبيقية" وذل  بعد أن و
 أكتوبر، وتشكلت لجنة اإلشراف من كٍل من: 4والدراسات اليونانية والرومانية الذي أقيم صباح يوم 

  جامعة دمنهور -أد/ عبير قاسم استاذ ورئيس قسم االثار اليونانية والرومانية كلية االداب 
  /جامعة االسكندرية -محمد أحمد هالل استاذ النحت والترميم عميد كلية الفنون الجميلة السابق أ.د 

افقت اللجنة              القرار: و
 القرار : 

افق مجلس الكلية .  و
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 الة الكلية :رس

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

تطوير المستمر للبرامج التعليمية و القدرات العلمية و البحثية ألساتذتها ال ودة التعليمية و البحثية ، و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التكةولو ية ، و ذلك بال

، 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 الالخصززية المصززرية و تةميزة قززيم اوةتمززا  و المززواطةين مزن خززالد إ ززرا ات تتسززم باوسزتقاللية و التعززاون و التقززويم الززذاتحززد مالزكالت  ، و بةززا   جالمسزاممة  زز،و

 والمستمر .
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 رؤية الكلية :

تتطل  الكلية إلى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية معتمدة تحتد 

مستوى  بأساتذتها وخري يها إلى وتصد مكاةة مرموقة بين ةظائرما

المةا سة محليأ و اقليميإا من خالد برامج دراسية متميزة  ى 

مرحلتى الليساةس والدراسات العليا تسهم  ى الرقى و التةمية 

 .  امة للم تم المستد

قدمة م ، بشأن مجموع االبحاث الم4/12/0202الموضوع: أحيط مجلس قسم االثار والدراسات اليونانية والرومانية بجلسته فى  -5
 م0217/0202من أعضاء مجلس القسم خالل الفترة 

 القرار: أحيطت اللجنة علما
 القرار : 

. 
ً
 أحيط مجلس الكلية علما

افقة مجلس قسم االثار والدراسات اليونانية والرومانية بجلسته فى  -6 م، على منح الباحثة / أميرة 4/12/0202الموضوع: مو
لدراسات اليونانية والرومانية، بنظام الساعات المعتمدة، و عد مناقشتها عالنية في الصفتى درجة الدكتوراة من قسم االثار وا

وقد “. موضوع الرسالة الذي يحمل عنوان "الزخارف والموضوعات المصورة على الدروع والصدريات في العصر اليوناني 
والمناقشة واستوفت التعديالت اجتازت الرسالة بتقدير مرض ى، وقد استوفت جميع التعديالت ومالحظات لجنة الحكم 

 الخاصة بالحذف والتغيير واالضافة، واستوفت جميع الشروط
افقت اللجنة  القرار: و

 القرار : 
افق مجلس الكلية .  و

 
ً
 ما عستجد من أعمال:ثامنا

 نهور مرجع ألعضاء هيئة التدريس بجامعه دم 02التأكيد على طالب الماجستير والدكتوراه بالكلية على االستشهاد ب  -1
 القرار :   

افق مجلس الكلية .  و
 

افقة املجلس  على  7/12/0202  في مجلس قسم االجتماع بجلسته المنعقدة السيدة أ.د/ سماح الصاوى رئيس كتاب  -0 بمو

 اس ى لدخول السينمار العلمى للقسم .ضرورة تقديم طالب الدراسات العليا افادة بالمقررات من الدراسات العليا كشرط اس

 القرار :   

افق مجلس الكلية .  و

 

افقة املجلس في   -3 عقد امتحان تأهيلى على 0/9/0202كتاب السيدة أ.د/ ايمان بركات رئيس مجلس قسم اللغة العربية  بمو

ونت لجنة االمتحان التأهيلى وتك 7/9/0202للطالب /محمد مصطفى العشماوى وقد تم عقد االمتحان التأهيلى للطالب بتاريخ 

 من 

 رئيس مجلس قسم اللغة العربية  بالكلية    أ.د/ ايمان فؤاد بركاتالسيدة  -1

 األستاذ المساعد بالقسم  السيدة الدكتورة/ أسماء محمود شمس الدين -0

 األستاذ المساعد بالقسم   السيدة الدكتورة/ مروة شحاته الشقرفي -3

 . 0/12/0202بجلسته في  وتم ادراج النتيجة في مجلس اكتوبر 
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تطوير المستمر للبرامج التعليمية و القدرات العلمية و البحثية ألساتذتها ال ودة التعليمية و البحثية ، و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التكةولو ية ، و ذلك بال

، 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 الالخصززية المصززرية و تةميزة قززيم اوةتمززا  و المززواطةين مزن خززالد إ ززرا ات تتسززم باوسزتقاللية و التعززاون و التقززويم الززذاتحززد مالزكالت  ، و بةززا   جالمسزاممة  زز،و
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 رؤية الكلية :

تتطل  الكلية إلى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية معتمدة تحتد 

مستوى  بأساتذتها وخري يها إلى وتصد مكاةة مرموقة بين ةظائرما

المةا سة محليأ و اقليميإا من خالد برامج دراسية متميزة  ى 

مرحلتى الليساةس والدراسات العليا تسهم  ى الرقى و التةمية 

 .  امة للم تم المستد

 القرار :   

افق مجلس الكلية .  و

 

افقة املجلس في   -4 على تشكيل لجنة الحكم 0/9/0202كتاب السيدة أ.د/ ايمان بركات رئيس مجلس قسم اللغة العربية  بمو

 :والمناقشة  للطالب/ محمد مصطفى العشماوى على النحو التالى

  جامعة االسكندرية  -بالنقد بكلية اآلداأ.د/ ناهد أحمد شعراوى    استاذ األدب و  -4
ً
 ورئيسا

ً
 مشرفا

   أستاذ األدب والنقد بكلية دار العلوم جامعة المنيا أ.د/ عبدالجواد الفحام  -5
ً
 مناقشا

   أستاذ األدب والنقد بكلية اآلداب جامعة دمنهور  أ.د/ ايمان فؤاد بركات -6
ً
 مشرفا

   ية جامعة دمنهور أستاذ األدب والنقد بكلية الترب  أ.د/ بهلول سالم -7
ً
 مناقشا

 القرار :   

افق مجلس الكلية .  و
 
 

 
ً
 : موضوعات العالقات الثقافية والخارجية : سابعا

 ** التصديق على املحضر السابق 

 القرار : تم التصديق على املحضر السابق
 القرار : 

. 
ً
 أحيط مجلس الكلية علما

 

 ** موضوعات قسم التاريخ :

/ احاطـــــــــــــــــــــــــة مجلــــــــــــــــــــــــــس قســـــــــــــــــــــــــم
ً
ــار ا  0202/ 1/12التــــــــــــــــــــــــــاريخ بجلســــــــــــــــــــــــــته فـــــــــــــــــــــــــى  أوال ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــا باختيــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــراهيم محمــــــــــــــــــــــــــد مرجونــــــــــــــــــــــــــة  2د2علمــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ابـ

مستشـــــــــــــــــارا اعالميـــــــــــــــــا لجريـــــــــــــــــدة الصـــــــــــــــــفقة نيـــــــــــــــــوز وان لـــــــــــــــــه العديـــــــــــــــــد مـــــــــــــــــن المقـــــــــــــــــاالت التـــــــــــــــــى تعمـــــــــــــــــل علـــــــــــــــــى رفعـــــــــــــــــة املجتمـــــــــــــــــع واثـــــــــــــــــراء 

 الحياة البحثية

 القرار : أحيطت اللجنة علما
 القرار : 

 مع تقديم التهنئة 
ً
 لسيادته .أحيط مجلس الكلية علما
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إ و إقليميزا اسزتةاداإ إلزى معزايير تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترقى إلى مستوى التميزز واببزداف  زج م زاد ا دال والعلزوم ابةسزاةية   زى سزوا العمزد محليزا

تطوير المستمر للبرامج التعليمية و القدرات العلمية و البحثية ألساتذتها ال ودة التعليمية و البحثية ، و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التكةولو ية ، و ذلك بال

، 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 الالخصززية المصززرية و تةميزة قززيم اوةتمززا  و المززواطةين مزن خززالد إ ززرا ات تتسززم باوسزتقاللية و التعززاون و التقززويم الززذاتحززد مالزكالت  ، و بةززا   جالمسزاممة  زز،و

 والمستمر .
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 رؤية الكلية :

تتطل  الكلية إلى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية معتمدة تحتد 

مستوى  بأساتذتها وخري يها إلى وتصد مكاةة مرموقة بين ةظائرما

المةا سة محليأ و اقليميإا من خالد برامج دراسية متميزة  ى 

مرحلتى الليساةس والدراسات العليا تسهم  ى الرقى و التةمية 

 .  امة للم تم المستد

/ احاطة مجلس قسم التاريخ بجلسته فى 
ً
 فايزة محمود صقر باالتى: 2د2علما باالفادة المقدمة من  ا  0202/ 1/12ثانيا

 0202يونيه 10* شاركت كمستشار علمى فى المؤتمر العلمى االول للحزب )حزب ارادة جيل ( بعنوان االمراض واالوبئة الذي عقد فى 

 الكترونيا 

فى فعاليات الملتقى الثانى لمبادرة " نقاش اهل الحته" من لقاء بعنوان " الهوية المصرية بين التطرف وثقافة قبول االخر  *مشاركتها

 واثر ذل  فى السالم املجتمعى " فى مركز االبراهيمية لالعالم 

 القرار : أحيطت اللجنة علما
 القرار : 

. 
ً
 أحيط مجلس الكلية علما

 

/ احاطة مجلس ق
ً
فايز انور عبدالمطلب بمشاركته بالحضور  2علما باالفادة المقدمة من  د  0202/ 1/12سم التاريخ بجلسته فى ثالثا

 7/9/0202اون الين لندوة تدفق مصادر المعلومات الرقمية فى ظل االزمات "جائحة كورونا نموذجا " يوم 

 القرار : أحيطت اللجنة علما
 القرار : 

. 
ً
 أحيط مجلس الكلية علما

/ احاطة مجلس قسم التاريخ بجلسته فى ر 
ً
ابراهيم مرجونة ضمن اللجنة العلمية لورشة العمل  2د2علما باختيار ا  0202/ 1/12ابعا

اقية للمخطوطات بالتعاون مع املحكمة الدولية الدائمة للتحكيم فى تونس وكلية  الدولية العلمية التخصصية الثانية بالجمعية العر

نية بجامعة البصرة وكلية التربية االساسية بجامعة ديالي تحت عنوان " التعليم االلكترونى فى ظل جائحة كورونا التربية للعلوم االنسا

 من وجهة نظر اساتذة الجامعات "

 القرار : أحيطت اللجنة علما
 القرار : 

. 
ً
 أحيط مجلس الكلية علما

/ احاطة مجلس قسم التاريخ بجلسته فى 
ً
ابراهيم مرجونة بالمؤتمر العلمى الدولى املحكم  2د2شتراك اعلما با  0202/ 1/12خامسا

 0202نوفمبر  17-15الثانى اون الين بعنوان " العلوم االنسانية واالجتماعية والتربوية واالدبية واالدارية واالقتصادية " فى الفترة من 

 بجامعة البصرة 

 القرار : أحيطت اللجنة علما
 القرار : 

 .أحيط مجلس الكلية علم
ً
 ا
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إ و إقليميزا اسزتةاداإ إلزى معزايير تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترقى إلى مستوى التميزز واببزداف  زج م زاد ا دال والعلزوم ابةسزاةية   زى سزوا العمزد محليزا

تطوير المستمر للبرامج التعليمية و القدرات العلمية و البحثية ألساتذتها ال ودة التعليمية و البحثية ، و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التكةولو ية ، و ذلك بال

، 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 معتمدة تحتد 

مستوى  بأساتذتها وخري يها إلى وتصد مكاةة مرموقة بين ةظائرما

المةا سة محليأ و اقليميإا من خالد برامج دراسية متميزة  ى 

مرحلتى الليساةس والدراسات العليا تسهم  ى الرقى و التةمية 

 .  امة للم تم المستد

 موضوعات قسم اللغة العربية :

: 
ً
علما بأن د.إيمان فايز رضوان مدرس العلوم اللغوية بقسم اللغة   0202/ 1/12احاطة مجلس قسم اللغة العربية بجلسته فى أوال

ل بعنوان: العربية العربية قد نشرت في املجلة الفصلية )العشرة كراس ي( بدار الفرات للثقافة واإلعالم، الحلة، جمهورية العراق، مقا

 0202، في العدد الحادي عشر صيف، وآخر بعنوان: مدخل إلى فن اإلعراب0202عطاء متجدد، في العدد العاشر ربيع 

 القرار : أحيطت اللجنة علما
 القرار : 

. 
ً
 أحيط مجلس الكلية علما

: 
ً
فايز رضوان مدرس العلوم اللغوية بقسم اللغة  علما بأن د.إيمان  0202/ 1/12احاطة مجلس قسم اللغة العربية بجلسته فى ثانيا

وفق  32/6/0200حتى  1/7/0202العربية حصلت على العضوية الرسمية لالتحاد الدولي للغة العربية لمدة عامين ابتداًء من 

 الضوابط والشروط التي ينص عليها نظام االتحاد الدولي للغة العربية

 القرار : أحيطت اللجنة علما 
 القرار : 

 .أ
ً
 حيط مجلس الكلية علما

 موضوعات قسم اللغات الشرقية وادابها 

 / احاطة مجلس قسم اللغات الشرقية وادابها بجلسته المنعقدة فى 
ً
استاذ اللغة  –امنيه عيس ي  2علما  بقيام د 12/12/0202أوال

در حجاب لسيد مهدى شجاعى "  الفارسية المساعد بالقسم بنشر مقال بعنوان " استدعاء الشخصيات التراثية فى قصة أفتاب

 0202العدد التاسع من  املجلة الفصلية  " العشرة كراس ى " الصادرة عن دار الفرات للثقافة واالعالم فى الحلة بالعراق عام 

 القرار : أحيطت اللجنة علما
 القرار : 

. 
ً
 أحيط مجلس الكلية علما

 

افقة مجلس قسم اللغات الشرقية وادابها بجلس / مو
ً
استاذ  –امنيه عيس ي  2على تجديد اختيار د 12/12/0202ته المنعقدة فى ثانيا

 اللغة الفارسية المساعد بالقسم عضوا للعام الثانى فى مجلس ادارة مركز اللغات بجامعة دمنهور 

افقت اللجنة   القرار : و
 لقرار : ا

افق مجلس الكلية .  و

 

 : افيا  موضوعات قسم االجغر
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 الة الكلية :رس

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

تطوير المستمر للبرامج التعليمية و القدرات العلمية و البحثية ألساتذتها ال ودة التعليمية و البحثية ، و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التكةولو ية ، و ذلك بال

، 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 الالخصززية المصززرية و تةميزة قززيم اوةتمززا  و المززواطةين مزن خززالد إ ززرا ات تتسززم باوسزتقاللية و التعززاون و التقززويم الززذاتحززد مالزكالت  ، و بةززا   جالمسزاممة  زز،و

 والمستمر .
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 رؤية الكلية :

تتطل  الكلية إلى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية معتمدة تحتد 

مستوى  بأساتذتها وخري يها إلى وتصد مكاةة مرموقة بين ةظائرما

المةا سة محليأ و اقليميإا من خالد برامج دراسية متميزة  ى 

مرحلتى الليساةس والدراسات العليا تسهم  ى الرقى و التةمية 

 .  امة للم تم المستد

 / احاطة مجلس قسم ال
ً
افيا بجلسته المنعقدة فى أوال محمد عوض السمنى فى حضور الندوة 2بخصوص رلبة د 5/12/0202جغر

 باالسكندرية 0202نوفمبر  5-1الدولية الرابعة وورشة عمل حقلية بدهب جنوب سيناء خالل الفترة من 

 القرار : أحيطت اللجنة علما
 القرار : 

. 
ً
 أحيط مجلس الكلية علما

 

  الدراسات اليونانية والرومانيةموضوعات قسم االثار  و 

 / احاطة مجلس قسم االثار  والدراسات اليونانية والرومانية بشأن مشاركة ا
ً
عبير عبداملحسن قاسم فى يوم ايراسموس بالس  2د2أوال

 فى القاهرة  0202اكتوبر  15الوطنى الذى يقام اون الين يوم 

 القرار : أحيطت اللجنة علما
 القرار : 

 .أحيط مجلس ال
ً
 كلية علما

 

 / احاطة مجلس قسم االثار  والدراسات اليونانية والرومانية بشأن مشاركة ا
ً
عبير عبداملحسن قاسم بمحاضرة عامة بعنوان  2د2ثانيا

 بمكتبة االسكندرية 0202اكتوبر  06" الفسيفساء والحياة " وذل  يوم 

 القرار : أحيطت اللجنة علما

 القرار : 

 
ً
 . أحيط مجلس الكلية علما

 توصيات اللجنة :

* توص ى اللجنة كل الحاصلين او الرالبين فى االشتراك فى اي دورات او مؤتمرات او ورش عمل اون الين ، أن تكون هذه الدورات او 

المؤتمرات او ورش العمل من جهات جامعية معتمدة ومعترف بها ومن دول لها عالقات حسنة مع مصر وان تكون الموضوعات ال 

ن القومى المصري من قريب او بعيد ، وعلى كل عضو يحصل على هذه الدورات تقديم صور طبق االصل من االفادات تمس باالم
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إ و إقليميزا اسزتةاداإ إلزى معزايير تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترقى إلى مستوى التميزز واببزداف  زج م زاد ا دال والعلزوم ابةسزاةية   زى سزوا العمزد محليزا

تطوير المستمر للبرامج التعليمية و القدرات العلمية و البحثية ألساتذتها ال ودة التعليمية و البحثية ، و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التكةولو ية ، و ذلك بال

، 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 الالخصززية المصززرية و تةميزة قززيم اوةتمززا  و المززواطةين مزن خززالد إ ززرا ات تتسززم باوسزتقاللية و التعززاون و التقززويم الززذاتحززد مالزكالت  ، و بةززا   جالمسزاممة  زز،و

 والمستمر .
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 رؤية الكلية :

تتطل  الكلية إلى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية معتمدة تحتد 

مستوى  بأساتذتها وخري يها إلى وتصد مكاةة مرموقة بين ةظائرما

المةا سة محليأ و اقليميإا من خالد برامج دراسية متميزة  ى 

مرحلتى الليساةس والدراسات العليا تسهم  ى الرقى و التةمية 

 .  امة للم تم المستد

لوحدة ضمان الجودة وتحديد موعد شهرى فى كل قسم لتقديم اهم النقاط فى هذه الدورات وورش العمل لنقل خبرات الجامعات 

 داخل كلية االداب 

عضو من اعضاء هيئة التدريس المشاركين فى هذه الدورات او المؤتمرات او ورش العمل  ** كما توص ى اللجنة بان يقدم كل

افقة مجلس الكلية على ان يتضمن الملخص اهم النقاط فى هذه  ملخص الكترونى لموقع الكلية يتم نشره مباشرة بعد مو

 فى المؤتمرات الدولية الورش وذل  لنقل خبرات الكليات االخري لكلية االداب وكذل  ععظم دور المشاركة 

 القرار : 

افق مجلس الكلية .  و

 
ً
 :   موضوعات خدمة املجتمع وتنمية البيئة   :ثامنا

 التصديق على املحضر السابق. .1

 القرار :   

. 
ً
 احيط مجلس الكلية علما

 

الشريف ومسئولة النظافة وتم استدعاء االستاذ /محمود  0202/0201ناقشت اللجنة استعدادات الكلية لبداية العام الدراس ى  -1

 بشركة الشروق للوقوف على حالة المدرجات ودورات المياة مع التأكيدج على التعقيم الكامل للكلية قبل بداية العام الدراس ى .

افقت اللجنة  القرار : و

 القرار : 
. 
ً
 أحيط مجلس الكلية علما

 

افق  التنبية على رؤساء االقسام العلمية بالتنبية على السادة أعضاء -0  17/12/0202هيئة التدريس بالحضور يوم السبت المو

الساعة التاسعة لحضور مراسم افتتاح العام الدراس ى وتحية العلم فى حضور معالى األستاذ الدكتور / عبيد صالح رئيس جامعة 

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

تطوير المستمر للبرامج التعليمية و القدرات العلمية و البحثية ألساتذتها ال ودة التعليمية و البحثية ، و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التكةولو ية ، و ذلك بال

، 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 الالخصززية المصززرية و تةميزة قززيم اوةتمززا  و المززواطةين مزن خززالد إ ززرا ات تتسززم باوسزتقاللية و التعززاون و التقززويم الززذاتحززد مالزكالت  ، و بةززا   جالمسزاممة  زز،و

 والمستمر .
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 رؤية الكلية :

تتطل  الكلية إلى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية معتمدة تحتد 

مستوى  بأساتذتها وخري يها إلى وتصد مكاةة مرموقة بين ةظائرما

المةا سة محليأ و اقليميإا من خالد برامج دراسية متميزة  ى 

مرحلتى الليساةس والدراسات العليا تسهم  ى الرقى و التةمية 

 .  امة للم تم المستد

افقت اللجنة  القرار: و

 القرار : 
افق مجلس الكلية .  و

 ل مع إدارة الجامعة إلنهاء أجراءات جمعية االسكان بالجامعة التأكيد مع ادارة الكلية على التواص -3

افقت اللجنة  القرار: و

 القرار : 
افق مجلس الكلية .  و

 

 

 تؤكد اللجنة  على اتخاذ كافة االجراءات األحترازية فى التعامل مع الطالب حفاظا على صحتهم  -4

افقت اللجنة  القرار: و

 القرار : 
افق مجلس الكلية .  و

 

اقع أعضاء هيئة التدريس بالتعاون مع مرشدى الطلب ال -5 مقدم من الدكتور أحمد خميس بعمل حملة للتوعية بموقع الكلية ومو

 الدعم الطال ى 

القرار : يتم تكليف الدكتور أحمد خميس بالتواصل مع رؤساء االقسام العلمية ومرشدى الدعم الطال ى لعمل التوعية المشار 

 اليها 

 القرار : 
افق مجلس ا  لكلية .و

 التأكيد على أمن الكلية بعد دخول أى طالب االبارتداء الماس  الخاص بة والتزامه بالماس  أثناء تواجدة بالكليه واملحاضرات  -6

افقت اللجنة  القرار: و

 القرار : 
افق مجلس الكلية .  و

 

 ضرورة توفير مطهرات بكل ادوار الكلية  -7
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إ و إقليميزا اسزتةاداإ إلزى معزايير تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترقى إلى مستوى التميزز واببزداف  زج م زاد ا دال والعلزوم ابةسزاةية   زى سزوا العمزد محليزا

تطوير المستمر للبرامج التعليمية و القدرات العلمية و البحثية ألساتذتها ال ودة التعليمية و البحثية ، و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التكةولو ية ، و ذلك بال

، 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 الالخصززية المصززرية و تةميزة قززيم اوةتمززا  و المززواطةين مزن خززالد إ ززرا ات تتسززم باوسزتقاللية و التعززاون و التقززويم الززذاتحززد مالزكالت  ، و بةززا   جالمسزاممة  زز،و

 والمستمر .
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 رؤية الكلية :

تتطل  الكلية إلى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية معتمدة تحتد 

مستوى  بأساتذتها وخري يها إلى وتصد مكاةة مرموقة بين ةظائرما

المةا سة محليأ و اقليميإا من خالد برامج دراسية متميزة  ى 

مرحلتى الليساةس والدراسات العليا تسهم  ى الرقى و التةمية 

 .  امة للم تم المستد

افقت اللجنة          القرار: و

 القرار : 
افق  مجلس الكلية . و

 

فى تمام الساعة العاشرة برئاسه االستاذ الدكتور وكيل  15/12/0202التنبية على السيد أمين الكلية بعمل اجتماع يوم الخميس  -8

 الكلية لشئون خدمة املجتمع وتنمية البيئة 

افقت اللجنة  القرار: و

 القرار : 
. 
ً
 أحيط مجلس الكلية علما

افق ية على موظفى الكلية باال بالتن -9 بصفة استثنائية للرد على 17/12/0202خص شئون الطالب التواجد يوم السبت المو

 استفسارات الطالب 

افقت اللجنة      القرار: و

 القرار : 
افق مجلس الكلية .  و

 

ة قبل كمام 1222رئيس قسم الفلسفة والمشرف على قسم السياسة بالتبرع بعدد  –قام االستاذ الدكتور / فضل اللة إسماعيل -12

 بداية العام الدراس ى مع توجية اللجنة الشكر لسيادتة .

 القرار : 
افق مجلس الكلية .  و

 .املجلس في حالة انعقاد دائم منذ بداية أزمة كورونا وحتى تاريخه 
 

 .  بعد الظهر الثانية  هذا وقد انتهى االجتماع الساعة
 

 عميد الكلية                                                                                              
 
 

 حنان الشافعىأ.د/                                                                                              


