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 رسالة الكلية :

إ و إقليميزا اسزتساداإ إلزى معزايير ل اآلداب والعلزوم ابسسزاسية تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترقى إلى مستوى التميزز واببزداف  زج م زا  زى سزوا العمزل محليزا

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

، و تلبية احتيا زات الم تمز   م وسائل تعليمية حديثة ،و متابعة الخري ين، و إتاحة الفرصة لها لمتابعة ال ديد من العلوم و المعارف و الخبراتو طالبها ، و استخدا

ج اون و التقززويم الززذاتحززل مالزكالت  ، و بسززاخ الالخصززية المصززرية و تسميزة قززيم اوستمززاخ و المززواطسين مزن خززالل إ ززراخات تتسززم باوسزتقاللية و التعزز جالمسزاممة  زز،و

 والمستمر .
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 رؤية الكلية :

تتطل  الكلية إلى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية 

بأساتذتها  وتصل بين سظائرما معتمدة تحتل مكاسة مرموقة

مستوى المسا سة محليأ و اقليميإا من خالل  وخري يها إلى

برامج دراسية متميزة  ى مرحلتى الليساسس والدراسات 

 .  العليا تسهم  ى الرقى و التسمية المستدامة للم تم 

0202/0202 الجامعي للعام  ثانى ال الكلية مجلس  

 25/9/0202 الموافق برععا ال  يوم المنعقد

********** 

 عميد الكلية   محمد برفعت االماماجتمع مجلس الكلية في تمام الساعة الحادية عشر برئاسة السيد الستاذ الدكتوبر/        
 :وبحضوبر كل من 

 شئون التعليم والطالب ةقائم بعمل وكال الكلية للدبراسات العليا والبحوث ول وكي         أ.د/ سماح محمد الصاوى  .2
 البيئة وتنمية املجتمع خدمة لشئون  الكلية وكيل                أبوالنضر السيد وفدى/ د2أ .0
  االنجليزية اللغة قسم مجلس برئيس  المليجى حلمى محمد ايمان/ د.أ .3
 والرومانية اليونانية والدبراسات اآلثابر قسم مجلس برئيس                  قاسم عبداملحسن عبير/ د.أ .4
 التابريخ قسم مجلس برئيس   مرجونة محمد ابراهيم/ د.أ .5
  العربية اللغة قسم مجلس برئيس                 بركات فؤاد ايمان/ د.أ .6
  الفلسفة قسم مجلس برئيس  اسماعيل محمد الله فضل/ د.أ .7
  اآلثابر قسم مجلس برئيس ملبع القائم     عثمان سعيد أحمد/ د .8
افيا  أ.د/ محمد عبدالقادبر عبدالحميد .9  الستاذ بقسم الجغر

  االنجليزية اللغة بقسم الستاذ  الزوكة خميس محمد ميراندا/ د.أ .22
 الستاذ المساعد بقسم اللغة العربية  د/ أسما  محمود شمس الدين .22
 جودة بالكليةالمدير التنفيذى لوحدة ضمان ال   أبوعلى محمود محمد/ د.أ .20
  االلكترونية الخدمات وحدة مدير                 حميدة عطية أحمد/ د .23
  الكلية أمين                 لحوتي حلمى الوليد خالد/ السيد .24
 : من كل دعوة وتم

 الشرقية اللغات قسمالستاذ المساعد ب   أمنيه ابراهيم عيس ى/د .2
 تفرغ بقسم االجتماعالستاذ المساعد الم   د. حمدى على أحمد على .0

 : الحضوبر  عن اعتذبر وقد
 الستاذ بقسم اللغة العربية   أ.د/ عمر شحاته محمد .2
 الستاذ المتفرغ بقسم الفلسفة   أ.د/ ميالد زكى غالى .0
 الستاذ المتفرغ بقسم التابريخ   أ.د/ فايزة محمود صقر .3
 تابريخال بقسم المدبرس                  ماهر محمد أبوالسعيد/ د .4
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 االجتماع  عميد الكلية  محمد برفعت االمام افتتح السيد أ.د/  

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

 خالد العريان  /عميد أ.ح مدبرج الشهيدالمقامه بافتتاح  باعطا  نبذة عن االحتقالية التى قامت بها الكلية  سيادته قام  -

 وتقدم  بالشكر لكل من السيد اللوا  / هشام أمنة محافظ البحيرة و السيد الستاذ الدكتوبر / عبيد صالح برئيس الجامعة 

تشرفهم للكلية واختيابر كلية االداب لتخليد اسم والسيد المستشابر العسكرى ملحافظة البحيرة  وحضوبر اسرة الشهيد و 

 االحتفالية من السادة أعضا  هيئة التدبريس والعاملين بالكلية . حضر شكر جميع من  الشهيد / خالد العريان  كما

وتقديم بعض الكتب التى تفيدها    دينا موس ى خريجة قسم اللغات الشرقية بالكليةللباحثة /والتقدير ثم قام بتقديم الشكر  -

 في تخصصها  تحفيزا من الكلية على مواصلة التقدم والنجاح .

-                                                               

 -أوال : موضوعات اإلحاطة و التصديق :

رحت في مجلس الجامعة،  .2
ً
 الموضوعات التى ط

 التصديق على محضر مجلس الكلية السابق . .0

 القرابر :    

 .العربية  ( بموضوعات الدبراسات العليا بقسم اللغة0مع حذف البند برقم )تم التصديق على املحضر 
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 ثانيا:   موضوعات وحدة ضمان الجودة :
 االستقالة المقدمة من السيد الستاذ الدكتوبر/ محمد محمود ابوعلى  المدير التنفيذي لوحدة ضمان الجودة بالكلية . .2

 القرابر :

افقة على التشكيل المقترح برفض  افق على تجديد الثقة في سيادته مع المو  .مجلس الكلية االستقالة  وو

 

 -على النحو التالى : 0202/0200تشكيل مجلس ادابرة وحدة ضمان الجودة للعام الجامعى  .0

 عميد الكلية وبرئيس مجلس االدابرة    أ.د/ محمد برفعت االمام .3

 المدير التنفيذى   أ.دم محمد محمود أبوعلى  .4

 نائب المدير التنفيذي   أ.م.د/ عصام كمال المصري  .5

     د. محمد عبده بدبرالدين .6
ً
 عضوا

    د. ابراهيم مصطفى شعبان .7
ً
 عضوا

     اسالم فوزي انسد.  .8
ً
 عضوا

     أ. زينب حميدة عبدالعزيز .9
ً
 عضوا

     أ. جيالن عبدالنبي عرقوب .22
ً
 عضوا

 الفريق االدابرى  .22

 أمين الكلية ) بصفته (   أ. خالد الوليد حلمى لحوتى .20

     بعضأ. على ثابت ال .23
ً
 عضوا

     أ. كمال فرج صالح .24
ً
 عضوا

 ب يتم دعوته للحضوبر عند مناقشة الموضوعات التى تخص الطالب.ممثل من الطال  .25

 دعوة المراجعيين الخابرجيين وخبرا  الجودة عند الضروبرة . .26

 القرابر :

افق مجلس الكلية .  و
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 المذكرة المقدمه بموضوعات الجودة والمتضمنه اآلتى : .3

حتى يتسنى التنسيق فيما يلزم من استعدادات  ضروبرة ابرسال القسام العلمية أسما  منسقى الجودة لوحدة ضمان الجودة -

 بأن الوحدة قد وجهت خطابات غير مرة موضح به عناصر ومتطلبات 
ً
البرامج لزيابرة مركز ضمان الجودة بالجامعة ، علما

في  الزيابرة لآلقسام العلمية لبيان مدى استعدادتهم لزيابرة مركز ضمان الجودة و قد طلبت القسام العلمية تأجيل الزيابرة

 مجلس الكلية .

 بخصوص ضروبرة تسليم توصيف المقربرات وتقابرير البرامج  . يطلب من باقى القسام سرعة التسليم . -

قام بتقديم الشكر للسيد أ.د/ وفدى أبوالنضر وكيل الكلية ،بخصوص مخاطبة قطاعات الكلية لتقديم الخطط التطويرية  -

ة التطويرية الخاصة بوكالة شئون البيئة وخدمة املجتمع ويرجو من لشئون خدمة املجتمع وتنمية البيئة لتسليمه الخط

 الوكاالت واالدابرات تسليم خططها التطويرية في أسرع وقت .

 :بخصوص عمل المعايير واشراك منسوعى الكلية وضروبرة التحديث  -

 سرع وقت .عل كل برئيس معيابر تقديم الخطة التطويرية للمرحلة القادمة وتحديث فريق عمل المعيابر في أ -

 القرابر :

. 
ً
 أحيط مجلس الكلية علما

 

:   موضوعات  وحدة تكنولوجيا المعلومات 
ً
 : ITثالثا

بشأأن طلأب وسأعي كليأة اآلداب أن تصأدبر  فأادة تخأرج طأالب الكليأة بطريقأة  لكترونيأة تأوفيرا للوقأت ، وتخفيفأا للجهأد وخاصأة علأأى أوال  :

جيأأأا المعلومأأات بالكليأأأة بالتعأأاون مأأأع مهندسأأ ي الجامعأأأة مأأن االن هأأأا  مأأن النقأأأا  مأأويفي شأأؤون الخأأأريجين ، فقأأد نتحأأأت وحأأدة تكنولو 

الفنيأأأة التأأأي تمكنأأأا مأأأن  صأأأدابر اإلفأأأادات  لكترونيأأأا ، مأأأع ضأأأروبرة المراجعأأأة مأأأن مأأأويفي شأأأؤون الخأأأريجين قبأأأل تأأأوقيعهم عل هأأأا بوصأأأفهم 

تاذة الأأأأدكتوبرة / منأأأأال مصأأأأطفى مأأأأدير المشأأأأأروعات المسأأأأؤولين الصأأأأليين  عأأأأن  أأأأحة البيانأأأأات الأأأأوابردة فأأأأي اإلفأأأأأادة ، وقأأأأد طالبأأأأت السأأأأ

 بتعميم المر على كليات جامعة دمنهوبر. -في اجتماع مركز تكنولوجيا المعلومات بالجامعة اليوم-بالجامعة 

 القرابر :

. 
ً
 أحيط مجلس الكلية علما
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فقأأأأأأد أفأأأأأاد أ / حسأأأأأن أنأأأأأو أبأأأأأو اليزيأأأأأأد م ، 0202/0202بخصأأأأأوص نتيجأأأأأة تظلمأأأأأات الطأأأأأالب مأأأأأأن نتأأأأأائج االمتحانأأأأأات للعأأأأأام الجأأأأأامعي ثانيأأأأأا :

( بأنأأأأه قأأأأد تأأأأم االن هأأأأا  مأأأأن جميأأأأع التعأأأأديالت الخاصأأأأة بنتأأأأائج تظلمأأأأات الطأأأأالب التأأأأي وبردت مأأأأن مكتأأأأب السأأأأتاذة الأأأأدكتوبرة MISمسأأأأؤول)

 سماح الصاوي وكيل الكلية لشؤون التعليم والطالب وبرئيس لجنة التظلمات لعام المنقض ي.

عطيأأأأة المديرالتنفيأأأأذي للوحأأأأدة الشأأأأكر للسأأأأادة الفاضأأأأل برنسأأأأا  الكنتأأأأروالت للعأأأأام المنت أأأأي  وبهأأأأذا الخصأأأأوص قأأأأدم الأأأأدكتوبر / أحمأأأأد

 لتعاونهم البنا  والمثمر منذ بداية العمل بالنتائج وان ها  بتعديالت نتائج التظلمات.

 القرابر :

. 
ً
 أحيط مجلس الكلية علما

 

ي أبأأأأأأو النجأأأأأاة أنأأأأأه مسأأأأأتمر حاليأأأأأا فأأأأأي برفأأأأأع عنأأأأأاوين وملخصاترسأأأأأائل الأماجأأأأأأستير : بشأأأأأأن الأأأأأأعمل فأأأأأأي الأمكأتأأأأأأبة الأرقأميأأأأأأة أفأأأأأأاد أ / هأأأأأأانثالثأأأأأا

والدكأتأأوبراة وغأيأرهأأا مأأن العناصأر علأى المكتبأأة الرقميأة بهأأدف اسأتكمال برفأع جميعالرسأأائل الخاصأة بالكليأة ، وأن عأأدد المتأرددين علأأى 

 ت واالن ها  من النتائج ، في انتظابر بداية العام الدبراس ي الجديد.قليل جدا نظرا الن ها  أعمال االمتحانا -في الفترة الحالية-المكتبة 

 القرابر :

. 
ً
 أحيط مجلس الكلية علما

 

 باالتى Portalبشأن البوابة اإللكترونية أفاد أ/ كيرلس سامي  مسئول وحدة  برابعا :

وذلأأأأى علأأأأى الموقأأأأأع  0202/0202لجأأأأامعى قامأأأأت الوحأأأأدة بانهأأأأا  اعأأأأالن جميأأأأع النتأأأأائج الدبراسأأأأية للفصأأأأل الدبراسأأأأ ى الثأأأأانى مأأأأن العأأأأام ا -

 الرسمى للكلية 

 .0202/0202قامت الوحدة من خالل الموقع الرسمى للكلية من االعالن عن فتح باب التظلمات من نتائج امتحانات العام الجامعى  -

وذلأى القواعأد والشأرو  التأى  مأن خأالل الموقأع الرسأمى للكليأة 0202تم فتح باب التقديم الكترونيا للدبراسأات العليأا فصأل الخريأف  -

 حددها مجلس الكلية .

 مواليد النصف االول من العام . 0202تم االعالن عن بد  استخراج افادات النجاح لخريجى الكلية  -

 0202الدوبرة الرابعة  -تم االعالن من خالل الموقع الرسمى للكلية عن فتح باب التقدم لجائزة محمد بربيع ناصر للبحث العلمي-

تعلأأأأأم  لكترونأأأأأى مأأأأأدمج جميأأأأأع  -م االعأأأأأالن مأأأأأن خأأأأأالل الموقأأأأأع الرسأأأأأمى للكليأأأأأة عأأأأأن نتأأأأأائج برنأأأأأامج الدبراسأأأأأات العربيأأأأأة وتحقيأأأأأق التأأأأأراث تأأأأأ -

 وذلى من اعتمادها من السيد الستاذ الدكتوبر عميد الكلية 0202المستويات  

بقة وذلأى للطأالب الأراغبين فأى التحويأل للكليأة وذلأى تم عمل جدول احصائى استرشادى  بالحد الدنى للقبول بالكلية فى االعوام السا -

 من خالل الموقع الرسمى للكلية.
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 رسالة الكلية :

إ و إقليميزا اسزتساداإ إلزى معزايير ل اآلداب والعلزوم ابسسزاسية تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترقى إلى مستوى التميزز واببزداف  زج م زا  زى سزوا العمزل محليزا

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

، و تلبية احتيا زات الم تمز   م وسائل تعليمية حديثة ،و متابعة الخري ين، و إتاحة الفرصة لها لمتابعة ال ديد من العلوم و المعارف و الخبراتو طالبها ، و استخدا

ج اون و التقززويم الززذاتحززل مالزكالت  ، و بسززاخ الالخصززية المصززرية و تسميزة قززيم اوستمززاخ و المززواطسين مزن خززالل إ ززراخات تتسززم باوسزتقاللية و التعزز جالمسزاممة  زز،و

 والمستمر .
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 .  العليا تسهم  ى الرقى و التسمية المستدامة للم تم 

 تعمل الوحدة حاليا على العمل على عمل قاعدة بيانات موحدة للكلية . -

طأأأالب تعمأأل الوحأأأدة حاليأأأا علأأى تجهيأأأز الموقأأأع اإللكترونأأى للتقأأأديم اإللكترونأأأى للطأأالب المسأأأتجدين  وذلأأأى اسأأتعداد لفأأأتح التقأأأديم لل-

افقة مجلس الكلية على فتح التقديم.  وذلى بعد مو

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

 ووحدة ضمان الجودة  .

يميل الجامعى على مدابر الساعة وذلى من خالل استمرابر الوحدة فى  تقديم الدعم الفنى لجميع الطالب فيما يخص مشاكل اإل  -

 الصفحة الرسمية للكلية .

 عأبر اإليمأيالت الكاديأمية للأسادة أعأضا  هأيئة-قأامأت الأوحدة في خالل شهأر مايو بأإبرسال -

 ما يلي :  -التدبريس 

 محضر مجلس الكلية . -أ

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

 جالس القسام لبعض القسام العلمية بالكليةومحاضر اللجان.دعوات م -ج

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

 جميع الخبابر التى تنشر على الموقع الرسمي ترسل نسخة منها على البريد اإللكتروني. -ه

زيأأابرة ، كمأأا بلأ  عأأدد القأأرا ات لموقأع الكليأأة مأأا  يأأين و مائأة وثمأأانين ألأفسأأتة مال   = سأجل الموقأأع الرسأمي للكليأأة حتأأى اليأوم مأأا يزيأأد عأن

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

 القرابر :

 
ً
 . أحيط مجلس الكلية علما
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 : موضوعات شئون هيئة التدبريس  :
ً
 برابعا

 شأن تشكيل هيئة مكتب العالقات الدولية بجامعة دمنهوبر.ب 0202( لسنة 00قرابر  مجلس الجامعة برقم ) .2

 القرابر :

 
ً
خدمة املجتمع وتنمية  لسيد الستاذ الدكتوبر/ وفدى ابوالنضر وكيل الكلية لشئون لة مع تقديم ال هيئ  أحيط مجلس الكلية علما

كتوبرة/ أسما  ادبريس الزغابري  المدبرس بقسم والد نائب المدير التنفيذي لمكتب العالقات الدولية بجامعة دمنهوبر   بتوليه  البيئة

 االجتماع لعضوي ها في التشكيل .

 

بشأن تشكيل مجلس ادابرة مركز  5/9/0202(  بتابريخ 450قرابر  السيد الستاذ الدكتوبر/ عبيد صالح  برئيس جامعة دمنهوبر  برقم ) .0

 خدمة املجتمع بجامعة دمنهوبر .

 القرابر :

 
ً
خدمة املجتمع وتنمية ال هيئة للسيد الستاذ الدكتوبر/ وفدى ابوالنضر وكيل الكلية لشئون مع تقديم   أحيط مجلس الكلية علما

بجامعة دمنهوبر   والدكتوبرة/ أسما  ادبريس الزغابري  المدبرس بقسم االجتماع  لمركز خدمة املجتمع بتوليه المدير التنفيذي البيئة 

 لعضوي ها في التشكيل .

 

افيا بجلسته الطابرئة في الممتدة يومى كتاب السيد أ.د/ محمد عبدالقادبر  .3 افقة مجلس قسم الجغر  20-22عبدالجميد بشأن مو

افيا  0202سبتمبر على تعيين السيدة / جيالن عبدالنبي عبدالعزيز جويدة عرقوب بدبرجة مدبرس مساعد بالقسم تخصص الجغر

 لحصولها على دبرجة الماجستير حيث أنها مشهود لها بالسمعة الط
ً
يبه  والسيرة الحسنة و محسنه في أدا  عملها البشرية  نظرا

 منذ تعيينها بالقسم .

 القرابر :

افق مجلس الكلية .  و
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افقة مجلس ال .4 سم بجلسته في قكتاب السيدة أ.د/  ايمان المليجى برئيس مجلس قسم اللغة االنجليزية بالكلية بشأن مو

 لعودة السيد الدك 2/9/0202
ً
 توبر/ ناجى برشوان من الندب الكلى ليصبح كاآلتى :على تعديل تشكيل مجلس القسم نظرا

   أ.د/ ايمان محمد حلمى المليجى  -
ً
 برئيسا

   أ.د/ ميراندا محمد خميس الزوكة -
ً
 عضوا

   د. ناجى محمد فهيم برشوان -
ً
 عضوا

    د. هند محمد هيكل -
ً
 عضوا

    د. نهله محمد نجيب  -
ً
 عضوا

   د. أسما  عبدالسالم الشيخ -
ً
 عضوا

 القرابر :

افق مجلس ا  لكلية .و

 

 

"  أأأأربرى س مقأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأب عضو هيئة تدبريس لتدبريكتاب السيد الدكتوبر/ أحمد سعيد عثمان برئيس مجلس قسم اآلثابر بشأن انتدا .5

مبادى  عالج وصيانه اآلثابر العضوية " في الفصل الدبراس ى الول  ومقربر " مبادي  الترميم المعمابرى وعالج صيانة اآلثابر غير 

 بالفرقة الولى بقسم اآلثابر . 0202/0200ة " في الفصل الدبراس ى الثانى للعام الجامعى العضوي

 القرابر :

افق مجلس الكلية على ترشيح الدكتوبرة/ برانيا عبد الجواد نعمان العريبي  مدبرس الترميم  كلية اآلثابر جامعة القاهرة   .و

 

افقة على انتداب السيد الدكتوبر/ ابراهيم قديس كتاب السيد الدكتوبر/ أحمد سعيد عثمان برئيس مجلس قسم اآلث .6 ابر بشأن المو

مدبرس اللغة القبطية بقسم اآلثابر المصرية كلية اآلثابر جامعة سوهاج لتدبريس مقربرات بشعبة اآلثابر المصرية  -ابراهيم ساويرس  

 . 0202/0202القديمة بقسم الثابر خالل الفصلين للعام الجامعى 

 القرابر :

افق مجلس الكلية  . و
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 رؤية الكلية :

تتطل  الكلية إلى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية 

بأساتذتها  وتصل بين سظائرما معتمدة تحتل مكاسة مرموقة

مستوى المسا سة محليأ و اقليميإا من خالل  وخري يها إلى

برامج دراسية متميزة  ى مرحلتى الليساسس والدراسات 

 .  العليا تسهم  ى الرقى و التسمية المستدامة للم تم 

افقة مجلس القسم  .7 على  0/9/0202كتاب السيدة أ.د/ عبير قاسم برئيس مجلس قسم اآلثابر والدبراسات اليونانية والرومانية  بمو

افقة زوجها بمقاطعة تجديد الطلب المقدم من السيدة/ نانيس عبدالعظيم الجيابر   على  االجازة الخاصة بدون مرتب لمر

 من سادس للعام ال بكندا  –بريتيش كولومبيا 
ً
 . 32/9/0200وحتى  2/22/0202اعتبابرا

 القرابر :

افق مجلس الكلية .  و

 

 : موضوعات شئون الطالب  :
ً
 خامسا

 
بشأن آليات تطوير الكتاب الجامعى من صوبرته الوبرقة الى الصوبرة االلكترونية  0202( لسنة 32قرابر  مجلس الجامعة برقم ) .2

 بجميع كليات  ومعاهد الجامعة .

 القرابر :

 أح
ً
 و تشكيل لجنة لعمل المالحظات واالستفسابرات عن القرابر  من كل من :  يط مجلس الكلية علما

 برئيس مجلس قسم التابريخ السيد أ.د/ ابراهيم محمد على مرجونة  -

 الستاذ المساعد المتفرغ بقسم االجتماع السيد الدكتوبر/ حمدى على أحمد على -

 

قسم اللغة االنجليزية بالكلية بشأن مقترح مشروع الترجمة لطالب الفرقة الرابعة  كتاب السيدة أ.د/  ايمان المليجى برئيس مجلس .0

تحت اشراف الدكتوبرة/ ايمان عالم مدبرس اللغويات والترجمة  0202/0202بقسم اللغة االنجليزية في الفصل الدبراس ى الثانى 

 بالقسم .

 القرابر :

افق مجلس الكلية ويرفع المر للسيد   برئيس الجامعة . الستاذ الدكتوبر /و

 

كتاب السيدة أ.د/  ايمان المليجى برئيس مجلس قسم اللغة االنجليزية بالكلية بشأن أسما  المشتركين بفريق الترجمة بالكلية  .3

تحت اشراف د. ايمان عالم و أ.د/ ايمان المليجى ومقترح تسليم الطالب افادة باشتراكهم في الفريق وتدبريبهم بالقسم عقب االن ها  

 . 0200اية في نه

 القرابر :
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 رسالة الكلية :

إ و إقليميزا اسزتساداإ إلزى معزايير ل اآلداب والعلزوم ابسسزاسية تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترقى إلى مستوى التميزز واببزداف  زج م زا  زى سزوا العمزل محليزا

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

، و تلبية احتيا زات الم تمز   م وسائل تعليمية حديثة ،و متابعة الخري ين، و إتاحة الفرصة لها لمتابعة ال ديد من العلوم و المعارف و الخبراتو طالبها ، و استخدا

ج اون و التقززويم الززذاتحززل مالزكالت  ، و بسززاخ الالخصززية المصززرية و تسميزة قززيم اوستمززاخ و المززواطسين مزن خززالل إ ززراخات تتسززم باوسزتقاللية و التعزز جالمسزاممة  زز،و

 والمستمر .
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تتطل  الكلية إلى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية 

بأساتذتها  وتصل بين سظائرما معتمدة تحتل مكاسة مرموقة

مستوى المسا سة محليأ و اقليميإا من خالل  وخري يها إلى
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افق مجلس الكلية ويرفع المر للسيد   الستاذ الدكتوبر / برئيس الجامعة .و

 

 -موضوعات لجنة شئون التعليم والطالب :
 : التصديق على محضر الجلسة السابقة :

ً
 أوال

 القرابر  : تم التصديق 

 .القرابر :
ً
 أحيط مجلس الكلية علما

 : موضوعات وحدات الجودة 
ً
 والقياس والتقويم  : -  MIS   -ثانيا

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

 : يرفع املحضر ملجلس الكلية. MISفيما يتعلق بوحدة  .0

 فيما يتعلق بوحدة القياس والتقويم :  .6

 تمت المراجعة مع الكنتروالت وتم  عادة تصحيح بعض االستمابرات التي لم تصحح من قبل.  .3.2

تطالأأأب الوحأأأدة القسأأأام العلميأأأة بتقأأأديم  حصأأأائية بأعأأأداد الطأأأالب الأأأذين سأأأيؤدون دوبر سأأأبتمبر، وذلأأأى لتجهيأأأز مأأأا  .3.0

 يلزم من استمابرات تصحيح الكتروني.

وفأأأأي  0202تطالأأأب الوحأأأأدة جميأأأع الكنتأأأأروالت باسأأأتخدام مأأأأا تبقأأأى لأأأأدرهم مأأأن اسأأأأتمابرات التصأأأحيح للأأأأدوبرالول مأأأايو  .3.3

 للوحدة وعدم اللجو  للتصوير.حالة العجز يجب الرجوع 

 تؤكد الوحدة على ضروبرة الصيانة الدوبرية لألجهزة حتى يتم انجاز التصحيح في أسرع وقت. .3.4

 القرابر :

. 
ً
 أحيط مجلس الكلية علما

 

ا: قبول الطالب الُجدد بالقسام العلمية للكلية:
ً
 ثالث

بشأأأأن شأأرو  قبأأول الطأأالب للعأأام الجأأأامعي  2/8/0202ة بتأأابريخ الموضأأوع: كتأأاب مجلأأس قسأأم اللغأأأة اإلنجليزيأأة بجلسأأته الُمنعقأأد .4

 على النحو اآلتي: 0202/0200

 أوال: شرو  قبول طالب أولى:

 طالبا في دبرجة اللغة اإلنجليزية بالثانوية العامة 352يقبل القسم بحد أقص ى أعلى  -2

 الثانوية العامةطالبا انتظام العلى في دبرجة اللغة اإلنجليزية ب 322يقبل القسم عدد  -0

 طالبا انتساب موجه وفئات دبرجة اللغة اإلنجليزية بالثانوية العامة 32يقبل القسم  -3

 طالبا انتساب عادي مؤهالت عليا 02يقبل القسم  -4

افق مجلس الكلية .القرابر :  و
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 ثانيا: شر  القبول بشعبة اللغة: 

 النجاح في مادة اللغويات بالفرقة الولى

ذا الشر  في ميثاق الدخول العام الماض ي وحيث  نه لم يرسب سوى سبعة طالب فسنبدأ بهم شعبة الدب مع كل تم اإلعالن عن ه

 من يتقدم لها والباقين لإلعادة:

 معظمهم اختابر الشعبة ولم يضطر لدخولها. مائة وثالثين طالبا 02-02ملحوية: في نفس الظروف بل  عدد شعبة الدب في 

افقأأأأت اللجنأأأأة، بشأأأأر  الحصأأأأول علأأأأى دبرجأأأأة  املحأأأأولينيقبأأأأل  مأأأأع التأكيأأأأد علأأأأى أن القسأأأأم ال يقبأأأأل الطأأأأالب المفصأأأأولين و  القأأأأرابر: و

 .القبول بالقسم فس السنه التى حصل ف ها على الثانوية العامة 

 القرابر :

افق مجلس الكلية .  و

  تقسأيم طأأالب الفرقأة الثانيأأة القأأائم بعمأل برئأأيس قسأم اآلثأأابر بشأأن شأأرو  -الموضأوع: كتأأاب السأيد الأأدكتوبر/ أحمأد سأأعيد عثمأان .9

 لأأى شأأأعبتي اآلثأأابر المصأأرية واإلسأأأالمية رأأي نفسأأها الشأأأرو  والقواعأأد التأأي كانأأأت مطبقأأة فأأي السأأأنوات  0202/0200للعأأام الجأأامعي 

السأأابقة، ويتأأأولى القأأأائم بعمأأأل برئأأأيس قسأأأم اآلثأأأابر تطبيأأأق هأأذه الشأأأرو  والقواعأأأد واإلشأأأراف علأأأى تقسأأأيم الطأأأالب، كمأأأا أن شأأأرو  

طبيعأأأة الدبراسأأأة علأأأى أن  بالقسأأأم رأأأي أيًضأأأا نفأأأس الشأأأرو  والقواعأأأد المطبقأأأة فأأأي السأأأنوات السأأأابقة، كمأأأا يؤكأأأد سأأأيادتهالقبأأأول 

ا بعأدم قبولأه لهأؤال  الطأالب لاللتحأاق 
ً
بالقسم غير مناسبة لطالب الدمج والمكفوفين، وري من القواعد التي حددها القسم ُمسأبق

 بقسم اآلثابر.

افقت اللجنة.  القرابر: و

 ابر :القر 

افق مجلس الكلية .  و

القأأأأائم بعمأأأأأل برئأأأأيس قسأأأأأم اآلثأأأأابر بشأأأأأأن تشأأأأكيل لجنأأأأأة تشأأأأعيب الطأأأأأالب  -الموضأأأأوع: كتأأأأاب السأأأأأيد الأأأأدكتوبر/ أحمأأأأأد سأأأأعيد عثمأأأأأان .3

 بالفرقة الثانية  لى شعبتي اآلثابر المصرية القديمة، واآلثابر اإلسالمية، ورى على النحو التالي:

 برئيًسا أ.م.د/ منى السيد عثمان                 (1)

 د/ عبد الباسط برياض محمد            عضًوا (0)

 د/ صابر محمد صادق                    عضًوا  (6)

وذلى تحت  شراف أ.م.د/ أحمدسعيدعثمان القائم بعمل برئيس مجلس القسأم، وقأد تأم االتفأاق علأى أن يكأون التقأديم  ليكترونًيأا 

لكأأأأل شأأأأعبة بعأأأأد هأأأأذا التأأأأابريخ، ويفأأأأتح بأأأأاب  %52ة المبدئيأأأأة بنسأأأأبة ، وتعلأأأأن التيجأأأأ25/22/0202 لأأأأى 2/22/0202خأأأأالل الفتأأأأرة مأأأأن 

، بحيأأأأأث ال تزيأأأأأد النسأأأأأبة 05/22/0202 لأأأأأى  02/22/0202فأأأأأي الفتأأأأأرة مأأأأأن  %22التحويأأأأأل للطأأأأأالب  ليكترونًيأأأأأا بأأأأأين الشأأأأأعبتين بنسأأأأأبة 

 -.د/ أحمأأأأد سأأأعيد عثمأأأأانكمأأأا هأأأأو مطبأأأق فأأأأي السأأأنوات السأأأأابقة، علأأأى أن يأأأأتم تسأأأليم أ.م %62 لأأأأى  %42النهائيأأأة بأأأين الشأأأأعبتين عأأأن 

 .0202القائم بعمل برئيس مجلس القسم القائمة النهائية قبل نهاية أكتوبر 

افقت اللجنة.  القرابر: و
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افق مجلس الكلية . القرابر :  و
 

 

افيأأأأأأأأأأأأا بجلسأأأأأأأأأأأأته المنعقأأأأأأأأأأأأدة بتأأأأأأأأأأأأابريخ  .3 حأأأأأأأأأأأأاق بالشأأأأأأأأأأأأرو  السأأأأأأأأأأأأابق تبشأأأأأأأأأأأأأن االل 5/9/0202الموضأأأأأأأأأأأأوع: كتأأأأأأأأأأأأاب مجلأأأأأأأأأأأأس قسأأأأأأأأأأأأم الجغر

افيأأأأأأأأأأأأأأأأة، ونظأأأأأأأأأأأأأأأأًرا للصأأأأأأأأأأأأأأأأأبغة العمليأأأأأأأأأأأأأأأأة لشأأأأأأأأأأأأأأأأعبة المسأأأأأأأأأأأأأأأأأاحة  عالنهأأأأأأأأأأأأأأأأا لإللتحأأأأأأأأأأأأأأأأاق بشأأأأأأأأأأأأأأأأأعب ة المسأأأأأأأأأأأأأأأأاحة ونظأأأأأأأأأأأأأأأأم المعلومأأأأأأأأأأأأأأأأأات الجغر

والخأأأأأأأأأأرائط والتأأأأأأأأأأي تتطلأأأأأأأأأأب اإللتأأأأأأأأأأزام بالحضأأأأأأأأأأأوبر فأأأأأأأأأأي الأأأأأأأأأأدبروس المقأأأأأأأأأأربرة ، ولمأأأأأأأأأأا كأأأأأأأأأأأان هنأأأأأأأأأأاك بعأأأأأأأأأأض الطأأأأأأأأأأالب المنتسأأأأأأأأأأبين الأأأأأأأأأأأذين 

م الطالأأأأأأأب المنتسأأأأأأأب ) تقأأأأأأأدير جيأأأأأأأد ( ممأأأأأأأا يجأأأأأأأب معأأأأأأأه أن يكأأأأأأأون الطالأأأأأأأب منتظًمأأأأأأأا ، وعليأأأأأأأه يأأأأأأأتم  لأأأأأأأزا %65يحصأأأأأأألون علأأأأأأأى نسأأأأأأأبة 

الأأأأأأأأأذي ينطبأأأأأأأأأق عليأأأأأأأأأأه الشأأأأأأأأأرو  فأأأأأأأأأأي حالأأأأأأأأأة قبولأأأأأأأأأأه لإللتحأأأأأأأأأاق بالشأأأأأأأأأعبة أن يقأأأأأأأأأأوم بالتحويأأأأأأأأأل مأأأأأأأأأأن  نتسأأأأأأأأأاب  لأأأأأأأأأأى  نتظأأأأأأأأأام ويسأأأأأأأأأأتثنى 

بعأأأأأأأأأض طأأأأأأأأأأالب االنتسأأأأأأأأأاب الموجأأأأأأأأأأه ) املحولأأأأأأأأأأون مأأأأأأأأأن جامعأأأأأأأأأأات أخأأأأأأأأأأرى ( والتأأأأأأأأأي تمنأأأأأأأأأأع لأأأأأأأأأوائح الكليأأأأأأأأأأة تحأأأأأأأأأأويلهم مأأأأأأأأأن  نتسأأأأأأأأأأاب  لأأأأأأأأأأى 

عادلأأأأأأأأأأأأأة لتقأأأأأأأأأأأأدير جيأأأأأأأأأأأأًد لاللتحأأأأأأأأأأأأاق بشأأأأأأأأأأأأعبة المسأأأأأأأأأأأأاحة ونظأأأأأأأأأأأأم المعلومأأأأأأأأأأأأأات  نتظأأأأأأأأأأأأام برغأأأأأأأأأأأأم حصأأأأأأأأأأأأولهم علأأأأأأأأأأأأى النسأأأأأأأأأأأأبة المئويأأأأأأأأأأأأة الم

افية في حالة قبولهم واجتيازهم االختبابرات المعلنه من قبل.  الجغر

افقت اللجنة.           القرابر: و

افق مجلس الكلية .القرابر :  و

افيأأأأأأأأأأأا بجلسأأأأأأأأأأأته المنعقأأأأأأأأأأدة بتأأأأأأأأأأأابريخ  .8 افقأأأأأأأأأأأة ع 5/9/0202الموضأأأأأأأأأأوع: كتأأأأأأأأأأأاب مجلأأأأأأأأأأأس قسأأأأأأأأأأأم الجغر تحديأأأأأأأأأأأد موعأأأأأأأأأأأد  لأأأأأأأأأأأىبشأأأأأأأأأأأأن المو

افيأأأأأأأأأأأأة افأأأأأأأأأأأأق  تقأأأأأأأأأأأأديم الطأأأأأأأأأأأأالب لشأأأأأأأأأأأأعبة المسأأأأأأأأأأأأاحة ونظأأأأأأأأأأأأأم المعلومأأأأأأأأأأأأات الجغر وحتأأأأأأأأأأأأأى  0202سأأأأأأأأأأأأبتمبر  25بأأأأأأأأأأأأدً  مأأأأأأأأأأأأأن البرععأأأأأأأأأأأأا  المو

افق   .0202سبتمبر  03الخميس المو

افقت اللجنة.  القرابر: و

 القرابر :

افق مجلس الكلية .  و

 

افقأأأة علأأأى شأأأرو  القبأأأول بقسأأأم التأأأابريخ  2/9/0202الموضأأأوع: كتأأأاب مجلأأأس قسأأأم التأأأابريخ بجلسأأأته المنعقأأأدة بتأأأابريخ  .5 بشأأأأن المو

 ، وري على النحو التالي:0202/0200للعام الجامعي 

a. . يقبل القسم طالب الدعي والعلمي، دون قيد أوشر 

b. .يقبل القسم  لى الحد القص ى المسموح به لكل قسم 

c.  يأة لألدعأي، دابرسأ ي التأابريخ، ومجمأوع الثانويأة فأي حالأة المفاضألة بأين الطأالب المقبأولين للوصأول  لأى الحأد القصأ ى تكأون الولو

 العامة.
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 رسالة الكلية :

إ و إقليميزا اسزتساداإ إلزى معزايير ل اآلداب والعلزوم ابسسزاسية تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترقى إلى مستوى التميزز واببزداف  زج م زا  زى سزوا العمزل محليزا

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

، و تلبية احتيا زات الم تمز   م وسائل تعليمية حديثة ،و متابعة الخري ين، و إتاحة الفرصة لها لمتابعة ال ديد من العلوم و المعارف و الخبراتو طالبها ، و استخدا

ج اون و التقززويم الززذاتحززل مالزكالت  ، و بسززاخ الالخصززية المصززرية و تسميزة قززيم اوستمززاخ و المززواطسين مزن خززالل إ ززراخات تتسززم باوسزتقاللية و التعزز جالمسزاممة  زز،و

 والمستمر .
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 رؤية الكلية :

تتطل  الكلية إلى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية 

بأساتذتها  وتصل بين سظائرما معتمدة تحتل مكاسة مرموقة

مستوى المسا سة محليأ و اقليميإا من خالل  وخري يها إلى

برامج دراسية متميزة  ى مرحلتى الليساسس والدراسات 

 .  العليا تسهم  ى الرقى و التسمية المستدامة للم تم 

d. .ليس هناك قيد أو شر  لدخول القسم 

 القرابر :

افق مجلس الكلية .  و

 

افقأأأة  0/9/0202الموضأأوع: كتأأأاب مجلأأأس قسأأأم اآلثأأابر والدبراسأأأات اليونانيأأأة والرومانيأأأة بجلسأأته المنعقأأأدة بتأأأابريخ  .11 بشأأأأن المو

افقأأة عل هأأا  علأأى أنأأه ال يوجأأد شأأرو  لاللتحأأاق بالقسأأم، والتأكيأأد علأأى شأأرو  القبأأول بشأأعبة الدبراسأأات الوبروبيأأة والتأأي تمأأت المو

 واعتمادها بمجلس القسم ولجنة شؤون التعليم والطالب ومجلس الكلية لشهر يوليو.

افقت اللجنة.  القرابر : و

 القرابر :

افق مجلس الكلية .  و

 

افقأأأأأة علأأأأأى أنأأأأأه ال توجأأأأأد  8/9/0202بتأأأأأابريخ الموضأأأأأوع: كتأأأأأاب مجلأأأأأس قسأأأأأم اللغأأأأأات الشأأأأأرقية بجلسأأأأأته المنعقأأأأأدة  .11 بشأأأأأأن المو

 شرو  لقبول الطالب الجدد سوى عدم قبول الطالب المكفوفين، والعدد الُمقربر لكل قسم علمي.

افقت اللجنة.  القرابر: و

 القرابر :

افق مجلس الكلية .  و

 

افقأأأة علأأأى تشأأأعيب الفرقأأأة بشأأأأن  8/9/0202الموضأأأوع: كتأأأاب مجلأأأس قسأأأم اللغأأأات الشأأأرقية بجلسأأأته المنعقأأأدة بتأأأابريخ  .10 المو

وتكأأون الولويأأة ملجمأأأوع   %42وال تقأأل فأأي الشأأعبة الخأأأرى عأأن   %62الثانيأأة علأأى أال تتعأأدى نسأأبة القبأأأول فأأي  حأأدى الشأأعبتين عأأأن 

 الطالب في الفرقة ثم النظر لمادة التخصص.

افقت اللجنة.  القرابر: و

 القرابر :

افق مجلس الكلية .  و

 

 :اإلنجليزية برابًعا: موضوعات قسم اللغة
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 رسالة الكلية :

إ و إقليميزا اسزتساداإ إلزى معزايير ل اآلداب والعلزوم ابسسزاسية تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترقى إلى مستوى التميزز واببزداف  زج م زا  زى سزوا العمزل محليزا

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

، و تلبية احتيا زات الم تمز   م وسائل تعليمية حديثة ،و متابعة الخري ين، و إتاحة الفرصة لها لمتابعة ال ديد من العلوم و المعارف و الخبراتو طالبها ، و استخدا

ج اون و التقززويم الززذاتحززل مالزكالت  ، و بسززاخ الالخصززية المصززرية و تسميزة قززيم اوستمززاخ و المززواطسين مزن خززالل إ ززراخات تتسززم باوسزتقاللية و التعزز جالمسزاممة  زز،و

 والمستمر .
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 رؤية الكلية :

تتطل  الكلية إلى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية 

بأساتذتها  وتصل بين سظائرما معتمدة تحتل مكاسة مرموقة

مستوى المسا سة محليأ و اقليميإا من خالل  وخري يها إلى

برامج دراسية متميزة  ى مرحلتى الليساسس والدراسات 

 .  العليا تسهم  ى الرقى و التسمية المستدامة للم تم 

الموضأأأأأأأأأوع: قائمأأأأأأأأأة أسأأأأأأأأأما  الطأأأأأأأأأالب المشأأأأأأأأأتركين بفريأأأأأأأأأق الترجمأأأأأأأأأة بالكليأأأأأأأأأة تحأأأأأأأأأت  شأأأأأأأأأراف د.  يمأأأأأأأأأان عأأأأأأأأأالم و يمأأأأأأأأأان المليجأأأأأأأأأي  .16

سأأأأأأأأأأأيقوم الفريأأأأأأأأأأأأق  0200ومقتأأأأأأأأأأأرح تسأأأأأأأأأأأليم الطأأأأأأأأأأأالب  فأأأأأأأأأأأادة باشأأأأأأأأأأأتراكهم فأأأأأأأأأأأي الفريأأأأأأأأأأأق وتأأأأأأأأأأأدبريبهم بالقسأأأأأأأأأأأم عقأأأأأأأأأأأب االن هأأأأأأأأأأأا  فأأأأأأأأأأأي نهايأأأأأأأأأأأة 

اتها علأأأأأأأأأأى ترجمأأأأأأأأأأة أسأأأأأأأأأأما  أقسأأأأأأأأأأام وشأأأأأأأأأأعب مقأأأأأأأأأأربرات الكليأأأأأأأأأأة التأأأأأأأأأأي تمأأأأأأأأأأت بمراجعأأأأأأأأأأة شأأأأأأأأأأهادات وتقأأأأأأأأأأديرات البرعأأأأأأأأأأع سأأأأأأأأأأنوات بمضأأأأأأأأأأاه

ولأأأأأأأأأأم تأأأأأأأأأأتم ترجم هأأأأأأأأأأا بعأأأأأأأأأأد. كمأأأأأأأأأأا سأأأأأأأأأأتتم  0226وأيضأأأأأأأأأأا ترجمأأأأأأأأأأة القسأأأأأأأأأأام والشأأأأأأأأأأعب والمأأأأأأأأأأواد التأأأأأأأأأأي أدخلأأأأأأأأأأت فأأأأأأأأأأي  0225ترجم هأأأأأأأأأأا فأأأأأأأأأأي 

مراجعأأأأأأأة ترجمأأأأأأأة كتأأأأأأأاب "خطأأأأأأأوات نجاحأأأأأأأى كمتأأأأأأأرجم حأأأأأأأر" والتأأأأأأأي أنجزهأأأأأأأا طأأأأأأأالب الفرقأأأأأأأة الرابعأأأأأأأة شأأأأأأأعبة اللغأأأأأأأة والترجمأأأأأأأة تحأأأأأأأت 

راف د.  يمأأأأأأأأأأأأأان عأأأأأأأأأأأأأالم مأأأأأأأأأأأأأدبرس اللغويأأأأأأأأأأأأأات والترجمأأأأأأأأأأأأأة بالقسأأأأأأأأأأأأأم مأأأأأأأأأأأأأن خأأأأأأأأأأأأأالل تأأأأأأأأأأأأأدبريس مقأأأأأأأأأأأأأربري نظريأأأأأأأأأأأأأات الترجمأأأأأأأأأأأأأة ومشأأأأأأأأأأأأأروع  شأأأأأأأأأأأأأ

 الترجمة.  

 القرابر: أحيطت اللجنة علًما.         

 القرابر :

 أحيط مجلس الكلية علما.

زيع المقربرات الذي تم بشأن تعديل تو  2/9/0202الموضوع: كتاب مجلس قسم اللغة اإلنجليزية بجلسته الُمنعقدة بتابريخ  .14

 تسليمه في يوليو فيقوم أ.م.د. ناجي برشوان بتدبريس التالي:

 ساعة 23أدب:  4أدب  وشعر برومانس ي  3: 28أدب  وشعر ق  0: 26فصل أول: شعر ق 

 ساعات 9لغة:  4أدب ومختابرات أدبية  4وشعر فكتوبري وحديث  2فصل ثان: شعر

افقت اللجنة.  القرابر: و

 القرابر :

افق مجلس  الكلية . و

 

 الموضوع: كتاب القسم بشأن تسليم اآلتي: .19

a.  قوائم الطالب والمقربرات المتحان سبتمبر لشؤون الطالب و تشكيل وضع السئلة والتصحيح سبتمبر 

b.  بفصليه 0200-0202توزيع المقربرات للعام الجامعي 

c.   خطابات االنتداب 

d.   من قبل الطالب مشروع ترجمة الكتاب ومرفق الكتاب الصلي ومحاولة ترجمته 

e.   تشكيل فريق الترجمة وقائمة الطالب المشتركين لمراجعة الشهادات وتقديرات السنوات البرععة 

f.   بفصليه. 0200-0202توصيف المقربرات للعام الجامعي 

g.  لجنة مراجعة الكتاب اإللكتروني 
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 رسالة الكلية :

إ و إقليميزا اسزتساداإ إلزى معزايير ل اآلداب والعلزوم ابسسزاسية تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترقى إلى مستوى التميزز واببزداف  زج م زا  زى سزوا العمزل محليزا

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

، و تلبية احتيا زات الم تمز   م وسائل تعليمية حديثة ،و متابعة الخري ين، و إتاحة الفرصة لها لمتابعة ال ديد من العلوم و المعارف و الخبراتو طالبها ، و استخدا

ج اون و التقززويم الززذاتحززل مالزكالت  ، و بسززاخ الالخصززية المصززرية و تسميزة قززيم اوستمززاخ و المززواطسين مزن خززالل إ ززراخات تتسززم باوسزتقاللية و التعزز جالمسزاممة  زز،و

 والمستمر .
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 رؤية الكلية :

تتطل  الكلية إلى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية 

بأساتذتها  وتصل بين سظائرما معتمدة تحتل مكاسة مرموقة

مستوى المسا سة محليأ و اقليميإا من خالل  وخري يها إلى

برامج دراسية متميزة  ى مرحلتى الليساسس والدراسات 

 .  العليا تسهم  ى الرقى و التسمية المستدامة للم تم 

h.  لجنة الدعم الطالعي 

i.  شرو  قبول الطالب بالفرقة الولى قسم اللغة اإلنجليزية 

 .شرو  قبول الطالب بشعبة اللغة والترجمة بالفرقة الثانية قسم اللغة اإلنجليزية.6.22

 القرابر: أحيطت اللجنة علًما.

 القرابر :

 أحيط مجلس الكلية علما.

 :خامًسا: موضوعات قسم التابريخ

 هأأت اليأأه الكليأأة فأأى هأأذا بشأأأن اإلحاطأأة بأأأبرز مأأا ان 2/9/0202الموضأأوع: كتأأاب مجلأأس قسأأم التأأابريخ بجلسأأته المنعقأأدة بتأأابريخ  .13

 الشأن وينتظر القسم القواعد والضوابط النهائية الوابردة من الجامعة بعد عملية التحويل.

 القرابر: أحيطت اللجنة علًما.

 القرابر :

 أحيط مجلس الكلية علما.

 

افقأأأأة علأأأأى تكليأأأأف ال 2/9/0202الموضأأأأوع: كتأأأأاب مجلأأأأس قسأأأأم التأأأأابريخ بجلسأأأأته المنعقأأأأدة بتأأأأابريخ  .13 هيئأأأأة المعاونأأأأة بشأأأأأن المو

ومدبرسأأأأأ ى المأأأأأأادة  والجمعيأأأأأأة التابريخيأأأأأة بعمأأأأأأل حمأأأأأأالت توعيأأأأأأة لأأأأأدوبر القسأأأأأأم واهميتأأأأأأه ومجأأأأأأاالت العمأأأأأل ويخاطأأأأأأب السأأأأأأادة الأأأأأأزمال  

 لالستعداد الستقبال طالبهم واعداد خططهم الدبراسية لهذا العام.

 القرابر: أحيطت اللجنة علًما.

 القرابر :

 أحيط مجلس الكلية علما.

 

افقأأأأأة علأأأأأى تكليأأأأأف د/ أمأأأأأل حلقهأأأأأا  2/9/0202جلأأأأأس قسأأأأأم التأأأأأابريخ بجلسأأأأأته المنعقأأأأأدة بتأأأأأابريخ الموضأأأأأوع: كتأأأأأاب م .18 بشأأأأأأن المو

 لتجميع العب  التدبريس ي من السادة الزمال  بالقسم والهيئة المعاونة وفقا للقواعد والضوابط المعمول بها سابقا.

 القرابر: أحيطت اللجنة علًما.

 القرابر :

 أحيط مجلس الكلية علما.
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 رسالة الكلية :

إ و إقليميزا اسزتساداإ إلزى معزايير ل اآلداب والعلزوم ابسسزاسية تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترقى إلى مستوى التميزز واببزداف  زج م زا  زى سزوا العمزل محليزا

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

، و تلبية احتيا زات الم تمز   م وسائل تعليمية حديثة ،و متابعة الخري ين، و إتاحة الفرصة لها لمتابعة ال ديد من العلوم و المعارف و الخبراتو طالبها ، و استخدا

ج اون و التقززويم الززذاتحززل مالزكالت  ، و بسززاخ الالخصززية المصززرية و تسميزة قززيم اوستمززاخ و المززواطسين مزن خززالل إ ززراخات تتسززم باوسزتقاللية و التعزز جالمسزاممة  زز،و

 والمستمر .
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 رؤية الكلية :

تتطل  الكلية إلى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية 

بأساتذتها  وتصل بين سظائرما معتمدة تحتل مكاسة مرموقة

مستوى المسا سة محليأ و اقليميإا من خالل  وخري يها إلى

برامج دراسية متميزة  ى مرحلتى الليساسس والدراسات 

 .  العليا تسهم  ى الرقى و التسمية المستدامة للم تم 

افقأأة علأأأى مقتأأرح أ.م.د/ تيسأأأير شأأأادى  2/9/0202ع: كتأأأاب مجلأأس قسأأأم التأأابريخ بجلسأأأته المنعقأأأدة بتأأابريخ الموضأأو  .15 بشأأأأن المو

بضأأأروبرة تأأأدبريس مقأأأأربر تأأأابريخ الجأأأأيش المصأأأرى عبأأأأر العصأأأوبر كمطلأأأأب جامعأأأة علأأأى كأأأأل أقسأأأام الكليأأأأة لتعزيأأأز الهويأأأأة واإلنتمأأأا  لأأأأدى 

 لمصر عبر العصوبر. الطالب و براز الدوبر الوطنى للجيش المصرى كدبرع واقى

افقت اللجنة، ويرفع المر للعرض على مجلس الكلية.  القرابر: و

 القرابر :

افق مجلس الكلية.  و

افيا:  سادًسا: موضوعات قسم الجغر

افيا بجلسته المنعقدة بتابريخ  .01 افقة على تشكيل كونترول دوبر  5/9/0202الموضوع: كتاب مجلس قسم الجغر بشأن المو

 شكيل على النحو التالي:سبتمبر على أن يكون الت

 أ.د/ محمد عوض السمني                   برئيًسا

 أ.د/ ياسر أحمد السيد                     عضًوا

 د/ شهيناز محمد الجمال                  عضًوا

افقت اللجنة.  القرابر: و

 القرابر :

افق مجلس الكلية.  و

 

افيا بجلسته المنع .01 افقة على تشكيل لجنة إلعداد  5/9/0202قدة بتابريخ الموضوع: كتاب مجلس قسم الجغر بشأن المو

 على النحو التالي:0202/0200الجدول للعام الجامعي 

 د/ حسام الدين حمدي مازن          برئيًسا

 أ/ أحمد حسن جالل                    عضًوا

افقت اللجنة.  القرابر: و

 القرابر :

افق مجلس الكلية.  و
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، و تلبية احتيا زات الم تمز   م وسائل تعليمية حديثة ،و متابعة الخري ين، و إتاحة الفرصة لها لمتابعة ال ديد من العلوم و المعارف و الخبراتو طالبها ، و استخدا
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 رؤية الكلية :

تتطل  الكلية إلى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية 

بأساتذتها  وتصل بين سظائرما معتمدة تحتل مكاسة مرموقة

مستوى المسا سة محليأ و اقليميإا من خالل  وخري يها إلى

برامج دراسية متميزة  ى مرحلتى الليساسس والدراسات 

 .  العليا تسهم  ى الرقى و التسمية المستدامة للم تم 

افيا بجلسته المنعقدة بتابريخ الموضوع: كتاب مجلس ق .00 افقة على ترشيح السيد الدكتوبر/  5/9/0202سم الجغر بشأن المو

ا للتعليم اإللكتروني.
ً
 محمد عبده بدبر الدين منسق

افقت اللجنة.  القرابر: و

 القرابر :

افق مجلس الكلية.  و

 

افيا بجلسته المنعقدة بتابريخ  .06 ا 5/9/0202الموضوع: كتاب مجلس قسم الجغر فقة على تشكيل لجنة فحص بشأن المو

 الكتاب الجامعي على أن تتكون على النحو التالي:

 أ.د/ ياسر أحمد السيد

 أ.د/ عال  عزت شلبي

افقت اللجنة.  القرابر: و

 القرابر :

افق مجلس الكلية.  و

افيا بجلسته المنعقدة بتابريخ  .04 افقة على املخطط الزمني ا 5/9/0202الموضوع: كتاب مجلس قسم الجغر لُمقترح بشأن المو

 .0202/0200للمشروع التطبيقي للعام الجامعي 

افقت اللجنة.  القرابر: و

 القرابر :

افق مجلس الكلية.  و

افيا بجلسته المنعقدة بتابريخ  .09 افقة على  5/9/0202الموضوع: كتاب مجلس قسم الجغر انتداب الدكتوبرة/فيروز بشأن المو

افيا أحمد عبدالمالى المدبرس بكلية الزبراعة جامعة دمنهوبر لتد بريس مقربر مبادئ علم االقتصاد  للفرقة الثالثة قسم الجغر

 .0202بالفصل الدبراس ى الول 

 القرابر :

افق مجلس الكلية.  و

 :سابًعا: موضوعات قسم اآلثابر والدبراسات اليونانية والرومانية
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لقدرات العلمية و البحثية ألساتذتها ال ودة التعليمية و البحثية ، و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التكسولو ية ، و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و ا

، و تلبية احتيا زات الم تمز   م وسائل تعليمية حديثة ،و متابعة الخري ين، و إتاحة الفرصة لها لمتابعة ال ديد من العلوم و المعارف و الخبراتو طالبها ، و استخدا
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 رؤية الكلية :

تتطل  الكلية إلى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية 

بأساتذتها  وتصل بين سظائرما معتمدة تحتل مكاسة مرموقة

مستوى المسا سة محليأ و اقليميإا من خالل  وخري يها إلى

برامج دراسية متميزة  ى مرحلتى الليساسس والدراسات 

 .  العليا تسهم  ى الرقى و التسمية المستدامة للم تم 

افقأأأة  0/9/0202كتأأأاب مجلأأس قسأأأم اآلثأأأابر والدبراسأأات اليونانيأأأة والرومانيأأة بجلسأأأته المنعقأأأدة بتأأابريخ : الموضأأوع .03 بشأأأأن المو

علأأأى تكليأأأف الهيئأأأة المعاونأأأة بعمأأأل حمأأأالت توعيأأأة لأأأدوبر القسأأأم ومجأأأاالت العمأأأل و االسأأأتعداد السأأأتقبال طالبهأأأم و عأأأداد خططهأأأم 

 الدبراسية لهذا العام.

 القرابر: أحيطت اللجنة علًما.

 القرابر :

.
ً
 أحيط مجلس الكلية علما

 

بشأأأأأأن  4/9/0202يونانيأأأأة والرومانيأأأأة الطأأأأأابرئ بجلسأأأأته المنعقأأأأدة بتأأأأابريخ الموضأأأأوع: كتأأأأاب مجلأأأأس قسأأأأم اآلثأأأأأابر والدبراسأأأأات ال .03

 اعتماد لوائح قسم اآلثابر والدبراسات اليونانية والرومانية مرحلة الليسانس:

 الئحة برنامج اآلثابر اليونانية والرومانية. (1)

 الئحة برنامج الترميم. (0)

 الئحة برنامج "  برشاد أثري"    )برنامج مميز( (6)

 ) برنامج مميز ( ثرية لومات الالئحة نظم المع (4)

 القرابر :

افق مجلس الكلية.  و

 
ً
 :االجتماع ا: موضوعات قسم ثامن

افقأأة علأأى  8/9/0202والممتأأد الأأى   0202 /5/9بجلسأأته المنعقأأدة بتأأابريخ  االجتمأأاع كتأأاب مجلأأس قسأأم : الموضأوع .08 بشأأأن المو

 .0202/0202توزيع مقربرات الفصل الدبراس ى الول للعام الجامعى 

 رابر :الق

افق مجلس الكلية.  و

افقأأة علأأى  8/9/0202والممتأأد الأأى   0202 /5/9بجلسأأته المنعقأأدة بتأأابريخ  االجتمأأاع كتأأاب مجلأأس قسأأم : الموضأوع .05 بشأأأن المو

 تشكيل كنترول دوبر سبتمبر للفرقة الرابعة .

افق مجلس الكلية .القرابر :  و
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، و تلبية احتيا زات الم تمز   م وسائل تعليمية حديثة ،و متابعة الخري ين، و إتاحة الفرصة لها لمتابعة ال ديد من العلوم و المعارف و الخبراتو طالبها ، و استخدا
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 رؤية الكلية :

تتطل  الكلية إلى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية 

بأساتذتها  وتصل بين سظائرما معتمدة تحتل مكاسة مرموقة

مستوى المسا سة محليأ و اقليميإا من خالل  وخري يها إلى

برامج دراسية متميزة  ى مرحلتى الليساسس والدراسات 

 .  العليا تسهم  ى الرقى و التسمية المستدامة للم تم 

افقأأة علأأى  8/9/0202والممتأأد الأأى   0202 /5/9بجلسأأته المنعقأأدة بتأأابريخ  االجتمأأاع كتأأاب مجلأأس قسأأم : الموضأوع .61 بشأأأن المو

تشأأكيل لجنأأأة فحأأص الكتأأأاب  مكونأأة مأأأن د. محمأأود عبدالحميأأأد حمأأدى و د. مجأأأدى أحمأأد بيأأأومى  باالضأأافة الأأأى عضأأو مأأأن مجلأأأس 

 ادابرة الجودة  .

افق مجلس الكلية .القرابر :  و

 

افقأأة علأأى  8/9/0202والممتأأد الأأى   0202 /5/9بجلسأأته المنعقأأدة بتأأابريخ  االجتمأأاع كتأأاب مجلأأس قسأأم : الموضأوع .61 بشأأأن المو

 تشكيل لجنة تحويل الكتاب االلكترونى .

افق مجلس الكلية .القرابر :  و

 

 تاسًعا: تحويل المقربرات الدبراسية  لى ُمقربرات  لكترونية:

افقأأأة علأأأأى 2/9/0202الموضأأأوع: كتأأأأاب مجلأأأس قسأأأأم اللغأأأة اإلنجليزيأأأأة بجلسأأأته الُمنعقأأأأدة بتأأأابريخ  .60 تحويأأأل المقأأأأربرات  بشأأأأأن المو

 وذلى على النحو التالي: الدبراسية الى مقربرات الكترونية

 اسم المقربر  كود المقربر  م .66
 

2 E 222  ا.د ميراندا الزوكة تممقدمة في علم اللسانيات 

0 E 220  د عمرو الشريف تممدخل  لى المسرحية 

3 E 223     د نهلة نجيب تممقال 

4 Fr 222  د عليا  الزهابر )تربية فرنس ي( تملثانية  اللغة الوبروبية ا 

5 Ar 222  )د دعا  البياع )قسم عرعي( لم يتماللغة العربية )متطلب كلية 

6 Ar 220   قسم عرعي(د مصطفى وتيد  لم يتمنحو وصرف(  

 الفرقة الثانية ) شعبة الدب اإلنجليزي (

 اسم المقربر  كود المقربر  م
 

2 EL 022 
 تمالشعر  

 27و بداية القرن  26رن في الق
 د ناجي برشوان
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لقدرات العلمية و البحثية ألساتذتها ال ودة التعليمية و البحثية ، و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التكسولو ية ، و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و ا

، و تلبية احتيا زات الم تمز   م وسائل تعليمية حديثة ،و متابعة الخري ين، و إتاحة الفرصة لها لمتابعة ال ديد من العلوم و المعارف و الخبراتو طالبها ، و استخدا
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 رؤية الكلية :

تتطل  الكلية إلى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية 

بأساتذتها  وتصل بين سظائرما معتمدة تحتل مكاسة مرموقة

مستوى المسا سة محليأ و اقليميإا من خالل  وخري يها إلى

برامج دراسية متميزة  ى مرحلتى الليساسس والدراسات 

 .  العليا تسهم  ى الرقى و التسمية المستدامة للم تم 

0 EL 020 
 الحضابرة اإلنجليزية

 تم  27حتى نهاية القرن الأأ 
 د عمرو الشريف

3 L&T 022  د هند هيكل   تمالترجمة 

4 L&T 020   د نهلة نجيب تممقال 

5 EL 023   د نادبر حلمي )تربية انجليزي( تمتراث كالسيكى 

6 Ar  020   د مروة الشقرفي )قسم عرعي( لم يتمعربية    مهابرات تحريرية 

 

 الفرقة الثالثة: ) شعبة الدب اإلنجليزي (

 اسم المقربر  كود المقربر  م

2 EL 322  د نادبر حلمي )تربية انجليزي(   لم يتم         28و الأأ 27المسرحية في القرنين الأأ 

0 EL 320  د محمد فابروق      تم                            02 لى القرن  26النثر الفني من القرن 

3 EL 323  د عمرو الشريف            تم              29و الأأ  28الحضابرة اإلنجليزية في القرنين الأأ 

4 EL 324  د محمد فابروق           تم             29 لي نهاية القرن  26النقد الدعي من القرن 

5 EL 325 د ناجي برشوان           تم                               28و الأأ  27رنين الأأ الشعرفي الق 

6 L&T 322                                                                 د نهلة نجيب           تممقال 

 

 الفرقة الرابعة ) شعبة الدب اإلنجليزي (

 اسم المقربر  كود المقربر  م
 

2 EL 422 د ناجي برشوان تم الشعر الرومانس ي 

0 EL 420  د محمد فابروق تمشكسبير 

3 EL 423 
 الحضابرة اإلنجليزية

 تم 02في القرن الأأ 
 د عمرو الشريف

4 EL 424        ا. د.  يمان المليجي تم النقد الدعي الحديث 
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 رسالة الكلية :

إ و إقليميزا اسزتساداإ إلزى معزايير ل اآلداب والعلزوم ابسسزاسية تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترقى إلى مستوى التميزز واببزداف  زج م زا  زى سزوا العمزل محليزا

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

، و تلبية احتيا زات الم تمز   م وسائل تعليمية حديثة ،و متابعة الخري ين، و إتاحة الفرصة لها لمتابعة ال ديد من العلوم و المعارف و الخبراتو طالبها ، و استخدا

ج اون و التقززويم الززذاتحززل مالزكالت  ، و بسززاخ الالخصززية المصززرية و تسميزة قززيم اوستمززاخ و المززواطسين مزن خززالل إ ززراخات تتسززم باوسزتقاللية و التعزز جالمسزاممة  زز،و

 والمستمر .
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 رؤية الكلية :

تتطل  الكلية إلى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية 

بأساتذتها  وتصل بين سظائرما معتمدة تحتل مكاسة مرموقة

مستوى المسا سة محليأ و اقليميإا من خالل  وخري يها إلى

برامج دراسية متميزة  ى مرحلتى الليساسس والدراسات 

 .  العليا تسهم  ى الرقى و التسمية المستدامة للم تم 

5 EL 425  د محمد فابروق تممشروع بحث أدب 

6 L&T422  ابراهيم صالحد  تممقال 

 

 الفرقة الثانية )شعبة اللغة و الترجمة (

 اسم المقربر  كود المقربر  م
 

2 L&T022 
 تم الترجمة 

 عرعي ( -)انجليزي 
 د هند هيكل

0 L&T020         د نهلة نجيب تمعلم التداولية أو البراجماتية 

3 EL022         د أسما  الشيخ تممختابرات من الدب اإلنجليزي 

4 L&T023 د نهلة نجيب كتابة 

5 L&T024 
 ا.د. ابراهيم مرجونة  لم يتمالحضابرة العربية      

 )قسم تابريخ(

6 L&T025 
د مروة الشقرفي )قسم  لم يتممهابرات تحريرية عربية 

 عرعي(

 الفرقة الثالثة ) شعبة اللغة و الترجمة (

 اسم المقربر  كود المقربر  م
 

2 L&T 322 ا د ميراندا الزوكة تمطاب علم تحليل الخ 

0 L&T 320  ا د ميراندا الزوكة تمالبنية و التراكيب 

3 L&T 323 
 الترجمة

 تمعرعي (  -) انجليزي 

  د ابراهيم صالح

 

4 EL 322  د أسما  الشيخ تممختابرات من الدب االنجليزي 

5 L&T 324  د هند هيكل تممشروع بحث في اللغة 

6 L&T 325  نهلة نجيبد  تمكتابة  
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 رسالة الكلية :

إ و إقليميزا اسزتساداإ إلزى معزايير ل اآلداب والعلزوم ابسسزاسية تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترقى إلى مستوى التميزز واببزداف  زج م زا  زى سزوا العمزل محليزا

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

، و تلبية احتيا زات الم تمز   م وسائل تعليمية حديثة ،و متابعة الخري ين، و إتاحة الفرصة لها لمتابعة ال ديد من العلوم و المعارف و الخبراتو طالبها ، و استخدا

ج اون و التقززويم الززذاتحززل مالزكالت  ، و بسززاخ الالخصززية المصززرية و تسميزة قززيم اوستمززاخ و المززواطسين مزن خززالل إ ززراخات تتسززم باوسزتقاللية و التعزز جالمسزاممة  زز،و

 والمستمر .
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 رؤية الكلية :

تتطل  الكلية إلى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية 

بأساتذتها  وتصل بين سظائرما معتمدة تحتل مكاسة مرموقة

مستوى المسا سة محليأ و اقليميإا من خالل  وخري يها إلى

برامج دراسية متميزة  ى مرحلتى الليساسس والدراسات 

 .  العليا تسهم  ى الرقى و التسمية المستدامة للم تم 

 

 الفرقة الرابعة ) شعبة اللغة و الترجمة (

 اسم المقربر  كود المقربر  م
 

2 L&T 422  ا د ميراندا الزوكة تمعلم الداللة  

0 L&T 420 
لم نظريات الترجمة و المصطلح 

 يتم
 د  يمان عالم

3 L&T 423 
 الترجمة

 تمعرعي (  -) انجليزي 
 د  يمان عالم

4 EL 422 د أسما  الشيخ  تمن الدب االنجليزي مختابرات م 

5 EL 420  د عمرو الشريف تم 02حضابرة ق 

6 L&T 424  د ابراهيم صالح تمكتابة 

 القرابر: أحيطت اللجنة علًما.

 القرابر :

. 
ً
 أحيط مجلس الكلية علما

تحويل المقربرات  بشأن 0/9/0202الموضوع: كتاب مجلس قسم اآلثابر والدبراسات اليونانية والرومانية بجلسته المنعقدة بتابريخ  .64
ا لما يلي: 

ً
 الدبراسية الى مقربرات الكترونية وقد تم ذلى وفق

 لم يتم تحويله تم تحويله  عضو هيئة التدبريس مقربرات الفصل الدبراس ى االول  الفرقة م

2 

 الولى

  تم أ.د/ حنان الشافعى مدخل الى علم االثابر اليونانية والرومانية

 د/ ن ى عبد الرحمن ؛ د/ هالةعبد الرحمن اليونانى والرومانى  مقدمة فى الدب  0
 

 
 

  تم أ.د/ سماح الصاوى ،أ.د/ عبير قاسم حفائر ومتاحف  3

  تم أ.د/ عبير قاسم ، أ.د/ سماح الصاوى  التابريخ اليونانى  4

   د/ ن ى عبد الرحمن لغة يونانية متصلة  5

 رحمند/ هالةعبد ال لغة التينية متصلة  6
 

 تم
 

2 

 الثانية

  تم أ.د/ سماح الصاوى  عمابرة يونانية

  تم أ.د/ عبير قاسم نحت يونانى 0

  تم أ.د/ حنان الشافعى فخابر يونانى وبرسم فخابر 3
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 رسالة الكلية :

إ و إقليميزا اسزتساداإ إلزى معزايير ل اآلداب والعلزوم ابسسزاسية تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترقى إلى مستوى التميزز واببزداف  زج م زا  زى سزوا العمزل محليزا

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

، و تلبية احتيا زات الم تمز   م وسائل تعليمية حديثة ،و متابعة الخري ين، و إتاحة الفرصة لها لمتابعة ال ديد من العلوم و المعارف و الخبراتو طالبها ، و استخدا

ج اون و التقززويم الززذاتحززل مالزكالت  ، و بسززاخ الالخصززية المصززرية و تسميزة قززيم اوستمززاخ و المززواطسين مزن خززالل إ ززراخات تتسززم باوسزتقاللية و التعزز جالمسزاممة  زز،و

 والمستمر .
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 رؤية الكلية :

تتطل  الكلية إلى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية 

بأساتذتها  وتصل بين سظائرما معتمدة تحتل مكاسة مرموقة

مستوى المسا سة محليأ و اقليميإا من خالل  وخري يها إلى

برامج دراسية متميزة  ى مرحلتى الليساسس والدراسات 

 .  العليا تسهم  ى الرقى و التسمية المستدامة للم تم 

   د/ شيرويت فضل التابريخ الرومانى 4

   د/ ن ى عبد الرحمن لغة يونانية متصلة  5

  تم مند/ هالةعبد الرح لغة التينية متصلة  6

2 

 الثالثة

  تم أ.د/ عبير قاسم عمابرة برومانية 

  تم أ.د/ حنان الشافعى نحت برومانى   0

  تم أ.د/ سماح الصاوى  فخابر  برومانى وبيزنطى 3

   د/ هالة + د/ ن ى نصوص يونانية و التينية   4

   منتدب مساحة   5

   د/ شيرويت فضل تابريخ االمبراطوبرية الرومانية 6

2 

 الرابعة

  تم أ.د/ حنان الشافعى اثابر مصر فى العصرين  اليونانى والرومانى

  تم أ.د/ عزت قادوس برسم معمابرى   0

   د/ شيرويت فضل وثائق بردية   3

  تم أ.د/ عبير قاسم حضابرة االسكندبرية   4

تابريخ مصر و اإلمبراطوبرية  الرومانية  5
 المتأخرة 

 أ.د/ سماح الصاوى 
 تم

 

  تم أ.د/ عزت قادوس –أ.د/ سماح الصاوى  آثابر االسكندبرية والدلتا  6

 القرابر: أحيطت اللجنة علًما.
 القرابر :

. 
ً
 أحيط مجلس الكلية علما

افقة 2/9/0202الموضوع: كتاب مجلس قسم التابريخ بجلسته المنعقدة بتابريخ  .69 تحويل المقربرات الدبراسية الى  بشأن المو

الى سيادتكم مقربرات قسم التابريخ التى تم تحويلها  وجاهزة سوفت  ومنتظرين وبرش العمل والشكل مقربرات الكترونيه ونرفع 

 النهائى المطلوب من الجامعة ليتم االعداد وفق هذه المتطلبات والقواعد المنصوص عل ها من الجامعة :

 لم يتم تحويله تم تحويله  مقربرات الفصل الدبراس ى االول  الفرقة م

2 

 الولى

  تم تحويله سوفت خ أوبروبا في العصوبر الوسطىتابري

  تم تحويله سوفت تابريخ صدبر االسالم 0

  تم تحويله سوفت عصوبر ما قبل التابريخ 3

  تم تحويله سوفت تابريخ مصر القديم 4

  تم تحويله سوفت تابريخ الدولة العثمانية 5

  تم تحويله سوفت مصادبر التابريخ الوسيط 6

 لم نخطر بعد  م االثابرمدخل الى عل 7
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 رسالة الكلية :

إ و إقليميزا اسزتساداإ إلزى معزايير ل اآلداب والعلزوم ابسسزاسية تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترقى إلى مستوى التميزز واببزداف  زج م زا  زى سزوا العمزل محليزا

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

، و تلبية احتيا زات الم تمز   م وسائل تعليمية حديثة ،و متابعة الخري ين، و إتاحة الفرصة لها لمتابعة ال ديد من العلوم و المعارف و الخبراتو طالبها ، و استخدا

ج اون و التقززويم الززذاتحززل مالزكالت  ، و بسززاخ الالخصززية المصززرية و تسميزة قززيم اوستمززاخ و المززواطسين مزن خززالل إ ززراخات تتسززم باوسزتقاللية و التعزز جالمسزاممة  زز،و

 والمستمر .
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 رؤية الكلية :

تتطل  الكلية إلى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية 

بأساتذتها  وتصل بين سظائرما معتمدة تحتل مكاسة مرموقة

مستوى المسا سة محليأ و اقليميإا من خالل  وخري يها إلى

برامج دراسية متميزة  ى مرحلتى الليساسس والدراسات 

 .  العليا تسهم  ى الرقى و التسمية المستدامة للم تم 

2 

 الثانية

  تم تحويله سوفت تابريخ الدولة العباسية 

  تم تحويله سوفت التابريخ الدبلوماس ى 0

  تم تحويله سوفت نصوص تابريخية 3

افية اقتصادية  4  لم نخطر بعد  جغر

  تم تحويله سوفت تابريخ اوبروبا الحديث 5

  م تحويله سوفتت تابريخ الدولة البيزنطية السياس ى  6

 لم نخطر بعد  تابريخ وحضابرة اليونان 7

2 

 الثالثة

  تم تحويله سوفت تابريخ امريكى 

  تم تحويله سوفت مصر االسالمية 0

  تم تحويله سوفت تابريخ الشرق االدنى  3

  تم تحويله سوفت نصوص تابريخية 4

  تم تحويله سوفت الرحالة االوبروبيون  5

  تم تحويله سوفت القص ىتابريخ الشرق  6

افية سياسية 7  لم نخطر بعد  جغر

2 

 الرابعة

  تم تحويله سوفت حضابرة اوبروبا

  تم تحويله سوفت الحضابرة االسالمية  0

  تم تحويله سوفت تابريخ االندلس 3

  تم تحويله سوفت تابريخ مصر الحديث 4

  تم تحويله سوفت العالقت الدولية 5

  تم تحويله سوفت لقديمة حضابرة مصر ا 6

  تم تحويله سوفت عصر الحروب الصليبية  7

 القرابر: أحيطت اللجنة علًما.       

 القرابر :

. 
ً
 أحيط مجلس الكلية علما
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 رسالة الكلية :

إ و إقليميزا اسزتساداإ إلزى معزايير ل اآلداب والعلزوم ابسسزاسية تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترقى إلى مستوى التميزز واببزداف  زج م زا  زى سزوا العمزل محليزا

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

، و تلبية احتيا زات الم تمز   م وسائل تعليمية حديثة ،و متابعة الخري ين، و إتاحة الفرصة لها لمتابعة ال ديد من العلوم و المعارف و الخبراتو طالبها ، و استخدا

ج اون و التقززويم الززذاتحززل مالزكالت  ، و بسززاخ الالخصززية المصززرية و تسميزة قززيم اوستمززاخ و المززواطسين مزن خززالل إ ززراخات تتسززم باوسزتقاللية و التعزز جالمسزاممة  زز،و

 والمستمر .

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

     1496633540ت + فاكس     -1496633541ت:           ~ 09 ~                          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  وتصل بين سظائرما معتمدة تحتل مكاسة مرموقة

مستوى المسا سة محليأ و اقليميإا من خالل  وخري يها إلى

برامج دراسية متميزة  ى مرحلتى الليساسس والدراسات 

 .  العليا تسهم  ى الرقى و التسمية المستدامة للم تم 

 

 :لجنة اللوائح: حادى عشر 

الكليأأة علأأى النحأأو لجنأأة اللأأوائح والمنأأارا الدبراسأأية بقأأرابر السأأيد أ.د/ محمأأد برفعأأت االمأأام  عميأأد الكليأأة بتشأأكيل الموضأأوع:   .63

 التالي:

 القرابر :

افق مجلس الكلية.  و

 

 

 

 الصفة باللجنة  التوصيف الوييفي االسم م

 برئيًسا  عميد الكلية  أ.د.محمد برفعت اإلمام 2

 عضًوا القائم بعمل وكيل الكلية لشؤون التعليم والطالب أ.د. سماح محمد الصاوي  0

 عضًوا يئةوكيل الكلية لشؤون خدمة املجتمع وتنمية الب أ.د. وفدي السيد أبوالنضر  3

 عضًوا برئيس مجلس قسم الفلسفة أ.د. فضل الله محمد  سماعيل 4

افيا أ.د. ماجد محمد شعلة  5  عضًوا الستاذ بقسم الجغر

 عضًوا برئيس مجلس قسم اللغة اإلنجليزية أ.د.  يمان محمد حلمي المليجي 6

 عضًوا برئيس مجلس قسم التابريخ  أ.د.  براهيم محمد علي مرجونة  7

 عضًوا برئيس مجلس قسم اللغة العربية .د.  يمان فؤاد بركاتأ 8

 عضًوا برئيس مجلس قسم اآلثابر والدبراسات اليونانية والرومانية أ.د. عبير عبد املحسن قاسم 9

 عضًوا الستاذ بقسم اآلثابر والدبراسات اليونانية والرومانية أ.د. حنان خميس الشافعي  22

 عضًوا مدير التنفيذي لوحدة ضمان الجودةال أ.د. محمد محمود أبوعلي 22

 عضًوا القائم بعمل برئيس قسم اللغات الشرقية أ.م.د. محمد أحد الفقي  20

 عضًوا الستاذ المساعد المتفرغ بقسم االجتماع أ.م.د. حمدي علي أحمد 23

 عضًوا الُمدبرس بقسم الفلسفة د. حسام محمد السعيد برحومه 24

افيا باند.  براهيم مصطفى شع 25  عضًوا الُمدبرس بقسم الجغر



    

                                                                                                                                              
       Damanhur universityدمنهور                                                                                                              جامعة            
          Faculty of Art                         كلية اآلداب                                                                                                       
                                                        

 

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

 رسالة الكلية :

إ و إقليميزا اسزتساداإ إلزى معزايير ل اآلداب والعلزوم ابسسزاسية تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترقى إلى مستوى التميزز واببزداف  زج م زا  زى سزوا العمزل محليزا

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

، و تلبية احتيا زات الم تمز   م وسائل تعليمية حديثة ،و متابعة الخري ين، و إتاحة الفرصة لها لمتابعة ال ديد من العلوم و المعارف و الخبراتو طالبها ، و استخدا

ج اون و التقززويم الززذاتحززل مالزكالت  ، و بسززاخ الالخصززية المصززرية و تسميزة قززيم اوستمززاخ و المززواطسين مزن خززالل إ ززراخات تتسززم باوسزتقاللية و التعزز جالمسزاممة  زز،و

 والمستمر .
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 رؤية الكلية :

تتطل  الكلية إلى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية 

بأساتذتها  وتصل بين سظائرما معتمدة تحتل مكاسة مرموقة

مستوى المسا سة محليأ و اقليميإا من خالل  وخري يها إلى

برامج دراسية متميزة  ى مرحلتى الليساسس والدراسات 

 .  العليا تسهم  ى الرقى و التسمية المستدامة للم تم 

 

 

 .  6/9/0202محضر لجنة اللوائح المنعقد في الموضوع:   .63

 الموضوع: 

ا للساعات المعتمدة؛ تمهيًدا العتمادها في مجلس الكلية وبرفعها  لى الجامعة.
ً
 النظر في استيفا  ومراجعة الئحة الكلية وفق

 وصلت  ليه القسام بشأن استيفا  اللوائح مراجعة وتوقيًعا وذلى على النحو التالي: وتمت مناقشة ما

ا للساعات المعتمدة،  .2
ً
سأل أ.د. محمد برفعت اإلمام عن جميع الخطوات اإلجرائية إلعداد الئحة الكلية الجديدة وفق

 دته  حضابر هذا الملف.وأخطره د. براهيم مصطفى شعبان بوجود ملف كبير عن هذه اإلجرا ات، وقد طلب سيا
 

 البرامج المميزة الخاصة بالقسم توقيع الالئحة نسبة استيفا  مالحظات الالئحة القسم م

 تم استيفا  الالئحة اللغة العربية وآدابها 2

مع استبدال مادة "الحضابرة اإلسالمية" 

 بمادة "اللغة واإلعالم"

في انتظابر استيفا  

 التوقيعات

 يةدبلوم الدبراسات اإلسالم

) باالشتراك مع قسمي الفلسفة والتابريخ لُمقربرات 

 الدبلوم(

تم استيفا  الالئحة وتسليم النسخة  اللغة اإلنجليزية وآدابها 0

 النهائية إلدابرة الكلية

تم استيفا  

 التوقيعات

 برنامج الترجمة التخصصية

تم استيفا   تم استيفا  الالئحة  التابريخ 3

 التوقيعات
امج مميز باالشتراك مع قسم الجيوحضابرية ) برن -

افيا(  الجغر

 حوض النيل  -

افيا(  ) دبلوم باالشتراك مع قسم الجغر

افيا 4  –تم استيفا  الالئحة بشعبت ها ) العامة  الجغر

 الخرائط والمساحة( 

تم استيفا  

 التوقيعات
 الجيوماتكس ) برنامج مميز ( -

 دبراسات اجتماعية وسكانية -

 م االجتماع() برنامج مميز باالشتراك مع قس

   تم استيفا  الالئحة الفلسفة 5

 دبلوم االبرشاد السري   تم استيفا  الالئحة االجتماع 6

اآلثابر والدبراسات  7

 اليونانية والرومانية

تم استيفا  الالئحة ويتم  عادة تسمية 

قسم اآلثابر والدبراسات اليونانية 

والرومانية  لى قسم اآلثابر اليونانية 

 والرومانية 

استيفا  تم 

 التوقيعات
 ابرشاد أثري ) برنامج مميز( -

 برنامج نظم المعلومات الثرية )برنامج مميز(  -

 برنامج آثابر يونانية وبرومانية -
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إ و إقليميزا اسزتساداإ إلزى معزايير ل اآلداب والعلزوم ابسسزاسية تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترقى إلى مستوى التميزز واببزداف  زج م زا  زى سزوا العمزل محليزا

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

، و تلبية احتيا زات الم تمز   م وسائل تعليمية حديثة ،و متابعة الخري ين، و إتاحة الفرصة لها لمتابعة ال ديد من العلوم و المعارف و الخبراتو طالبها ، و استخدا

ج اون و التقززويم الززذاتحززل مالزكالت  ، و بسززاخ الالخصززية المصززرية و تسميزة قززيم اوستمززاخ و المززواطسين مزن خززالل إ ززراخات تتسززم باوسزتقاللية و التعزز جالمسزاممة  زز،و
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 رؤية الكلية :

تتطل  الكلية إلى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية 

بأساتذتها  وتصل بين سظائرما معتمدة تحتل مكاسة مرموقة

مستوى المسا سة محليأ و اقليميإا من خالل  وخري يها إلى

برامج دراسية متميزة  ى مرحلتى الليساسس والدراسات 

 .  العليا تسهم  ى الرقى و التسمية المستدامة للم تم 

 برنامج الترميم  ) برنامج مميز( -

 

اآلثابر المصرية القديمة  8

 واإلسالمية

حذف شعبة الترميم من الالئحة وجابري مراجع ها واستيفا  
ُ
ت

 التوقيعات

ق مع قسم اآلثابر والدبراسات اليونانية والرومانية التنسي

 بشأن شعبة الترميم

   تم استيفا  الالئحة  اللغات الشرقية 9

  جابري استيفا  توصيفات الُمقربرات السياسة 22

   اإلعالم 22

  مقترح من أ.د.عميد الكلية علم النفس 20

   اللغة الفرنسية 23

الدبراسات اليونانية  24

 ةوالالتيني

  جابري  عداد الالئحة وانتظابر برد الجامعة

المكتبات ونظم  25

 المعلومات

  

 

 

 القرابر :

افق مجلس الكلية على ما جا  باملحضر .  و

والمؤشأر عليأه للدبراسأة وعمأل الأالزم بشأأن الطلأب  8/8/0202فأي  247الموضوع : الخطاب الوابرد مأن أ.د/ برئأيس الجامعأة برقأم  .68

المقأأأأأدم مأأأأأن د. ن أأأأأى عبأأأأأدالرحمن و د. شأأأأأيرويت فضأأأأأل و د. هالأأأأأة عبأأأأأدالرحمن للطالبأأأأأة باعأأأأأادة تفعيأأأأأل  قسأأأأأم الدبراسأأأأأات اليونانيأأأأأة 

 . 0227/0228والالتينية المعلق  منذ العام الجامعى  

 القرابر :

افق مجلس الكلية على الغا  تعليق   من العام الجامعى قسم اللغات اليونانية  الالتينه الدبراسة بو
ً
 .0202/0200و العمل به اعتبابرا

 

 

 

:   موضوعات الدبراسات العليا:
ً
 سادسا
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 رسالة الكلية :

إ و إقليميزا اسزتساداإ إلزى معزايير ل اآلداب والعلزوم ابسسزاسية تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترقى إلى مستوى التميزز واببزداف  زج م زا  زى سزوا العمزل محليزا

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

، و تلبية احتيا زات الم تمز   م وسائل تعليمية حديثة ،و متابعة الخري ين، و إتاحة الفرصة لها لمتابعة ال ديد من العلوم و المعارف و الخبراتو طالبها ، و استخدا

ج اون و التقززويم الززذاتحززل مالزكالت  ، و بسززاخ الالخصززية المصززرية و تسميزة قززيم اوستمززاخ و المززواطسين مزن خززالل إ ززراخات تتسززم باوسزتقاللية و التعزز جالمسزاممة  زز،و
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 رؤية الكلية :

تتطل  الكلية إلى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية 

بأساتذتها  وتصل بين سظائرما معتمدة تحتل مكاسة مرموقة

مستوى المسا سة محليأ و اقليميإا من خالل  وخري يها إلى

برامج دراسية متميزة  ى مرحلتى الليساسس والدراسات 

 .  العليا تسهم  ى الرقى و التسمية المستدامة للم تم 

 

: التصديق على موضوعات الجلسة السابق.
ً
 أوال

 ثانًيا: موضوعات قسم اللغة اإلنجليزية:

افقة على منح دبرجة الماجستير في  2/9/0202س قسم اللغة اإلنجليزيةبجلسته المنعقدة بتابريخ الموضوع: كتاب مجل .2 بشأن المو

   ابراهيماآلداب من قسم اللغة اإلنجليزية تخصص الدب اإلنجليزي تخصص دقيق الدبراسات الثقافية للباحثة أسما  علي 

 براسة تحليلية مقابرنة في ضو  نظريات كابرل يونج.دوعنوان الرسالة:الصوبر الولية في أفالم مختابرة لديزني: 

Jungian Archetypes in Selected Disney Films:  

A Comparative, Analytical Study. 

 . 0202أغسطس  09وذلى بعد عمل التعديالت المطلوبة من لجنة الحكم والمناقشة في 

افقت اللجنة  القرابر: و

 القرابر :

افق مجلس الكلية.  و

 

افقة على منح دبرجة الماجستير في  2/9/0202كتاب مجلس قسم اللغة اإلنجليزيةبجلسته المنعقدة بتابريخ  الموضوع: .0 بشأن المو

اآلداب من قسم اللغة اإلنجليزية تخصص الدب اإلنجليزي تخصص دقيق الدب المقابرن للباحثة نهلة سعد عطية حسان 

 وعنوان الرسالة:

اياتمابع -المكان والهوية: قرا ة نفسية   د كولونيالية  لرو

 .لميرال الطحاوي  مرتفعات بروكلينلزايدي سميث و عن الجمال

Setting and Identity: A Psychoanalytic, Postcolonial Reading of 

Zadie Smith's On Beauty and Miral Al Tahawy'sBrooklyn Heights. 

 

 . 0202سبتمبر  0اقشة في وذلى بعد عمل التعديالت المطلوبة من لجنة الحكم والمن

افقت اللجنة  القرابر: و

 القرابر :

افق مجلس الكلية.  و
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لقدرات العلمية و البحثية ألساتذتها ال ودة التعليمية و البحثية ، و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التكسولو ية ، و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و ا

، و تلبية احتيا زات الم تمز   م وسائل تعليمية حديثة ،و متابعة الخري ين، و إتاحة الفرصة لها لمتابعة ال ديد من العلوم و المعارف و الخبراتو طالبها ، و استخدا
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 رؤية الكلية :

تتطل  الكلية إلى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية 

بأساتذتها  وتصل بين سظائرما معتمدة تحتل مكاسة مرموقة

مستوى المسا سة محليأ و اقليميإا من خالل  وخري يها إلى

برامج دراسية متميزة  ى مرحلتى الليساسس والدراسات 

 .  العليا تسهم  ى الرقى و التسمية المستدامة للم تم 

افقة على تشكيل لجنة الحكم  2/9/0202الموضوع: كتاب مجلس قسم اللغة اإلنجليزيةبجلسته المنعقدة بتابريخ  .3 بشأن المو

 انها:والمناقشة لرسالة الماجستير المقدمة من الباحثة ضحى برمضان منصوبر عبد الفتاح وعنو 

"A stylistic Analysis of zadie smith  AwhiteTeeth" 

اية السنان البضا  لزيدي سميث.  دبراسة أسلوبية لرو

 تشكيل لجنة الحكم والمناقشة:

 مناقشا وبرئيسا                               ا.د.  يمان حلمي المليجي: أستاذ الدب اإلنجليزي قسم اللغة اإلنجليزية كلية اآلداب جامعة دمنهوبر 

 مشرفا                             ا.د. ميراندا خميس الزوكة: أستاذ اللغويات والترجمة قسم اللغة اإلنجليزية كلية اآلداب جامعة دمنهوبر 

 مشرفا                               ا.م. د. ناجي فهيم برشوان: أستاذ الدب اإلنجليزي المساعد بجامعتي دمنهوبر والجاللة:                                 

 مناقشا          ا.م. د. يسرية علي الهمشري: أستاذ اللغويات والترجمة المساعد قسم اللغة اإلنجليزية كلية التربية جامعة دمنهوبر 

افقت اللجنة  القرابر: و

 القرابر :

افق مجلس الكلية.  و

افقة على:  2/9/0202الموضوع: كتاب مجلس قسم اللغة اإلنجليزيةبجلسته المنعقدة بتابريخ  .4  بشأن المو

 التالي:ا.م. د. ناجي برشوان بتدبريس أوال: تعديل توزيع المقربرات الذي تم تسليمه في يوليو فيقوم 

 س 3دب: س وشعر معاصر ماجستير أ 4: دبراسات فكتوبرية: دكتوبراة أدب انجليزي:  00-02خريف 

 س 0س وأدب وفن ماجستير أدب:  3: مسرح معاصر ماجستير أدب:  00-02بربيع 

 تشكيل لجنة االختبابر التأهيلي لطالب الدكتوبراة شعبة أدب انجليزي لتكون كالتالي: تعديل -ثانيا:

 وبر                     ا.د.  يمان حلمي المليجي: أستاذ الدب اإلنجليزي قسم اللغة اإلنجليزية كلية اآلداب جامعة دمنه

 ا.م. د. ناجي فهيم برشوان: أستاذ الدب اإلنجليزي المساعد قسم اللغة اإلنجليزية كلية اآلداب جامعة دمنهوبر 

 ا.م. د. محمد السيد داود: أستاذ الدب اإلنجليزي المساعد قسم اللغة اإلنجليزية كلية التربية جامعة دمنهوبر 

 ى :وأسما  الطالب على النحو التال

 أسما  خميس برمضان -

 عاصم عادل عبدة -

 ممدوح على المزين  -

 القرابر:أحيطت اللجنة علًما اللجنة

 القرابر :

افق مجلس الكلية.  و
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 رسالة الكلية :

إ و إقليميزا اسزتساداإ إلزى معزايير ل اآلداب والعلزوم ابسسزاسية تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترقى إلى مستوى التميزز واببزداف  زج م زا  زى سزوا العمزل محليزا

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

، و تلبية احتيا زات الم تمز   م وسائل تعليمية حديثة ،و متابعة الخري ين، و إتاحة الفرصة لها لمتابعة ال ديد من العلوم و المعارف و الخبراتو طالبها ، و استخدا

ج اون و التقززويم الززذاتحززل مالزكالت  ، و بسززاخ الالخصززية المصززرية و تسميزة قززيم اوستمززاخ و المززواطسين مزن خززالل إ ززراخات تتسززم باوسزتقاللية و التعزز جالمسزاممة  زز،و

 والمستمر .
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 رؤية الكلية :

تتطل  الكلية إلى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية 

بأساتذتها  وتصل بين سظائرما معتمدة تحتل مكاسة مرموقة

مستوى المسا سة محليأ و اقليميإا من خالل  وخري يها إلى

برامج دراسية متميزة  ى مرحلتى الليساسس والدراسات 

 .  العليا تسهم  ى الرقى و التسمية المستدامة للم تم 

ا: موضوعات قسم التابريخ:
ً
 ثالث

افقأأة علأأى مأأا وبرد فأأى تقريأأر مقأأربر  2/9/0202الموضأأوع: كتأأاب مجلأأس قسأأم التأأابريخ بجلسأأته المنعقأأدة بتأأابريخ  .5 بشأأأن اإلحاطأأة والمو

افق ال افق  املجلس على تسجيل:09/8/0202سيمنابر الذى يفيد بعقد السيمنابر يوم االحد المو  م وو

خطأأة السأأأتكمال متطلبأأأات دبرجأأأة الماجسأأتير فأأأى التأأأابريخ القأأأديم للطالبأأة / مأأأى مخيمأأأر محمأأأد الشأأناوى  بعنأأأوان : " الصأأأم  فأأأى 

ب اسأأأأأتاذ التأأأأأابريخ القأأأأأديم وحضأأأأأابرته المسأأأأأاعد الحضأأأأأابرة المصأأأأأرية القديمأأأأأة " تحأأأأأت اشأأأأأراف ، أ.م.د/ فأأأأأايز انأأأأأوبر عبأأأأأد المطلأأأأأ

 بالقسم ، د/ كابرم على عبد الجليل القاض ى مدبرس التابريخ القديم وحضابرته بالقسم .

افقت اللجنة  القرابر: و

 القرابر :

افق مجلس الكلية.  و

افقة على ما  2/9/0202الموضوع: كتاب مجلس قسم التابريخ بجلسته المنعقدة بتابريخ  .6 وبرد فى تقرير مقربر بشأن اإلحاطة والمو

افق  افق  املجلس على تسجيل:09/8/0202السيمنابر الذى يفيد بعقد السيمنابر يوم االحد المو  م وو

خطأأة السأأتكمال متطلبأأات دبرجأأة الماجسأأتير فأأى التأأابريخ القأأديم للطالأأب / برضأأا عطيأأة عبأأد الفتأأاح محمأأد شأأافعى  بعنأأوان : " 

راف  أ.د/ وفأدى السأأيد ابأو النضأر ، اسأأتاذ  تأابريخ وحضأأابرة مصأر والشأأرق القلأب فأى الفكأأر الأدينى المصأأرى القأديم  " تحأت اشأأ

 االدنى القديم  ، أ.د/ وفا   احمد السيد بدابر استاذ تابريخ وحضابرة مصر والشرق االدنى القديم  جامعة االسكندبرية.

افقت اللجنة  القرابر: و

 القرابر :

افق مجلس الكلية.  و

افقة على ما وبرد فى تقرير مقربر  2/9/0202المنعقدة بتابريخ  الموضوع: كتاب مجلس قسم التابريخ بجلسته .7 بشأن اإلحاطة والمو

افق  افق  املجلس على تسجيل:09/8/0202السيمنابر الذى يفيد بعقد السيمنابر يوم االحد المو  م وو

: " الخيانة خطة الستكمال متطلبات دبرجة الماجستير فى التابريخ االسالمى  للطالب / عمرو سري صبحى شاهين   بعنوان 

م " تحت اشراف ، أ.م.د/ تيسير محمد شادى  استاذ 2052-2272هأ/ 652-567السياسية خالل العصر االيوعى بمصر )

 التابريخ االسالمى وحضابرته المساعد بالقسم ، د/ ماهر محمد السيد ابو السعيد  المدبرس بالقسم .

افقت اللجنة  القرابر: و

 القرابر :

افق مجلس الكلية.  و
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 رسالة الكلية :

إ و إقليميزا اسزتساداإ إلزى معزايير ل اآلداب والعلزوم ابسسزاسية تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترقى إلى مستوى التميزز واببزداف  زج م زا  زى سزوا العمزل محليزا

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

، و تلبية احتيا زات الم تمز   م وسائل تعليمية حديثة ،و متابعة الخري ين، و إتاحة الفرصة لها لمتابعة ال ديد من العلوم و المعارف و الخبراتو طالبها ، و استخدا

ج اون و التقززويم الززذاتحززل مالزكالت  ، و بسززاخ الالخصززية المصززرية و تسميزة قززيم اوستمززاخ و المززواطسين مزن خززالل إ ززراخات تتسززم باوسزتقاللية و التعزز جالمسزاممة  زز،و

 والمستمر .
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 رؤية الكلية :

تتطل  الكلية إلى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية 

بأساتذتها  وتصل بين سظائرما معتمدة تحتل مكاسة مرموقة

مستوى المسا سة محليأ و اقليميإا من خالل  وخري يها إلى

برامج دراسية متميزة  ى مرحلتى الليساسس والدراسات 

 .  العليا تسهم  ى الرقى و التسمية المستدامة للم تم 

افقة على ما وبرد فى تقرير مقربر  2/9/0202ع: كتاب مجلس قسم التابريخ بجلسته المنعقدة بتابريخ الموضو  .8 بشأن اإلحاطة والمو

افق  افق  املجلس على تسجيل:09/8/0202السيمنابر الذى يفيد بعقد السيمنابر يوم االحد المو  م وو

/ عماد أحمد محمود   بعنوان : " الذكا  السياس ى خطة الستكمال متطلبات دبرجة الماجستير فى التابريخ االسالمى  للطالب 

م( " تحت اشراف ، أ.م.د/ تيسير محمد شادى استاذ التابريخ االسالمى 752-662هأ/230-42فى عصر الدولة االموية )

 د/ اسما  ادبريس مدبرس بقسم االجتماع كلية االداب جامعة دمنهوبر .‘ وحضابرته المساعد بالقسم

افقت اللجنة  القرابر: و

 قرابر :ال

افق مجلس الكلية.  و

 

افقأأة علأأى مأأا وبرد فأأى تقريأأر مقأأربر  2/9/0202الموضأأوع: كتأأاب مجلأأس قسأأم التأأابريخ بجلسأأته المنعقأأدة بتأأابريخ  .9 بشأأأن اإلحاطأأة والمو

افق  افق  املجلس على تسجيل:09/8/0202السيمنابر الذى يفيد بعقد السيمنابر يوم االحد المو  م وو

تير فى التابريخ االسالمى  للطالب / ابراهيم مصطفى عبد الجواد الصعيدى    خطة الستكمال متطلبات دبرجة الماجس

م(  " تحت اشراف 2052-2272هأ/652-567بعنوان : " استراتيجية الحفاظ على هيبة الدولة خالل العصر اليوعى بمصر )

 بالكلية ،، أ.د/ ابراهيم محمد على  مرجونة استاذ التابريخ االسالمى وحضابرته وبرئيس قسم التابريخ 

 د/ هنية بهنوس نصر عبد بربه  مدبرس التابريخ االسالمى وحضابرته كلية التربية جامعة دمنهوبر. 

افقت اللجنة  القرابر: و

 القرابر :

افق مجلس الكلية.  و

 

افقة على ما وبرد فى تقرير مقربر  2/9/0202الموضوع: كتاب مجلس قسم التابريخ بجلسته المنعقدة بتابريخ  .22 بشأن اإلحاطة والمو

افق ا افق  املجلس على تسجيل:09/8/0202لسيمنابر الذى يفيد بعقد السيمنابر يوم االحد المو  م وو

خطأأأأة السأأأأتكمال متطلبأأأأات دبرجأأأأة الماجسأأأأتير فأأأأى التأأأأابريخ االسأأأأالمى  للطالأأأأب / محمأأأأد احمأأأأد علأأأأى كشأأأأى   بعنأأأأوان : " الهأأأأدايا 

، أ.م.د/ تيسأأأير محمأأأد شأأأادى ، اسأأأتاذ التأأأابريخ م(  "  تحأأأت اشأأأراف 868-642هأأأأ/054-02والهبأأأات فأأأى مصأأأر خأأأالل عصأأأر الأأأواله )

 االسالمى وحضابرته المساعد بالقسم، ا.د/ محمد سيد كامل استاذ التابريخ االسالمى وحضابرته  كلية دابر العلوم المنيا.

افقت اللجنة  القرابر: و

 القرابر :

افق مجلس الكلية.  و
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 رسالة الكلية :

إ و إقليميزا اسزتساداإ إلزى معزايير ل اآلداب والعلزوم ابسسزاسية تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترقى إلى مستوى التميزز واببزداف  زج م زا  زى سزوا العمزل محليزا

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

، و تلبية احتيا زات الم تمز   م وسائل تعليمية حديثة ،و متابعة الخري ين، و إتاحة الفرصة لها لمتابعة ال ديد من العلوم و المعارف و الخبراتو طالبها ، و استخدا

ج اون و التقززويم الززذاتحززل مالزكالت  ، و بسززاخ الالخصززية المصززرية و تسميزة قززيم اوستمززاخ و المززواطسين مزن خززالل إ ززراخات تتسززم باوسزتقاللية و التعزز جالمسزاممة  زز،و

 والمستمر .
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 رؤية الكلية :

تتطل  الكلية إلى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية 

بأساتذتها  وتصل بين سظائرما معتمدة تحتل مكاسة مرموقة

مستوى المسا سة محليأ و اقليميإا من خالل  وخري يها إلى

برامج دراسية متميزة  ى مرحلتى الليساسس والدراسات 

 .  العليا تسهم  ى الرقى و التسمية المستدامة للم تم 

افقة على ما وبرد فى تقرير مقربر  2/9/0202الموضوع: كتاب مجلس قسم التابريخ بجلسته المنعقدة بتابريخ  .22 بشأن اإلحاطة والمو

افق  افق  املجلس على تسجيل:09/8/0202السيمنابر الذى يفيد بعقد السيمنابر يوم االحد المو  م وو

خطأأأأأأأأة السأأأأأأأأتكمال متطلبأأأأأأأأات دبرجأأأأأأأأة الماجسأأأأأأأأتير فأأأأأأأأى التأأأأأأأأابريخ االسأأأأأأأأالمى  للطالأأأأأأأأب / أحمأأأأأأأأد ابأأأأأأأأراهيم حسأأأأأأأأين زيأأأأأأأأدان   بعنأأأأأأأأوان 

م(  " ، تحأأأأأأأأأأت اشأأأأأأأأأأراف ، أ.م.د/ تيسأأأأأأأأأأير محمأأأأأأأأأأأد 868-640هأأأأأأأأأأأأ/054-02فأأأأأأأأأأى مصأأأأأأأأأأأر خأأأأأأأأأأالل عصأأأأأأأأأأر الأأأأأأأأأأواله ): " مكافحأأأأأأأأأأة الفسأأأأأأأأأأاد 

شأأأأأأأأأأأأأادى اسأأأأأأأأأأأأأتاذ التأأأأأأأأأأأأأابريخ االسأأأأأأأأأأأأأالمى وحضأأأأأأأأأأأأأابرته المسأأأأأأأأأأأأأاعد بالقسأأأأأأأأأأأأأم ، د/ مأأأأأأأأأأأأأاهر محمأأأأأأأأأأأأأد السأأأأأأأأأأأأأيد ابأأأأأأأأأأأأأو السأأأأأأأأأأأأأعيد  المأأأأأأأأأأأأأدبرس 

 بالقسم .

افقت اللجنة  القرابر: و

 القرابر :

افق مجلس الكلية.  و

 

افقأأة علأأى مأأا وبرد فأأى تقريأأر مقأأربر  2/9/0202خ بجلسأأته المنعقأأدة بتأأابريخ الموضأأوع: كتأأاب مجلأأس قسأأم التأأابري .20 بشأأأن اإلحاطأأة والمو

افق  افق  املجلس على تسجيل:09/8/0202السيمنابر الذى يفيد بعقد السيمنابر يوم االحد المو  م وو

نأأأأأوان : " االعمأأأأأال خطأأأأة السأأأأأتكمال متطلبأأأأأات دبرجأأأأأة الماجسأأأأأتير فأأأأأى التأأأأأابريخ االسأأأأالمى  للطالأأأأأب / يوسأأأأأف أحمأأأأأد محمأأأأأود    بع

("  تحأت اشأراف ، أ.م.د/ تيسأير محمأأد شأادى اسأتاذ التأأابريخ 2052-2272هأأأ/652-567الخيريأة فأى مصأر خأأالل العصأر االيأوعى )

 االسالمى وحضابرته المساعد بالقسم ، د/ ماهر محمد السيد ابو السعيد  المدبرس بالقسم .

افقت اللجنة  القرابر: و

 القرابر :

افق مجلس الكلية.  و

افقة على ما وبرد فى تقرير مقربر  2/9/0202وضوع: كتاب مجلس قسم التابريخ بجلسته المنعقدة بتابريخ الم .23 بشأن اإلحاطة والمو

افق  افق  املجلس على تسجيل:09/8/0202السيمنابر الذى يفيد بعقد السيمنابر يوم االحد المو  م وو

لب / محمد  عبد السالم دسوقى عبد السالم   بعنوان : " خطة الستكمال متطلبات دبرجة الماجستير فى التابريخ االسالمى  للطا

(  "  تحت اشراف ، أ.م.د/ تيسير 2052-2272هأ/652-567السلع االستراتيجية واالمن القومى فى مصر خالل العصر االيوعى )

 س بالقسم.محمد شادى استاذ التابريخ االسالمى وحضابرته المساعد بالقسم ، د/ ماهر محمد السيد ابو السعيد  المدبر 

افقت اللجنة  القرابر: و

 القرابر :

افق مجلس الكلية.  و

افقة على ما وبرد فى تقرير  2/9/0202الموضوع: كتاب مجلس قسم التابريخ بجلسته المنعقدة بتابريخ  .24   بشأن اإلحاطة والمو
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 رسالة الكلية :

إ و إقليميزا اسزتساداإ إلزى معزايير ل اآلداب والعلزوم ابسسزاسية تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترقى إلى مستوى التميزز واببزداف  زج م زا  زى سزوا العمزل محليزا

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

، و تلبية احتيا زات الم تمز   م وسائل تعليمية حديثة ،و متابعة الخري ين، و إتاحة الفرصة لها لمتابعة ال ديد من العلوم و المعارف و الخبراتو طالبها ، و استخدا

ج اون و التقززويم الززذاتحززل مالزكالت  ، و بسززاخ الالخصززية المصززرية و تسميزة قززيم اوستمززاخ و المززواطسين مزن خززالل إ ززراخات تتسززم باوسزتقاللية و التعزز جالمسزاممة  زز،و

 والمستمر .
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 رؤية الكلية :

تتطل  الكلية إلى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية 

بأساتذتها  وتصل بين سظائرما معتمدة تحتل مكاسة مرموقة

مستوى المسا سة محليأ و اقليميإا من خالل  وخري يها إلى

برامج دراسية متميزة  ى مرحلتى الليساسس والدراسات 

 .  العليا تسهم  ى الرقى و التسمية المستدامة للم تم 

افق             افق  املجل09/8/0202مقربر السيمنابر الذى يفيد بعقد السيمنابر يوم االحد المو  س على تسجيل:م وو

خطأأأأأأأأأة السأأأأأأأأأتكمال متطلبأأأأأأأأأات دبرجأأأأأأأأأة الماجسأأأأأأأأأتير فأأأأأأأأأى التأأأأأأأأأابريخ االسأأأأأأأأأالمى  للطالأأأأأأأأأب / احمأأأأأأأأأد محمأأأأأأأأأد عبأأأأأأأأأد العزيأأأأأأأأأز ابأأأأأأأأأو املجأأأأأأأأأد  

بعنأأأأأأأأأوان : " االعأأأأأأأأأالم ودوبره فأأأأأأأأأى نشأأأأأأأأأر المأأأأأأأأأذهب الشأأأأأأأأأيعى فأأأأأأأأأى المشأأأأأأأأأرق االسأأأأأأأأأالمى خأأأأأأأأأالل القأأأأأأأأأرن الخأأأأأأأأأامس ال جأأأأأأأأأرى / القأأأأأأأأأرن 

ر محمأأأأأأأأأأأأأأأد شأأأأأأأأأأأأأأأادى  اسأأأأأأأأأأأأأأأتاذ التأأأأأأأأأأأأأأأابريخ االسأأأأأأأأأأأأأأأالمى وحضأأأأأأأأأأأأأأأأابرته الحأأأأأأأأأأأأأأأادى عشأأأأأأأأأأأأأأأر المأأأأأأأأأأأأأأأيالدى  "  تحأأأأأأأأأأأأأأأت اشأأأأأأأأأأأأأأأراف ، أ.م.د/ تيسأأأأأأأأأأأأأأأي

 المساعد بالقسم د/ ماهر محمد السيد ابو السعيد  المدبرس بالقسم .

افقت اللجنة  القرابر: و

 القرابر :

افق مجلس الكلية.  و

افقة على المقترح المقدم من لجن 2/9/0202الموضوع: كتاب مجلس قسم التابريخ بجلسته المنعقدة بتابريخ  .25 ة بشأن المو

االشراف والذى يفيد  بتشكيل لجنة الحكم والمناقشة للطالبه / اسما  شعبان السنهوبرى ،   فى الرسالة المقدمه منها الستكمال 

متطلبات دبرجة الماجستير فى االداب  بنظام الساعات المعتمدة من قسم التابريخ شعبة التابريخ االسالمى وعنوان برسال ها " الدوبر 

م("  وتتكون لجنة االشراف من أ.د/ 2272-2273هأ/ 567-466من فى مصر خالل العصر الفاطمى )السياس ي والحضابرى لالبر 

عفيفى محمود ابراهيم  أستاذ التابريخ االسالمى وحضابرته كلية االداب جامعة بنها ،أ.د/ ابراهيم محمد على مرجونة أستاذ التابريخ 

دمنهوبر، أ.م. د/ تيسير محمد شادى  أستاذ التابريخ االسالمى االسالمى وحضابرته  وبرئيس قسم التابريخ كلية االداب جامعة 

 وحضابرته المساعد كلية االداب جامعة دمنهوبر 

 و التشكيل على النحو االتى:

 أ.د محمد برفعت االمام -1

   –استاذ التابريخ الحديث والمعاصر  
ً
 وبرئيسا

ً
 عميد كلية االداب جامعة دمنهوبر                             مناقشا

 أ.د/ ابراهيم محمد على مرجونة-0

 
ً
 مشرفا

ً
 أستاذ التابريخ االسالمى وحضابرته  وبرئيس قسم التابريخ كلية االداب جامعة دمنهوبر                       عضوا

 أ.م. د/ تيسير محمد شادى                                                                              -3

  أستاذ التابريخ
ً
مشرفا

ً
 االسالمى وحضابرته المساعد كلية االداب جامعة دمنهوبر                                                 عضوا

 أ.م.د / محمد السيد فياض  . -1

 
ً
 مناقشا

ً
 أستاذ التابريخ االسالمى وحضابرته المساعد كلية االداب جامعة طنطا                                             عضوا

افقت اللجنة  القرابر: و

افق مجلس الكلية.القرابر :  و
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 رسالة الكلية :

إ و إقليميزا اسزتساداإ إلزى معزايير ل اآلداب والعلزوم ابسسزاسية تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترقى إلى مستوى التميزز واببزداف  زج م زا  زى سزوا العمزل محليزا

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

، و تلبية احتيا زات الم تمز   م وسائل تعليمية حديثة ،و متابعة الخري ين، و إتاحة الفرصة لها لمتابعة ال ديد من العلوم و المعارف و الخبراتو طالبها ، و استخدا

ج اون و التقززويم الززذاتحززل مالزكالت  ، و بسززاخ الالخصززية المصززرية و تسميزة قززيم اوستمززاخ و المززواطسين مزن خززالل إ ززراخات تتسززم باوسزتقاللية و التعزز جالمسزاممة  زز،و

 والمستمر .
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 رؤية الكلية :

تتطل  الكلية إلى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية 

بأساتذتها  وتصل بين سظائرما معتمدة تحتل مكاسة مرموقة

مستوى المسا سة محليأ و اقليميإا من خالل  وخري يها إلى

برامج دراسية متميزة  ى مرحلتى الليساسس والدراسات 

 .  العليا تسهم  ى الرقى و التسمية المستدامة للم تم 

افقة على المقترح المقدم من لجنة  2/9/0202الموضوع: كتاب مجلس قسم التابريخ بجلسته المنعقدة بتابريخ  .26 بشأن المو

ه الستكمال االشراف والذى يفيد  بتشكيل لجنة الحكم والمناقشة للطالبة / مروة محمد عبد المالى،   فى الرسالة المقدمه من

متطلبات دبرجة  الماجستير فى االداب  بنظام الساعات المعتمدة من قسم التابريخ شعبة التابريخ االسالمى  وعنوان برسال ها " 

 م"  و التشكيل على النحو االتى:2058-752هأ /656-230مستحدثات وسائل  التسليه والترفيه خالل العصر العباس ي 

 أ.د/ ابراهيم محمد على مرجونة -1

  
ً
 وبرئيسا

ً
 أستاذ التابريخ االسالمى وحضابرته  وبرئيس قسم التابريخ كلية االداب جامعة دمنهوبر           مناقشا

 أ.د/ احمد عبد السالم ناصف  -0

 
ً
 ومناقشا

ً
 أستاذ التابريخ االسالمى وحضابرته كلية االداب جامعة طنطا                               عضوا

 محمد شادى                                                                              أ.م. د/ تيسير -3             

 
ً
 و مشرفا

ً
 أستاذ التابريخ االسالمى وحضابرته المساعد كلية االداب جامعة دمنهوبر                                   عضوا

افقت اللجنة  القرابر: و

 القرابر :

افق مجلس الكلية.  و

افقة على المقترح المقدم من لجنة  2/9/0202: كتاب مجلس قسم التابريخ بجلسته المنعقدة بتابريخ الموضوع .27 بشأن المو

االشراف والذى يفيد  بتشكيل لجنة الحكم والمناقشة للطالبة / شيما  يعقوب برجب السيد ،   فى الرسالة المقدمه منه 

اعات المعتمدة من قسم التابريخ شعبة التابريخ الحديث وعنوان الستكمال متطلبات دبرجة الدكتوبراه فى االداب  بنظام الس

 هأ "  وتتكون لجنة االشراف من ،وتتكون لجنة االشراف من :  -648برسال ها " الكرد فى مصر خالل عصر دولة المماليى البحرية )

ابراهيم محمد على مرجونةأستاذ التابريخ أ.د/ عفيفى محمود ابراهيم أستاذ التابريخ االسالمى وحضابرته كلية االداب جامعة بنها،أ.د/ 

 االسالمى وحضابرته  وبرئيس قسم التابريخ كلية االداب جامعة دمنهوبر 

 و التشكيل على النحو االتى:

 أ.د/ ابراهيم محمد على مرجونة -1

  أستاذ التابريخ االسالمى وحضابرته  وبرئيس قسم التابريخ كلية االداب جامعة دمنهوبر            
ً
 وبرئيسا

ً
 مشرفا

 أ.م. د/ تيسير محمد شادى                                                                               -0

 
ً
مشرفا

ً
 أستاذ التابريخ االسالمى وحضابرته المساعد كلية االداب جامعة دمنهوبر                                     عضوا

 أ.د/ حسام محمود المتولى  -6

     سالمى وحضابرته المساعد كلية االداب جامعة دميا                                   أستاذ التابريخ اال 
ً
 مناقشا

افقت اللجنة  القرابر: و

 القرابر :

افق مجلس الكلية.  و
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 رسالة الكلية :

إ و إقليميزا اسزتساداإ إلزى معزايير ل اآلداب والعلزوم ابسسزاسية تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترقى إلى مستوى التميزز واببزداف  زج م زا  زى سزوا العمزل محليزا

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

، و تلبية احتيا زات الم تمز   م وسائل تعليمية حديثة ،و متابعة الخري ين، و إتاحة الفرصة لها لمتابعة ال ديد من العلوم و المعارف و الخبراتو طالبها ، و استخدا

ج اون و التقززويم الززذاتحززل مالزكالت  ، و بسززاخ الالخصززية المصززرية و تسميزة قززيم اوستمززاخ و المززواطسين مزن خززالل إ ززراخات تتسززم باوسزتقاللية و التعزز جالمسزاممة  زز،و

 والمستمر .
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 رؤية الكلية :

تتطل  الكلية إلى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية 

بأساتذتها  وتصل بين سظائرما معتمدة تحتل مكاسة مرموقة

مستوى المسا سة محليأ و اقليميإا من خالل  وخري يها إلى

برامج دراسية متميزة  ى مرحلتى الليساسس والدراسات 

 .  العليا تسهم  ى الرقى و التسمية المستدامة للم تم 

بشأأأأأن اإلحاطأأأأة واعتمأأأأاد المقترحأأأأات المرفوعأأأأة مأأأأن  2/9/0202الموضأأأأوع: كتأأأأاب مجلأأأأس قسأأأأم التأأأأابريخ بجلسأأأأته المنعقأأأأدة بتأأأأابريخ  .28

كأأاديمين بالقسأأم فأأى الشأأعب االبرععأأة والتأأى تفيأأد بتوزيأأع المقأأربرات الدبراسأأية لمرحلتأأى الماجسأأتير والأأدكتوبراه وكأأذلى المرشأأدين اال

 الجداول الدبراسية .

 القرابر: أحيطت  اللجنة علًما 

 القرابر :

 أحيط مجلس الكلية علما .

 

افقة على  عداد كتاب تذكابرى لألستاذ بشأن ال 2/9/0202الموضوع: كتاب مجلس قسم التابريخ بجلسته المنعقدة بتابريخ  .29 مو

الدكتوبر/ احمد عبد العزيز عيس ي برحمه الله عليه مقترح أ.د/ ابراهيم مرجونة ويشكل فريق من فرع التابريخ الحديث برئاسة أ.د/ 

 فايزة ملوك للقيام على هذا االمر ووضع آلياته وضوابطه  ولسيادتها تكوين فريق للقيام على هذا المر.

 أحيطت  اللجنة علًما القرابر:

 القرابر :

 أحيط مجلس الكلية علما .

 

افقأأأة واعتمأأأاد 2/9/0202الموضأأأوع: كتأأأاب مجلأأأس قسأأأم التأأأابريخ بجلسأأأته المنعقأأأدة بتأأأابريخ  .02 نتيجأأأة االمتحأأأان التأأأاهيلى  بشأأأأن المو

ث وحصأأأل الطالأأأب للطالأأأب / محمأأأد عبأأأد الغنأأأى السأأأيد يأأأونس طالأأأب الأأأدكتوبراه  بنظأأأام السأأأاعات المعتمأأأدة شأأأعبة التأأأابريخ الحأأأدي

 دبرجة( حسب ما وبرد فى تقرير لجنة الممتحنين92)+Aوفق تقرير لجنة امتحان التأهيلى على تقدير 

 القرابر: أحيطت  اللجنة علًما

 القرابر :

 أحيط مجلس الكلية علما .

 

افقة واعتماد تشكيل  ل 2/9/0202الموضوع: كتاب مجلس قسم التابريخ بجلسته المنعقدة بتابريخ  .02 جنة الحكم بشأن المو

،   فى الرسالة المقدمه منه الستكمال متطلبات دبرجة الدكتوبراه فى االداب   محمد عبد الغنى السيد يونسوالمناقشة للطالب / 

-2979بنظام الساعات المعتمدة من قسم التابريخ شعبة التابريخ الحديث وعنوان برسالته " السياسة االمريكية تجاه ايران )

 النحو االتى:م"  و التشكيل على 0223

 أ.د/ عاصم محروس عبد المطلب  -1

  
ً
 وبرئيسا

ً
 أستاذ التابريخ الحديث والمعاصر كلية التربيه جامعة دمنهوبر                     مناقشا
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 رسالة الكلية :

إ و إقليميزا اسزتساداإ إلزى معزايير ل اآلداب والعلزوم ابسسزاسية تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترقى إلى مستوى التميزز واببزداف  زج م زا  زى سزوا العمزل محليزا

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

، و تلبية احتيا زات الم تمز   م وسائل تعليمية حديثة ،و متابعة الخري ين، و إتاحة الفرصة لها لمتابعة ال ديد من العلوم و المعارف و الخبراتو طالبها ، و استخدا

ج اون و التقززويم الززذاتحززل مالزكالت  ، و بسززاخ الالخصززية المصززرية و تسميزة قززيم اوستمززاخ و المززواطسين مزن خززالل إ ززراخات تتسززم باوسزتقاللية و التعزز جالمسزاممة  زز،و

 والمستمر .
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 رؤية الكلية :

تتطل  الكلية إلى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية 

بأساتذتها  وتصل بين سظائرما معتمدة تحتل مكاسة مرموقة

مستوى المسا سة محليأ و اقليميإا من خالل  وخري يها إلى

برامج دراسية متميزة  ى مرحلتى الليساسس والدراسات 

 .  العليا تسهم  ى الرقى و التسمية المستدامة للم تم 

 أ. د/ صالح احمد هريدى -0

 
ً
مشرفا

ً
 أستاذ التابريخ الحديث والمعاصر كلية االداب جامعة دمنهوبر                                 عضوا

 أ.د/ محمد عمر عبد العزيز  -3

 
ً
 مناقشا

ً
 أستاذ التابريخ الحديث والمعاصر كلية االداب جامعة دمنهوبر                                       عضوا

 أ.د/ فايزة محمد حسن ملوك  -4

مش
ً
 أستاذ التابريخ الحديث والمعاصر كلية االداب جامعة دمنهوبر                               عضوا

ً
 رفا

افقت اللجنة  القرابر: و

 القرابر :

 أحيط مجلس الكلية علما .

 

افقة على  انتداب أ.د/ محمد حسن  2/9/0202الموضوع: كتاب مجلس قسم التابريخ بجلسته المنعقدة بتابريخ  .00 بشأن المو

م 0202يين خريف ساعات لمقربرين اختيابر  4الدسوقى استاذ العصوبر الوسطى المساعد بكلية االداب جامعة الفيوم ، لتدبريس 

 المستوى    وهم : 

 جزبر البحر المتوسط فى العصوبر الوسطى  -1

 االبرمن والحروب الصليبية .  -0

 على ان يكون يوم االنتداب الخميس من كل اسبوع . -6

افقت اللجنة  القرابر: و

 القرابر :

 أحيط مجلس الكلية علما .

 

افقة على منح الطالبة / أميرة سالمة  2/9/0202الموضوع: كتاب مجلس قسم التابريخ بجلسته المنعقدة بتابريخ  .03 بشأن المو

تخصص التابريخ االسالمى ، بنظام الساعات المعتمدة فى  –محمد عبد الجواد ، دبرجة الماجستير فى االداب  من قسم التابريخ 

مناقش ها عالنية  م( وععد2399-2302هأ 822-702موضوع " المؤثرات السياسية والحضابرية بين دولة بنى تغلق واملجتمع الهندى )

حصلت الطالبة على االجتياز  بتقدير مرض ى  مع التوصية بالطبع والتداول مع الجامعات االخرى وقد اتمت الطالبة التعديالت 

 والتصويبات حسب توصية لجنة الحكم والمناقشة  واالفادة الوابردة من لجنة االشراف والطالبة استوفت جميع الشرو  .

افقت اللجنة  القرابر: و

 القرابر :
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 رسالة الكلية :

إ و إقليميزا اسزتساداإ إلزى معزايير ل اآلداب والعلزوم ابسسزاسية تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترقى إلى مستوى التميزز واببزداف  زج م زا  زى سزوا العمزل محليزا

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

، و تلبية احتيا زات الم تمز   م وسائل تعليمية حديثة ،و متابعة الخري ين، و إتاحة الفرصة لها لمتابعة ال ديد من العلوم و المعارف و الخبراتو طالبها ، و استخدا

ج اون و التقززويم الززذاتحززل مالزكالت  ، و بسززاخ الالخصززية المصززرية و تسميزة قززيم اوستمززاخ و المززواطسين مزن خززالل إ ززراخات تتسززم باوسزتقاللية و التعزز جالمسزاممة  زز،و

 والمستمر .
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 رؤية الكلية :

تتطل  الكلية إلى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية 

بأساتذتها  وتصل بين سظائرما معتمدة تحتل مكاسة مرموقة

مستوى المسا سة محليأ و اقليميإا من خالل  وخري يها إلى

برامج دراسية متميزة  ى مرحلتى الليساسس والدراسات 

 .  العليا تسهم  ى الرقى و التسمية المستدامة للم تم 

 أحيط مجلس الكلية علما .

 

افقة على 2/9/0202الموضوع: كتاب مجلس قسم التابريخ بجلسته المنعقدة بتابريخ  .04 المقترح المقدم من لجنة  بشأن المو

االشراف والذى يفيد  بتشكيل لجنة الحكم والمناقشة للطالبة / عبير ابراهيم محمد شرف الدين ،فى الرسالة المقدمه منها 

ال متطلبات دبرجة الماجستير فى االداب  بنظام الساعات المعتمدة من قسم التابريخ شعبة التابريخ الحديث وعنوان الستكم

 م("  2925-2895برسال ها " تطوبر القضية البرمنيه فى الدولة العثمانية )

 و التشكيل على النحو االتى:

 أ.د / عاصم محروس عبد المطلب -1

 –معاصر  استاذ التابريخ الحديث وال        
ً
 وبرئيسا

ً
 كلية التربية جامعة دمنهوبر                             مشرفا

 د محمد برفعت االمام -0

   –استاذ التابريخ الحديث والمعاصر          
ً
مشرفا

ً
 عميد كلية االداب جامعة دمنهوبر                       عضوا

 أ.م. د/ هشام محمد بشير-3

 أستاذ العلوم السياسية  ا     
ً
 مناقشا

ً
 لمساعد كلية السياسة واالقتصاد جامعة بنى سويف                  عضوا

 أ.م.د / هدى محمود محمد على نايل  . -6

 –استاذ التابريخ الحديث والمعاصر المساعد
ً
 مناقشا

ً
 الكاديمية الحديثة                                     عضوا

افقت اللجنة  القرابر: و

 القرابر :

افق مجل  س الكلية .و

 

 برابًعا: موضوعات قسم اللغة العربية:

افقة على تسجيل موضوع بحث  0/9/0202الموضوع: كتاب مجلس قسم اللغة العربية بجلسته المنعقدة بتابريخ  .05 بشأن المو

ة وآدابها الطالبة/ أميرة محمد عبد القوي السروي، لدبرجة الدكتوبراه في اآلداب بنظام الساعات المعتمدة من قسم اللغة العربي

دبراسة فنية  -تخصص الدبراسات الدبية والنقدية، في موضوع / صوبرة جمال عبد الناصر في الشعر العرعي الحديث والمعاصر

 موضوعية، وبإشراف:

 أ.د/محمد محمود أبو علي أستاذ النقد والبالغة بكلية اآلداب جامعة دمنهوبر.

 المساعد بكلية اآلداب جامعة دمنهوبر. أ.م.د/ أسما  محمود شمس الدين.  أستاذ الدب العرعي

 م02/8/0202علًما بأن تابريخ السيمنابر 
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 رسالة الكلية :

إ و إقليميزا اسزتساداإ إلزى معزايير ل اآلداب والعلزوم ابسسزاسية تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترقى إلى مستوى التميزز واببزداف  زج م زا  زى سزوا العمزل محليزا

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

، و تلبية احتيا زات الم تمز   م وسائل تعليمية حديثة ،و متابعة الخري ين، و إتاحة الفرصة لها لمتابعة ال ديد من العلوم و المعارف و الخبراتو طالبها ، و استخدا

ج اون و التقززويم الززذاتحززل مالزكالت  ، و بسززاخ الالخصززية المصززرية و تسميزة قززيم اوستمززاخ و المززواطسين مزن خززالل إ ززراخات تتسززم باوسزتقاللية و التعزز جالمسزاممة  زز،و

 والمستمر .
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 رؤية الكلية :

تتطل  الكلية إلى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية 

بأساتذتها  وتصل بين سظائرما معتمدة تحتل مكاسة مرموقة

مستوى المسا سة محليأ و اقليميإا من خالل  وخري يها إلى

برامج دراسية متميزة  ى مرحلتى الليساسس والدراسات 

 .  العليا تسهم  ى الرقى و التسمية المستدامة للم تم 

افقت اللجنة  القرابر: و

 القرابر :

افق مجلس الكلية .  و

 

افقة على تسجيل موضوع بحث  0/9/0202الموضوع: كتاب مجلس قسم اللغة العربية بجلسته المنعقدة بتابريخ  .06 بشأن المو

الطحان، لدبرجة الدكتوبراة في اآلداب بنظام الساعات المعتمدة من قسم اللغة العربية الطالبة/ عبير حسني عبد الموجود 

ائي اية المصرية باللفية  -وآدابها تخصص الدبراسات الدبية والنقدية، في موضوع / صوبرة البرمن بين التابريخ والسرد الرو الرو

 دبراسة تحليلية، وبإشراف: -الجديدة نموذجا

 أستاذ التابريخ الحديث وعميد كلية الداب جامعة دمنهوبر. أ.د/ محمد برفعت اإلمام.

 أ.د/ محمد عبد الحميد خليفة.  أستاذ النقد والبالغة بكلية التربية جامعة دمنهوبر.  

 أ.د/محمد محمود أبو علي .أستاذ النقد والبالغة بكلية اآلداب جامعة دمنهوبر.                  

 م02/8/0202علًما بأن تابريخ السيمنابر 

افقت اللجنة   القرابر: و

 القرابر :

افق مجلس الكلية .  و

 

افقة على تسجيل موضوع بحث  0/9/0202الموضوع: كتاب مجلس قسم اللغة العربية بجلسته المنعقدة بتابريخ  .07 بشأن المو

آدابها تخصص الطالب/ علي يونس علي أحمد، لدبرجة الدكتوبراة في اآلداب بنظام الساعات المعتمدة من قسم اللغة العربية و 

 الدبراسات الدبية والنقدية، في موضوع / خصائص السلوب في آيات الوعد والوعيد، وبإشراف:

 أ.د. نظير عياد   أستاذ العقيدة، وأمين عام املجمع اإلسالمي للبحوث اإلسالمية

 دمنهوبر. أ.د/ يمان فؤاد بركات .أستاذ الدب العرعي، وبرئيس قسم اللغة العربية بكلية اآلداب جامعة 

 د/  يمان برضوان.  مدبرس العلوم اللغوية بكلية اآلداب جامعة دمنهوبر.

 م02/8/0202علًما بأن تابريخ السيمنابر 

افقت اللجنة  القرابر: و

 القرابر :

افق مجلس الكلية .  و
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 رسالة الكلية :

إ و إقليميزا اسزتساداإ إلزى معزايير ل اآلداب والعلزوم ابسسزاسية تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترقى إلى مستوى التميزز واببزداف  زج م زا  زى سزوا العمزل محليزا

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

، و تلبية احتيا زات الم تمز   م وسائل تعليمية حديثة ،و متابعة الخري ين، و إتاحة الفرصة لها لمتابعة ال ديد من العلوم و المعارف و الخبراتو طالبها ، و استخدا

ج اون و التقززويم الززذاتحززل مالزكالت  ، و بسززاخ الالخصززية المصززرية و تسميزة قززيم اوستمززاخ و المززواطسين مزن خززالل إ ززراخات تتسززم باوسزتقاللية و التعزز جالمسزاممة  زز،و

 والمستمر .
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 رؤية الكلية :

تتطل  الكلية إلى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية 

بأساتذتها  وتصل بين سظائرما معتمدة تحتل مكاسة مرموقة

مستوى المسا سة محليأ و اقليميإا من خالل  وخري يها إلى

برامج دراسية متميزة  ى مرحلتى الليساسس والدراسات 

 .  العليا تسهم  ى الرقى و التسمية المستدامة للم تم 

 

افقة على 0/9/0202الموضوع: كتاب مجلس قسم اللغة العربية بجلسته المنعقدة بتابريخ  .08 ع بحث تسجيل موضو  بشأن المو

الطالب/ سمير عبد الحليم دسوقي، لدبرجة الدكتوبراة في اآلداب بنظام الساعات المعتمدة من قسم اللغة العربية وآدابها 

دبراسة بالغية،  -تخصص الدبراسات الدبية والنقدية، في موضوع / بنا  المعاني في الحديث النبوي من خالل  حيح البخابري 

 وبإشراف:

 جامعة الزهر. -البالغة وعميد كلية اللغة العربية بإيتاي البابرودأ.د/سالمة داوود .أستاذ 

 أ.د/ يمان فؤاد بركات .أستاذ الدب العرعي، وبرئيس قسم اللغة العربية بكلية اآلداب جامعة دمنهوبر.

 م02/8/0202علًما بأن تابريخ السيمنابر 

افقت اللجنة  القرابر: و

 القرابر :

افق مجلس الكلية .  و

 

افقة على 0/9/0202مجلس قسم اللغة العربية بجلسته المنعقدة بتابريخ الموضوع: كتاب  .09 تسجيل موضوع بحث  بشأن المو

الطالب/ عبد الفتاح محمد عبد الفتاح، لدبرجة الماجستير في اآلداب بنظام الساعات المعتمدة من قسم اللغة العربية وآدابها 

م( دبراسة 2906هأ/2342لتربوية في شعر  سماعيل صبري باشا )تتخصص الدبراسات الدبية والنقدية، في موضوع / المضامين ا

 موضوعية فنية، وبإشراف:

 أ.د/ يمان فؤاد بركات .أستاذ الدب العرعي، وبرئيس قسم اللغة العربية بكلية اآلداب جامعة دمنهوبر.

 د/ عصام لطفي وهبان. مدبرس الدب العرعي بكلية اآلداب جامعة دمنهوبر.

 م02/8/0202منابر علًما بأن تابريخ السي

افقت اللجنة  القرابر: و

 القرابر :

افق مجلس الكلية .  و

 

افقة على 0/9/0202الموضوع: كتاب مجلس قسم اللغة العربية بجلسته المنعقدة بتابريخ  .32 منح الطالب/ محمود عبد  بشأن المو

اللغة العربية وآدابها تخصص المنعم سعد جابر دبرجة الماجستير في اآلداب في اآلداب بنظام الساعات المعتمدة من قسم 

 الدبراسات الدبية والنقدية، في الرسالة المقدمة منه بعنوان:  )الفكر النقدي في كتابات الدكتوبر حلمي مرزوق(
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 رسالة الكلية :

إ و إقليميزا اسزتساداإ إلزى معزايير ل اآلداب والعلزوم ابسسزاسية تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترقى إلى مستوى التميزز واببزداف  زج م زا  زى سزوا العمزل محليزا

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

، و تلبية احتيا زات الم تمز   م وسائل تعليمية حديثة ،و متابعة الخري ين، و إتاحة الفرصة لها لمتابعة ال ديد من العلوم و المعارف و الخبراتو طالبها ، و استخدا

ج اون و التقززويم الززذاتحززل مالزكالت  ، و بسززاخ الالخصززية المصززرية و تسميزة قززيم اوستمززاخ و المززواطسين مزن خززالل إ ززراخات تتسززم باوسزتقاللية و التعزز جالمسزاممة  زز،و

 والمستمر .
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 رؤية الكلية :

تتطل  الكلية إلى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية 

بأساتذتها  وتصل بين سظائرما معتمدة تحتل مكاسة مرموقة

مستوى المسا سة محليأ و اقليميإا من خالل  وخري يها إلى

برامج دراسية متميزة  ى مرحلتى الليساسس والدراسات 

 .  العليا تسهم  ى الرقى و التسمية المستدامة للم تم 

 وذلى بعد أن أتم الطالب التصويبات والمالحظات التي أبدتها لجنة المناقشة والحكم. 

افقت اللجنة  القرابر: و

 القرابر :

افق مجلس الكلية   .و

افقة على 0/9/0202الموضوع: كتاب مجلس قسم اللغة العربية بجلسته المنعقدة بتابريخ  .32 منح الطالبة/ مروة محمد  بشأن المو

عبد المنعم العصابر دبرجة الماجستير في اآلداب في اآلداب بنظام الساعات المعتمدة من قسم اللغة العربية وآدابها تخصص 

 الة المقدمة منه بعنوان: الدبراسات الدبية والنقدية، في الرس

 الشخصية القناع وتوييفها في القضايا السياسية واالجتماعية في المسرح المصري        

 وذلى بعد أن أتمت الطالب التصويبات والمالحظات التي أبدتها لجنة المناقشة والحكم.  

افقت اللجنة  القرابر: و

 القرابر :

افق مجلس الكلية .  و

افقة على 0/9/0202م اللغة العربية بجلسته المنعقدة بتابريخ الموضوع: كتاب مجلس قس .30 شطب قيد الطالبة/ سمر  بشأن المو

برضا عبد الجواد الحداد المسجلة لدبرجة الماجستير في اآلداب في اآلداب بنظام الساعات المعتمدة من قسم اللغة العربية 

 دبية في أعمال محمد السنباطي الشعرية، وبإشراف:وآدابها تخصص الدبراسات الدبية والنقدية، في موضوع: الصوبرة ال 

 أ.د/محمد محمود أبو علي .أستاذ النقد والبالغة بكلية اآلداب جامعة دمنهوبر.

 أ.د/ محمد عبد الحميد خليفة.  أستاذ النقد والبالغة بكلية التربية جامعة دمنهوبر.                 

افقت اللجنة  القرابر: و

 القرابر :

افق مجلس ال  كلية .و

 

افقة على 0/9/0202الموضوع: كتاب مجلس قسم اللغة العربية بجلسته المنعقدة بتابريخ  .33 المقترح المقدم من أ.د.  بشأن المو

 يمان بركات برئيسة القسم، بعمل بروتوكول تعاون بين كلية اللغة العربية، جامعة الزهر، فرع  يتاي البابرود، ومجمع البحوث 

 رفع لسيادتكم مذكرة تفصيلية بشأن هذا البروتوكول.اإلسالمية بالقاهرة، وسن

افقت اللجنة  القرابر: و

 القرابر :
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 رسالة الكلية :

إ و إقليميزا اسزتساداإ إلزى معزايير ل اآلداب والعلزوم ابسسزاسية تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترقى إلى مستوى التميزز واببزداف  زج م زا  زى سزوا العمزل محليزا

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

، و تلبية احتيا زات الم تمز   م وسائل تعليمية حديثة ،و متابعة الخري ين، و إتاحة الفرصة لها لمتابعة ال ديد من العلوم و المعارف و الخبراتو طالبها ، و استخدا

ج اون و التقززويم الززذاتحززل مالزكالت  ، و بسززاخ الالخصززية المصززرية و تسميزة قززيم اوستمززاخ و المززواطسين مزن خززالل إ ززراخات تتسززم باوسزتقاللية و التعزز جالمسزاممة  زز،و

 والمستمر .
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 رؤية الكلية :

تتطل  الكلية إلى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية 

بأساتذتها  وتصل بين سظائرما معتمدة تحتل مكاسة مرموقة

مستوى المسا سة محليأ و اقليميإا من خالل  وخري يها إلى

برامج دراسية متميزة  ى مرحلتى الليساسس والدراسات 

 .  العليا تسهم  ى الرقى و التسمية المستدامة للم تم 

افق مجلس الكلية .  و

افقأأأة 0/9/0202الموضأأأوع: كتأأأاب مجلأأأس قسأأأم اللغأأأة العربيأأأة بجلسأأأته المنعقأأأدة بتأأأابريخ  .34  علأأأى المقتأأأرح المقأأأدم لعمأأأل بشأأأأن المو

جامعأأأأة الزهأأأأر، فأأأأرع  يتأأأأاي البأأأأابرود؛ حتأأأأى  -نهأأأأوبر و كليأأأأة اللغأأأأة العربيأأأأةجامعأأأأة دم-بروتوكأأأأول تعأأأأاون للنشأأأأر العلمأأأأي بأأأأين كليأأأأة اآلداب

 تتحقق اإلفادة لطالب البحث العلمي.

افقت اللجنة   القرابر: و

 القرابر :

افق مجلس الكلية .  و

 
 خامًسا: موضوعات قسم اآلثابر والدبراسات اليونانية والرومانية:

افقة 0/9/0202ة والرومانية  بجلسته المنعقدة بتابريخ كتاب مجلس قسم اآلثابر والدبراسات اليونانيالموضوع:  .35 على  بشأن المو
منح الباحث / أحمد على سعد محمد  سماعيل، دبرجة الماجستير من قسم االثابر والدبراسات اليونانية والرومانية، بنظام 

والرومانى)دبراسة تطبيقية على  الساعات المعتمدة فى موضوع بعنوان "صناعة النبيذ فى غرب الدلتا بمصر فى العصرين اليونانى
 معاصر النبيذ بمحافظة البحيرة(" حيث استوف الباحث جميع التعديالت واتم التصويبات ومالحظات لجنة الحكم والمناقشة.

افقت اللجنة  القرابر: و
 القرابر :

افق مجلس الكلية .  و
 

افقة على منح الباحث  0/9/0202بتابريخ  كتاب مجلس قسم اآلثابر والدبراسات اليونانية والرومانية  بجلسته المنعقدة .36 بشأن المو
/ محمد نصر منصوبر برشوان، دبرجة الماجستير من قسم االثابر والدبراسات اليونانية والرومانية ، بنظام الساعات المعتمدة فى 

جميع  حثموضوع بعنوان "دبراسة لمبانى املجالدة الرومانية فى شمال افريقيا )دبراسة معمابرية فنيه(" حيث استوف البا
 التعديالت واتم التصويبات ومالحظات لجنة الحكم والمناقشة.

افقت اللجنة  القرابر: و
 القرابر :

افق مجلس الكلية .  و
 

افقة 0/9/0202كتاب مجلس قسم اآلثابر والدبراسات اليونانية والرومانية  بجلسته المنعقدة بتابريخ  .37  عادة  على  بشأن المو
ثة / شروق عرفة  براهيم أحمد النمر،المسجلة  لدبرجة الماجستير فى اآلداب بنظام تشكيل لجنة الحكم والمناقشة للباح

قبرص  –الساعات المعتمدة من قسم اآلثابر والدبراسات اليونانية والرومانية فى موضوع :" السمات المعمابرية في مدينة بافوس 
 من القرن الرابع ق.م حتي نهاية القرن الرابع الميالدي

 و أثرية ( " وذلى الن ها  المدة القانونية.) دبراسة حضابرية  
 وتتكون لجنة الحكم والمناقشة من كل من : 
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 رسالة الكلية :

إ و إقليميزا اسزتساداإ إلزى معزايير ل اآلداب والعلزوم ابسسزاسية تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترقى إلى مستوى التميزز واببزداف  زج م زا  زى سزوا العمزل محليزا

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

، و تلبية احتيا زات الم تمز   م وسائل تعليمية حديثة ،و متابعة الخري ين، و إتاحة الفرصة لها لمتابعة ال ديد من العلوم و المعارف و الخبراتو طالبها ، و استخدا

ج اون و التقززويم الززذاتحززل مالزكالت  ، و بسززاخ الالخصززية المصززرية و تسميزة قززيم اوستمززاخ و المززواطسين مزن خززالل إ ززراخات تتسززم باوسزتقاللية و التعزز جالمسزاممة  زز،و
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 رؤية الكلية :

تتطل  الكلية إلى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية 

بأساتذتها  وتصل بين سظائرما معتمدة تحتل مكاسة مرموقة

مستوى المسا سة محليأ و اقليميإا من خالل  وخري يها إلى

برامج دراسية متميزة  ى مرحلتى الليساسس والدراسات 

 .  العليا تسهم  ى الرقى و التسمية المستدامة للم تم 

 أ.د عزت ذكي قادوس  -2
  –أستاذ الثابر اليونانية والرومانية 

ً
 ومناقشا

ً
 كلية الداب جامعة السكندبرية                                  برئيسا

 أ.د عبير عبد املحسن قاسم  -0
  –يس قسم الثابر اليونانية والرومانية أستاذ وبرئ

ً
 كلية الداب جامعة دمنهوبر                         مشرفا

 أ.م.د السيد محمد عمابر  -3
  –أستاذ التابريخ اليوناني والروماني المساعد 

ً
 كلية اللغة العربية بالقاهرة جامعة الزهر       مشرفا

 أ.م.د كريمة برمضان برفاعي  -4
  –خ اليوناني والروماني المساعد أستاذ التابري

ً
 كلية الداب جامعة كفر الشيخ                       مناقشا

افقت اللجنة  القرابر: و
افق مجلس الكلية .القرابر :  و

افقة 0/9/0202كتاب مجلس قسم اآلثابر والدبراسات اليونانية والرومانية  بجلسته المنعقدة بتابريخ  .38 على   عادة   بشأن المو
نة الحكم والمناقشة للباحثة / فاطمةاحمدمحمدالحبال،المسجلة  لدبرجة الماجستير فى اآلداب بنظام الساعات تشكيل لج

المعتمدة من قسم اآلثابر والدبراسات اليونانية والرومانية فى موضوع :" عمابرةجزيرةصقليةفى العصرين اليونانى والرومانى" وذلى 
 الن ها  المدة القانونية.

 م والمناقشة من كل من : وتتكون لجنة الحك
 ومشرفا -2

ً
 أ.د/عبيرعبداملحسن قاسم                                                                    برئيسا

 كلية الداب جامعة دمنهوبر  –أستاذ وبرئيس قسم الثابر اليونانية والرومانية 
 مناقشاأ.د/مروةعبداملجيد القاض ي                            -0

 جامعةاإلسكندبرية -استاذاآلثابراليونانية والرومانية كليةالسياحة والفنادق
 أ.د/فتحيةجابرابراهيم                               عضوامشرفا-3

 جامعةاإلسكندبرية -استاذمساعداآلثابروالدبراسات اليونانية والرومانية    كليةاآلداب 
 عضو ومناقشا     أ.د/فتحية فتحى عبده السالمي        -4

 جامعةاإلسكندبرية -استاذمساعداآلثابروالدبراسات اليونانية والرومانية كليةاآلداب
افقت اللجنة  القرابر: و

افق مجلس الكلية .القرابر :  و

افقة 0/9/0202كتاب مجلس قسم اآلثابر والدبراسات اليونانية والرومانية  بجلسته المنعقدة بتابريخ  .39 على  تشكيل  بشأن المو
لحكم والمناقشة للباحثة / خلود حمدى سليمان الشريف،المسجلة  لدبرجة الماجستير فى اآلداب بنظام الساعات لجنة ا

 المعتمدة من قسم اآلثابر والدبراسات اليونانية والرومانية فى موضوع :" تصوير مشاهد العنف فى الفن اليونانى"
 وتتكون لجنة الحكم والمناقشة من كل من : 

 أ.د عزت ذكي ق -2
ً
 ومناقشا

ً
 ادوس برئيسا

 كلية الداب جامعة اإلسكندبرية –أستاذ الثابر اليونانية والرومانية 
0-  

ً
 أ.د / حنان خميس الشافعى                                                مشرفا

 عميد كلية االداب سابقا  –أستاذ الثابر اليونانية والرومانية 
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 رسالة الكلية :

إ و إقليميزا اسزتساداإ إلزى معزايير ل اآلداب والعلزوم ابسسزاسية تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترقى إلى مستوى التميزز واببزداف  زج م زا  زى سزوا العمزل محليزا

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

، و تلبية احتيا زات الم تمز   م وسائل تعليمية حديثة ،و متابعة الخري ين، و إتاحة الفرصة لها لمتابعة ال ديد من العلوم و المعارف و الخبراتو طالبها ، و استخدا

ج اون و التقززويم الززذاتحززل مالزكالت  ، و بسززاخ الالخصززية المصززرية و تسميزة قززيم اوستمززاخ و المززواطسين مزن خززالل إ ززراخات تتسززم باوسزتقاللية و التعزز جالمسزاممة  زز،و
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 رؤية الكلية :

تتطل  الكلية إلى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية 

بأساتذتها  وتصل بين سظائرما معتمدة تحتل مكاسة مرموقة

مستوى المسا سة محليأ و اقليميإا من خالل  وخري يها إلى

برامج دراسية متميزة  ى مرحلتى الليساسس والدراسات 

 .  العليا تسهم  ى الرقى و التسمية المستدامة للم تم 

 جامعة دمنهوبر  -والمشرف على قطاع النوبابرية  
3-  

ً
 أ.د/ سماح محمد الصاوى                                                مناقشا

 وكيل الكلية للدبراسات العليا  –أستاذ الثابر اليونانية والرومانية
 جامعة دمنهوبر  -ووكيل الكلية لشؤون التعليم والطالب 

                  أ.م.د/ صفا  سمير أبو اليزيد                  -4
ً
 مشرفا

 كلية الداب جامعة  طنطا –أستاذ الثابر اليونانية والرومانية المساعد
5-  

ً
 أ.م.د/ ن ى عبد الرحمن                                                     مشرفا

 كلية االداب جامعة دمنهوبر  -أستاذ اللغة والدب المساعد 
افقت اللجنة  القرابر: و

افق مجلس الكلية .: القرابر  و

افقة 0/9/0202كتاب مجلس قسم اآلثابر والدبراسات اليونانية والرومانية  بجلسته المنعقدة بتابريخ  .42 توزيع على  بشأن المو

 م:0202/0200مقربرات الدبراسات العليا لفصل الخريف لبرنامجى  ) ماجستير ودكتوبراه( 

 على أن تكون مقربرات الماجستير على النحو االتى :

 

 عدد الساعات القائم بالتدبريس المقربر  م

 0 أ.د/ سماح الصاوى  الفن القبطى )اساس ي( 2

 3 أ.د/ عبير قاسم النحت السكندبرى فى العصرين )اساس ى( 0

 3 أ.د/ حنان الشافعى  الفنون الصغرى فى االسكندبرية فى العصرين) اساس ى(  3

 

 مقربرات الدكتوبراه على النحو االتى :

 عدد الساعات بالتدبريس القائم المقربر  م

 3 أ.د/ سماح الصاوى  الفن اليونانى والرومانى دبراسة مقابرنة )اساس ى( 2

 3 أ.د/ عبير قاسم فن الفسيفسا  فى شمال افريقيا )اختيابرى( 0

التمائم والتعاويذ الفنية فى العصرين اليونانى والرومانى  3

 )اختيابرى(

 3 أ.د/ حنان الشافعى 

  

 جنة علًماالقرابر:أحيطت الل



    

                                                                                                                                              
       Damanhur universityدمنهور                                                                                                              جامعة            
          Faculty of Art                         كلية اآلداب                                                                                                       
                                                        

 

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

 رسالة الكلية :

إ و إقليميزا اسزتساداإ إلزى معزايير ل اآلداب والعلزوم ابسسزاسية تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترقى إلى مستوى التميزز واببزداف  زج م زا  زى سزوا العمزل محليزا

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

، و تلبية احتيا زات الم تمز   م وسائل تعليمية حديثة ،و متابعة الخري ين، و إتاحة الفرصة لها لمتابعة ال ديد من العلوم و المعارف و الخبراتو طالبها ، و استخدا

ج اون و التقززويم الززذاتحززل مالزكالت  ، و بسززاخ الالخصززية المصززرية و تسميزة قززيم اوستمززاخ و المززواطسين مزن خززالل إ ززراخات تتسززم باوسزتقاللية و التعزز جالمسزاممة  زز،و
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 رؤية الكلية :

تتطل  الكلية إلى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية 

بأساتذتها  وتصل بين سظائرما معتمدة تحتل مكاسة مرموقة

مستوى المسا سة محليأ و اقليميإا من خالل  وخري يها إلى

برامج دراسية متميزة  ى مرحلتى الليساسس والدراسات 

 .  العليا تسهم  ى الرقى و التسمية المستدامة للم تم 

 القرابر :

, 
ً
 أحيط مجلس الكلية علما

 

 

 

 

 

 

 سادًسا: موضوعات قسم الجتماع 

افقة 5/9/0202كتاب مجلس قسم االجتماع  بجلسته المنعقدة بتابريخ  .42 على منح الباحثة / زينب عادل السيد النشابر،  بشأن المو

بعنوان "االنعكاسات االجتماعية واالمنية لجرائم  دبرجة الماجستير من قسم االجتماع ، بنظام الساعات المعتمدة فى موضوع

( حيث استوفت الباحثة جميع التعديالت واتمت 0225-0222اإلتجابربالطفال" )دبراسة تحليلية للمجتمع المصرى فى الفترةمن 

 التصويبات ومالحظات لجنة الحكم والمناقشة.

افقت اللجنة  القرابر: و

 القرابر :

افق مجلس الكلية .  و

 

 / بشأن  عادة تشكيل لجنة المناقشة والحكم للطالبة  5/9/0202س قسم االجتماع  بجلسته المنعقدة بتابريخ كتاب مجل .40

سمر جمال محمد محمود ، لنيل دبرجة الماجستير فى اآلداب بنظام الساعات المعتمدة فى الرسالة المقدمة منها بعنوان " 

اتىالثوبرات المصرية والقوى السياسية فى مصر " ) دبراسة ثو   يونيو دبراسة تحليلية( 32ينايرو 05بر

 وتتكون لجنة المناقشة على النحو التالى : 

ا وبرئيًسا 
ً

 أ.د. فضل الله محمد  سماعيل    مناقش

 جامعة دمنهوبر  –وعميد كلية  اآلداب السبق  –أستاذ فلسفة السياسية 

ا  
ً
 أ.د. محمد برفعت اإلمام   مشرف

 جامعة دمنهوبر  -لحديث أستاذ التابريخ ا –وعميد كلية  اآلداب

ا
ً

 د. أحمد حسن عبد الرازق مناقش

 عميد المعهد المتوسط للخدمة اإلجتماعية باإلسكندبرية وأستاذ مساعد بالمعهد العالى بالخدمة الجتماعية بدمنهوبر 
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 رسالة الكلية :

إ و إقليميزا اسزتساداإ إلزى معزايير ل اآلداب والعلزوم ابسسزاسية تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترقى إلى مستوى التميزز واببزداف  زج م زا  زى سزوا العمزل محليزا

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

، و تلبية احتيا زات الم تمز   م وسائل تعليمية حديثة ،و متابعة الخري ين، و إتاحة الفرصة لها لمتابعة ال ديد من العلوم و المعارف و الخبراتو طالبها ، و استخدا

ج اون و التقززويم الززذاتحززل مالزكالت  ، و بسززاخ الالخصززية المصززرية و تسميزة قززيم اوستمززاخ و المززواطسين مزن خززالل إ ززراخات تتسززم باوسزتقاللية و التعزز جالمسزاممة  زز،و

 والمستمر .

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

     1496633540ت + فاكس     -1496633541ت:           ~ 49 ~                          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  وتصل بين سظائرما معتمدة تحتل مكاسة مرموقة

مستوى المسا سة محليأ و اقليميإا من خالل  وخري يها إلى

برامج دراسية متميزة  ى مرحلتى الليساسس والدراسات 

 .  العليا تسهم  ى الرقى و التسمية المستدامة للم تم 

ا
ً
 د. مجدى أحمد بيومى  مشرف

 جامعة دمنهوبر  –كلية اآلداب  –أستاذ علم الجتماع المساعد 

افقت   اللجنةالقرابر: و

 القرابر :

افق مجلس الكلية .  و

 

 

افقة 5/9/0202كتاب مجلس قسم االجتماع  بجلسته المنعقدة بتابريخ  .43 على منح الباحثة / سلمى عقيل فوزى النزرى،  بشأن المو

ًيا ثوبرة دبرجة الماجستير من قسم االجتماع ، بنظام الساعات المعتمدة فى موضوع بعنوان "التغير االجتماعى وتمكين المرأة سياس

 يونيو نموذًجا" حيث استوفت الباحثة جميع التعديالت واتمت التصويبات ومالحظات لجنة الحكم والمناقشة.32

افقت اللجنة  القرابر: و

 القرابر :

افق مجلس الكلية .  و

 

افيا:   سابًعا: موضوعات قسم الجغر

افيا  بجلسته المنعقأدة بتأابريخ  .44 ا 5/9/0202كتاب مجلس قسم الجغر علأى مأنح الباحثأة / هنأا  عبأد الحميأد محمأد  فقأةبشأأن المو

افيأأأة الخأأأدمات الصأأأحية فأأأى  افيأأأا ، بنظأأأام السأأأاعات المعتمأأأدة فأأأى موضأأأوع بعنأأأوان "جغر مطأأأر، دبرجأأأة الماجسأأأتير مأأأن قسأأأم الجغر

 مركز شبراخيت " حيث استوفت الباحثة جميع التعديالت واتمت التصويبات ومالحظات لجنة الحكم والمناقشة.

افق  ت اللجنةالقرابر: و

 القرابر :

افق مجلس الكلية .  و

 

افيأأأا  بجلسأأأته المنعقأأأدة بتأأأابريخ  .45 افقأأأة 5/9/0202كتأأأاب مجلأأأس قسأأأم الجغر علأأأى تكليأأأف السأأأيد الدكتوبر/عبأأأد المأأأأولى  بشأأأأن المو

افية والمساحة بالقسم. –شعبان عرقوب  ا لبرنامج دبلوم نظم المعلومات الجغر
ً
 المدبرس بالقسم منسق

 لًما.القرابر: أحيطت اللجنة ع

 القرابر :

. 
ً
 أحيط مجلس الكلية علما
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بأساتذتها  وتصل بين سظائرما معتمدة تحتل مكاسة مرموقة
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 .  العليا تسهم  ى الرقى و التسمية المستدامة للم تم 

 

قسم الدبراسات العليا بالكلية بشأن البقا  على برسوم  المقترح المقدم من السيدة/ سوزان ابراهيم البسيونى المشرف على .46

 الرسالة كما هو متبع .

 القرابر :

افق مجلس الكلية .  و

 

 : موضوعات العالقات الثقافية والخابرجية :
ً
 سابعا

 

 -قسم التاريخ :ت موضوعا
م  بشأن الخطاب المرفوع من أ.د/ ابراهيم محمد على مرجونة 0202/ 2/9احاطة مجلس قسم التابريخ بجلسته يوم  البرععا   أوال /  

 والذى يفيد ببعض المشابركات العلمية االكاديمية والبحثية وبيانها كاالتى :

 م ايفاد والمؤسسة الدولية 0202/يوليو/ 32ث العلمى والحياه وبرشة عمل بعنوان / اعمال العقل والية التفكير فى البح

 للتطوير االكاديمى بالمدينة المنوبرة .

  م تحت 07/5/0202-06شهادة مشابركة وشكر من المؤتمر العلمى االول المنعقد فى جامعة بابل كلية التربية للعلوم االنسانية

 شعابر العلوم االنسانية طموح وابداع .

 فى نشر بحث دولى بع 
ً
نوان / ذوى االحتياجات الخاصة فى دولة المماليى البحرية االمير عال  الدين أيدغدى االعمى انموذجا

 بغداد –مجلة العلوم االنسانية الصادبرة عن كلية التربية للعلوم االنسانية جامعة بابل 

 القرابر : أحيطت اللجنة علما

 القرابر :

. 
ً
 أحيط مجلس الكلية علما

 م  بشأن الخطاب  المقدم من 0202/ 2/9جلس قسم التابريخ بجلسته يوم  البرععا  احاطة م ثانيا /

 أ.د/ صالح أحمد هريدى والذى يفيد بحضوبر سيادته :

م بالجامعة االسالمية بمنيسوتا  ، 04/7/0202-03المؤتمر الدولى المعنون ب القص ى جذوبر عريقة ، يومى الجمعة والسبت  -أ

يحمل عنوان " جهود العثمانيين فى  نشا  العمائر فى بيت المقدس ، السلطان سليمان امريكا أون الين وشابرك ببحث 

 
ً
 القانونى  نموذجا
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 .  العليا تسهم  ى الرقى و التسمية المستدامة للم تم 

 بحث بجامعة زاخو بكردستان العراق والخاص بجنوب كردستان وعغداد ويحمل عنوان "التجربة الكردية فى مئوية العراق -ب

قومية الكردية فى اعقاب الحرب العالمية الولى حتى م  وعنوان البحث " المسألة ال04/8/0202-03فى   2902-0202  

 م( 2930-2928استقالل العراق )

 القرابر : أحيطت اللجنة علما 

 القرابر :

. 
ً
 أحيط مجلس الكلية علما

افقة مجلس قسم التابريخ بجلسته يوم  البرععا   ثالثا /  م  على المقترح المقدم من ا. عبد الله الصاوي مؤسس مشروع0202/ 2/9مو

 ذاكرة الكابريكتير لعمل معرض حرب اكتوبر في ذاكرة الكابريكتير بمناسبة مروبر خمسين عام على هذا الحدث الجلل .

الجندي يقاتل بالرصاص، والرسام بريشته، كٌل يحابرب بأداته، المقاتل رهتف "الله أكبر"، والرسام يطلق صيحاته على الوبرق لشحذ 

، وما تاله 2973وحتى نصر أكتوبر  2967ر كان دوبر برسامي الكابريكاتير، في الفترة بدً  من نكسة الهمم وبرفع الروح المعنوية، ذلى وأكث

 من معاهدات مهمة .

 ابداعات الرسامين يعرضها هذا المعرض تحت اشراف وتبني قسم التابريخ .

 القرابر : أحيطت اللجنة علما

 القرابر :

افق   مجلس الكلية.و

 

 ليونانية والرومانية :موضوعات قسم اآلثار والدراسات ا

 /
ً
افق    فى يوماحاطة مجلس قسم اآلثابر والدبراسات اليونانية والرومانية بجلسته المنعقدة أوال م بشأن  0/9/0202الخميس المو

الخطاب الوابرد من أ.د/ عبير قاسم ، بدعوة سيادتها  من قبل مدبرسة القديس يوسف )الفرير( لالشتراك ببيت كلية سان مابرك ببرج 

 م08/8/0202عرب بهدف تفعيل العمل فى مجموعات وتفعيل العمل الجماعى  وذلى يوم السبت ال

 القرابر : أحيطت اللجنة علما

 القرابر :

. 
ً
 أحيط مجلس الكلية علما
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افق    فى يوماحاطة مجلس قسم اآلثابر والدبراسات اليونانية والرومانية بجلسته المنعقدة ثانيا/   م بشأن 0/9/0202الخميس المو

 "  في تدبريب مجاني للطلبة بعنوان اعرف تابريالخطاب الوابرد من أ.د/ عبير قاسم ، 
ً
خ بلدك و أأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأبإشتراك سيادتها تطوعا ،" تطوعا

 م  اون الين الساعة السابعة مسا .6/9/0202اثابرها و ذلى يوم 

 القرابر : أحيطت اللجنة علما

 القرابر :

 .أح
ً
 يط مجلس الكلية علما

افق    فى يوماحاطة مجلس قسم اآلثابر والدبراسات اليونانية والرومانية بجلسته المنعقدة ثالثا/  م بشأن  0/9/0202الخميس المو
 الخطاب الوابرد من أ.د/ سماح الصاوى ، بشأن شكر سيادتها من جمعية اآلثابر القبطية ، لرئاسة سيادتها الجلسة فى اللقا  العلمى

 م0202/ أغسطس 24الموسوم ب" أطروحات مضيئة فى الدبراسات القبطية فى الجامعة المصرية " بتابريخ 
 القرابر : أحيطت اللجنة علما

 القرابر :

. 
ً
 أحيط مجلس الكلية علما

 
افق    فى يوماحاطة مجلس قسم اآلثابر والدبراسات اليونانية والرومانية بجلسته المنعقدة برابعا/  م بشأن  0/9/0202الخميس المو

 google scholarالخطاب الوابرد من د/ شيرويت فضل ،بشأن حضوبر سيادتها  وبرشة عمل اون الين عن 
 القرابر : أحيطت اللجنة علما

 القرابر :

. 
ً
 أحيط مجلس الكلية علما

 
ا فى يوماحاطة مجلس قسم اآلثابر والدبراسات اليونانية والرومانية بجلسته المنعقدة خامسا/  م بشأن  0/9/0202فق   الخميس المو

الخطاب الوابرد من أ.د/ حنان الشافعى ، برئاسة سيادتها جلسة المؤتمر االفتراض ى االول لقسم اآلثابر والدبراسات اليونانية 
 م0/9/0202كلية االداب جامعة االسكندبرية  وذلى يوم  -والرومانية

 القرابر : أحيطت اللجنة علما
 القرابر :

. 
ً
 أحيط مجلس الكلية علما

 
 موضوعات قسم اللغة العربية:

 /
ً
بروتوكول تعاون للنشر العلمي  م  على المقترح المقدم لعمل0/9/0202قسم اللغة العربية بجلسته المنعقدة في احاطة مجلس أوال

 بحث العلمي.جامعة الزهر، فرع  يتاي البابرود؛ حتى تتحقق اإلفادة لطالب ال -جامعة دمنهوبر و كلية اللغة العربية-بين كلية اآلداب
افقت اللجنة مع العرض على مجلس الكلية  القرابر : و

 القرابر :
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 رسالة الكلية :

إ و إقليميزا اسزتساداإ إلزى معزايير ل اآلداب والعلزوم ابسسزاسية تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترقى إلى مستوى التميزز واببزداف  زج م زا  زى سزوا العمزل محليزا

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

، و تلبية احتيا زات الم تمز   م وسائل تعليمية حديثة ،و متابعة الخري ين، و إتاحة الفرصة لها لمتابعة ال ديد من العلوم و المعارف و الخبراتو طالبها ، و استخدا

ج اون و التقززويم الززذاتحززل مالزكالت  ، و بسززاخ الالخصززية المصززرية و تسميزة قززيم اوستمززاخ و المززواطسين مزن خززالل إ ززراخات تتسززم باوسزتقاللية و التعزز جالمسزاممة  زز،و

 والمستمر .
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 رؤية الكلية :

تتطل  الكلية إلى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية 

بأساتذتها  وتصل بين سظائرما معتمدة تحتل مكاسة مرموقة

مستوى المسا سة محليأ و اقليميإا من خالل  وخري يها إلى

برامج دراسية متميزة  ى مرحلتى الليساسس والدراسات 

 .  العليا تسهم  ى الرقى و التسمية المستدامة للم تم 

. 
ً
 أحيط مجلس الكلية علما

 
م  على المقترح المقدم من أ.د.  يمان بركات برئيسة القسم، 0/9/0202قسم اللغة العربية بجلسته المنعقدة في احاطة مجلس ثانيا/ 

جامعة الزهر، فرع  يتاي البابرود، ومجمع البحوث اإلسالمية بالقاهرة، وسنرفع بعمل بروتوكول تعاون بين كلية اللغة العربية، 
 لسيادتكم مذكرة تفصيلية بشأن هذا البروتوكول.

افقت اللجنة مع تقديم مذكرة تفصيلية بشأن هذا البروتوكول.  القرابر : و
 القرابر :

. 
ً
 أحيط مجلس الكلية علما

 :   موضوعات خدمة املجتمع وتنمية 
ً
 البيئة   :ثامنا

 التصديق على جلسة املحضر السابقأول :

 القرابر :

. 
ً
 أحيط مجلس الكلية علما

ثانًيا: تم قبول االعتذابر المقدم من السيدة الدكتوبرة/ أميرة الصفتى عن اللجنة، ويتم ابرسال خطاب لقسم اآلثابر والدبراسات اليونانية 

 والرومانية لترشيح بديل عنها.

 القرابر :

 .أحيط مجلس ال
ً
 كلية علما

ا: توزيع مهام العمل للمبادبرات وذلى للبد  فى الخطة التنفيذية ) أصنع مستقبلى( على النحو التالى:
ً
 ثالث

 مسؤول التنفيذ أسم المبادبرة الشهر م

 د. أشرف شلبى الوقاية والعالج من فيرس كوبرونا سبتمبر 2

 د. صابر صادق ن" اإلدمان " أعرف بنفسى علشان ميجروش برجلى لإلدما أكتوبر 0

 د. عبد المولى الزيادة السكانية آفة تل هم نوفمبر 3

 د. شيما  البنا الوقاية حياة ديسمبر 4

 أ.د. وفدى أبو النضر أسأل متخافش يناير 5

 د.أسما  أدبريس نعمر ونبنى " أعرف  نجازات وطنى" فبراير 6

 د. نها غالى  المياة حياة مابرس 7

 د.  يمان عالم  ىاصنع مستقبل  بريل 8
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 رسالة الكلية :

إ و إقليميزا اسزتساداإ إلزى معزايير ل اآلداب والعلزوم ابسسزاسية تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترقى إلى مستوى التميزز واببزداف  زج م زا  زى سزوا العمزل محليزا

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

، و تلبية احتيا زات الم تمز   م وسائل تعليمية حديثة ،و متابعة الخري ين، و إتاحة الفرصة لها لمتابعة ال ديد من العلوم و المعارف و الخبراتو طالبها ، و استخدا

ج اون و التقززويم الززذاتحززل مالزكالت  ، و بسززاخ الالخصززية المصززرية و تسميزة قززيم اوستمززاخ و المززواطسين مزن خززالل إ ززراخات تتسززم باوسزتقاللية و التعزز جالمسزاممة  زز،و

 والمستمر .
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 رؤية الكلية :

تتطل  الكلية إلى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية 

بأساتذتها  وتصل بين سظائرما معتمدة تحتل مكاسة مرموقة

مستوى المسا سة محليأ و اقليميإا من خالل  وخري يها إلى

برامج دراسية متميزة  ى مرحلتى الليساسس والدراسات 

 .  العليا تسهم  ى الرقى و التسمية المستدامة للم تم 

 د. شيما  حلمى محو المية مايو 9

 د. أحمد شتية تنمية الوعى يونيو 22

 د.  سالم فوزى املحافظة البحيرة"  –"أعرف محافظة اآلثابر  يوليو 22

 د. أمنية عيس ى  مًعا من أجل سالمتى أغسطس 20

افقت اللجنة  القرابر: و

 القرابر :

افق مجلس الكلية .  و

: 
ً
السيد أ.د/ وفدى أبوالنضأر وكيأل الكليأة لشأئون املجتمأع وتنميأة البيئأة  بشأأن تدشأين مسأابقة ) بنأى الفكأابر ( وذلأى ضأمن  كتاببرابعا

 خطة وكالة الكلية لخدمة املجتمع وتنمية البيئة و تدبرشين لنى خاص بها على موقع الكلية ليشابرك الطالب في المسابقة.

 القرابر :

افق مجلس الكلية .  و

 

: 
ً
الخطأأة التنفيذيأأة لوكالأأة خدمأأة املجتمأأع كتأأاب السأأيد أ.د/ وفأأدى أبوالنضأأر وكيأأل الكليأأة لشأأئون املجتمأأع وتنميأأة البيئأأة  بشأأأن خامسأأا

 . 0202/0200وتنمية البيئة  للعام الجامعى 

 القرابر :

افق مجلس الكلية على الخطة كاملة وتنفيذ ما وبرد بها في المواعيد املحددة و برفع الخطة للجامعة .  و

 

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

 . عصربعد ال  لرابعةهذا وقد انت ى االجتماع الساعة ا

 عميد الكلية                                                                                             
 
 

 .د/ محمد رفعت االمامأ                                                                                          

 


