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 رسالة الكلية :

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

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

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

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

 والمستمر .
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 رؤية الكلية :

تتطل  الكلية إلى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية 

بأساتذتها  وتصد معتمدة تحتد مكاةة مرموقة بين ةظائرما

يميإا من خالد مستوى المةا سة محليأ و اقل وخري يها إلى

برامج دراسية متميزة  ى مرحلتى الليساةس والدراسات 

 .  العليا تسهم  ى الرقى و التةمية المستدامة للم تم 

2202/3202 الجامعي للعام ثانىال الكلية مجلس  

  15/9/2022  يوم المنعقد

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

 عميد الكلية   أ.د/ محمد رفعت االمام .1

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

 الكلية لشئون التعليم والطالب  وكيل  .د/ ابراهيم محمد مرجونةأ .3

 والرومانية اليونانية والدراسات اآلثار قسم مجلس رئيس                     قاسم عبداملحسن عبير/ د.أ .4

 رئيس مجلس قسم التاريخ   أ.د/ فايزة محمد حسن ملوك .5

 القائم بعمل رئيس مجلس االجتماع   د/ نها عبدالمقصود غالى .6

افيا  العظيمعبدالعظيم أحمد عبدأ.د/  .7  األستاذ بقسم الجغر

 األستاذ بقسم اللغة االنجليزية  أ.د/ ايمان محمد حلمى المليجى .8

 األستاذ بقسم اآلثار والدراسات اليونانية والرومانية     أ.د/ سماح محمد الصاوى  .9

 األستاذ بقسم اللغة العربية    أبوعلى محمود محمد/ د.أ .10

 المتفرغ بقسم الفلسفة األستاذ  ا.د/ فضل الله محمد اسماعيل .11

 األستاذ المتفرغ بقسم التاريخ  أ.د/ أحمد محمد اسماعيل الجمال .12

 نجليزيةاألستاذ المساعد بقسم اللغة اال   ناجى محمد فهيم رشواند/  .13

 المدير التنفيذى لوحدة ضمان الجودة بالكلية   د/ اسالم فوزى أنس قطب .14

 ةالمدرس بقسم اللغة العربي   د/ عصام لطفى وهبان .15

  االلكترونية الخدمات وحدة مدير                   حميدة عطية أحمد/ د .16

 أمين الكلية  السيد/ خالد الوليد لحوتى .17

 سكرتاريه  السيدة / عواطف محمود القلينى .18

 :  واعتذر عن الحضور 

  العربية اللغة قسم مجلس رئيس                 بركات فؤاد ايمان/ د.أ .1

افيا   محمد عوض السمنى /دأ. .2  رئيس مجلس قسم الجغر

 القائم بعمل رئيس مجلس قسم اللغات الشرقية    د/محمد أحمد الفقى .3

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

-  
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 بالترحيب بجميع السادة الحضور .الجلسة  تافتتح -

 ساتذة واألساتذة المساعدين وهم :العلمية الدائمة  لترقية األ  جانتم المباركة للسادة األفاضل أعضاء الل -

افيا  السيد أ.د/ محمد عبدالقادر عبدالحميد شنيشن .1  لجنة الجغر

 لجنة اللغة االنجليزية    السيد أ.د/ ايمان محمد حلمى المليجى .2

 لجنة الفلسفة   السيد أ.د/ فضل الله محمد اسماعيل .3

 لجنة التاريخ    السيد أ.د/ على أحمد السيد .4

 السادة الذى تم ترقيتهم الى درجة أستاذ وهم : كما نبارك لجميع -

 السيد أ.د/ مصطفى محمد اسماعيل وتيد. .1

 السيدة أ.د/ مروه شحاتة الشقرفى. .2

ب مدير كما نبارك للسيدة الدكتورة / اسالم فوزى أنس  األستاذ المساعد بقسم االجتماع بتولى سيادتها منص -

 تاذ مساعد.وحدة ضمان الجودة بالكلية وترقيتها الى درجة أس

 -أوال : موضوعات اإلحاطة و التصديق :
رحت في مجلس الجامعة،  .1

ً
 الموضوعات التى ط

 التصديق على محضر مجلس الكلية السابق . .2

 

 
ً
 -: وحدة  ضمان الجودة : موضوعات  ثانيا

 التصديق على مجلس الوحدة السابق. أوال :

 تم التصديق علي املجلس السابق .القرار: 
 القرار :    

. 
ً
 أحيط مجلس الكلية علما
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الرؤية والرسالة  واستكمال ما سبق وتقدم به د. ابراهيم شعبان العام المنصرم  من مقترح لتحديث  آلية لنشر اعتماد : ثانًيا 
الرؤية والرسالة  ، والذى سبق اعتماده فى مجالس سابقة ، وتتضمن اآللية المقدمة من د. اسالم فوزى و استكمال اجراءات 

 شر فى العام الراهن كالتالى :الن
 تطبيق االستبيان . -
 اعتماد نتائج االستبيان بشأن الرؤية والرسالة.  -
 اعتمادهم فى مخاطبات وتقارير املجالس والجوابات التنفيذية لوحدة ضمان الجودة  -
 التعميم على االقسام العلمية وقطاعات الكلية   -
 النشر على موقع الكلية  -
 كى ودليل  الكلية الجديد وتعميمهم استخدامهم فى دليل ثن -
 اعتمادهم فى مخاطبات الكلية بالداخل والخارج  -

افق املجلس   القرار : و
 القرار :    

افق مجلس الكلية .  و
ا 
ً
افاتنا بتشكيل الفريق  الفنى للمنصة ،  واعتماد : ثالث تحديد لجنة متابعة  مع فريق منصة ثنكى ، ومخاطبة شؤون الطالب بمو

منسقى األقسام المنتهية من التدريب على المنصة ، وفقا لتقرير مشرفى التعلم االلكترونى بالكلية. و اعتماد وتعميم دليل تقارير 
 ثنكى على كلية اآلداب جامعة دمنهور 

افق املجلس   القرار : و
افق مجلس الكلية:    القرار   . و
 فى ضوء ماتم االتفاق عليه  لجان تشكيل :رابًعا 

 داد  ومراجعة التقرير السنوى للكلية للعام المنصرم برئاسة د. حسام مازن لجنة إع - 
لجنة وضع الخطة التدريبية للعام الجديد برئاسة د. اميرة الصفتى ، من خالل تطبيق استبيانات االحتياجات التدريبية لألقسام ،  -

اقتراح دورات تدريبية حداثية من قبل وحدة ضمان الجودة  ووضع مخطط زمن  ى واضح ومحدد لكل قطاعات الكلية .و
 لجنة تحديث دليل الكلية برئاسة د. أشرف شلبى  -
 لجنة متابعة أعمال وتقارير رؤساء المعايير برئاسة د. دعاء البياع  -

افق املجلس  القرار :و
افق مجلس الكلية .:     القرار  و

 
ً
كلة من قبل لجنة مخاطبة لجنة متطلبات المقرر االلكترونى باالنتهاء من : خامسا

ّ
التقرير وتعميمه على األقسام  ) اللجنة الٌمش

 شؤون الطالب على النحو التالى  د. محمد ابو على  د. إبراهيم شعبان  د. حسام  رحومة  (   
 
ً
 .القرار : أحيط املجلس علما

 القرار :    
.
ً
 أحيط مجلس الكلية علما
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االلكترونى على أن يكون عضو الجودة كالتالى د.  فحص المقرر ، وتشكيل لجان  قرراتتقارير المالتأكيد على االقسام ارسال :  اسادس
افيا والتاريخ  د. دعاء البياع قسمى العربى واالنجليزى د. أميرة  أشرف شلبى قسمى االجتماع والفلسفة د. حسام مازن قسمى الجغر

 سالم فوزى قسم السياسة وقسم اآلثار العام . الصفتى قسمى االثار اليونانى الرومانى وقسم اللغات الشرقية . د.إ
افق املجلسالقرار :   و

 القرار :    
افق مجلس الكلية .  و

 
اإلعالن عن ورشة عمل لفريق مجلس إدارة الجودة ورؤساء المعايير األسبوع الثانى من أكتوبر  واإلعالن عن دورة حول  ا :سابعً 

 :  IT التنسيق مع وحدةكيفية االشتراك فى قواعد البيانات العالمية ب
فى ضوء مقترح أ.د. محمد أبوعلى المدير التنفيذى لدورية اإلنسانيات ، اإلعالن عن دورة حول  معاييروقواعد  النشر  -

 العلمى لطالب الدراسات العليا  خالل اكتوبر. 
ظيفى( لتنمية قدرات الكوادر فى ضوء مقترح م. خالد الوليد أمين الكلية ، االعالن عن دورة )ضوابط  ومعايير العمل الو  -

 البشرية للجهاز اإلدارى بالكلية على أن تكون الدورة خالل أكتوبر .
افق املجلس   القرار : و

 القرار :    
افق مجلس الكلية   و

ية العام مخاطبة األقسام للمشاركة فى االسبوع التعريفى للطالب الجدد بالكلية من خالل التعاون  مع فريق الجودة  فى بدا ا :ثامن
  بند( معتمد.   22الدراس ى . ومخاطبتهم ببنود مسابقة األقسام العلمية لتطبيق معايير الجودة )

افق املجلس   القرار : و
 القرار :    

افق مجلس الكلية .  و

 

:   موضوعات  وحدة تكنولوجيا المعلومات 
ً
 : ITثالثا

أفأأأأاد الأأأأدكتور أحمأأأأد عطيأأأأة بأنأأأأه قأأأأد ورد ارة المشأأأأروعات بالجامعأأأأة لوحأأأأدة تكنولوجيأأأأا المعلومأأأأات بالكليأأأأة :أوال : بشأأأأأن زيأأأأارة وحأأأأدة إد

 -للكليأأة خطابأأأا بموعأأأد زيأأارة مأأأن إدارة المشأأأروعات بالجامعأأة للوقأأأوف علأأأى وضأأع وحأأأدة تكنولوجيأأأا المعلومأأات بالكلية)البنيأأأة التحتيأأأة

عمأأأل بالكليأأأأة اسأأأأتعداده للزيأأأأارة حيأأأأث إن الوحأأأدة تقأأأأوم بعملهأأأأا علأأأأى مأأأأدار اليأأأأوم ، م ، وقأأأأد أبأأأأدى فريأأأأق ال2022/ 9/ 26اإلنجأأأازات( يأأأأوم 

ودائمأأأأا مأأأأأا تحقأأأأق نجاحأأأأأات فأأأأأي كأأأأل القطاعأأأأأات وأخرهأأأأأا مأأأأا قامأأأأأت وحأأأأأدة تكنولوجيأأأأا المعلومأأأأأات بكليأأأأأة بالتعأأأأاون مأأأأأع إدارة المشأأأأأروعات 

ت نجأأاح الطأأالب بطريقأأة إلكترونيأأة ، فكليأأة اآلداب مأأن إفأأادا -للمأأرة األولأأى علأأى مسأأتوى كليأأات الجامعأأة -بالجامعأأة بداأأدار كليأأة اآلداب 

 -إن شأاء اللأه –أفضل كليات الجامعة فيما يتعلق بتكنولوجيا المعلومأات والخأدمات اإللكترونيأة ، والوحأدة مسأتعده للزيأارة وسأنكون 
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إ و إقليميزا اسزتةاداإ تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترقى إلى مستوى التميزز واببزداف  زج م زاد ا دال والعلزوم ابةسزاةية  إلزى معزايير  زى سزوا العمزد محليزا

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

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

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

تتطل  الكلية إلى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية 

بأساتذتها  وتصد معتمدة تحتد مكاةة مرموقة بين ةظائرما

يميإا من خالد مستوى المةا سة محليأ و اقل وخري يها إلى

برامج دراسية متميزة  ى مرحلتى الليساةس والدراسات 

 .  العليا تسهم  ى الرقى و التةمية المستدامة للم تم 

يأا المعلومأات بالكليأة مأن يوليأو فأي اسأتقبال السأادة الضأيوف ، كمأا انت أى د/ أحمأد عطيأة مأن إعأداد تقريأر عأن إنجأازات وحأدة تكنولوج

 م وقدمه إلى السيد األستاذ الدكتور / محمد رفعت اإلمام عميد الكلية.2022م حتى أغسطس 2021
 القرار :    

. 
ً
 أحيط املجلس علما

 

ن حسأاب املجمأوع ( قأد أوشأكت علأى االنتهأاء مأMISأفاد أ/ حسأن أنأور أبأو اليزيأد بأأن وحأدة )( :MISثانيا:بشأن نظم المعلومات اإلدارية)

م ، حيأأأأث تأأأأم االنتهأأأأاء مأأأأن حسأأأأاب املجمأأأأوع التراكمأأأأف لخريجأأأأي خمسأأأأة أقسأأأأام علميأأأأة 2021/2022التراكمأأأأف للفرقأأأأة الرابعأأأأة مأأأأن خريجأأأأي 

االنتهأأاء مأأن تراكمأأف بأأامي األقسأأام فأأي غضأأون أيأأام قالئأأل ، وقأأد قأأدم المأأدير التنفيأأذي الشأأكر لألسأأتاذ حسأأن عبأأد -بمشأأيئة اللأأه -وسأأيتم 

أفاد بأنه سيتم تسليم نتيجة املجموع التراكمف للسيد األستاذ الأدكتور إبأراهيم مرجونأة وكيأل الكليأة لشأؤون الله وفريق  العمل معه ، و

التعلأأأأأيم والطأأأأأالب لتسأأأأأليمها إلأأأأأى الكنتأأأأأروالت املختصأأأأأة لمراجعأأأأأة نتيجأأأأأة التراكمأأأأأف  والتوقيأأأأأع عل هأأأأأا إقأأأأأرارا ب أأأأأحتها حيأأأأأث إن الكنتأأأأأرول 

صحة ما ورد بالنتيجة ، ثم تتم مراجعتهأا مأن قسأم شأؤون الطأالب قبأل اعتمادهأا مأن مجلأس الكليأة ثأم املختص هو المسؤول األول عن 

 مجلس الجامعة .. 
 القرار :    

. 
ً
 أحيط املجلس علما

 

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

 من خالل الموقع الرسمى للكلية .2022/2023ئط والمساحة للعام الجامعى =تم فتح التقديم الكترونيا لشعبة الخرا

 تم عمل نبذه مختصرة عن أقسام الكلية واعالنها من خالل الموقع الرسمى للكلية للطالب المستجدين-

كليأأة وذلأأط مأأن خأأالل وحتأأى االن وذلأأط للطأأالب الأأراغبين فأأى التحويأأل الأأى ال 2012تأأم عمأأل جأأدول احصأأااى للحأأد االدنأأى للكليأأة مأأن عأأام -

 الموقع الرسمى للكلية

تأم عمأل رابأط مباشأر مأع موقأع التنسأق اإللكترونأى لطأالب الثانويأة لت أجيل رغبأات جميأع المراحأل وكأذلط االطأالع علأى النتأائج وذلأط -

 من خالل الموقع الرسمى للكلية

 فصولين تم االعالن عن اجراءات التحويل من والى الكلية وذلط لطالب نقل القيد والم-

 تم االعالن عن جدول امتحانات دور سبتمر لطالب الفرقة الرابعة وذلط من خالل الموقع الرسمى للكلية -

 نشر جميع االخبار التى تصل الى الوحدة من خالل الموقع الرسمى للكلية .-

الدراسأأأية للطأأأالب المسأأأتجدين  عأأأن خطأأأوات التقأأأديم اإللكترونأأأى وطريقأأأة سأأأداد الرسأأأومتأأأم االعأأأالن مأأأن خأأأالل الموقأأأع الرسأأأمى عأأأن  -

 2023/2022والمرشحين للكلية للعام الجامعى 
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تأأأأم  فأأأأأتح التقأأأأديم اإللكترونأأأأأى لطأأأأأالب المرحلأأأأة االولأأأأأى والثانيأأأأة المسأأأأأتجدين والمرشأأأأأحين للكليأأأأة للت أأأأأجيل االلكترونأأأأى وعمأأأأأل تنسأأأأأيق -

 ية للرغبات وكذلط اجراءات ومواعيد الكشف الطبى وذلط من خالل الموقع الرسمى للكل

تأم االعأأالن مأأن خأالل الموقأأع الرسأأمى للكليأة عأأن اجأأراءات وفأأتح التقأديم للطأأالب الأأراغبين فأى التحويأأل مأأن انتسأاب الأأى انتظأأام وكأأذلط -

 الطالب الراغبين فى عملية تغيير دراسة 

الل الصأفحة الرسأمية استمرار تقديم الدعم الفنى لجميع الطالب فيما يخأص مشأاكل اإليميأل الجأامعى علأى مأدار السأاعة وذلأط مأن خأ

 للكلية واستمر ارعمل ايميالت لطالب الدراسات العليا بالكلية

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

 ووحدة ضمان الجودة  .

 عأبر اإليمأيالت األكاديأمية للأسادة أعأضاء هأيئة-بأدرسال  في خالل شهأراغسطس= قأامأت الأوحدة 

 ما يلي :  -التدريس

 محضر مجلس الكلية . -أ

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

 دعوات مجالس األقسام لبعض األقسام العلمية بالكليةومحاضر اللجان. -ج

 لتدريس.االستدعاءات الخااة بمكتب تحقيقات السادة أعضاء هيئة ا -د

 جميع األخبار التف تنشر على الموقع الرسمف ترسل ن خة منها على البريداإللكتروني. -ه
زيأأأارة ، كمأأأا بلأأأر عأأأدد القأأأراءات لموقأأأع  ثالثمائأأأة وخمسأأأين ألأأأف و   سأأأبعة ماليأأأين   سأأأجل الموقأأأع الرسأأأمف للكليأأأة حتأأأى اليأأأوم مأأأا يزيأأأد عأأأن

 ع.قراءة للموضوعات المنشورة على الموق مليون وتسعمائةوتسع وسبعين ألف الكلية ما يزيد عن
 القرار :    

. 
ً
 أحيط املجلس علما

 

 : موضوعات شئون هيئة التدريس  :
ً
 رابعا

افيا رئيس مجلس قسم  محمد السمنى كتاب السيد أ.د/  .1 افقة لجنة األساتذة بتاريخ  الجغر على تعيين  28/8/2022بشأن مو

افيابقسم  األستاذ المساعد ب مرفت عبداللطيف أحمد غال / ةالدكتور  ةالسيد افيا فى درجة أستاذ ) تخصص   الجغر الجغر
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افية   لورود تقرير  اللجنة العلمية الدائمة لترقية األساتذة )لجنة  االقتصادية ونظم المعلومات الجغر
ً
(   بذات القسم  نظرا

افيا  بالقسم .  اأداء عملها منذ تعيينه والسيرة الحسنة و محسنة في  ةمشهود لها بالسمعة الطيب ا( و سيادته الجغر

 القرار :    
افق مجلس الكلية .  و

 

افقة لجنة األساتذة بتاريخ  .2 على تعيين  4/9/2022كتاب السيد أ.د/ ايمان  بركات رئيس مجلس قسم اللغة  العربية بشأن مو

اعد ) تخصص األدب العربي (   السيد الدكتور/ عصام لطفى محمد وهبان المدرس بقسم اللغة العربية  فى درجة أستاذ مس

 لورود تقرير  اللجنة العلمية الدائمة لترقية األساتذة المساعدين)لجنة اللغة العربية ( و سيادته 
ً
مشهود له بذات القسم  نظرا

 والسيرة الحسنة و محسن في أداء عمله منذ تعيينه  بالقسم .  ةبالسمعة الطيب

 القرار :    
افق مجلس الكلية .  و

افق .3 على تعيين السيدة الدكتورة/ دعاء طه سالمه البيار  المدرس بقسم الفلسفة فى  11/9/2022ة لجنة األساتذة بتاريخ مو

 لورود تقرير  اللجنة العلمية الدائمة لترقية األساتذة 
ً
درجة أستاذ مساعد ) تخصص الفلسفة الحديثة والمعاارة  (  نظرا

والسيرة الحسنة و محسنة في أداء عملها منذ تعيينها  بالقسم   ةلها بالسمعة الطيب مشهودالمساعدين)لجنة الفلسفة( و سيادتها 

. 

 القرار :    
افق مجلس الكلية .  و

افقة مجلس القسم بجلسته فى  كتاب السيدة الدكتورة/ نها غالى القائم بعمل رئيس مجلس قسم االجتماع  بشأن  .4   5/9/2022مو
في وظيفة مدرس بذات القسم تخصص )اتصال واعالم (  المدرس المساعد بالقسم  جمعه حراز  ةعلى تعيين السيدة/ سار 

ة و محسنة في أأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأوالسيرة الحسن  ةتخصص دقيق ) صحافة (  لحصولها على الدكتوراه  حيث أنها مشهود لها بالسمعة الطيب
 سم .أداء عملها منذ تعيينها  بالق

 القرار :    
افق مجلس الكلية .  و

افقة مجلس القسم بجلسته فى  تاريخ رئيس مجلس قسم ال فايزة ملوككتاب السيد  أ.د/  .5 على  9/2022/ 1بالكلية بشأن مو
افقة  محمد رشاد جبر   المدرس / الدكتور تجديد اجازة السيد الزوجة  التى تدرس الدكتوراه بالخارج فى جامعة بالقسم  لمر

 من م
ً
 . 13/11/2022يازاكى باليابان  لمدة عام اعتبارا

افق مجلس الكلية:     القرار  . و
 القرار :    

افق مجلس الكلية ويرفع للجامعة .  و
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افقة مجلس القسم فى   .6 كتاب السيد الدكتور/ محمد الفقى  القائم بعمل رئيس مجلس قسم اللغات الشرقية بشأن  مو
ن األستاذة/ أالء عبدالدايم الدقن  المعيدة بالقسم للت جيل للدراسات العليا لدرجة على الطلب المقدم م 3/9/2022

 الماجستير بكلية اآلداب جامعة حلوان وذلط لعدم وجود دراسات عليا بقسم اللغات الشرقية بالكلية .
 القرار :    

افق مجلس الكلية .  و
 

 
ً
 :  التعليم والطالب: موضوعات شئون  خامسا

: التص
ً
 .ةديق على موضوعات الجلسة السابقأوال

 القرار :    
 
ً
 أحيط مجلس الكلية علما

 القياس والتقويم. -MIS -ثانًيا: موضوعات وحدات: الجودة 

 المدير التنفيذي للجودة ما يلي: -: عرضت السيدة الدكتورة/ إسالم فوزيموضوعات الجودة .1

 انجازات المنصة. .1.1

 األنشطة اإلدارية واألكاديمية. .1.0

 مل للفترة القادمة.خطة الع .1.6

 

 :MISموضوعات  .0
 استخراج كارن هات الطالب من الفرقة األولى حتى الفرقة الرابعة. .0.1

المأأأأأأدير التنفيأأأأأأذي لوحأأأأأأأدة تكنولوجيأأأأأأا المعلومأأأأأأات التوااأأأأأأل مأأأأأأع مأأأأأأأدير  -القأأأأأأرار: طالبأأأأأأت اللجنأأأأأأة السأأأأأأيد الأأأأأأأدكتور/ أحمأأأأأأد عطيأأأأأأه

 رن هات.المشروعات بالجامعة، وإنهاء األمر ليبدأ العام الجديد بالكا

 يرفع املحضر ملجلس الكلية .0.0

 

م، وكأذلط وحأأدة متابعأة الخأأريجين، 2022/2023الموضأوع: تكليأف أصأأحاب الوحأدات الثالثأة بوضأأع خطأط ورؤى للعأأام الجأامعي  .6

 والشكاوى والمقترحات، ووحدة اإلبداع واالبتكار(.
 القرار :    
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إ و إقليميزا اسزتةاداإ تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترقى إلى مستوى التميزز واببزداف  زج م زاد ا دال والعلزوم ابةسزاةية  إلزى معزايير  زى سزوا العمزد محليزا

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

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

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

 والمستمر .
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افق مجلس الكلية .  و

 

 

 

 

 

ا: امتحانات دور سبتمبر:
ً
 ثالث

افأأأأأأأأأق  م والتأأأأأأأأأف سأأأأأأأأأوف تبأأأأأأأأأدأ يأأأأأأأأأوم السأأأأأأأأأبت2021/2022ضأأأأأأأأأوع: اعتمأأأأأأأأأاد جأأأأأأأأأدول امتحانأأأأأأأأأات دور سأأأأأأأأأبتمبر للعأأأأأأأأأام الجأأأأأأأأأامعي المو  .4 المو

 وكذلط اعتماد تشكيالت لجان وضع االسئلة واالمتحانات فى األقسام العلمية بالكلية . م24/9/2022

 .االعتماد القرار: تم 
 القرار :    

افق مجلس الكلية .  و

عب التخصصية بها:رابًعا : شروط األ
ُ
 قسام العلمية للطالب الُمستجدين والش

 األقسام التف لم ترفع الشروط الخااة بها.الموضوع:  .9

افقت اللجنة على اعتماد الشروط الخااة باألقسام العلمية للعام السابق.   القرار: و
 القرار :    

افق مجلس الكلية .  و

 

 الدمج لطبيعة الدراسة:.الموضوع: تحديد األقسام التف ال تقبل طالب 7

افيا، واآلثار والدراسات اليونانية والرومانية، واآلثار .  القرار: أقسام: اللغة اإلنجليزية، واللغات الشرقية، والجغر
 القرار :    

افق مجلس الكلية .  و

 

 خامًسا: جداول األقسام العلمية:

للغأأأأأأأة اإلنجليزيأأأأأأأة، وقسأأأأأأأم التأأأأأأأاريخ، واآلثأأأأأأأار والدراسأأأأأأأات اليونانيأأأأأأأة .الموضأأأأأأأوع: جأأأأأأأداول األقسأأأأأأأام العلميأأأأأأأة التأأأأأأأف تأأأأأأأم تسأأأأأأأليمها: أقسأأأأأأأام: ا8

 والرومانية.
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القأأأأأأأرار: اعتمأأأأأأأأاد  الجأأأأأأأأداول الدراسأأأأأأأأية وتوزيأأأأأأأأع القاعأأأأأأأأات والُمأأأأأأأدرجات الخااأأأأأأأأة بالكليأأأأأأأأة للفصأأأأأأأأل الدراسأأأأأأأأ ف األول للعأأأأأأأأام الجأأأأأأأأامعي 

 م، مع تغير طفيف لتحقيق نوع من العدالة والتوازن.2022/2023
 القرار :    
افق مج  لس الكلية .و

 

 سادًسا: رؤساء األقسام العلمية:

.الموضأأوع: تفعيأأل آليأأة المتابعأأة مأأأن الشأأهر القأأادم بحضأأور أعضأأأاء هيئأأة التأأدريس وااللتأأزام باملحاضأأأرات واألنشأأطة مأأن قبأأل رؤسأأأاء 9

 األقسام العلمية.

(، وكأأأأذلط االجتماعأأأأات، ورفأأأأع تقريأأأأر (onlineالقأأأرار: أحيطأأأأت اللجنأأأأة علًمأأأأا، مأأأأع التأكيأأأد علأأأأى عقأأأأد املحاضأأأأرات بشأأأأكل مباشأأأر وليسأأأأت 

 شهري عن المتابعة.
 القرار :    

افق مجلس الكلية .  و

 

.الموضوع: بشأن األقسام التف بها التدريب العملي يرجى سرعة رفع خطط التأدريب والمسأؤول عنأه والجأدول الزمنأف وآليأات التقيأيم 10

ا الشأأن وتسأليم كأل مأا سأبق باإلضأافة لكشأف الأدرجات للكأونترول املخأتص مأع األخأذ فأي االعتبأار ضأرورة االلتأزام بأبعض اللأوائح فأي هأذ

 ومكتب وكيل الكلية.

افقت مع ضرورة التزام األقسام العلمية بذلط وعدم املخالفة.  القرار: أحيطت اللجنة علًما، وو
 القرار :    

افق مجلس الكلية .  و
 

 سابًعا: رعاية الشباب:

 م.2022/2023ديد واستقبال الطالب الجدد للعام الجامعي .الموضوع: استعدادات العام الج11

المشأرف العأأام علأى قسأأم رعايأأة الشأباب، وكأأذلط علأأى األقسأام العلميأأة تحديأأد  -يأأتم التوااأل مأأع السأأيد الأدكتور/ رضأأا خليأأف القأرار:

 موعد للقاء بالطالب الجدد وعمل لقاءات تعريفية.
 القرار :    

افق مجلس الكلية .  و
 

ا: ال
ً
 خطابات الواردة من األقسام العلمية:ثامن
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افقأة باإلجمأاع علأى قبأول الطأالب 4/9/2022.الموضأوع: كتأاب مجلأس قسأم اللغأة اإلنجليزيأة بجلسأته المنعقأدة بتأاريخ 12 م بشأأن المو

ا للشرط التالي:
ً
 في الفرقة الثانية في شعبتف األدب اإلنجليزي واللغة والترجمة وذلط مناافة طبق

ن الطأأأأالب فأأأأي شأأأأعبة اللغأأأأة والترجمأأأأة علأأأأى أسأأأأاس مجمأأأأوع مأأأأادتي مقدمأأأأة فأأأأي علأأأأم اللسأأأأانيات والصأأأأوتيات مأأأأ %50قبأأأأول أعلأأأأى  -

 والفونولوجيا من الفرقة األولى.

 من الطالب في شعبة األدب اإلنجليزي على أساس مجموع مادتي الشعر والنثر من الفرقة األولى. %50قبول أعلى  -

افقت اللجنة.  القرار: و
 القرار :    

افق  شعبة األدب  . %40لشعبة اللغة و  %60مجلس الكلية  على أن تكون النسبة  و
 

افقأة باإلجمأاع علأى الئحأة ) شأعبة 4/9/2022.الموضوع: كتاب مجلس قسم اللغأة اإلنجليزيأة بجلسأته المنعقأدة بتأاريخ 13 م بشأأن المو

 ت المعتمدة.األدب اإلنجليزي(، و )شعبة اللغة والترجمة( لمرحلة الليسانس بنظام الساعا

افقت اللجنة، وترفع للجنة اللوائح بالكلية. القرار:  و
 القرار :    

افق مجلس الكلية .  و
 

افيأأأأا بجلسأأأته المنعقأأأدة بتأأأاريخ 14 افقأأأأة علأأأى توزيأأأع األعبأأأاء التدريسأأأأية 4/9/2022.الموضأأأوع: كتأأأاب مجلأأأس قسأأأم الجغر م بشأأأأن المو

 م.2022/2023للعام الجامعي  ألعضاء الهيئة المعاونة بالقسم للفصل الدراس ف األول 

افقت اللجنة.  القرار: و
 القرار :    

افق مجلس الكلية .  و
 

افيا بجلسأته المنعقأدة بتأاريخ 16 افأق 4/9/2022.الموضوع: كتاب مجلس قسم الجغر افقأة علأى تحديأد يأوم االثنأين المو م بشأأن المو

رسأأأأم القسأأأأم موعأأأأًدا للمأأأأؤتمر العلمأأأأف الثأأأأاني للقسأأأأم للعأأأأام م مأأأأن السأأأأاعة التاسأأأأعة حتأأأأى السأأأأاعة الحاديأأأأة عشأأأأرة اأأأأباًحا بم3/7/2023

 م.2022/2023الجامعي 

 القرار: أحيطت اللجنة علًما.
 القرار :    

. 
ً
 أحيط مجلس الكلية علما
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م بشأأأأن التقريأأأر الخأأاي بالتأأأدريب علأأى منصأأأة التعلأأأيم 1/9/2022.الموضأأوع: كتأأأاب مجلأأس قسأأأم التأأأاريخ بجلسأأته المنعقأأأدة بتأأاريخ 19

 .العالي

 أحيطت اللجنة علًما. القرار:
 القرار :    

 
ً
 .أحيط مجلس الكلية علما

م بشأأأأأن تكليأأأف الهيئأأأأة المعاونأأأأة ومدرسأأأ ف المأأأأا لعمأأأأل 1/9/2022.الموضأأأوع: كتأأأأاب مجلأأأأس قسأأأم التأأأأاريخ بجلسأأأأته المنعقأأأدة بتأأأأاريخ 20

السأأأأأأتقبال طالبهأأأأأأم وإعأأأأأأداد خططهأأأأأأم حمأأأأأأالت توعيأأأأأأة بأأأأأأدور القسأأأأأأم وأهميتأأأأأأه ومجأأأأأأاالت العمأأأأأأل، ويختطأأأأأأب السأأأأأأادة الأأأأأأزمالء لالسأأأأأأتعداد 

 الدراسية لهذا العام.

 القرار: أحيطت اللجنة علًما، مع تقديم الشكر لهم، والتأكيد على أن يكون ذلط في إطار اللوائح والقوانين المنظمة.
 القرار :    

. 
ً
 أحيط مجلس الكلية علما

افقأأأأة علأأأأأى تشأأأأكيل لجأأأأأان ت أأأأأحيح دور 1/9/2022.الموضأأأأوع: كتأأأأأاب مجلأأأأس قسأأأأأم التأأأأاريخ بجلسأأأأأته المنعقأأأأأدة بتأأأأاريخ 21 م بشأأأأأأن المو

 م.2022سبتمبر 

 القرار: أحيطت اللجنة علًما، وتهيب اللجنة ببامي األقسام العلمية رفع تشكيالتها.
 القرار :    

. 
ً
 أحيط مجلس الكلية علما

 .الموضوع: االنتدابات الخااة بقسم اللغات الشرقية.22

 لتزام بالقواعد والقوانين المنظمة لالنتدابات وعلى جميع األقسام االلتزام بذلطالقرار: التأكيد على ضرورة اال
 القرار :    

. 
ً
 أحيط مجلس الكلية علما

افقة على م بشأن 3/9/2022.الموضوع: كتاب مجلس قسم اآلثار والدراسات اليونانية والرومانية بجلسته المنعقدة بتاريخ 23 المو

 س مقررين بالفرقة الرابعة وهما انتداب أ.د/ عزت قادوس لتدري

 رسم معمارى:  للفصل الدراس ى االول  -

 ترميم االثار :   للفصل الدراس ى الثانى  -

افقت.  القرار: أحيطت اللجنة علًما وو
 القرار :    

. 
ً
 أحيط مجلس الكلية علما
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 رسالة الكلية :

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

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

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

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

 والمستمر .
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 رؤية الكلية :

تتطل  الكلية إلى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية 

بأساتذتها  وتصد معتمدة تحتد مكاةة مرموقة بين ةظائرما

يميإا من خالد مستوى المةا سة محليأ و اقل وخري يها إلى

برامج دراسية متميزة  ى مرحلتى الليساةس والدراسات 

 .  العليا تسهم  ى الرقى و التةمية المستدامة للم تم 

افقة 3/9/2022بتاريخ .الموضوع: كتاب مجلس قسم اآلثار والدراسات اليونانية والرومانية بجلسته المنعقدة 24 على م بشأن المو

 ترشيح أ/ نهلة النجار و أ / يارا ابو سالم للجنة االبداع واالبتكار .

افقت. القرار:  أحيطت اللجنة علًما وو
 القرار :    

افق مجلس الكلية .  و

 

افقة 3/9/2022 .الموضوع: كتاب مجلس قسم اآلثار والدراسات اليونانية والرومانية بجلسته المنعقدة بتاريخ25 على م بشأن المو

 على خطة العام متضمنة االنشطة كاالتى :

 اوال ً قطاع الدراسات العليا 

 قبول دفعة جديدة من طالب الدراسات العليا  -

افق مع االثار والحضارة اليونانية والرومانية فى مصر  - موضوعات رسائل جديدة ) رسائل ماجستير ودكتوراه( تتو

 والحري على ان تكون موضوعات تتواكب مع التطور العلمى والعالم الكالسيكى  

 مخاطبة الدراسات العليا لمعرفة موقف الطالب الذين لم ينتهوا من رسائلهم العلمية فى االوقات املحددة لها  -

    ثانيا املجال الثقافى : 

 تشجيع اعضاء القسم على االشتراك فى المؤتمرات والندوات العلمية  -

 لمعاونة على االشتراك فى ور  العمل تشجيع الهيئة ا -

 ثالثا املجال الطالبى :

 عملة(  -فسيفساء –تشجيع اساتذة القسم على تدريب الطالب على أعمال فنية فى المقررات ذات الصلة ) عمارة  -

 تشجيع الطالب على االشتراك فى المسابقات التابعة لرعاية الشباب  -

 القرار: أحيطت اللجنة علًما.
    القرار : 

. 
ً
 أحيط مجلس الكلية علما
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 رسالة الكلية :

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

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

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

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

 والمستمر .
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 رؤية الكلية :

تتطل  الكلية إلى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية 

بأساتذتها  وتصد معتمدة تحتد مكاةة مرموقة بين ةظائرما

يميإا من خالد مستوى المةا سة محليأ و اقل وخري يها إلى

برامج دراسية متميزة  ى مرحلتى الليساةس والدراسات 

 .  العليا تسهم  ى الرقى و التةمية المستدامة للم تم 

د اللوائح م بشأن اعتما3/9/2022.الموضوع: كتاب مجلس قسم اآلثار والدراسات اليونانية والرومانية بجلسته المنعقدة بتاريخ 26

 المقدمة من القسم.

افقت اللجنة، وترفع للجنة اللوائح بالكلية.   القرار: و
 القرار :    

افق مجلس الكلية .  و

 ا: ما يستجد من أعمال:تاسعً 

 
 
. الموضأأأأأأأأأأأأأأوع: بشأأأأأأأأأأأأأأأن مقأأأأأأأأأأأأأأررات متطلبأأأأأأأأأأأأأأات التخأأأأأأأأأأأأأأرج: مقأأأأأأأأأأأأأأرر ) قضأأأأأأأأأأأأأأايا مجتمعيأأأأأأأأأأأأأأة ( للفرقأأأأأأأأأأأأأأة األولأأأأأأأأأأأأأأى والثانيأأأأأأأأأأأأأأة، و مقأأأأأأأأأأأأأأرر) حقأأأأأأأأأأأأأأوق 29

 اإلنسان( الفرقة األولى.
 القرار: يرفع األمر ملجلس الكلية التخاذ الالزم واختيار القائمين بالتدريس.

 القرار :    
افق املجلس على تدريس مقرر قضايا اجتماعية للفرقتين األولى والثانية خالل الفصل الدراس ى األول ، وتدريس مقرر حقوق  و

األولى خالل الفصل الدراس ى الثانى ، ويتولى أ.د/ فضل الله اسماعيل  و الدكتورة/ اسالم فوزى أنس تدريس فرقة االنسان لل
 مقرر حقوق االنسان  .

 
 موضوعات قسم اللغة العربية :.  30

 للجودة.ت .1
ً
 كليف الدكتورة/ دعاء جمعه البياع منسقا

 تشكيل لجان الدعم الطالبي .0
 اعتماد تشكيل لجان الدعم الطالبى . .6
 برئاسة أ.د/ مصطفى وتيد 2022كنترول دور سبتمبر  اعتماد تشكيل .4
 تشكيل لجنة وضع الجداول الدراسية بالقسم . .9

افقت   وو
ً
 القرار : أحيط الجنة علما

 القرار :    
افق .ط أحي   وو

ً
 مجلس الكلية علما

 
 .السياسة .الموضوع: االنتدابات الخااة بقسم  30
 القرار :    

. 
ً
 أحيط مجلس الكلية علما

 
 

 مذكرة قسم شئون الطالب بصرف حافز اثابة بصفة شهرية .32
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 رسالة الكلية :

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

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

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

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

 والمستمر .
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 رؤية الكلية :

تتطل  الكلية إلى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية 

بأساتذتها  وتصد معتمدة تحتد مكاةة مرموقة بين ةظائرما

يميإا من خالد مستوى المةا سة محليأ و اقل وخري يها إلى

برامج دراسية متميزة  ى مرحلتى الليساةس والدراسات 

 .  العليا تسهم  ى الرقى و التةمية المستدامة للم تم 

 القرار : يرفع األمر ملجلس الكلية . 
 القرار :    

افق مجلس الكلية ويرفع األمر الى الجامعة  . و
 

 

:   موضوعات الدراسات العليا:
ً
 سادسا

: التصديق على الجلسة السابقة.
ً
 أوال

 القرار: تم التصديق
 القرار :    

. 
ً
 أحيط مجلس الكلية علما

: عرض محضر مجلس إدارة دورية اإلنسانيات لكلية اآلداب 
ً
 جامعة دمنهور  –ثانيا

، وأثنى على دور أ.د. محمد م
ً
حمود أبوعلى المدير التنفيذي للدورية في االرتقاء بالدورية متمنين لسيادته القرار: أحيط املجلس علما

 دوام التوفيق
 القرار :    

. 
ً
 أحيط مجلس الكلية علما

: موضوعات قسم التاريخ
ً
 ثالثا

افقة على ت جيل خطة بحث مقدمة  1/9/2022.الموضوع: خطاب مجلس قسم التاريخ بجلسته المنعقدة يوم الخميس 1 بالمو

ستكمال متطلبات درجة الماجستير في اآلداب بنظام الساعات المعتمدة من قسم التاريخ )شعبة التاريخ اإلسالمي(، والموضوع ال 

م("، للطالب/ محمد إبراهيم محمود عبد 1500-1154ه/ 906-549بعنوان "العالقات الخارجية لعمان في العصر النبهاني األول )

 ونة أستاذ التاريخ اإلسالمي، ود/ هنية بهنوس مدرس التاريخ اإلسالمي بكلية التربية جامعة دمنهور.الماجد، بدشراف: أ.د/ إبراهيم مرج

افقت اللجنة  القرار: و
 القرار :    

افق مجلس الكلية .  و

 

افقة على ت جيل خطة بحث مقدمة  1/9/2022.الموضوع: خطاب مجلس قسم التاريخ بجلسته المنعقدة يوم الخميس 2 بالمو

الستكمال متطلبات درجة الماجستير في اآلداب بنظام الساعات المعتمدة من قسم التاريخ )شعبة التاريخ اإلسالمي(، والموضوع 

-القرن العاشر الهجري/ الرابع عشر الميالدي-السودان الغربي القرن الثامن الهجري بعنوان "األسواق ودورها الحضاري في بالد 
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 رسالة الكلية :

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

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

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

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

 والمستمر .
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 رؤية الكلية :

تتطل  الكلية إلى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية 

بأساتذتها  وتصد معتمدة تحتد مكاةة مرموقة بين ةظائرما

يميإا من خالد مستوى المةا سة محليأ و اقل وخري يها إلى

برامج دراسية متميزة  ى مرحلتى الليساةس والدراسات 

 .  العليا تسهم  ى الرقى و التةمية المستدامة للم تم 

السادس عشر الميالدي"، للطالبة/ سحر فتحي شفيق أبو السعد، بدشراف: أ.م.د/ تيسير شادي أستاذ التاريخ اإلسالمي المساعد، 

 إلفريقية المساعد بكلية العلوم اإلسالمية بمنيسوتا.أ.م.د/ إسماعيل حامد إسماعيل علي أستاذ التاريخ اإلسالمي والدراسات ا

افقت اللجنة  القرار: و
 القرار :    

افق مجلس الكلية .  و

افقة على المقترح المرفوع من لجنة  1/9/2022. الموضوع: خطاب مجلس قسم التاريخ بجلسته المنعقدة يوم الخميس 3 بالمو

حمد رجب عبده خليفة في الموضوع المقدم منه الستكمال متطلبات درجة اإلشراف بتشكيل لجنة المناقشة والحكم للطالب/ م

الماجستير في اآلداب من قسم التاريخ )شعبة التاريخ اإلسالمي(، بنظام الساعات المعتمدة، والموضوع بعنوان "الجوانب 

 لي:االجتماعية والعسكرية في مراسالت الخلفاء الراشدين إلى الوالة"، واللجنة على النحو التا

جامعة القاهرة: رئيًسا  –أ.د/ حسين عبد الله السيد مراد: أستاذ التاريخ والحضارة اإلسالمية بكلية الدراسات اإلفريقية العليا 

ا.
ً
 ومناقش

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

ا. –سماعيل الجمال: أستاذ التاريخ والحضارة اإلسالمية بكلية اآلداب أ.د/ أحمد محمد إ
ً
 جامعة دمنهور: مشرف

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

ً
 جامعة دمنهور: مشرف

افقت اللجنة  القرار: و
 القرار :    

افق مجلس الكلية .  و

 

افقة على المقترح المرفوع من لجنة  1/9/2022. الموضوع: خطاب مجلس قسم التاريخ بجلسته المنعقدة يوم الخميس 4 بالمو

اإلشراف بتشكيل لجنة المناقشة والحكم للطالب/ بسيوني فوزي قطب في الموضوع المقدم منه الستكمال متطلبات درجة 

اريخ اإلسالمي(، بنظام الساعات المعتمدة، وموضوعها "أصحاب الخبر والعيون الماجستير في اآلداب من قسم التاريخ )شعبة الت

 م("، واللجنة على النحو التالي:1258-1055ه/ 656-447خالل العصر العباس ف الرابع )

ا. –أ.د/ محمد سيد كامل: أستاذ التاريخ اإلسالمي كلية دار العلوم  -
ً
 جامعة المنيا: رئيًسا ومشرف

ا. –حمد علي مرجونة: أستاذ التاريخ اإلسالمي كلية اآلداب أ.د/ إبراهيم م -
ً
 جامعة دمنهور: مناقش

ا. –أ.م.د/ تيسير محمد شادي: أستاذ التاريخ اإلسالمي المساعد بكلية اآلداب  -
ً
 جامعة دمنهور: مشرف

ا.جامعة المني –أ.د/ حسام حسن إسماعيل: أستاذ التاريخ اإلسالمي المساعد بكلية دار العلوم  -
ً
 ا: مناقش

افقت اللجنة  القرار: و
 القرار :    
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 رسالة الكلية :

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

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

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

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

 والمستمر .
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 رؤية الكلية :

تتطل  الكلية إلى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية 

بأساتذتها  وتصد معتمدة تحتد مكاةة مرموقة بين ةظائرما

يميإا من خالد مستوى المةا سة محليأ و اقل وخري يها إلى

برامج دراسية متميزة  ى مرحلتى الليساةس والدراسات 

 .  العليا تسهم  ى الرقى و التةمية المستدامة للم تم 

افق مجلس الكلية .  و

 

افقة على المقترح المرفوع من لجنة  1/9/2022. الموضوع: خطاب مجلس قسم التاريخ بجلسته المنعقدة يوم الخميس 5 بالمو

"المراكز الثقافية في المغرب  اإلشراف بتشكيل لجنة المناقشة والحكم للطالب/ إبراهيم محمد عبد الفضيل عثمان، وموضوعه

 م(، واللجنة على النحو التالي:1269-1120ه/ 668-514األدنى اإلسالمي في عصر الموحدين )

جامعة القاهرة: رئيًسا  –أ.د/ حسين عبد الله السيد مراد: أستاذ التاريخ والحضارة اإلسالمية بكلية الدراسات اإلفريقية العليا  -

ا.
ً
 ومناقش

ا أساسًيا. –حمد إسماعيل الجمال: أستاذ التاريخ والحضارة اإلسالمية بكلية اآلداب أ.د/ أحمد م -
ً
 جامعة دمنهور: مشرف

ا. –أ.د/ محمد عبد السالم عباس إبراهيم: أستاذ التاريخ والحضارة اإلسالمية بكلية اآلداب  -
ً
 جامعة الوادي الجديد: مناقش

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

ً
 جامعة دمنهور: مشرف

افقت اللجنة  .القرار: و
 القرار :    

افق مجلس الكلية .  و

 

افقة على المقترح المقدم  من لجنة  1/9/2022. الموضوع: خطاب مجلس قسم التاريخ بجلسته المنعقدة يوم الخميس  6 بالمو

جنة المناقشة والحكم  للطالب / محمد السيد بسيوني فى الرسالة المقدمة منه الستكمال متطلبات درجة االشراف بتشكيل ل

الدكتوراه فى اآلداب بنظام الساعات المعتمدة من قسم التاريخ شعبة التاريخ اإلسالمي وعنوان رسالته "التنظيمات السرية للشيعة 

 م"، والتشكيل على النحو اآلتي:1519-750هأ /656-132فى مدينة سلمية خالل عصر الدولة العباسية 

ا ورئيًسا. -
ً
 أ.د/ ابراهيم محمد على مرجونة: أستاذ التاريخ اإلسالمي وحضارته كلية اآلداب جامعة دمنهور: مشرف

ا. -
ً
 أ.د/ حنان مبروك اللبودى: أستاذ التاريخ اإلسالمي وحضارته كلية اآلداب جامعة االسكندرية: مناقش

ا.أ.د/ شا -
ً
 هندة سعيد منصور: أستاذ التاريخ اإلسالمي وحضارته كلية اآلداب جامعة االسكندرية: مناقش

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

افقت اللجنة  القرار: و
 القرار :    

افق مجلس الكلية .  و
 

افقة على المقترح المقدم من لجنة  1/9/2022جلس قسم التاريخ بجلسته المنعقدة يوم الخميس .الموضوع: خطاب م بالمو

اإلشراف بتشكيل لجنة المناقشة والحكم للطالب/ عاطف عبد الحكيم تهامي حسين في الرسالة المقدمة منه الستكمال متطلبات 
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 رسالة الكلية :

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

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

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

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

 والمستمر .
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 رؤية الكلية :

تتطل  الكلية إلى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية 

بأساتذتها  وتصد معتمدة تحتد مكاةة مرموقة بين ةظائرما

يميإا من خالد مستوى المةا سة محليأ و اقل وخري يها إلى

برامج دراسية متميزة  ى مرحلتى الليساةس والدراسات 

 .  العليا تسهم  ى الرقى و التةمية المستدامة للم تم 

لتاريخ شعبة التاريخ اإلسالمي وعنوان رسالته: "الفتن والثورات فى درجة الدكتوراه في اآلداب بنظام الساعات المعتمدة من قسم ا

 م"، والتشكيل على النحو اآلتي:1412-1320هأ/ 815-720عصر السالطين التغليقين بالهند 

ا ورئيًسا. -
ً
 أ.د/ إبراهيم محمد على مرجونة: أستاذ التاريخ اإلسالمي وحضارته كلية اآلداب جامعة دمنهور: مشرف

ا.أ.د/ م -
ً
 حمد على دبور: أستاذ التاريخ اإلسالمي وحضارته كلية دار العلوم القاهرة: مناقش

ا.                 -
ً
 أ.م.د/ تيسير محمد شادي: أستاذ التاريخ اإلسالمي وحضارته المساعد كلية اآلداب جامعة دمنهور: مناقش

افقت اللجنة    القرار: و
 القرار :    

افق مجلس الكلية .  و

افقة على تفوض رئيس مجلس القسم في  1/9/2022ضوع: خطاب مجلس قسم التاريخ بجلسته المنعقدة يوم الخميس .المو 8 بالمو

استالم الملفات من إدارة الكلية تمهيًدا لفحصها من قبل المرشدين األكاديميين للتخصصات األربعة، ورفع تقارير قبول الطالب 

 بالقسم إلى إدارة الكلية.

افقت   اللجنةالقرار: و
 القرار :    

افق مجلس الكلية  . و

 

: موضوعات قسم اللغة العربية
ً
 ثالثا

افق 1 افقة على طلب السيد / أ. 2022/ 9/ 4.الموضوع: خطاب مجلس قسم اللغة العربية بجلسته المنعقدة يوم األحد المو م بالمو

مي أحمد بسيوني البهجي بعنوان )اراع األضداد في د. محمد محمود أبوعلي بتعديل لجنة اإلشراف العلمف على رسالة الطالبة / 

 السلطان الحائر نموذجا( ، لتكون لجنة اإلشراف مكونة من: –مسرح توفيق الحكيم السياس ف 

 أد. محمد محمود أبو علي أستاذ النقد والبالغة بالكلية•

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

 سام محمد السعيد رحومة عن اإلشراف على رسالة الطالبة.وذلط بعد اعتذار د. ح

افقت اللجنة  القرار: و
 القرار :    

افق مجلس الكلية  . و

افق 2 افقة على تقرير لجنة 2022/ 9/ 4. الموضوع: خطاب مجلس قسم اللغة العربية بجلسته المنعقدة يوم األحد المو م بالمو

المتحدث اإلعالمي  –لي نور الدين وعنوانها: )استراتيجية اإلعالم في القرآن الكريم اإلشراف على رسالة الطالب / ياسر السعيد ع

 دراسة تحليلية وافية( واالحيتها للمناقشة، والتشكيل المقترح للجنة المناقشة والمكون من : –نموذجا 
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 رسالة الكلية :

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

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

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

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

 والمستمر .
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 رؤية الكلية :

تتطل  الكلية إلى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية 

بأساتذتها  وتصد معتمدة تحتد مكاةة مرموقة بين ةظائرما

يميإا من خالد مستوى المةا سة محليأ و اقل وخري يها إلى

برامج دراسية متميزة  ى مرحلتى الليساةس والدراسات 

 .  العليا تسهم  ى الرقى و التةمية المستدامة للم تم 

  –أد. سالمة جمعة علي داود     أستاذ األدب والنقد 
ً
 ارئيس جامعة األزهر   رئيًسا ومناقش

ا
ً
 أد. محمد كاظم حسن الظواهري    أستاذ األدب والنقد المتفرغ بكلية اللغة العربية بالمنوفية    مناقش

ا                   أد. محمد محمود أبو علي            أستاذ األدب والنقد بكلية اآلداب جامعة دمنهور     
ً
 مشرف

ا خارجًيا.                 المساعد بكلية اللغة العربية بالمنوفية     أد. بديع فتح الله عليوة     أستاذ األدب والنقد
ً
 مشرف

افقت اللجنة  القرار: و
 القرار :    

افق مجلس الكلية .  و

 

افق 3 افقة على تقرير لجنة 2022/ 9/ 4. الموضوع: خطاب مجلس قسم اللغة العربية بجلسته المنعقدة يوم األحد المو م بالمو

ة الطالبة / وفاء محمد على الداغر بخصوي االحية الرسالة للمناقشة والحكم وعنوانها       ) البنى الحكائية فى اإلشراف على رسال

 حياة محمد الى الله عليه وسلم فى عشرين قصة أنموذجا ( والتشكيل المقترح يتكون من : –قصة الطفل عند عبدالتواب يوسف 

ا ورئيًساأ.د. إيمان فؤاد بركات                  م
ً
 شرف

      أ م د . رانيا محمد عزيز نظمف          
ً
 مشرفا

ا       .د. أحمد الجبالي                        أ
ً
 مناقش

 أ .م .د . أسماء محمود شمس الدين    مناقشا

افقت اللجنة  القرار: و
 القرار :    

افق مجلس الكلية .  و

افق . الموضوع: خطاب مجلس قسم اللغة العربية 4 افقة على ت جيل خطة 2022/ 9/ 4بجلسته المنعقدة يوم األحد المو م بالمو

الماجستير للطالبة / عطيات السيد الصعيدي بعنوان )اورة املجتمع اإلسالمي من منظور نثر النساء ( بدشراف كل من : أ.د. إيمان 

 اذ مساعد األدب العربي بالكلية .فؤاد بركات أستاذ األدب والنقد بالكلية ، وأ.م.د . أسماء شمس الدين أست

افقت اللجنة  القرار: و
 القرار :    

افق مجلس الكلية .  و

افق 5 افقة على ت جيل خطة 2022/ 9/ 4.الموضوع: خطاب مجلس قسم اللغة العربية بجلسته المنعقدة يوم األحد المو م بالمو

دراسة داللية( بدشراف كل من : أ.م.د . بدورعبدالمقصود جنينة  –الماجستير للطالبة / نوران نبيل بعنوان )ديوان القتال الكالبي 

 أستاذ مساعد العلوم اللغوية بالكلية، ود. إيمان فايز رضوان مدرس العلوم اللغوية بالكلية.

افقت اللجنة  القرار: و
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 رسالة الكلية :

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

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

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

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

 والمستمر .
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 رؤية الكلية :

تتطل  الكلية إلى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية 

بأساتذتها  وتصد معتمدة تحتد مكاةة مرموقة بين ةظائرما

يميإا من خالد مستوى المةا سة محليأ و اقل وخري يها إلى

برامج دراسية متميزة  ى مرحلتى الليساةس والدراسات 

 .  العليا تسهم  ى الرقى و التةمية المستدامة للم تم 

 القرار :    
افق مجلس الكلية .  و

 

افق  .الموضوع: خطاب مجلس قسم اللغة العربية بجلسته المنعقدة يوم6 افقة على تعديل لجنة 2022/ 9/ 4األحد المو م بالمو

تحقيق  –اإلشراف على رسالة الماجستير الخااة بالطالب / حسين علي محمد عبد الموجود بعنوان )ديوان فخرالدين بن مكانس 

مال النصاب المقرر لأأ أ.د. ودراسة( لتكون: أد. مروة شحاته الشقرفي أستاذ النقد والبالغة بالكلية وأ.د. مدحت عيس ى، وذلط الكت

 إيمان فؤاد بركات.

افقت اللجنة  القرار: و
 القرار :    

افق مجلس الكلية .  و

 

افق 7 افقة على اعتماد جدول 2022/ 9/ 4.الموضوع: خطاب مجلس قسم اللغة العربية بجلسته المنعقدة يوم األحد المو م بالمو

 الدراسات اإلسالمية( . –العلوم اللغوية  –الدراسات العليا للشعب الثالثة )األدب والنقد 

افقت اللجنة  القرار: و
 القرار :    

افق مجلس الكلية .  و

افق 8 افقة على تشكيل لجنة 2022/ 9/ 4.الموضوع: خطاب مجلس قسم اللغة العربية بجلسته المنعقدة يوم األحد المو م بالمو

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

 وتتكون اللجنة من: أ.د. إيمان بركات، أ.د. مروة شحاتة الشقرفي، وأ.م.د. د. رانية جمال عطية، للطالب اآلتي أسماؤهم:

 أيمن بدر هويدي.•

 هبة الروبي.•

افقت اللجنة  القرار: و
 القرار :    

افق مجلس ال  كلية .و

افيا: : موضوعات قسم الجغر
ً
 رابعا

افق 1 افيا بجلسته المنعقدة في تمام الساعة الحادية عشرة اباح يوم األحد المو افقة مجلس قسم الجغر / 9/ 4. الموضوع: مو

ساعات م؛ على منح درجة الماجستير للطالبة/ إلهام عبد الرؤوف فؤاد إبراهيم عوض، الم جلة لدرجة الماجستير بنظام ال 2022

افيا الطبيعية في الرسالة المقدمة منها بعنوان )التطرفات المناخية وأثرها في  افيا شعبة الجغر المعتمدة في اآلداب من قسم الجغر
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 رسالة الكلية :

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

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

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

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

 والمستمر .
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 رؤية الكلية :

تتطل  الكلية إلى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية 

بأساتذتها  وتصد معتمدة تحتد مكاةة مرموقة بين ةظائرما

يميإا من خالد مستوى المةا سة محليأ و اقل وخري يها إلى

برامج دراسية متميزة  ى مرحلتى الليساةس والدراسات 

 .  العليا تسهم  ى الرقى و التةمية المستدامة للم تم 

افية المناخية التطبيقية"(. حيث نوقشت في الثالثاء  م، بعد أن أتمت تصويبات 2022/ 6/ 28الزراعة بدلتا النيل "دراسة في الجغر

 الرسالة.

افقت اللجنةالق  رار: و
 القرار :    

افق مجلس الكلية .  و

 

افق 2 افيا بجلسته المنعقدة في تمام الساعة الحادية عشرة اباح يوم االحد المو افقة مجلس قسم الجغر / 9/ 4.الموضوع: مو

المساعد بقسم م؛ على اعتماد نتيجة االختبار التأهيلي للدكتوراه للسيد/ أحمد سعيد السيد إبراهيم سعد المدرس  2022

افيا.  الجغر

افقت اللجنة  القرار: و
 القرار :    

افق مجلس الكلية .  و

 

افق 3 افيا بجلسته المنعقدة في تمام الساعة الحادية عشرة اباح يوم األحد المو افقة مجلس قسم الجغر / 9/ 4.الموضوع: مو

م سعد المدرس المساعد بالقسم والم جل لدرجة م؛ على تشكيل لجنة الحكم والمناقشة للسيد/ أحمد سعيد السيد إبراهي 2022

افية السكان". وتتكون اللجنة من: –الدكتوراه في موضوع "البطالة وتأثيرها في التنمية بمحافظة البحيرة   دراسة في جغر

ا ورئيًسا.
ً
افيا البشرية كلية اآلداب جامعة اإلسكندرية. مناقش  أ.د/ فتحي محمد أبو عيانة أستاذ الجغر

ا. أ.د/ عبد
ً
افيا كلية اآلداب جامعة دمنهور مشرف افيا البشرية بقسم الجغر  العظيم أحمد عبد العظيم أستاذ الجغر

ا.
ً
افيا كلية اآلداب جامعة دمنهور مشرف افيا البشرية المتفرغ بقسم الجغر  أ.د/ عالء الدين حسين عزت شلبف أستاذ الجغر

افيا البشرية ال ا.أ.م.د/ جمال محمد هنداوي أستاذ الجغر
ً
 مساعد بكلية اآلداب جامعة دمياط مناقش

افقت اللجنة  القرار: و
 القرار :    

افق مجلس الكلية .  و

 

افق 4 افيا بجلسته المنعقدة في تمام الساعة الحادية عشرة اباح يوم األحد المو افقة مجلس قسم الجغر / 9/ 4. الموضوع: مو

اقع األثرية في م؛ على ت جيل درجة الماجستير بنظام الساعات المع 2022 تمدة للطالب/ محمد عنتر محمد رفاعي ، في موضوع )المو

 وسط مدينة اإلسكندرية "دراسة في جيومورفولوجيا التراث"(.على أن تكون لجنة اإلشراف:

 أ.د/ ماجد محمد شعلة أستاذ الجيومورفولوجيا بالقسم.
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 رسالة الكلية :

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

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

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

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

 والمستمر .
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 رؤية الكلية :

تتطل  الكلية إلى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية 

بأساتذتها  وتصد معتمدة تحتد مكاةة مرموقة بين ةظائرما

يميإا من خالد مستوى المةا سة محليأ و اقل وخري يها إلى

برامج دراسية متميزة  ى مرحلتى الليساةس والدراسات 

 .  العليا تسهم  ى الرقى و التةمية المستدامة للم تم 

 المنوفية.أ.د/ جمال محمد عيسوي قمح أستاذ الجيولوجيا بكلية العلوم جامعة 

 د/ محمد محمود الشرقاوي مدرس الجيومورفولوجيا بالقسم

افقت اللجنة  القرار: و
 القرار :    

افق مجلس الكلية .  و

 

: موضوعات قسم االجتماع:
ً
 خامسا

افق 1 افقة مجلس قسم االجتماع بجلسته المنعقدة في يوم االثنين المو ة م؛ على ت جيل الخطة المقدم 2022/ 9/ 5.الموضوع: مو

من الطالبة/ جهاد عبد الرحمن محمد رضوان الستكمال متطلبات الحصول على درجة الدكتوراه بنظام الساعات المعتمدة 

تخصص علم االجتماع. تحت عنوان: " وسائل التواال االجتماعي وتنمية الوعي السياس ف للمرأة باملجتمع المصري )دراسة تطبيقية 

 ظة اإلسكندرية(" . وتتشكل اللجنة علي النحو التالي:علي عينة من األحزاب السياسية بمحاف

 أ.د محمد السيد احمد حالوة أستاذ علم االجتماع بالمعهد العالي للخدمة االجتماعية باإلسكندرية

 أ.م.د مجدي احمد بيومي أستاذ علم االجتماع المساعد بقسم االجتماع كلية اآلداب جامعة دمنهور 

افقت اللجنة  القرار: و
 :    القرار 

افق مجلس الكلية .  و

افق 1 ثنين المو
ُ
افقة مجلس قسم االجتماع بجلسته المنعقدة في يوم اال م؛ على تعديل عنوان رسالة  2022/ 9/ 5.الموضوع: مو

الماجستير الفرعي المقدمة من الطالبة/ دعاء رجب علي ودن الستكمال متطلبات الحصول على درجة الماجستير بنظام الساعات 

اقع ثقافة مفردات الحوار للحياة اليومية في املجتمع المصري عقب ثورة يناير  المعتمدة تخصص علم االجتماع. تحت عنوان و

اقع ثقافة مفردات الحوار 2020-2011)دراسة مقارنة على طالب جامعة دمنهور للفترة من 2011 ( على أن يصبح العنوان المعدل و

 )دراسة على عينة من الشباب بريف وحضر محافظة كفر الشيخ(2011ة يناير للحياة اليومية في املجتمع المصري عقب ثور 

 القرار: ُيعاد الموضوع لقسم االجتماع إلعادة النظر.
 القرار :    

افق مجلس الكلية على قرار اللجنة .  و

افق 3 افقة مجلس قسم االجتماع بجلسته المنعقدة في يوم االثنين المو تشكيل مقترح لعقد  م؛ على 2022/ 9/ 5.الموضوع: مو

امتحان تأهيلي للطالبة/ سمر عبد السالم سليم. وعنوانها: " لغة الجسد وأهميتها في تأهيل قيادات الصف األول والثاني )دراسة 

 تحليلية لخطابات القادة( " وتتشكل اللجنة على النحو التالي:

 إلسكندرية.أ.د عبد الله عبد الرحمن استاذ علم االجتماع بكلية اآلداب جامعة ا
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 رسالة الكلية :

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

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

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

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

 والمستمر .
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 رؤية الكلية :

تتطل  الكلية إلى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية 

بأساتذتها  وتصد معتمدة تحتد مكاةة مرموقة بين ةظائرما

يميإا من خالد مستوى المةا سة محليأ و اقل وخري يها إلى

برامج دراسية متميزة  ى مرحلتى الليساةس والدراسات 

 .  العليا تسهم  ى الرقى و التةمية المستدامة للم تم 

 أ.د السيد محمد رشاد استاذ علم االجتماع بكلية اآلداب جامعة اإلسكندرية.

 أ.م.د مجدي احمد بيومي استاذ علم االجتماع المساعد بكلية اآلداب جامعة دمنهور.

افقت اللجنة  القرار: و
 القرار :    

افق مجلس الكلية .  و

افقة مجلس قسم االجتماع بجلسته الم4 افق .الموضوع: مو م؛ على التشكيل المقترح للجنة  2022/ 9/ 4نعقدة في يوم االثنين المو

الحكم والمناقشة المقدمة من الطالبة/ نورهان محمد طلعت ناجى غنيم الستكمال متطلبات الحصول على درجة الماجستير بنظام 

الخطاب الدينف )تحليل خطاب الشرائح الساعات المعتمدة تخصص علم االجتماع. تحت عنوان: المتطلبات االجتماعية لتجديد 

 بأن تشكيل هذه اللجنة هو كما يلي :
ً
 الفكرية( ، علما

 
ً
 ومناقشا

ً
 أ.د.محمد عبدالحميد حسين .أستاذ علم االجتماع جامعة دمياط وعميد معهد الدراسات اإلسالمية بالقاهرة     رئيسا

       سم االجتماع كلية اآلداب جامعة دمنهور       أ.م.د محمود عبدالحميد حمدي .أستاذ علم االجتماع المساعد ق
ً
 ومشرفا

ً
 عضوا

            أ.م.د عبير محمد عباس.  أستاذ علم االجتماع المساعد كلية اآلداب جامعة دمياط                                 
ً
 ومناقشا

ً
 عضوا

                 جامعة دمنهور                               أ.م.د اسالم فوزي أنس   أستاذ علم االجتماع المساعد كلية اآلداب
ً
 ومشرفا

ً
 عضوا

افقت اللجنة  القرار: و
 القرار :    

افق مجلس الكلية .  و

افق 5 افقة مجلس قسم االجتماع بجلسته المنعقدة في يوم األثنين المو الطالب / ناار راشد م على  2022/ 9/ 5.الموضوع: مو

افقة عبدالله الدوسرى سعو  دى الجنسيى للقيد بمرحلة الدراسات العليا بدرجة الماجستير تخصص علم االجتماع حيث سبق مو

 ببرنامج الدراسات العليا ) برنامج التكميلى(  بعد استيفاء أوراق المطلوبة بالدراسات العليا
ً
 القسم على قبول التحاق الطالب  مبدئيا

 بالكلية .

افقت اللجنة مع استيفاءالقرار:  اقة بالطرق الرسمية للتقديم للدراسات العليا . و  الطالب أور
 القرار :    

افق مجلس الكلية .  و
 

: موضوعات قسم اللغة اإلنجليزية:
ً
 سادسا

افق 1 افقة مجلس قسم اللغة اإلنجليزية بجلسته المنعقدة في يوم االثنين المو م؛ على إجراء اختبار  2022/ 9/ 4. الموضوع: مو

راسات العليا تكميلي وماجستير وذلط أسوة بجامعة اإلسكندرية التف نطبق الئحتها وجامعة القاهرة وجامعات أخرى دخول لطالب الد

 كثيرة وذلط لضعف مستوى بعض الطالب.
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 رسالة الكلية :

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

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

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

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

 والمستمر .
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 رؤية الكلية :

تتطل  الكلية إلى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية 

بأساتذتها  وتصد معتمدة تحتد مكاةة مرموقة بين ةظائرما

يميإا من خالد مستوى المةا سة محليأ و اقل وخري يها إلى

برامج دراسية متميزة  ى مرحلتى الليساةس والدراسات 

 .  العليا تسهم  ى الرقى و التةمية المستدامة للم تم 

افقت اللجنة  القرار: و
 القرار :    

افق مجلس الكلية .  و

 

افقة مجلس قسم اللغة اإلنجليزية بجلسته المنعقدة في يو 2 افق .الموضوع: مو م؛ على تشكيل لجنة  2022/ 9/ 4م االثنين المو

افقة الجامعة على تعديل لجنة اإلشراف في   25الحكم والمناقشة للباحثة هند خالد عبد اللطيف المدرس المساعد بالقسم بعد مو

األفريقية: دراسة  التعددية الثقافية في مواجهة تمركز الهوية“وعنوان رسالة الدكتوراه في األدب اإلنجليزي:  2022أغسطس 

 كاريبف المعاار". -لديناميكيات تشكيل الهوية في المسرح األفرو 

"Multiculturalism versus Afrocentrism: The Contesting Dynamics of Identity-Formationin Contemporary Afro-

Caribbean Drama.” 

 وتتشكل لجنة الحكم والمناقشة من:

 اذ األدب اإلنجليزي قسم اللغة اإلنجليزية كلية اآلداب جامعة دمنهور: مشرفا ورئيساأ.د. إيمان المليجي: أست

 أ.د. نجالء أبو عجاج: أستاذ األدب اإلنجليزي قسم اللغة اإلنجليزية كلية اآلداب جامعة اإلسكندرية: مناقشا

 التربية جامعة اإلسكندرية: مناقشا أ.م.د. أماني الصاوي: أستاذ األدب اإلنجليزي المساعد قسم اللغة اإلنجليزية كلية

 بأن تاريخ الت جيل 
ً
 . ولجنة اإلشراف مشكلة من: ا.د. إيمان المليجي ود. أسماء الشيخ:2018يونيو  20علما

افقت اللجنة  القرار: و
 القرار :    

افق مجلس الكلية .  و

 

افقة مجلس قسم اللغة اإلنجليزية بجلسته المنعقدة في يوم اال3 افق .الموضوع: مو م؛ على توزيع مقررات  2022/ 9/ 4ثنين المو

 .2023-2022الماجستير والدكتوراه والتكميلي أدب انجليزي ولغويات وترجمة ساعات معتمدة فصلى الخريف والربيع

افقت اللجنة  القرار: و
 القرار :    

افق مجلس الكلية .  و
 

افقة مجلس قسم اللغة اإلنجليزية بجلسته المنعقدة في ي4 افق . مو م؛ على اعتماد نتيجة مقرر األدب  2022/ 9/ 4وم االثنين المو

 .75، هبة شعبان مصطفى )ماجستير لغويات( 75للطالب: حسناء فايز النشار )ماجستير أدب(  2022واللسانيات ايف 

افقت اللجنة  القرار: و
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 رسالة الكلية :

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

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

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

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

 والمستمر .
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 رؤية الكلية :

تتطل  الكلية إلى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية 

بأساتذتها  وتصد معتمدة تحتد مكاةة مرموقة بين ةظائرما

يميإا من خالد مستوى المةا سة محليأ و اقل وخري يها إلى

برامج دراسية متميزة  ى مرحلتى الليساةس والدراسات 

 .  العليا تسهم  ى الرقى و التةمية المستدامة للم تم 

 القرار :    
افق مجلس الكلية .  و

 

 

: موضوعات قسم اآلثار والدراسات ال
ً
 يونانية والرومانية:سادسا

 

افق -1 افق مجلس قسم اآلثار والدراسات اليونانية والرومانية بجلسته المنعقدة يوم السبت المو م ) اون الين( على 3/9/2022و

منح الطالبة / نهلة عامر ابراهيم النجار درجة الماجستير في اآلداب بنظام الساعات المعتمدة من قسم االثار والدراسات اليونانية 

والرومانية شعبة قسم االثار اليونانية والرومانية في موضوع ) مشاهد من الحياة اليومية على الفخار اليوناني في العصرين األرخي 

 والكالسيكي ( وذلط بعد ان اتمت الطالبة التصويبات والمالحظات التف ابدتها لجنة الحكم والمناقشة .

افقت اللجنة  القرار: و
 القرار :    
افق مج  لس الكلية .و

 

افق -2 افق مجلس قسم االثار والدراسات اليونانية والرومانية بجلسته المنعقدة يوم السبت المو م )اون الين( على 3/9/2022و

تشكيل لجنة الحكم والمناقشة للطالبة / أشواء هالل على زايد. الم جلة درجة الماجستير فى اآلداب بنظام الساعات المعتمدة من 

 لدراسات اليونانية والرومانية فى موضوع " تصوير النباتات واالعشاب فى الفن اليوناني" والتشكيل على النحو التالي:قسم االثار وا

1- 
ً
 ومشرفا

ً
 أ.د/ حنان خميس الشافعي                                          رئيسا

 أستاذ االثار اليونانية والرومانية بكلية اآلداب جامعة دمنهور 

  أ.د/-2
ً
 سماح محمد الصاوي                                            مناقشا

 أستاذ االثار اليونانية والرومانية بكلية اآلداب جامعة دمنهور 

3- 
ً
 أ.د/ عزة عبد الحميد قابيل                                             مناقشا

 جامعة طنطاأستاذ االثار اليونانية والرومانية بكلية اآلداب 

 بان لجنة األشراف على الطالبة أ. د. حنان خميس الشافعي، د/ ايمان محمد عبد الخالق مسؤول ادارة الوعى األثري لقطاع 
ً
علما

 االثار المصرية ومنطقة اثار مارينا

افقت اللجنة  القرار: و
 القرار :    

افق مجلس الكلية .  و
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 رسالة الكلية :

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

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

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

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

 والمستمر .

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

     1496633540ت + فاكس     -1496633541ت:           ~ 03 ~                          البحيرة  –دمنهور  –األبعادية –مجمع الكليات                    

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

 

 رؤية الكلية :

تتطل  الكلية إلى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية 

بأساتذتها  وتصد معتمدة تحتد مكاةة مرموقة بين ةظائرما

يميإا من خالد مستوى المةا سة محليأ و اقل وخري يها إلى

برامج دراسية متميزة  ى مرحلتى الليساةس والدراسات 

 .  العليا تسهم  ى الرقى و التةمية المستدامة للم تم 

افق مجلس قسم اآلثار والدراسات اليونانية-3 افق  و م ) اون الين( على 3/9/2022والرومانية بجلسته المنعقدة يوم السبت المو
تشكيل لجنة الحكم والمناقشة  للطالبة  / ايمان محمد عبد المنعم محمد ، الم جلة  درجة الماجستير فى اآلداب بنظام الساعات 

سة أثرية للمباني العامة على ساحل بحر ايجه ) دراسة المعتمدة من قسم االثار والدراسات اليونانية والرومانية فى موضوع " درا
 تطبيقية على بعض المباني العامة بطريقة العلوم االفتراضية (" والتشكيل على النحو التالي :

1- 
ً
 ومناقشا

ً
 عزت زكى حامد قادوس                                                              رئيسا

 ة والرومانية بكلية اآلداب جامعة االسكندريةأستاذ االثار اليوناني
2- 

ً
 أ.د/ حنان خميس الشافعي                                                                  مناقشا

 أستاذ االثار اليونانية والرومانية بكلية اآلداب جامعة دمنهور 
                                   أ.د/ سماح محمد الصاوي                                -3

ً
 مشرفا

 أستاذ االثار اليونانية والرومانية بكلية اآلداب جامعة دمنهور 
 بان لجنة األشراف على الطالبة أ. د. حنان خميس الشافعي، د نرمين نصحى بطرس مدرس اآلثار اليونانية والرومانية بكلية 

ً
علما

 اآلداب جامعة االسكندرية
افقت   اللجنةالقرار: و

 القرار :    
افق مجلس الكلية .  و

افق -4 افق مجلس قسم اآلثار والدراسات اليونانية والرومانية بجلسته المنعقدة يوم السبت المو م ) اون الين( على 3/9/2022و
 م .2022قبول دفعة جديدة من طالب الماجستير والدكتوراه لفصل الخريف 

افقت اللجنة  القرار: و
 القرار :    

افق  مجلس الكلية . و
افق -5 افق مجلس قسم االثار والدراسات اليونانية والرومانية بجلسته المنعقدة يوم السبت المو م ) اون الين( على 3/9/2022و

منح الطالبة / ياسمين محمود محمد الد ، درجة الماجستير في اآلداب بنظام الساعات المعتمدة من قسم االثار والدراسات 
نية شعبة قسم االثار اليونانية والرومانية فى موضوع ) اللوحات الجدارية فى المقابر كتاكومب روما فى القرن الثاني اليونانية والروما

الميالدي حتى القرن السابع الميالدي دراسة أثرية(  وذلط بعد ان اتمت الطالبة التصويبات والمالحظات التف ابدتها لجنة الحكم 
 والمناقشة

افقت اللجن  ةالقرار: و
 القرار :    

افق مجلس الكلية .  و
افق 6 افق مجلس قسم اآلثار والدراسات اليونانية والرومانية بجلسته المنعقدة يوم السبت المو م ) اون الين( على 3/9/2022.و

 تشكيل تدريس المقررات الخااة بطالب الماجستير والدكتوراه
افقت اللجنة  القرار: و

 القرار :    
افق مجلس الكلية .  و
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 رسالة الكلية :

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

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

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

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

 والمستمر .
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 رؤية الكلية :

تتطل  الكلية إلى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية 

بأساتذتها  وتصد معتمدة تحتد مكاةة مرموقة بين ةظائرما

يميإا من خالد مستوى المةا سة محليأ و اقل وخري يها إلى

برامج دراسية متميزة  ى مرحلتى الليساةس والدراسات 

 .  العليا تسهم  ى الرقى و التةمية المستدامة للم تم 

افق 7 افق مجلس قسم اآلثار والدراسات اليونانية والرومانية بجلسته المنعقدة يوم السبت المو م )اون الين( على منح 3/9/2022.و

الطالبة / لبنى فوزى محمود دسومي درجة الماجستير في اآلداب بنظام الساعات المعتمدة من قسم االثار والدراسات اليونانية 

ر اليونانية والرومانية فى موضوع ) دراسة أثرية للحياة السياسية فى اإلمبراطورية الرومانية منذ أواخر والرومانية شعبة قسم االثا

القرن الثالث الميالدي وحتى بداية القرن السابع الميالدي ( وذلط بعد ان اتمت الطالبة التصويبات والمالحظات التف ابدتها لجنة 

 الحكم والمناقشة .

افقت اللجنة  القرار: و

 القرار :    

افق مجلس الكلية .  و

افق 8 افق مجلس قسم اآلثار والدراسات اليونانية والرومانية بجلسته المنعقدة يوم السبت المو م ) اون الين( على 3/9/2022.و

ات تشكيل لجنة المناقشة و الحكم للطالبة  / فاطمة أحمد محمد الحبال ، الم جلة  درجة الماجستير في اآلداب بنظام الساع

المعتمدة من قسم االثار والدراسات اليونانية والرومانية فى موضوع " عمارة جزيرة اقلية فى العصرين اليوناني والرومانى  " 

 والتشكيل على النحو التالي :

1 
ً
 ومناقشا

ً
 .أ.د. سلوى حسين بكر                                                                      رئيسا

 اذ االثار اليونانية والرومانية بكلية اآلداب جامعة طنطاأست

ا-2
ً
 أ.د/ عبير عبداملحسن قاسم                                                                  مشرف

 أستاذ االثار اليونانية والرومانية بكلية اآلداب جامعة دمنهور 

ا                                                   أ.د/ ميرى مجدى انور                     -3
ً
 مناقش

 أستاذ اإلرشاد السياحي بكلية السياحة والفنادق جامعة اإلسكندرية

4-  
ً
 د/ فتحية جابر إبراهيم                                                                       مشرفا

 ومانية بكلية اآلداب جامعة االسكندريةأستاذ مساعد االثار اليونانية والر 

افقت اللجنة  القرار: و

 القرار :    

افق مجلس الكلية .  و

: موضوعات قسم 
ً
 :الفلسفةسادسا

ام كمال المصري األستاذ المساعد بقسم الفلسفة عن االشراف على رسالة الدكتوراه للطالبه / دينا كتاب السيد الدكتور/ عص-1

ا النزعة التفاؤلية بين الفكر االسالمى والفكر الغربي الحديث "دراسة مقارنه "  بنظام الساعات السيد أحمد محمد وموضوعه
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 رسالة الكلية :

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

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

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

     1496633540ت + فاكس     -1496633541ت:           ~ 08 ~                          البحيرة  –دمنهور  –األبعادية –مجمع الكليات                    

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

 

 رؤية الكلية :

تتطل  الكلية إلى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية 
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المعتمدة بقسم الفلسفة ) تخصص الفلسفة وتاريخها ( و إسناد االشراف الى الزميلة الدكتورة/ رشا محمود رجب األستاذ المساعد 

 ن لجنة اإلشراف الجديدة على النحو التالى :بقسم الفلسفة وهى في نفس التخصص الدقيق للرسالة لتكو 

 استاذ الفلسفة بكلية اآلداب جامعة بنها  أ.د/ عبدالقادر عبدالقادر البحراوى  .1

 أستاذ مساعد بقسم الفلسفة جامعة دمنهور     أ.د/ رشا محمود رجب .0

 القرار :    

افق مجلس الكلية .  و

 

 

 

 

 

 -موضوعات دورية االنسانيات :

ة اعتمأأأأاد ترجمأأأأأة ملخصأأأأأات األبحأأأأاث إلأأأأأى اللغأأأأأة اإلنجليزيأأأأة واعتأأأأأراض معظأأأأم أعضأأأأأاء قسأأأأأم اللغأأأأة اإلنجليزيأأأأأة عأأأأأن : بخصأأأأوي ضأأأأأرور أوال

 المشاركة في تقديم يد العون إلى الكلية.

افق املجلس على مقترحات أ.د/ محمد أبوعلي المدير التنفيذي الستكمال هذا األمر وهي:   القرار: و

نشأأر بحأأوث طأأالب الدراسأأات العليأأا تحأأت اسأأم الباحأأث والمشأأرف علأأي الرسأأالة  ومأأن ثأأأم تنفيأأذ القأأرار السأأابق للدوريأأة سأأيتم  -أ

 فدن مسؤولية المشرف واضحة واريحة عن كل ما جاء في البحث من بيانات ومنها ترجمة ملخص البحث.

فأأي ترجمأأأة  بخصأأوي األبحأأاث لغيأأأر طأأالب الدراسأأات العليأأأا سيسأألم الباحأأأث مأأع بحثأأه وثيقأأأة موقعأأة منأأأه بأأالملخص بأنأأه اتبأأأع  -ب

 ملخصه اإلجراءات العلمية ال حيحة، وأن ما جاء في الترجمة على مسؤوليته.

سأأيتم االسأأتعانة بأأبعض مأأن يرغبأأون فأأي تقأأديم يأأد العأأون للكليأأة واملجلأأة وسأأيرفع إلأأ هم عأأن طريأأق المأأدير التنفيأأذي مأأا أشأأكل فأأي  -ج

 األمر أو ما يستحق إعادة المراجعة حرًاا على سمعة املجلة .

 زم المدير التنفيذي للدورية باتخاذ التدابير الالزمة علمًيا للتأكد من سالمة ترجمة الملخصات.يلت -د

 ا: بخصوي سعر نشر الصفحة لغير المصريين من عرب وأجانب.ثانيً 

تنفيأأذي دوالرات فقأأط، وقأأد اقتأأرح المأأدير ال 6دوالر إلأأى 10القأأرار: اتخأأذ مجلأأس الكليأأة السأأابق قأأراًرا بأأأن يخفأأض نشأأر الصأأفحة مأأن 

افأأأق مجلأأأس  5بعأأد مراجعأأأة عأأأدة دوريأأات بتخفأأأيض النشأأأر إلأأى  دوالرات مأأأع األخأأأذ فأأي االعتبأأأار بأأأامي البنأأود الأأأواردة فأأأي الالئحأأة، وقأأأد و

 دوالرات وتضمين الالئحة هذا القرار. 5اإلدارة على تخفيض نشر الصفحة إلى 
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 ول :وبخصوي أبحاث طالب الدراسات العليا تكون علي النحو التالي في الجد

تحديد مبلر موحد لنشر طالب الدراسات العليا)ماجستير ودكتوراه ( بحيث يشمل هذا المبلر مكافأة املحكمين ومبلر نشر  .1

 بأنه لن يكون للمشرف على الرسالة حق التحكيم .
ً
،علما

ً
 البحث الكترونيا

افقة على كل ما جاء في المذكرة المرفوعة من أ.د/ محمد أبوعلي على رابعً   اإلنترنت وهي على النحو التالي: ا: المو

افقة على هذا البند من قبل فى مجلس  -1 معاملة الطالب السوريين معاملة الطالب المصريين في التحكيم والنشر وقد تم المو

 كلية سابق .

حة من إعالم الباحثين باقتصار دور املجلة على النشر االلكترونى فقط . على أن يلتزم الجميع بكل ما جاء من الالئ .2

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

افق املجلس   القرار : و

 القرار :

افق مجلس الكلية على كل ما جاء بخطاب المدير   .التنفيذى لدورية االنسانيات  و

 

 :موضوعات العالقات الثقافية :
ً
 سابعا

 عات قسم اآلثار والدراسات اليونانية والرومانية :**موضو 

م )اون الين( بحصول السيدة 2022/ 3/9مجلس قسم اآلثار والدراسات اليونانية والرومانية بجلسته المنعقدة بتاريخ  كتاب -1

مقدمة من  (Rehiedاالستاذه الدكتورة / عبير قاسم على شهادة  حضور ورشة عمل التابعة لمشروع التدريب على التراث ) 

 ( فرنسا.1جامعة باريس )

 .القرار :
ً
 أحيط مجلس الكلية علما

م )اون الين( بحصول السيدة 2022/ 3/9مجلس قسم اآلثار والدراسات اليونانية والرومانية بجلسته المنعقدة بتاريخ   كتاب -2

( مقدمة من Rehiedيب على التراث ) االستاذه الدكتورة / حنان الشافعى  على شهادة  حضور ورشة عمل التابعة لمشروع التدر 

 ( فرنسا.1جامعة باريس )

 .القرار :
ً
 أحيط مجلس الكلية علما
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( مقدمة من Rehiedالتابعة لمشروع التدريب على التراث )  االستاذه الدكتورة / سماح الصاوى  على شهادة  حضور ورشة عمل

 ( فرنسا.1جامعة باريس )

 القرار :

 
ً
 . أحيط مجلس الكلية علما

م )اون الين( علما باشتراك ا.د/ 2022/ 3/9مجلس قسم اآلثار والدراسات اليونانية والرومانية بجلسته المنعقدة بتاريخ   كتاب -4

بالتعاون مع قسم االثار اليونانية والرومانية جامعة  2022يوليو  30-29يد الوطنى يومي عبير قاسم بمحاضرة فى  متحف رش

ايط  االسكندرية وهو عن جولة فى حضارات البحر المتوسط من خالل الموز

 .:القرار 
ً
 أحيط مجلس الكلية علما

م )اون الين( علمابحضور ا.د/ عبير 2022/ 3/9 مجلس قسم اآلثار والدراسات اليونانية والرومانية بجلسته المنعقدة بتاريخكتاب  -5

 funerary Archaeology art and Architecture in Heleenistic and romanقاسم ورشة عمل بمكتبة االسكندرية بعنوان " 

times" 

  م 7/7/2022وحتى  3/7/2022فى الفترة من 

 القرار :

. 
ً
 أحيط مجلس الكلية علما

بالتمرير على التقرير الخاي  15/9/20222والدراسات اليونانية والرومانية بجلسته المنعقدة بتاريخ مجلس قسم اآلثار   كتاب -5

 واسم المشروع هو اعادة اياغة تدريس التراث الثقافي فى مصر . 10/9/2022وحتى  2020بمشروع ريهيد فى الفترة من يناير 

 القرار :

. 
ً
 أحيط مجلس الكلية علما

 موضوعات قسم التاريخ :
ميرفت فراج عبدالرحيم عن  0م بالتقرير المرفوع من مقرر الصالون الثقافى د2022/ 1/9مجلس قسم التاريخ بجلسته  فى  كتاب-1

م 2022فعاليات اللقاء االول للصالون الثقافى للقسم عن شهر سبتمبر   

 القرار :

. 
ً
 أحيط مجلس الكلية علما
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 ابراهيم مرجونة  باألنشطة العلمية واألكاديمية والبحثية 0د0م  بشأن احاطات ا2220/ 1/9مجلس قسم التاريخ بجلسته  فى كتاب -2

 اآلتية 

2022* نشر مقال بصمات االرمن فى المشرق العربى ضمن مجلة اريط ابريل  -  

بغداد خالل  فى * منح سيادته شهادة  شرفية عليا من االكاديمية الدولية للتعليم العالى لجهوده النجاح المؤتمر الدولى التاسع

13-09-2022يوليو  22/24الفترة من   

2022اغسطس  11/12* منح سيادته شهادة مشاركة من قبل مركز التعليم المستمر ببغداد خالل الفترة من   

انية الكردية " بدار نور حوران للدراسات والنشر والتراث "  –* نشر مؤلف بعنوان " تاريخ الدولة الدوستكية  المرو  

تمع العربىشكر وتقدير من قبل االمانة العامة التحاد االكاديميين والعلماء العرب لسيادته لدوره فى خدمة املج تقديم افادة  

 .:القرار 
ً
 أحيط مجلس الكلية علما

افيا :  موضوعات قسم الجغر

افقة  -1 افيا مجلس قسم امو شعبان المدرس  الدكتور/ ابراهيم مصطفىعلى الطلب المقدم من م 2022/ 4/9بجلسته  فى  لجغر

ية السعودية بالقسم بشأن دعوة سيادته من مركز التقويم واالعتماد االكاديمى بهيئة تقويم التعليم والتدريب بالمملكة العرب

 25/10/2022 -  23خالل الفترة من  –جامعة حائل  –لالشتراك فر فريق المراجعة الخارجية العتماد برنامج الخدمة االجتماعية 

  ربية السعودية .بالمملكة الع

 القرار :

افق مجلس الكلية في ضوء اللوائح وال  وانين المنظمة لذلط .قو

 :موضوعات لجنة خدمة املجتمع وتنمية البيئة  :
ً
 ثامنا

: التصديق على الجلسة السابقة.
ً
 أوال

 القرار : ادق املجلس . 

 القرار :

. 
ً
 أحيط مجلس الكلية علما

 جدد  وتقديم الشكر للجنة السابقة .تم الترحيب باألعضاء الثانًيا: 

.  
ً
 القرار : أحيطت اللجنة علما

 القرار :

. 
ً
 أحيط مجلس الكلية علما
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، و تلبية احتيا زات الم تمز   عة ال ديد من العلوم و المعارف و الخبراتو طالبها ، و استخدام وسائد تعليمية حديثة ،و متابعة الخري ين، و إتاحة الفرصة لها لمتاب

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

 والمستمر .
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 رؤية الكلية :

تتطل  الكلية إلى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية 

بأساتذتها  وتصد معتمدة تحتد مكاةة مرموقة بين ةظائرما

يميإا من خالد مستوى المةا سة محليأ و اقل وخري يها إلى

برامج دراسية متميزة  ى مرحلتى الليساةس والدراسات 

 .  العليا تسهم  ى الرقى و التةمية المستدامة للم تم 

 : 
ً
 الوقوف على استعدادات الكلية الستقبال الطالب الجدد .ثالثا

.  
ً
 القرار : أحيطت اللجنة علما

 القرار :

. 
ً
 أحيط مجلس الكلية علما

 : التنبيه على السيد أمين
ً
 عقب انتهاء اليوم االمتحانى .  رابعا

ً
 الكلية بضرورة تنظيف وتعقيم الكلية واألدوار يوميا

.  
ً
 القرار : أحيطت اللجنة علما

 القرار :

. 
ً
 أحيط مجلس الكلية علما

 

 

 

 

 :موضوعات لجنة املختبرات   :
ً
 تاسعا

: 
ً
 تم الترحيب باألعضاء الجدد  وتقديم الشكر للجنة السابقة . أوال

  .القرار 
ً
 : أحيطت اللجنة علما

 القرار :

. 
ً
 أحيط مجلس الكلية علما

 : ثانيأأأ
ً
الطلأأأأب المقأأأأدم مأأأن أ.د/ ماجأأأأد محمأأأأد شأأأأعله  بضأأأرورة تجهيأأأأزات المأأأأدرجات مأأأن وحأأأأدة الصأأأأوت كاملأأأأة ورفأأأع األمأأأأر لأأأأالدارة الكليأأأأة ا

 ملخاطبة الجامعة .

 القرار :

. 
ً
 أحيط مجلس الكلية علما

  املجلس في حالة انعقاد دائم. 

  الثالثةذا وقد انت ى االجتماع الساعة ه
ً
 .   عصرا

 عميد الكلية                                                                                            
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 رسالة الكلية :

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

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

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

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

 والمستمر .
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 رؤية الكلية :

تتطل  الكلية إلى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية 

بأساتذتها  وتصد معتمدة تحتد مكاةة مرموقة بين ةظائرما

يميإا من خالد مستوى المةا سة محليأ و اقل وخري يها إلى

برامج دراسية متميزة  ى مرحلتى الليساةس والدراسات 

 .  العليا تسهم  ى الرقى و التةمية المستدامة للم تم 

 
 
 

 فعت االمام.د/ محمد رأ                                                                                           


