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 رسالة الكلية :

إ و إقليميزا اسزتساداإ إلزى معزايير داب والعلزوم ابسسزاسية تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترقى إلى مستوى التميزز واببزداف  زج م زا  اآ  زى سزوا العمز  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   ئ  تعليمية حديثة ،و متابعة الخري ين، و إتاحة الفرصة لها لمتابعة ال ديد من العلوم و المعارف و الخبراتو طالبها ، و استخدام وسا

ج التقززويم الززذات حزز  مالزكالت  ، و بسززاخ الالخصززية المصززرية و تسميزة قززيم اوستمززاخ و المززواطسين مزن خززال  إ ززراخات تتسززم باوسزتقاللية و التعززاون و جالمسزاممة  زز،و

 والمستمر .
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 رؤية الكلية :

تتطل  الكلية إلى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية معتمدة تحت  

مستوى  بأساتذتها وخري يها إلى وتص  ظائرمامكاسة مرموقة بين س

المسا سة محليأ و اقليميإا من خال  برامج دراسية متميزة  ى 

مرحلتى الليساسس والدراسات العليا تسهم  ى الرقى و التسمية 

 .  المستدامة للم تم 

0202/1020للعام الجامعي   بعساال مجلس الكلية  

 17/0/0201الموافق  برععا ل المنعقد يوم ا

********** 

عن ة ــــــــــــــــــــبرئاسة السيدة الستاذ الدكتوبر/ حنان خميس  الشافعـــى  عميد الكليالثانية عشر اجتمع مجلس الكلية في تمام الساعة        

 :و بمشابركة كل من  طريق الفيديو كونفرانس

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

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

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

 سم اللغة االنجليزيةبرئيس مجلس ق  حلمى المليجىمحمد أ.د/ ايمان  .4

 برئيس مجلس قسم اآلثابر والدبراسات اليونانية والرومانية   قاسم عبداملحسن أ.د عبير  .5

 برئيس مجلس قسم التابريخ  أ.د/ ابراهيم محمد على مرجونة .6

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

 للغات الشرقيةقائم بعمل برئيس مجلس قسم ا   د. محمد أحمد الفقي .8

 مدير التنفيذي لوحدة ضمان الجودة بالكليةالستاذ بقسم اللغة العربية وال   أ .د. محمد محمود ابوعلى .9

 الستاذ المتفرغ بقسم الفلسفة  .د/ فضل الله محمد اسماعيلأ .12

افيا  عزت شلبى الدين عال /.د أ .11  الستاذ المتفرغ بقسم الجغر

 ذ المساعد بقسم اللغة العربية الستا   د. برانيا محمد عزيز نظمى .10

افيا  د. ابراهيم مصطفى شعبان  .13  المدبرس بقسم الجغر

 مدير وحدة الخدمات االلكترونية    د. أحمد عطية حميدة .14

   أمين الكلية  لحوتي حلمى خالد الوليدالسيد/  .15

 و دعى الى الحضوبر:

    السيد الدكتوبر/ فايز الرياش ى .1

 :عن الحضوبر  توتغيب

 الستاذ بقسم اللغة االنجليزية  خميس الزوكة  مدا محأ.د ميراند .1
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========================================================= 

 رسالة الكلية :

إ و إقليميزا اسزتساداإ إلزى معزايير داب والعلزوم ابسسزاسية تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترقى إلى مستوى التميزز واببزداف  زج م زا  اآ  زى سزوا العمز  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   ئ  تعليمية حديثة ،و متابعة الخري ين، و إتاحة الفرصة لها لمتابعة ال ديد من العلوم و المعارف و الخبراتو طالبها ، و استخدام وسا

ج التقززويم الززذات حزز  مالزكالت  ، و بسززاخ الالخصززية المصززرية و تسميزة قززيم اوستمززاخ و المززواطسين مزن خززال  إ ززراخات تتسززم باوسزتقاللية و التعززاون و جالمسزاممة  زز،و

 والمستمر .
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 رؤية الكلية :

تتطل  الكلية إلى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية معتمدة تحت  

مستوى  بأساتذتها وخري يها إلى وتص  ظائرمامكاسة مرموقة بين س

المسا سة محليأ و اقليميإا من خال  برامج دراسية متميزة  ى 

مرحلتى الليساسس والدراسات العليا تسهم  ى الرقى و التسمية 

 .  المستدامة للم تم 

 االجتماع  افتتحت السيدة أ.د/  حنان خميس الشافعى  عميد الكلية

 .جلس  بجميع السادة المشابركين في بداية االجتماع برحبت السيدة أ.د/ حنان خميس الشافعى  عميد الكلية وبرئيس امل -
 حو التالي :ثم شرعت سيادتها في موضوعات املجلس على الن -
بخالص الشكر لمعالى السيد الستاذ الدكتوبر/ عبيد صالح  برئيس جامعة السيدة أ.د/ حنان الشافعى عميد الكلية  تقدمت -

الفترة  الرقمنه بين الحاجة والضروبرة بعنوان القادم  ادمنهوبر على موقفه االيجاعي ودعمه المستمر لكلية اآلداب ولمؤتمره
و أكد سيادته على ضروبرة مشابركة كل كليات الجامعة في الجلسة  ة تطبيقية على جامعة دمنهوبر دبراس0201مابرس  00  -01من 

 .في المؤتمر  على القلضروبرة مشابركة كل قسم بأبرععة أوبراق بحثيةوأكدت سيادتها على ،التطبيقية للمؤتمر 
قرابر تشكيل اللجنة إعالى العميدة ثم عرض السيد أ.د/ محمد أبوعلى مقربر المؤتمر أهمية الموضوع ومحاوبره وطلب من م

 العلمية واللجنة االعالمية على أن تقتصر اللجنة العلمية على الساتذة فقط.
 -طلب السيد أ.د/ محمد محمود ابوعلى تسجيل ما يلى : -
على تعاونه بخصوص المنتدبين للكنترول وتوفير اعضا  هيئة التدبريس  تقديم الشكر للسيد الدكتوبر/ محمود غزالن   -

 لكنتروالت الكلية من كلية الزبراعة .
 ترجمة المقاالت لقسم اللغة العربية و االنجليزية )الكتب واملجاالت العلمية (. -
 االدابرية . مسابقة لوجو العاصمة -
 .عمل لجنة االشراف على االمتحانات ) لجنة التدخل السريع  ( وتكون من المقيمين من دمنهوبر  -
 دون المساس بالجدول والمواد  مع التنبيه على تواجد التمريض طوال اليوم .  07/0/0201تعديل الجدول بتابريخ  -
 دقائق . 5توعية الطالب في كل محاضرة أول  -
 برونا يأتي ما يثبت انه مصاب.الطالب المصاب بكو  -
 تشكل لجنة لتحديد معايير أفضل جامعة صديقة للبيئة -
المقترح المقدم من الدكتوبر/ أحمد الخمابري و د. ابراهيم مصطفى و د. سماح الصاوى بتشكيل فريق لترتيب الجامعة  -

 ومعرفة تريب الجامعات .
 ير النشر الدولى .اقتراح السيد أ.د/ محمد أبوعلى  بتنظيم وبرشة عمل عن معاي -
 عمل برامج جديدة . -
 عمل لجان داخل كل قسم في كل تخصص لمراجعة اللوائح وخطاب معتمد من مجالس االقسام . -
اقتراح أ.د/ عبير قاسم ان يتم محو المية في قرية أو اثنين أو و  على الطالب محو أمية خمسة أفراد قبل الحصول على الشهادة  -

 كريمة ( مع مبادبرة حياه هكلية االداب ) مساهم اى عدد و يتم ذلك عن طريق
 قربر مجلس الكلية تشكيل لجنة باختيابر القري وتشكيل لجنة من برؤسا  االقسام الممثلين للجنة (

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

ً
 الموضوعات التى ط

 . التصديق على محضر مجلس الكلية السابق .0
  القرابر :   

 تم التصديق على املحضر .
 

 ثانيا:   موضوعات وحدة ضمان الجودة :
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 رسالة الكلية :

إ و إقليميزا اسزتساداإ إلزى معزايير داب والعلزوم ابسسزاسية تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترقى إلى مستوى التميزز واببزداف  زج م زا  اآ  زى سزوا العمز  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   ئ  تعليمية حديثة ،و متابعة الخري ين، و إتاحة الفرصة لها لمتابعة ال ديد من العلوم و المعارف و الخبراتو طالبها ، و استخدام وسا

ج التقززويم الززذات حزز  مالزكالت  ، و بسززاخ الالخصززية المصززرية و تسميزة قززيم اوستمززاخ و المززواطسين مزن خززال  إ ززراخات تتسززم باوسزتقاللية و التعززاون و جالمسزاممة  زز،و

 والمستمر .
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 رؤية الكلية :

تتطل  الكلية إلى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية معتمدة تحت  

مستوى  بأساتذتها وخري يها إلى وتص  ظائرمامكاسة مرموقة بين س

المسا سة محليأ و اقليميإا من خال  برامج دراسية متميزة  ى 

مرحلتى الليساسس والدراسات العليا تسهم  ى الرقى و التسمية 

 .  المستدامة للم تم 

افقة على بنود الجلسة السابقة . أوال   : المو

افقة .:  القرابر  المو

 القرابر :

.
ً
 أحيط مجلس الكلية علما

 بشأن مخاطبة القسام بخصوص تشكيل لجان عمل الالئحة الجديدة . أوال :

 مشكلة داخل القسام إلعداد الئحة القسم إلى وحدة ضمان الجودة .إبرسال نسخة من اللجان ال القرابر :

 القرابر :

.
ً
 أحيط مجلس الكلية علما

 

 بشأن مخاطبة القسام إلبرفاق ثالث من اللوائح المناظرة للبرامج والتي اعتمدوا عليها في إعداد الالئحة الجديدة. ثانيا :

قسام العلمية المناظرة التي تم االسترشاد بها في وضع الالئحة، وأسباب اختيابر هذه ضروبرة إبرفاق القسام لثالث من لوائح ال القرابر :

 الجامعات تحديدا، ومنهجية إعداد الالئحة .

 القرابر :

.
ً
 أحيط مجلس الكلية علما

ة الفصل بشأن إعداد استمابرة موحدة لفحص الكتاب الجامعي في الفصل الدبراس ي الثاني وضروبرة إتمام الفحص قبل بداي ثالثا :

 الدبراس ي الثاني .

 

  القرابر :

افق عليهتم تصميم استمابرة فحص من وحدة ضمان الجود -1  .ة، وعرضها على املجلس وو

 تحديد عضو الجودة لالنضمام للجان مراجعة القسام والتوقيععلى استمابرة الفحص، وقد جا  التشكيل على النحو التالي :   -0

 د.إبراهيم شعبان  قسم اللغة العربية                    

 د. محمد عبده قسم اللغة اإلنجليزية                  

 أ د. محمد أبو علي  قسم الفلسفة                         

 د.أحمد شتيه  قسم التابريخ                         

افيا                        د. برانيا نظمي   قسم الجغر
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 رسالة الكلية :

إ و إقليميزا اسزتساداإ إلزى معزايير داب والعلزوم ابسسزاسية تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترقى إلى مستوى التميزز واببزداف  زج م زا  اآ  زى سزوا العمز  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   ئ  تعليمية حديثة ،و متابعة الخري ين، و إتاحة الفرصة لها لمتابعة ال ديد من العلوم و المعارف و الخبراتو طالبها ، و استخدام وسا

ج التقززويم الززذات حزز  مالزكالت  ، و بسززاخ الالخصززية المصززرية و تسميزة قززيم اوستمززاخ و المززواطسين مزن خززال  إ ززراخات تتسززم باوسزتقاللية و التعززاون و جالمسزاممة  زز،و

 والمستمر .
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 رؤية الكلية :

تتطل  الكلية إلى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية معتمدة تحت  

مستوى  بأساتذتها وخري يها إلى وتص  ظائرمامكاسة مرموقة بين س

المسا سة محليأ و اقليميإا من خال  برامج دراسية متميزة  ى 

مرحلتى الليساسس والدراسات العليا تسهم  ى الرقى و التسمية 

 .  المستدامة للم تم 

 د. محمد عبده         قسم اآلثابر عام              

 قسم اآلثابر اليونانية والرومانية       د. برانيا نظمي

 أ د . محمد أبو علي   قسم السياسة                      

 د.أحمد شتيه   قسم اللغات الشرقية                

 

 
ن خطة الجامعة ووضع بند ثابت في مجلس بشأن عرض خطاب مدير مركز الجودة بالجامعة بضروبرة إظهابر ما تم تنفيذه م برابعا :

 الكلية لذلك، وسيتم برفع تقرير ملجلس الكلية لبيان القسام التي التزمت من عدمه . 

برفع الموضوع إلى مجلس الكلية، ومرفق الخطاب المرسل من مركز ضمان الجودة، مع مخاطبة مركز ضمان الجودة بالجامعة  القرابر :

 طة االستراتيجية .بإبرسال الخطة التنفيذية للخ

 القرابر :

.
ً
 أحيط مجلس الكلية علما
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 رسالة الكلية :

إ و إقليميزا اسزتساداإ إلزى معزايير داب والعلزوم ابسسزاسية تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترقى إلى مستوى التميزز واببزداف  زج م زا  اآ  زى سزوا العمز  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   ئ  تعليمية حديثة ،و متابعة الخري ين، و إتاحة الفرصة لها لمتابعة ال ديد من العلوم و المعارف و الخبراتو طالبها ، و استخدام وسا

ج التقززويم الززذات حزز  مالزكالت  ، و بسززاخ الالخصززية المصززرية و تسميزة قززيم اوستمززاخ و المززواطسين مزن خززال  إ ززراخات تتسززم باوسزتقاللية و التعززاون و جالمسزاممة  زز،و

 والمستمر .
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 رؤية الكلية :

تتطل  الكلية إلى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية معتمدة تحت  

مستوى  بأساتذتها وخري يها إلى وتص  ظائرمامكاسة مرموقة بين س

المسا سة محليأ و اقليميإا من خال  برامج دراسية متميزة  ى 

مرحلتى الليساسس والدراسات العليا تسهم  ى الرقى و التسمية 

 .  المستدامة للم تم 
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 بشأن وضع ميثاق أخالقي جديد يراعي التواصل الرقمي والتعليم عن بعد . خامسا :

افقة على النموذج المقدم من أد.محمد أبو علي ود.أحمد شتيه، وننتظر مقترحات أعضا  مجلس الكلية بشأن  القرابر : تمت المو

 عن المواطنة الرقمية. onlineل دوبرة الميثاق، وسيتم عم

 القرابر :

.
ً
 أحيط مجلس الكلية علما

 

 الميثاق الخالقي الرقمي

 جامعة دمنهوبر  –كلية اآلداب 

ـــ ـــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ــ  ـ

 إعداد

 أد. محمد أبو علي          د.أحمد شتيه

ـــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ــ  ـ

 تقديم :

الطفرة الهائلة في وسائل التكنولوجيا، وما نتج عن ذلك من تطوبر كبير في وسائل التواصل، وما أصبح الزما أن تقدمه في ظل    

المؤسسات العلمية لعضائها وطالبها من تيسير وسائل تواصل أكاديمية تكون تحت برقابة وإشراف المؤسسة، لكل ذلك نقدم هذا 

امالت الرقمية بين أفراد المؤسسة من أعضا  هيئة تدبريس وأعضا  معاونين، وإدابريين الميثاق الخالقي ) الرقمي( كضابط للمع

 وطالب.

 

 الهداف العامة للميثاق :

 يهدف الميثاق الخالق الرقمي إلى ما يلي :

 تحقيق معنى ) المواطنة الرقمية ( في أكمل ُصَوبِره . -1

 تجاه نفوسهم والمؤسسة العلمية التي ينتمون إليها.حصول الوعي لدى أفراد المؤسسة بمسؤولياتهم الرقمية  -0

تحقيق التكامل الخالقي الرقمي بين الفراد بما يعود بالنفع على المؤسسة ويعين على تحقيق الهداف العلمية والمؤسسية  -3

 والخالقية المرجوة .

 .ترسيخ مبادئ االنضباط الرقمي داخل المؤسسة، وما ينتج عنه من نفع مجتمعي  -4

 التأكيد على التزام المؤسسة العلمية من الناحية الخالقية، وانضباطها الرقمي .  -5
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 أوال : عضو هيئة التدبريس :

 تقع على عضو هيئة التدبريس مجموعة كبيرة من المسؤوليات الخالقية الرقمية، فعليه أن يلتزم باآلتي :   

 سائل الرقمية باختالف أنواعها .أن يحرص عضو هيئة التدبريس على االستخدام المثالي للو  -1

أن يفيد قدبر مستطاعه من الوسائل الرقمية في تطوير ذاته، ومواكبة بركب التطوبر في مجاله، وذلك بمتابعة أحدث الدبراسات  -0

 والبحاث والمؤتمرات التي لها صلة بمجال تخصصه .

 حصول شبهة .أن يربأ بنفسه عن أي تعامل أو معاملة عبر الوسائل الرقمية يترتب عليها  -3

 أن يخطر المؤسسة العلمية التي ينتمي إليها إخطابرا كتابيا برسميا في حال تمثيله لها في أية فعالية برقمية . -4

 أن يحذبر من الوقوع في مغبة النقل عن البحاث المتاحة عبر اإلنترنت دون نسبتها لصحابها . -5

 عراف الخالقية والدينية.أن يبين لطالبه كيفية التعامل الرقمي المنضبط بالمواثيق وال  -6

أن يتواصل مع زمالئه من أعضا  هيئة التدبريس تواصال براقيا منضبطا بالمبادئ والقواعد التي سنتها المواثيق الخالقية  -7

 والدينية .

 أن يتواصل مع زمالئه تواصال من شأنه االبرتقا  بالمؤسسة العلمية، وأن يقوم ذلك على بروح الفريق.-8

 بنائه الطالب والطالبات تواصال برقميا يمكنهم فيه من اإلفادة من علمه وأبحاثه .أن يتواصل مع أ-9

 أن يتواصل مع أبنائه الطالب والطالبات تواصال برقميا بعيدا عن أية شبهة . -12

 ة .أن يربأ عضو هيئة التدبريس عن أن يستخدم الوسائل الرقمية في إعطا  دبروس خاصة، أو ما شابه عبر الوسائل الرقمي-11

 أن يربأ بنفسه عن خصوصيات الحسابات الرقمية لآلخرين، وتتبع ذلك . -10

أن يدبرك أنه من أصحاب الرأي والوجاهة االجتماعية، فيحذبر من نشر أفكابر تحض على التعصب، أو أفكابر من شأنها إثابرة القالقل  -13

 املجتمعية، كذا نشر أخبابر غير موثوقة المصدبر ) شائعات ( .

اقع مجتمعه ووطنه، وأن يحرص في كل ما يكتب أو ينشر من أبحاث أو مقاالت أو منشوبرات عبر الوسائل أن يكو  -14 ن بصيرا بو

 الرقمية أن يخدم استقرابر وطنه، وأن يدعم تطوبره وازدهابره .

 أن يقوم بتأمين حساباته ومعلوماته ومواده المهمة تأمينا كامال . -15
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 : ثانيا : أعضا  الهيئة المعاونة

عضو الهيئة المعاونة هو عضو يؤهل كي يصبح عضوا بهيئة التدبريس بالمؤسسة، والمؤسسة تتيح له وسائل برقمية في البحث    

 والتواصل، لذا فإنه يتأكد عليه االلتزام بمجموعة من الضوابط الخالقية الرقمية كما يلي :

 وأن عليه مسؤولية أخالقية ال تقل عن أي منتم لها. أن يدبرك تماما أنه ممثل للمؤسسة العلمية التي ينتمي إليها،  -1

أن يعلم تماما أن حساباته الرقمية التي يمتلكها تمثله كعضو في المؤسسة العلمية، فعليه أن يكون ذا وعي بكل ما ينشر  -0

اقعة عليه في هذا الصدد .  باسمه، وأن يدبرك المسؤولية الخالقية الو

 لى أن يستخدم الوسائل الرقمية المتاحة استخداما مثاليا .على العضو المعاون أن يكون حريصا ع -3

 أن يوجه الوسائل الرقمية كوسائل داعمة له في الناحية البحثية، ومعينة له على سرعة إنجاز أبحاثه . -4

 أن يتواصل مع الطالب الذين يتعامل معهم كعضو معاون تواصال براقيا منضبطا حذبرا . -5

 لطالب والطالبات تواصال بعيدا عن أي توجه غير محمود .أن يحرص على أن يكون تواصله مع ا -6

 أن يبتعد تماما عن الخصوصيات الرقمية لآلخرين بشتى صنوفهم . -7

 أن يتخذ من الوسائل الرقمية سبيال ميسرة لإلفادة من علم أساتذته والتواصل الراقي معهم . -8

 بعد إخطابر مؤسسته التي ينتمي إليها . أال يتواصل تواصال برقميا مع أية جهة علمية خابرجيا أو داخليا إال  -9

 أن يحرص من خالل حساباته على التواصل المنضبط مع الزمال  لتكوين فريق عمل برقمي متناغم من أجل صالح العمل  -12

 أن يتعلم كيفية تأمين حساباته ضد االختراق، ففي ذلك نفع يعود عليه في العاجل واآلجل . -11

 لمتاحة لديه في خدمة مؤسسته العلمية، ونشر فعالياتها، والدعوة لدعمها .أن يسخر حساباته والوسائل الرقمية ا -10

 ثالثا : اإلدابريون :

اإلدابريون أعضا  فاعلون بالمؤسسة العلمية، وعليهم مسؤوليات كبيرة، ويتكامل دوبرهم مع بقية أفراد المؤسسة من أجل تحقيق    

 سة التزام الضوابط الخالقية الرقمية اآلتية :أهداف العمل، لذلك يتأكد على السادة اإلدابريين بالمؤس

 أن يدبرك العضو اإلدابري تماما أنه عضو فاعل بالمؤسسة العلمية التي ينتمي إليها، فله حقوق، وعليه جملة من الواجبات  -1

 أن يدبرك إدبراكا تاما أن حساباته الرقمية تمثله، وتمثل المؤسسة التي ينتمي إليها بالتبعية. -0

 مة مؤسسته من خالل حساباته الرقمية، وأن يكون داعما لها باستمرابر .أن يحرص على خد -3

 أن يوجه إمكاناته الرقمية إلى تكوين فرق عمل برقمية مع زمالئه يخدم مؤسسته من خالله .  -4
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ون من أن يوجه إمكاناته الرقمية إلى التواصل مع الطالب الموكل إليه التعامل معهم إدابريا فيما فيه تيسير عليهم، وما يك  -5

 شأنه أن يسير العمل بالمؤسسة بسالسة ويسر.

 أن يتوخى الحذبر فيما ينشر على حساباته وصفحاته الرقمية، وأن يدبرك البعاد السلبية واإليجابية المترتبة على ذلك . -6

ومجتمعه أن يكون حريصا من خالل حساباته الرقمية أال ينشر الخبابر إال من مصادبرها الصحيحة، وأن يكون خادما لوطنه  -7

 فضال عن مؤسسته .
 أن يقوم بتأمين حساباته ومعلوماته حفاظا عليها من االختراق، وأن ينأى بنفسه عن اختراق خصوصيات اآلخرين . -8

   :برابعا : الطالب الجامعي

معي أن يفهم المهام الطالب بركن كبير من أبركان المؤسسة التعليمية، وهو المستهدف الكبير بالنسبة لها، لذا عليه على الطالب الجا   

 والمسؤوليات الرقمية اآلتية جيدا، وذلك في ضو  ما تتيحه له المؤسسة من وسائل برقمية في التحصيل والتواصل.

 أن يفهم معنى المواطنة الرقمية . -1

التي أن يعلم أن عليه مسؤولية أخالقية في استخدامه وسائل الرقمنة الحديثة السيما التي توفرها له المؤسسة العلمية  -0

 ينتمي إليها.

 أن يربط بربطا عاقال بين القيم الدينية والخالقية وبين كيفية استخدامه لوسائل الرقمنة الحديثة . -3

أن يكون حريصا على عدم التلصص على أسرابر اآلخرين من خالل محاولة اختراق حساباتهم، ففي ذلك ما ينافي اآلداب  -4

 والخالق والعراف .

معلوماته وصوبره وملفاته صونا لحق نفسه في الخصوصية، وحفاظا على نفسه ضد من يتجاوزون أن يكون حذبرا في تأمين  -5

 القوانين والعراف برقميا.

 .أال يقوم بأي فعل فيه تجاوز أو خدش للحيا  العام عبر حساباته الرقمية -6

 أال يعرض عبر حساباته أية أفكابر هدامة تضر بالفرد واملجتمع. -7

 رحلة السنية من أية أخبابر أو شائعات غير موثوقة المصدبر، وأال يتعجل في نشرها.أن يحذبر الشاب في هذه الم -8

 . أن يكون حريصا فيما يكتب أو ينشر على تقديم ما يخدم قضايا وطنه ومجتمعه  -9

 أن يكون حريصا على نشر ما يفيد اآلخر معلوماتيا وأن يبتعد عن المنشوبرات المسفة والمبتذلة. -12

 . عن التعصب وأن يلتزم قيم الحياد واإلنصاف أن ينأى بنفسه  -11

 بشأن مشروع محو المية وتعليم الكبابر . سادسا :

 تعميم المشروع على الفرقة الرابعة لكل أقسام الكلية.  :القرابر 
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 رسالة الكلية :

إ و إقليميزا اسزتساداإ إلزى معزايير داب والعلزوم ابسسزاسية تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترقى إلى مستوى التميزز واببزداف  زج م زا  اآ  زى سزوا العمز  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   ئ  تعليمية حديثة ،و متابعة الخري ين، و إتاحة الفرصة لها لمتابعة ال ديد من العلوم و المعارف و الخبراتو طالبها ، و استخدام وسا

ج التقززويم الززذات حزز  مالزكالت  ، و بسززاخ الالخصززية المصززرية و تسميزة قززيم اوستمززاخ و المززواطسين مزن خززال  إ ززراخات تتسززم باوسزتقاللية و التعززاون و جالمسزاممة  زز،و

 والمستمر .
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 رؤية الكلية :

تتطل  الكلية إلى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية معتمدة تحت  

مستوى  بأساتذتها وخري يها إلى وتص  ظائرمامكاسة مرموقة بين س

المسا سة محليأ و اقليميإا من خال  برامج دراسية متميزة  ى 

مرحلتى الليساسس والدراسات العليا تسهم  ى الرقى و التسمية 

 .  المستدامة للم تم 

 اإلجرا ات المتبعة 

 ملحو أمية الكبابر في قري البحيرة ومراكزها 

 

 كلية اآلداب بدمنهوبر 

 

 إعداد :

 أد. محمد محمود أبوعلي                                          

 مدير وحدة ضمان الجودة                                                                   

 

 المدير التنفيذي للوحدة                                   عميد الكلية

 ا د/ حنان الشافعي           ا د/ محمد أبو علي                           

 

 

 تقرير عن اإلجرا ات الرسمية التي اتخذتها كلية اآلداب

 بدمنهوبر لإلسهام في تنفيذ

 قرابرات الجامعة الخاصة بمحو أمية الكبابر .

جامعة بدمنهوبر تنفيذا لقرابرات مجلس الجامعة بضروبرة مشابركة كليات الجامعة في محو أمية الكبابر بالبحيرة اتخذت  كلية اآلداب   -1

م.  وكان الغرض من القرابر ضروبرة إشراك طالب الكلية في  0201/ 02019قرابرا بعدم متح شهادات التخرج لخريجي الكلية دفعة 

 الخدمة املجتمعية بمحو أمية الكبابر ال تعطيل الخريجين عن الحصول علي شهادة التخرج .

 لي الستاذ بقسم اللغة العربية ومدير وحدة ضمان الجودة .تم إسناد تنفيذ الفكرة برسميا إلي ا.د. محمد أبوع -0

قاد المشرف علي المشروع بزيابرة هيئة محو أمية الكبابر ، والتقي بالسيد عبدالله محمد مدير الهيئة الذي برحب به كثيرا ، وأدخله  -3

 لحضوبر اجتماع موسع مع مديري فروع الهيئة بالقري والمراكز بالبحيرة .

لتعابرف بين مشرف الكلية علي المشروع وكل مديري فروع هيئة محو المية ، وتم تحديد خطوات تنفيذ المشروع مع تم عملية ا -4

 م. 0202/ 0219طالب الفرقة الرابعة بآداب دمنهوبر وذلك في بداية الفصل الدبراس ى الول 

ب الواتس الخاص بمديري فروع الهيئة بالبحيرة قامت ا. نهي لسماحي نائب مدير الهيئة بإضافة مشرف المشروع بالكلية إلي جرو  -5

قام المشرف علي المشروع بالكلية بتقسيم طالب الفرقة  -6وذلك لتيسير خطوات التواصل بين الكلية والهيئة بفروعها المتعددة 
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، و تلبية احتيا زات الم تمز   ئ  تعليمية حديثة ،و متابعة الخري ين، و إتاحة الفرصة لها لمتابعة ال ديد من العلوم و المعارف و الخبراتو طالبها ، و استخدام وسا

ج التقززويم الززذات حزز  مالزكالت  ، و بسززاخ الالخصززية المصززرية و تسميزة قززيم اوستمززاخ و المززواطسين مزن خززال  إ ززراخات تتسززم باوسزتقاللية و التعززاون و جالمسزاممة  زز،و
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 رؤية الكلية :

تتطل  الكلية إلى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية معتمدة تحت  

مستوى  بأساتذتها وخري يها إلى وتص  ظائرمامكاسة مرموقة بين س

المسا سة محليأ و اقليميإا من خال  برامج دراسية متميزة  ى 

مرحلتى الليساسس والدراسات العليا تسهم  ى الرقى و التسمية 

 .  المستدامة للم تم 

 –املحمودية  –يت الرابعة لغة عربية إلي عدة جروبات علي الواتس ، وتم تقسيم الجروبات علي حسب مكان اإلقامة ) جروب شبراخ

 حوش عيس ي ( – 0كفر الدوابر  – 1كفر الدوابر  –إدكو  –بدبر  –إيتاي البابرود  –أبوالمطامير  –أبوحمص  –برشيد 

 تم ععقد وبرشة عمل تعريفية إلعالم الطالب بأهمية المشروع ووجوبية المشابركة فيه . -7

علي أن يكونوا غير مشتركين في  62سنوات إلي سن  8بين من سن تم تعريف الطالب بأن يقوم كل طالب وطالبة بتحديد خمسة متدبر  -8

 المشروع من قبل وال يستطيعون القرا ة والكتابة ، وذلك بتعليمهم أسس القرا ة والكتابة .

 بعد إحضابر كل طلب قائمة تم تصميمها بوحدة ضمان الجودة بالكلية وقد اشتملت علي بيانات خمسة متدبربين علي القل ممكن ال  -9

 يعرفون القرا ة والكتابة ، يقوم المشرف علي المشروع بمراجعة بياناتهم علي البطاقات الشخصية المرفقة بكل قائمة .

 اعتماد القوائم من إدابرة الكلية ، وتوجيهها إلي الهيئة العامة ملحو أمية الكبابر وذلك لألسباب اآلتية  : – 12

والتي حصل عليها الطالب بجهدهم في أماكن سكنهم ؛ للتأكد من صحة  مراجعة أسما  المتدبربين الموجودة في القوائم -أ

 البيانات وأن السما  المرفقة بالقوائم لم تحصل من قبل علي دوبرات تعليمية من الهيئة .

 فتح فصول للمدبربين من أبنا  الكلية في أماكن إقامتهم . -ب

ها المدبربون في تنفيذ برنامجهم ، وبالفعل تمت الخطوة مد المدبربين من الطالب بالقواعد الالزمة والدوات التي يحتاج -ت

 بالتنسيق مع هيئة محو أمية الكبابر .

 تحديد المكافآت المادية للمدبربين من خالل اللوائح المعتمدة بالهيئة تحفيزا للمدبربين . -ث

الفروع ، وتم تحديد مواعيد فتح  مع مديري  0202/  0219تم التواصل بطريقة برسمية بين المدبربين من أبنا  كلية اآلداب دفعة  -11

فصول في قري البحيرة ومراكزها ، وقامت الهيئة بتوجيه خطاب شكر لمعالي الستاذة الدكتوبرة حنان الشافعي عميدة الكلية 

 لحرصها وفريقها علي المشابركة في محو أمية الكبابر بالتعاون مع الهيئة .

 ي كل طالب الفرقة الرابعة بالكلية .تعميم الفكرة برسميا عل –بإذن الله تعالي  –سيتم 

 القرابر :

افق مجلس الكلية .  و

 بشأن عقد وبرشة عمل مع أعضا  هيئة التدبريس عن بريادةالعمال مع المدبرب الدكتوبر محمد الجيزاوي . سابعا :

قد وبرشة مناظرة لعضا  هيئة برفع السيرة الذاتية الخاصة بالمدبرب إلى مجلس الكلية التخاذ التدابير الالزمة، والتخطيط لع القرابر :

 ، وتوصية بعمل مركز لريادة العمال بجامعة دمنهوبر .onlineالتدبريس، ووبرشة أخرى للطالب 

 القرابر :

افق مجلس الكلية .  و

 

 بشأن تجميع إنجازات الكلية خالل الفترة الماضية وطباعتها في كتاب . ثامنا :

افقة . القرابر :  تمت المو

 القرابر :

افق مجلس ا  لكلية .و
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 رؤية الكلية :

تتطل  الكلية إلى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية معتمدة تحت  

مستوى  بأساتذتها وخري يها إلى وتص  ظائرمامكاسة مرموقة بين س
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مرحلتى الليساسس والدراسات العليا تسهم  ى الرقى و التسمية 

 .  المستدامة للم تم 

:   موضوعات  وحدة تكنولوجيا المعلومات 
ً
 : ITثالثا

بشــأن المقتــرح المقــدم مــن الــدكتوبر أحمــد عطيــة حميــدة المــدير التنفيــذي لتكنولوجيــا المعلومــات والــدكتوبرة برانيــا نظمــي المــدير أوال :
( فيمــا MISويم ونظــم المعلومــات اإلدابريــة)للــربط بــين وحــدة القيـاس والتقــ-فــي إطـابر التحــول الرقمــي -التنفيـذي لوحــدة القيــاس والتقــويم

(بصـــوبرة تســـمح بتصـــدير النتـــائج مباشــــرة دون MISيخـــص نتـــائج االمتحانـــات الدبراســـية ؛ حيـــث يـــتم بربـــط التصـــحيح اإللكترونـــي  بنظـــام )
كنتـــرول فــــي اســـتخدام الوبراق )شـــيتات الرصـــد اليـــدوي( ، بمــــا يحقـــق الســـرعة والدقـــة فــــي إنهـــا  النتـــائج الدبراســـية مــــع مســـؤولية برئـــيس ال

 ومراجعتها. ائية بعد طباعتها لمرة واحدة فقطالتوقيع على النتيجة النه
افـــق فريـــق العمـــل . وســـيتم مخاطبـــة أ.د/ أحمـــد الخمـــابري مـــدير المشـــروعات بالجامعـــة للنظـــر واإلفادةفيمـــا يخـــص تطبيـــق  القــرابر: و

 اللكترونى والمراجعة .مع التأكيد على حضوبر عضو الكنترول سوا  أثنا  التصحيح االمر بأسرع وقت.
فـي حالـة تـأخير التنفيـذ نظـرا لألمـوبر الفنيـة التـي قـد تأخـذ وقتـا  -وقدم تقدم أ/ حسن عبد الاله وأ/ كيرلس سـامي بمقتـرح للتعـديل      

 (، والتـي تقــومMisبــأن يـتم تسـليم النتيجــة مـن وحــدة القيـاس والتقـويم عبــر إيميـل برســمي مخصـص إلـى وحــدة ) –للتجريـب والتنفيـذ 
 بدوبرها بعمليات الرصد ثم طباعة النتيجة وتسليمها للكنترول املختص للمراجعة واالعتماد .

افق فريق تكنولوجيا المعلومات على اآلتي :  وبنا  على ما تقدم و
 تسليم الكنتروالت إجابات الطالب للتصحيح اإللكتروني في وحدة القياس والتقويم.-1
 ( عـبـرMISبالنتـائج من وحـدة الـقـياس والـتقـويم إلى وحـدة) تسلـيم شـيـتات )اإلكسل( الخـاصة -0
 اإليميالت الرسمية . 
 .MISيتنسيق وتجهيز ملفات النتائج الوابردة من وحدة القياس والتقويم تمهيدا لرفعها على قاعدة بيانات  ITقيام وحدة  -3
 نتائج إلى اإليميل الرسمي إبرسال وحدة القياس والتقويم نسخة من شيتات)اإلكسل( الخاصة بال -3
 للكنترول املختص.    
 ( بـرفع النتـائج عـلى كـنتروالت الـرصد اآللي وإتـمـام العــمليات الـفـنـية الـخـاصة MISقـيام وحدة) -3

أفة وغيرها.  بالنتائج من تجميع وتطبيق الر
 ا ومـضاهاتها بالنسخة المرسلة طباعة النتيجة النهائية وتسليمها للكـنـترول املخـتـص لمـراجعـتـهـ -4
 إلــيـه من وحـدة الـقـياس والتقـويـم  ثـم الـتـوقيع عـليها إقـرابرا بصحـتها ، فالكـنتـرول هـو المسئول      

 الول والخير عن صحة النتائج.
لمــــدير التنفيــــذى لوحــــدة تشــــكيل فريــــق عمــــل مــــن الســــادة اإلدابريــــين بالكليــــة للقيــــام بهــــذا العمــــل تحــــت اشــــراف الســــيد الــــدكتوبر ا -5

 تكنولوجيا المعلومات .
 وبرفع المر إلدابرة الكلية التخاذ ما تراه مناسبا.    
 القرابر :

افق مجلس الكلية .  و

 

 (على منصة وزابرة التعـلـيم العــاليon lineبخصوص االستعداد للتعليم من بعد وعـقد املحاضرات)انيا : ث
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 رسالة الكلية :

إ و إقليميزا اسزتساداإ إلزى معزايير داب والعلزوم ابسسزاسية تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترقى إلى مستوى التميزز واببزداف  زج م زا  اآ  زى سزوا العمز  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   ئ  تعليمية حديثة ،و متابعة الخري ين، و إتاحة الفرصة لها لمتابعة ال ديد من العلوم و المعارف و الخبراتو طالبها ، و استخدام وسا

ج التقززويم الززذات حزز  مالزكالت  ، و بسززاخ الالخصززية المصززرية و تسميزة قززيم اوستمززاخ و المززواطسين مزن خززال  إ ززراخات تتسززم باوسزتقاللية و التعززاون و جالمسزاممة  زز،و

 والمستمر .
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 رؤية الكلية :

تتطل  الكلية إلى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية معتمدة تحت  

مستوى  بأساتذتها وخري يها إلى وتص  ظائرمامكاسة مرموقة بين س

المسا سة محليأ و اقليميإا من خال  برامج دراسية متميزة  ى 

مرحلتى الليساسس والدراسات العليا تسهم  ى الرقى و التسمية 

 .  المستدامة للم تم 

 ـيانـات الـمطـلوبـة لـلرفـع عـلى المنصة إال قسم اللغة اإلنجليزية للفصل الدبراس ي الثاني لم يرسل الب 

 فقط، ومن هـنا ينـاشـد الـسيد الدكـتوبر أحـمـد عـطـيـة الـسادة برؤسـا  القسام العلمية سـرعـة إمـداد         

 الوحدة بالبيانات المطلوبة.

 القرابر :

افق مجلس الكلية .  و

 

 ونية أفاد أ/ كيرلس سامي بالتى:بشأن البوابة اإللكترثالثا :

تم تصميم وتجهيز نموذج على الموقع الرسمى للكلية وابرسالة للسيد الستاذ الدكتوبر وكيل الكلية للدبراسات العليا  -أ

 الستكمال طالب الدبراسات العليا بياناتهم عليه وذلك للبد  فى عمل ايميالت لكل طالب الدبراسات العليا بالكلية  .

على الموقع الرسمى للكلية للطالب الذين لديهم مشاكل بااليميل الجامعى ومن ليس لديه ايميل وتم حصر تم عمل اعالن  -ب

 هذه المشاكل وحلها .

تحت عنوان ) لصحتك وصحة من حولك اتبع التعليمات التية ( تم نشر االجرا ات االحترازية الواجب اتباعها لمواجهة  -ت

ى الموقع الرسمى للكلية فى اطابر استعداد الكلية لبد  امتحانات الفصل الدبراس ى وذلك عل 19فيروس كوبرنا المستجد كوفيد 

 . 0202/0201الول من العام الجامعى 

وأبرقام الجلوس وأماكن لجان الطالب على 0201تم االنتها  من اعالن جدول امتحانات امتحانات الفصل الدبراس ي الول  -ث

سوفت منها على اإليميالت الرسمية لجميع السادة أعضا  هيئة التدبريس  الموقع الرسمى للكلية ، وتم أيضا إبرسال نسخة

 بالكلية .

تم االنتها  من تصميم وإعالن الصفحة الخاصة بالمؤتمر الدولى الثالث للكلية والتى تحتوى على كل مايخص المؤتمر وكذلك  -ج

 التسجيل اإللكترونى لحضوبر المؤتمر على الموقع الرسمى للكلية  .

لوحدة فى تنظيم كافة االجتماعات ووبرش العمل اون الين وذلك لجميع اجتماعات اللجان ومجالس القسام استمرابر ا -ح

 ومجلس الكلية ووحدة ضمان الجودة  .

تم نشر التعليمات الخاصة بالتعامل مع نموذج االجابة اإللكترونى وأيضا فيديو يوضح ذلك للطالب من خالل الموقع  -خ

 الرسمى للكلية .

قديم الدعم الفنى لجميع الطالب فيما يخص مشاكل اإليميل الجامعى على مدابر الساعة وذلك من خالل الصفحة استمرابر ت -د

 الرسمية للكلية .

 عـبر اإليمـيالت الكاديـمية للـسادة أعـضا  هـيئة-بـإبرسالفي خالل شهـريناير قـامـت الـوحدة  -

 ما يلي :  -التدبريس 
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 رسالة الكلية :

إ و إقليميزا اسزتساداإ إلزى معزايير داب والعلزوم ابسسزاسية تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترقى إلى مستوى التميزز واببزداف  زج م زا  اآ  زى سزوا العمز  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   ئ  تعليمية حديثة ،و متابعة الخري ين، و إتاحة الفرصة لها لمتابعة ال ديد من العلوم و المعارف و الخبراتو طالبها ، و استخدام وسا

ج التقززويم الززذات حزز  مالزكالت  ، و بسززاخ الالخصززية المصززرية و تسميزة قززيم اوستمززاخ و المززواطسين مزن خززال  إ ززراخات تتسززم باوسزتقاللية و التعززاون و جالمسزاممة  زز،و

 والمستمر .
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 رؤية الكلية :

تتطل  الكلية إلى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية معتمدة تحت  

مستوى  بأساتذتها وخري يها إلى وتص  ظائرمامكاسة مرموقة بين س

المسا سة محليأ و اقليميإا من خال  برامج دراسية متميزة  ى 

مرحلتى الليساسس والدراسات العليا تسهم  ى الرقى و التسمية 

 .  المستدامة للم تم 

 محضر مجلس الكلية . -أ

 م.0201كلية ، وجدول العمال لشهر فبرايردعوة مجلس ال -ب

 دعوات مجالس القسام لبعض القسام العلمية بالكليةومحاضر اللجان. -ج

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

العــام الجــامعى  أبرقــام الجلــوس وجــدول االمتحانــات وتوزيعــات الطــالب علــى لجــان االمتحانــات للفصــل الدبراســ ى الول مــن -ذ

0202/0201 

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

زيـابرة ، كمـا بلـد عـدد القـرا ات لموقـع الكليـة مـا يزيـد  خمسـة ماليـين وثالثمائـة ألـف  =سجل الموقع الرسمي للكلية حتى اليوم ما يزيد عـن

 ع. ة للموضوعات المنشوبرة على الموققرا ألف مليون وثمانمائة عن
 القرابر :

 ويشكر املجلس أ.حسن أنوبر و أ. كيرلس سامى  لتفانيهما في العمل .أحيط مجلس الكلية علما 

 القرابر :

افق مجلس الكلية .  و
 

 : هيئة التدبريس موضوعات شئون 

افقة املجلس  بجلسته في   خطاب السيدة أ.د/ ايمان فؤاد بركات  برئيس مجلس قسم اللغة العربية و آدابها .1 على  3/0/0201بمو

تعيين السيدة الدكتوبرة/ بدوبر عبدالمقصود أبوجنينه  المدبرس بالقسم  بوظيفة أستاذ مساعد تخصص) العلوم اللغوية(  

والمذكوبرة بذات القسم بناً  على تقرير اللجنة العلمية الدائمة لترقية الساتذة المساعدين) لجنة اللغة العربية و آدابها  (  

 مشهود لها بالسمعة الطيبه والسيرة الحسنة محسنة في أدا  عملها منذ تعيينها .
 القرابر :

افق مجلس الكلية .  و

 

افيا بشأن الشروط الخاصة بزيادة اعداد طالب   خطاب السيد .0 أ.د/ عبدالعظيم أحمد عبدالعظيم برئيس مجلس قسم الجغر

 شعبة المساحة .
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 رسالة الكلية :

إ و إقليميزا اسزتساداإ إلزى معزايير داب والعلزوم ابسسزاسية تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترقى إلى مستوى التميزز واببزداف  زج م زا  اآ  زى سزوا العمز  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   ئ  تعليمية حديثة ،و متابعة الخري ين، و إتاحة الفرصة لها لمتابعة ال ديد من العلوم و المعارف و الخبراتو طالبها ، و استخدام وسا

ج التقززويم الززذات حزز  مالزكالت  ، و بسززاخ الالخصززية المصززرية و تسميزة قززيم اوستمززاخ و المززواطسين مزن خززال  إ ززراخات تتسززم باوسزتقاللية و التعززاون و جالمسزاممة  زز،و

 والمستمر .
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 رؤية الكلية :

تتطل  الكلية إلى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية معتمدة تحت  

مستوى  بأساتذتها وخري يها إلى وتص  ظائرمامكاسة مرموقة بين س

المسا سة محليأ و اقليميإا من خال  برامج دراسية متميزة  ى 

مرحلتى الليساسس والدراسات العليا تسهم  ى الرقى و التسمية 

 .  المستدامة للم تم 

 القرابر :

افق مجلس الكلية .  و

 

 

افقـــة مجلـــس  .3 خطـــاب الســـيد الـــدكتوبر/ محمـــد الفقـــي القـــائم بعمـــل برئـــيس مجلـــس قســـم اللغـــات الشـــرقية و آدابهـــا بالكليـــة بشـــأن مو

ــي  ــته المنعقــــدة فــ ــى  1/0/0201القســـم بجلســ تجديــــد االجــــازة للســـيد/ مصــــطفى فــــؤاد عبدالصــــمد )مــــدبرس لغــــة بالقســــم ( للعمــــل علــ

 من بالداخل بجامعة ف
ً
 . 1/0/0201ابروس لمدة عام اعتبابرا

 القرابر :

و يرفع للسيد أ.د/ برئيس  تكليف الدكتوبر/ محمد الفقى بعمل خطاب تفصيلى بشأن انتداب اساتذة لتدبريس اللغة التركية من الخابرج
 .  الجامعة 

 

ديل المسـمى التخص ـ ى مــــــــــــــــــــــــــــن ) خطاب الستاذة / زينـب حميـدة عبـدالعزيز ابـراهيم  المـدبرس المسـاعد بقسـم الفلسـفة بشـأن تعـ .4

ـــفة العامــــــة ( غيـــــر موجـــــود ضــــــمن  ــــث أن تخصـــــص ) الفلســ ــــرة (  حيـ ـــة والمعاصــ ـــفة الحديثــ ــى تخصــــــص ) الفلســ ــ ـــة ( الـ الفلســـــفة العامــ

 تخصصات قسم الفلسفة .
 القرابر :

افــق مجلـــس الكليـــة علـــى تغييـــر تخصـــص الســـتاذة / زينـــب حميــد عبـــدالعزيز ابـــراهيم ال مـــدبرس المســـاعد بقســـم الفلســـفة  الـــى الفلســـفة و

 الحديث والمعاصرة .

 

افقــة مجلــس القســم بجلســته  .5 خطــاب الســيدة أ.د/ عبيــر قاســم برئــيس مجلــس قســم اآلثــابر والدبراســات اليونانيــة والرومانيــة بشــأن مو

 للقسم  بصفتها  احدث عضو هيئة تدبريس ح 3/0/0201في 
ً
 اصل على الدكتوبراه .على تعيين الدكتوبرة/ أميرة الصفتي أمينا

 القرابر :

. 
ً
 أحيط مجلس الكلية علما

 

 : موضوعات شئون الطالب  :
ً
 خامسا
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 رسالة الكلية :

إ و إقليميزا اسزتساداإ إلزى معزايير داب والعلزوم ابسسزاسية تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترقى إلى مستوى التميزز واببزداف  زج م زا  اآ  زى سزوا العمز  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   ئ  تعليمية حديثة ،و متابعة الخري ين، و إتاحة الفرصة لها لمتابعة ال ديد من العلوم و المعارف و الخبراتو طالبها ، و استخدام وسا

ج التقززويم الززذات حزز  مالزكالت  ، و بسززاخ الالخصززية المصززرية و تسميزة قززيم اوستمززاخ و المززواطسين مزن خززال  إ ززراخات تتسززم باوسزتقاللية و التعززاون و جالمسزاممة  زز،و

 والمستمر .
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 رؤية الكلية :

تتطل  الكلية إلى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية معتمدة تحت  

مستوى  بأساتذتها وخري يها إلى وتص  ظائرمامكاسة مرموقة بين س

المسا سة محليأ و اقليميإا من خال  برامج دراسية متميزة  ى 

مرحلتى الليساسس والدراسات العليا تسهم  ى الرقى و التسمية 

 .  المستدامة للم تم 

 

 :  موضوعات املحضر

 التصـديق علــى موضـوعات الجلســة السـابقة:
ً
نى بقسـم اللغــة و بالنســبة للبنـد الخــاص بتعـديل توزيــع مقـربرات الفصــل الدبراسـ ي الثــا  أوال

 يتم التعديل ليصبح على النحو التالى : 0201االنجليزية للعام الجامعى 
 القائم بالتدبريس  الفرقة اسم المقربر 

اية  أ.د/ ايمان المليجى أدب –الثالثة  برو
 د. عمرو الشريف أدب –الثالثة  أدب |أمريكي
 د. محمد فابروق أدب –الرابعة  أدب امريكى

 
 القرابر : 
.أحيط م

ُ
 جلس الكلية علما

 
 

 : موضوعات وحدات الجودة 
ً
 والقياس والتقويم   MISثانيا

 

 : يرفع املحضر ملجلس الكلية.بالجودة  فيما يتعلق .1

 : يرفع املحضر ملجلس الكلية. MISفيما يتعلق بوحدة  .0

 لوحدة ما يلي:المدير التنفيذي ل -فيما يتعلق بوحدة القياس والتقويم : أفادت السيدةالدكتوبرة/ برانيا نظمي .3

 -تحديد المهام الخاصة بالوحدة أثنا  امتحانات الفصل الدبراس ي الول: .3.1

 ويرسل عليه:artunit5@art.dmu.edu.eg)ــ االستفادة من االيميل المفعل بالوحدة )3.1.1  

 تسليم تقابرير التنتائج بعد التصحيح )شيت النتيجة(  علي ايميالت الكنترول أو المنسق. (أ)

لكل برئيس قسم أن يرسل للوحدة )االميل الخاص  بكل كنترول ــ أواميل برئيس الكنترول( الستالم تقابرير )ب(خطاب يوجه 

 التصحيح  االلكتروني عن طريق االيميل فقط، ولن تسلم الوحدة نسخ وبرقية.

 ــ اجتماع المتدبربيين للوحدة لتعريفهم بالمهام أثنا  فترة االمتحانات.3.0  
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 رسالة الكلية :

إ و إقليميزا اسزتساداإ إلزى معزايير داب والعلزوم ابسسزاسية تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترقى إلى مستوى التميزز واببزداف  زج م زا  اآ  زى سزوا العمز  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   ئ  تعليمية حديثة ،و متابعة الخري ين، و إتاحة الفرصة لها لمتابعة ال ديد من العلوم و المعارف و الخبراتو طالبها ، و استخدام وسا

ج التقززويم الززذات حزز  مالزكالت  ، و بسززاخ الالخصززية المصززرية و تسميزة قززيم اوستمززاخ و المززواطسين مزن خززال  إ ززراخات تتسززم باوسزتقاللية و التعززاون و جالمسزاممة  زز،و

 والمستمر .
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 رؤية الكلية :

تتطل  الكلية إلى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية معتمدة تحت  

مستوى  بأساتذتها وخري يها إلى وتص  ظائرمامكاسة مرموقة بين س

المسا سة محليأ و اقليميإا من خال  برامج دراسية متميزة  ى 

مرحلتى الليساسس والدراسات العليا تسهم  ى الرقى و التسمية 

 .  المستدامة للم تم 

ل حول بنا  االختبابرات االلكترونية وفق جدول المواصفات, وقامت الدكتوبرة نهله نجيب بقسم .إبرسال وبرشة العم3.3  

 اللغة االنجليزية بالتطبيق عليها . 

 التأكيد علي صيانة الجهزة قبل بد  االختبابرات االلكترونية. .3.4

 الكنتروالت.   التأكيد علي التسليم االلكتروني للنتيجة عن طريق إبرسالها إلي برؤسا  القسام وبرؤسا  .3.5

 القرابر : 

.
ُ
 أحيط مجلس الكلية علما

ا: موضوعات قسم اللغة اإلنجليزية:
ً
 ثالث

افقــة مجلــس قســـم اللغــة اإلنجليزيــة علــى برنـــامج الدب واللغويــات والترجمــة والئحــة الســـاعات المعتمــدة المرفقــة فـــي  الموضــوع: .4 مو

 0201فبرابر  3 -1جلسته الممتدة من 

 نامج  من حيث المستويات والساعات المعتمدة :وصف عام لهيكل البر 

النسبة  متطلبات البند

 المئوية%

عدد الساعات 

 المعتمدة

 
ً
 8 % 6.5 متطلبات الجامعة أوال

 16 % 13 متطلبات الكلية  ثانيا

 87 % 70 متطلبات البرنامج  ثالثا

 8 % 6.5 متطلبات البرنامج من العلوم المساعدة برابعا

 4 % 3.2 خرج / التدبريب الميدانيمشروع الت خامسا

 123  إجمالي عدد الساعات

 :علما بأن

مقربرا في التخصص  30مقربرا  لكل منهما يإجمالي  16عدد مقربرابرت الدب مساو لعدد مقربرات اللغويات والترجمة وهو  .4.1

 ات وترجمة. مقربرا اختيابريا: ثمانية أدب و ثمانية لغوي 16لبرنامج الدب واللغويات والترجمة إجبابري و 

ساعة في التخصص لبرنامج اللغويات            87وعدد ساعات الدب مساو لعدد ساعات اللغويات والترجمة بإجمالي  

 انجليزي اجبابري على الكلية.4مشروع تخرج و 4اختيابري و30والترجمة والدب إجبابري و 

 30ي برنامج وتميز: واالختيابر  91مشروع تخرج =  4+  87إجمالي عدد الساعات اإلجبابري:  .4.0
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مرحلتى الليساسس والدراسات العليا تسهم  ى الرقى و التسمية 

 .  المستدامة للم تم 

 عدد العلوم المساعدة أبرععة بإجمالي ثمان ساعات. .4.3

قامت الزميلة د. نهلة نجيب بإعداد توصيفات مقربري اللغة اإلنجليزية المقربرين عللى الكلية ومنهج مغاير للمقربرين يناسب  .4.4

العلوم والتجابرة وتم وضعها في نهاية  طالب قسم اللغة اإلنجليزية باإلضافة إلى مقربرات اللغة اإلنجليزية التي تدبرس بكليتي

 الملف.

 الفريق العلمي للالئحة: .4.5

 ا.د. إيمان المليجي )الدب(. ا.د. ميراندا الزوكة )اللغويات والترجمة( 

 ا.م. د. ناجي برشوان. د. أسما  الشيخ. د. عمرو الشريف. د. محمد فابروق )أدب(

 مان عالم )اللغويات والترجمة(د. هند هيكل. د. نهلة نجيب. د. ابراهيم صالح. د. إي

 .  فريق إعداد الالئحة:4.6

 أ.د. إيمان المليجي. د. نهلة نجيب. أ. أميرة عكابرة. أ. هند خالد. أ. دعا  برمضان. أ. أسما  خميس.أ. بسمة دياب. 

 أ. شيما  جوهر. أ. ضحى برمضان. أ.علي خفاجي. أ. أحمد املحص.

 الشكر للسيدة الستاذة الدكتوبرة/ إيمان المليجي، ولفريق العمل؛ لتقديمهم الالئحة.القرابر: أحيطت اللجنة علًما، مع تقديم 
 :  القرابر

.
ُ
 أحيط مجلس الكلية علما

 

 برابًعا: موضوعات قسم التابريخ:

بشــأن اإلحاطــة علمــا بشــأن الئحــة الســاعات المعتمـــدة  1/0/0201الموضــوع:كتاب مجلــس قســم التــابريخ بجلســته الُمنعقــدة بتــابريخ  .5

لــة الليســانس ومــا تــم انجــازه مــن فريــق اعــداد اللــوائح علــى مســتوى الكليــة والقســم واملجلــس يتقــدم لهــم بمزيــد مــن الشــكر علــى لمرح

املجهــــود المبــــذول ،ويطالــــب املجلــــس بنســــخه كاملــــة مــــن الالئحــــة المقترحــــة لمراجعــــة ومتابعــــة بنودهــــا ومــــا وبرد فيهــــا وكــــذلك يكلــــف 

يهــا ومراجعتهـــا مــن قبــل التخصصــات البرععـــة فــى القســم وأضـــيف إلــى لجنــة اللـــوائح أ.د/ الفريــق بتســكين المــواد الخاصـــة بالقســم عل

فــايزة ملـــوك  ،أ.م.د/ تيســـير شـــادى وعليــه يكلـــف مســـؤول كـــل تخصـــص وفريــق عملـــه تســـكين المـــواد وفــق النمـــوذج المعـــد مـــن لجنـــة 

افــــق اللـــوائح بالقســــم وكـــذلك وضــــع الكـــواد ووضــــع التوصـــيف الضــــابط لكـــل مقــــربر وتوزيـــع المقــــربر  ات فـــى التخصصــــات البرععـــة وو

ـــيد،أ.د/عبد المـــــنعم  ــى الســ ــ ــــالح هريـــــدى ، أ.د/علـ ــــن )أ.د/صـ ـــة مـ ـــة مكونــ ــاد واللجنــ ــ ــــل االعتمـ ـــة قبـ ـــة للمراجعــ ــــكيل لجنــ ــى تشـ ــ القســـــم علـ

 مجاهد،أ.د/ابراهيم مرجونة(.

 القرابر: أحيطت اللجنة علًما.
 القرابر : 

.
ُ
 أحيط مجلس الكلية علما
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تتطل  الكلية إلى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية معتمدة تحت  

مستوى  بأساتذتها وخري يها إلى وتص  ظائرمامكاسة مرموقة بين س
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مرحلتى الليساسس والدراسات العليا تسهم  ى الرقى و التسمية 

 .  المستدامة للم تم 

بشأن أإلحاطة علًما بما انتهى إليه معالى وزير التعليم  1/0/0201بجلسته الُمنعقدة بتابريخ  الموضوع: كتاب مجلس قسم التابريخ .6

العالى واملجلس العلى للجامعات بخصوص وضع جداول االمتحانات واكد املجلس على برؤسا  الكنتروالت بفرق عملهم بضروبرة 

االمتحانات وكل ما يتعلق بالعملية االمتحانية، واطمئن املجلس  برفع حالة االستعدادات واتباع كافة االجرا ات االحترازية وتجهيز 

 من قبل برؤسا  الكنتروالت على الوضع والحالة وخطة العمل.

 القرابر: أحيطت اللجنة علًما.
 القرابر : 

.
ُ
 أحيط مجلس الكلية علما

 

افق 1/0/0201. الموضوع: كتاب مجلس قسم التابريخ بجلسته الُمنعقدة بتابريخ 7 ة على تشكيل لجنة فحص الكتاب بشأن المو

الجامعى للفصل الدبراس ى الثانى وطالب اللجنة المشكلة بضروبرة اتباع مالحظات وتعليمات الجامعة والكلية فى هذا الشأن واللجنة 

 على النحو اآلتي:

للجنة عضو أ.م.د/ فايز أنوبر عبد المطلب ،أ.م.د/تيسير محمد شادى، د/محمد المقدم ، د/ أحمد خميس الفقى، ويضاف 

بمعرفة الجودة لمراجعة المعايير الخاصة بالجودة وعلى الجميع التعاون مع اللجنة النجاز المهام وكتابة التقرير النهائى وتقديمه 

 قبل بد  الدبراسة فى الفصل الدبراس ى الثانى 

 القرابر: أحيطت اللجنة علًما.
 القرابر : 

.
ُ
 أحيط مجلس الكلية علما

 

افقة على توزيع مقربرات الفصل الدبراس ى  بشأن 1/0/0201قسم التابريخ بجلسته الُمنعقدة بتابريخ  . الموضوع: كتاب مجلس8 المو

اقر ما وبرد فيها من مسئولى 0202/0201الثانى للعام الجامعى  م والتى سبق وان برفعت مع توزيعة الفصل الدبراس ى االول و

نة برفع العب  التدبريس ي ويكلف أ.شيما  النجابر بتجميع العب  التخصصات االبرععة ويطالب املجلس جميع االعضا  والهيئة المعاو 

 التدبريس ي من اعضا  القسم وعلى الجميع كتابة ايام التواجد مباشر وأون الين.

 القرابر: أحيطت اللجنة علًما 
 القرابر : 

.
ُ
 أحيط مجلس الكلية علما

 

افقة  1/0/0201. الموضوع: كتاب مجلس قسم التابريخ بجلسته الُمنعقدة بتابريخ 9  onlineواعتماد الجدول الدبراس ى بشأن المو

 برفع الشيت اكسل المطلوب لتسكين البيانات المطلوبة للمنصة. ITويطالب ال 
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 رؤية الكلية :

تتطل  الكلية إلى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية معتمدة تحت  

مستوى  بأساتذتها وخري يها إلى وتص  ظائرمامكاسة مرموقة بين س

المسا سة محليأ و اقليميإا من خال  برامج دراسية متميزة  ى 

مرحلتى الليساسس والدراسات العليا تسهم  ى الرقى و التسمية 

 .  المستدامة للم تم 

 القرابر: أحيطت اللجنة علًما، وتم برفع المطلوب.   
 القرابر : 

.
ُ
 أحيط مجلس الكلية علما

 

 

 

 

علما بشأن وبرش العمل والتدبريب على  بشأن اإلحاطة 1/0/0201تابريخ . الموضوع: كتاب مجلس قسم التابريخ بجلسته الُمنعقدة ب12

(  ويدعو القسم الى حضوبر هذه الوبرش ومن  it–القياس والقويم  -عقد االمتحانات أون الين ويشكر جميع القائمين عليها )الجودة

والتدبريب على جميع اشكال وانماط عقد حضر من أعضا  القسم عليه تقديم الدعم الفنى لزمال ه بالقسم وعلى الجميع االستعداد 

 االمتحانات.

 القرابر: أحيطت اللجنة علًما 
 القرابر : 

.
ُ
 أحيط مجلس الكلية علما

 

 ..  الموضوع: كتاب قسم التابريخ بشأن تقرير المتابعة الخاص بالقسم11

 القرابر: أحيطت اللجنة علًما. 
 القرابر : 

.
ُ
 أحيط مجلس الكلية علما

 

افيا:خامًسا: موضوعات ق  سم الجغر

افيــــا الُمنعقــــدة فــــي الفتــــرة مــــن 10 ــى  05/1/0201. الموضــــوع: كتــــاب مجلــــس قســــم الجغر افقــــة علــــى الطلـــــب  1/0/0201وحتــ ــأن المو بشــ

د. محمــد عــوض الســمني الســتاذ المســاعد بالقســم بإســناد تــدبريس مقــربر )موضــوع خــاص( بالفرقــة الثالثــة شــعبة المقــدم مــن 

 ها تدبرس نفس المقربر للشعبة العامة بنفس الفرقة. مساحة للدكتوبرة هبة عزاز، حيث أن

افقت اللجنة.   القرابر: و
 القرابر : 

افق مجلس الكلية .  و

 



    

                                                                                                                                              
       Damanhur universityور                                                                                                             جامعة دمنه            
          Faculty of Art                    كلية اآلداب                                                                                                            
                                                        

 

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

 رسالة الكلية :

إ و إقليميزا اسزتساداإ إلزى معزايير داب والعلزوم ابسسزاسية تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترقى إلى مستوى التميزز واببزداف  زج م زا  اآ  زى سزوا العمز  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   ئ  تعليمية حديثة ،و متابعة الخري ين، و إتاحة الفرصة لها لمتابعة ال ديد من العلوم و المعارف و الخبراتو طالبها ، و استخدام وسا

ج التقززويم الززذات حزز  مالزكالت  ، و بسززاخ الالخصززية المصززرية و تسميزة قززيم اوستمززاخ و المززواطسين مزن خززال  إ ززراخات تتسززم باوسزتقاللية و التعززاون و جالمسزاممة  زز،و

 والمستمر .
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 رؤية الكلية :

تتطل  الكلية إلى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية معتمدة تحت  

مستوى  بأساتذتها وخري يها إلى وتص  ظائرمامكاسة مرموقة بين س

المسا سة محليأ و اقليميإا من خال  برامج دراسية متميزة  ى 

مرحلتى الليساسس والدراسات العليا تسهم  ى الرقى و التسمية 

 .  المستدامة للم تم 

 سادًسا:موضوعات قسم اآلثابر والدبراسات اليونانية والرومانية:

اعتمـاد توزيـع ُمقـربرات بشـأن 3/0/0201كتاب مجلس قسم اآلثـابر والدبراسـات اليونانيـة والرومانيـة بجلسـته الُمنعقـدة فـي . الموضوع: 13

 ) وفق الُمرفق(. 0202/0201الفصل الدبراس ي الثاني للعام الجامعي 

افقت اللجنة.القرابر:    و
 القرابر : 

افق مجلس الكلية .  و

 

د/ أميـــــرة بشـــــأن إضـــــافة 3/0/0201كتـــــاب مجلـــــس قســـــم اآلثـــــابر والدبراســـــات اليونانيـــــة والرومانيـــــة بجلســـــته الُمنعقـــــدة فـــــي الموضـــــوع: . 14

لمدبرس بقسم اآلثابر والدبراسات اليونانية والرومانية إلي تـدبريس مـادة آثـابر االسـكندبرية )مـادة متصـلة( بالفرقـة الرابعـة بالقسـم الصفتي ا

 .مع أ.د/ عزت قادوس

افقت اللجنة.   القرابر: و
 القرابر : 

افق مجلس الكلية .  و

 

ـــيدة بشــــــأن قيــــــام  3/0/0201ســــــته الُمنعقــــــدة فــــــي كتــــــاب مجلــــــس قســــــم اآلثــــــابر والدبراســــــات اليونانيــــــة والرومانيــــــة بجل. الموضــــــوع: 15 الســـ

الدكتوبرة/ أميرة الصفتي المدبرس بقسـم اآلثـابر والدبراسـات اليونانيـة والرومانيـة بتـدبريس مـادة ا االنتسـابا للفرقـة الرابعـة بالقسـم بـدال 

 من السيدة الستاذة الدكتوبرة/ سماح الصاوي.

افقت اللجنة.   القرابر: و
 القرابر : 

افق مجلس الكل  ية .و

 

اعتماد جدول بشأن 3/0/0201كتاب مجلس قسم اآلثابر والدبراسات اليونانية والرومانية بجلسته الُمنعقدة في . الموضوع: 16

املحاضرات للفصل الدبراس ي الثاني الخاص بطالب الفرق الدبراسية البرععة بالقسم بعد اإلطمئنان علي توزيع املحاضرات للفرق 

 .متطلبات مجلس الوزبرا مع مراعاة الدبراسية البرععة 

 .أحيطت اللجنة علًماالقرابر:  
 القرابر : 

افق مجلس الكلية .  و
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 رسالة الكلية :

إ و إقليميزا اسزتساداإ إلزى معزايير داب والعلزوم ابسسزاسية تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترقى إلى مستوى التميزز واببزداف  زج م زا  اآ  زى سزوا العمز  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   ئ  تعليمية حديثة ،و متابعة الخري ين، و إتاحة الفرصة لها لمتابعة ال ديد من العلوم و المعارف و الخبراتو طالبها ، و استخدام وسا

ج التقززويم الززذات حزز  مالزكالت  ، و بسززاخ الالخصززية المصززرية و تسميزة قززيم اوستمززاخ و المززواطسين مزن خززال  إ ززراخات تتسززم باوسزتقاللية و التعززاون و جالمسزاممة  زز،و

 والمستمر .
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 رؤية الكلية :

تتطل  الكلية إلى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية معتمدة تحت  

مستوى  بأساتذتها وخري يها إلى وتص  ظائرمامكاسة مرموقة بين س

المسا سة محليأ و اقليميإا من خال  برامج دراسية متميزة  ى 

مرحلتى الليساسس والدراسات العليا تسهم  ى الرقى و التسمية 

 .  المستدامة للم تم 

اعتماد توصيف بشأن 3/0/0201كتاب مجلس قسم اآلثابر والدبراسات اليونانية والرومانية بجلسته الُمنعقدة في . الموضوع: 18

 وبرفعه لوحدة الجودة بالكلية. 0201/0200ُمقربرات الفصل الدبراس ي الثاني لعام  

 .أحيطت اللجنة علًماالقرابر:  
 القرابر : 

. 
ً
 أحيط مجلس الكلية علما

 

 

ا:موضوعات قسم اللغات الشرقية:
ً
 ثامن

 .0202/0201. الموضوع: كتاب قسم اللغات الشرقية بشأن توزيع ُمقربرات الفصل الدبراس ي الثاني للعام الجامعي 03

افقت اللجنة.  القرابر: و
 قرابر : ال

افق مجلس الكلية .  و

 

 

 

 تاسًعا: ما يستجد من أعمال:

بحضــوبر جميــع أعضــا  هيئــة التــدبريس بالقســم، وفـــي  3/0/0201. الموضــوع: كتــاب مجلــس قســم االجتمــاع بجلســته الُمنعقــدة بتــابريخ 04

ام الخاصـــــة بكــــونترول الفرقـــــة إطــــابر اســــتعداد القســـــم المتحانــــات الفصــــل الدبراســـــ ي الول أفــــاد الســـــيد الــــدكتوبر/ نــــاجي بـــــدبر بفقــــد الختــــ

الرابعــة ومنهـــا الخــتم الخـــاص بــه ءخصـــًيا، وبنـــاً  عليــه تـــم إبــالغ إدابرة الكليـــة، وقــد أفـــادت اإلدابرة بضـــروبرة عمــل مـــذكرة يوضــح فيهـــا عـــدد 

اقـع كراسـات اإلجابـة املختومـة فـي الفصـل الدبراسـ ي الثـاني، ولكـن بعـد البحـث مـن السـيد الـدكتوبر/ نـا جي بـدبر، تـم الختام والشكال مـن و

 العثوبر على الختام في الشانون الخاص بمكتب سيادته.

أقــر جميـع أعضــا  اللجنــة  –القـرابر: عرضــت السـيدة الســتاذة الــدكتوبرة/ حنـان الشــافعي  عميــد الكليـة، الختــام القديمــة علـى اللجنــة، و

 بأنها الختام القديمة.
 القرابر : 

افق مجلس الكلية على عمل أختام جديدة .  و

 

 الموضوع: تشكيل فريق على مستوى الكلية؛ لعقد وبرشة عمل عن كيفية تقييم الجامعات.. 05
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 رسالة الكلية :

إ و إقليميزا اسزتساداإ إلزى معزايير داب والعلزوم ابسسزاسية تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترقى إلى مستوى التميزز واببزداف  زج م زا  اآ  زى سزوا العمز  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   ئ  تعليمية حديثة ،و متابعة الخري ين، و إتاحة الفرصة لها لمتابعة ال ديد من العلوم و المعارف و الخبراتو طالبها ، و استخدام وسا

ج التقززويم الززذات حزز  مالزكالت  ، و بسززاخ الالخصززية المصززرية و تسميزة قززيم اوستمززاخ و المززواطسين مزن خززال  إ ززراخات تتسززم باوسزتقاللية و التعززاون و جالمسزاممة  زز،و

 والمستمر .
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 رؤية الكلية :

تتطل  الكلية إلى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية معتمدة تحت  

مستوى  بأساتذتها وخري يها إلى وتص  ظائرمامكاسة مرموقة بين س

المسا سة محليأ و اقليميإا من خال  برامج دراسية متميزة  ى 

مرحلتى الليساسس والدراسات العليا تسهم  ى الرقى و التسمية 

 .  المستدامة للم تم 

 القرابر: جابري تشكيل الفريق.
 القرابر : 

. 
ً
 أحيط مجلس الكلية علما

 

 

 على طالب الدمج والحاالت الخاصة يتم التواصل معهم لمعرفة برغبتهم في االمتحان ) مقالى  . الموضوع:06
ً
 .الكترونى ( –تيسيرا

 القرابر : 

 مجلس الكلية .برفض 

 

 

 
ً
 :   موضوعات الدبراسات العليا:سادسا

م وذلك بقاعة االيراسموس على أن يتم 02/0/0201م بداية من 0202سيتم انعقاد امتحانات الدبراسات العليا خريف  -

بير قاسم تكليف الستاذ / أحمد شيحة باإلشراف على القاعة ويتسلم الجهزة الموجودة بالقاعة من الستاذة الدكتوبرة / ع

 برئيس قسم اآلثابر  والدبراسات اليونانية والرومانية . –
 القرابر : 

افق مجلس الكلية .  و

 قسم اللغة العربية  :
ُ
 أوال

افق مجلس قسم اللغة العربية بجلسته المنعقدة  -1  م0202على تشكيل كنترول الدبراسات العليا فصل ال خريفم 0/0/0201و

 أحيطت اللجنة علما القرابر: 
  القرابر :

.
ً
 أحيط مجلس الكلية علما

 

افق مجلس قسم اللغة العربية بجلسته المنعقدة  -0 م 0202على وضع جداول الدبراسات العليا فصل الخريفم 0/0/0201و

 لدبرجتى الماجستير والدكتوبراة.

 أحيطت اللجنة علماالقرابر: 
 القرابر : 
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 رسالة الكلية :

إ و إقليميزا اسزتساداإ إلزى معزايير داب والعلزوم ابسسزاسية تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترقى إلى مستوى التميزز واببزداف  زج م زا  اآ  زى سزوا العمز  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   ئ  تعليمية حديثة ،و متابعة الخري ين، و إتاحة الفرصة لها لمتابعة ال ديد من العلوم و المعارف و الخبراتو طالبها ، و استخدام وسا

ج التقززويم الززذات حزز  مالزكالت  ، و بسززاخ الالخصززية المصززرية و تسميزة قززيم اوستمززاخ و المززواطسين مزن خززال  إ ززراخات تتسززم باوسزتقاللية و التعززاون و جالمسزاممة  زز،و

 والمستمر .
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 رؤية الكلية :

تتطل  الكلية إلى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية معتمدة تحت  

مستوى  بأساتذتها وخري يها إلى وتص  ظائرمامكاسة مرموقة بين س

المسا سة محليأ و اقليميإا من خال  برامج دراسية متميزة  ى 

مرحلتى الليساسس والدراسات العليا تسهم  ى الرقى و التسمية 

 .  المستدامة للم تم 

.
ً
 أحيط مجلس الكلية علما

افق مجلس قسم اللغة العربية بجلسته المنع -3 على تشكيل لجنة امتحان تأهيلى للطالب / مصطفى متولى، م 0/0/0201قدة و

لدبرجة الدكتوبراه فى اآلداب من قسم اللغة العربية وآدابها بنظام الساعات المعتمدة تخصص الدبراسات الدبية والنقدية 

 وتتكون اللجنة من : 

  -بية بالكليةأستاذ الدب العرعى وبرئيس قسم اللغة العر  –أ.د إيمان فؤاد بركات 
ً
 برئيسا

  –أستاذ الدب العرعى المساعد  –أ.م.د/ أسما  شمس الدين 
ً
 عضوا

   علما بأن تابريخ السيمنابر  -أستاذ الدب الندلس ى المساعد بالكلية  –أ.م.د/ مروة ءحاتة الشقرفى 
ً
 م 15/1/0201عضوا

 أون الين 

افقت اللجنة   القرابر : و
 القرابر : 

افق مجلس الكلية .  و

افق مجلس قسم اللغة العربية بجلسته المنعقدة    -4 على تسجيل خطة بحث الستكمال متطلبات دبرجة الماجستير م 0/0/0201و

 اآلداب بنظام الساعات المعتمدة من قسم اللغة العربية وآدابها تخصص الدبراسات الدبية والنقدية على النحو التالى :

ــــراف عنوان الخطة اسم الطالب  اإلشـ

ــد  أســـــــــــــــــــما  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــد عبـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ عيـ

 المنعم

الكدية فى الدب الندلس ى 

 دبراسة تحليلية -

1 
ـــواد  ــ ــ ــ ــ ــ ــــد الجــ ــ ــ ــ ــ ــ أ.د/ عبـ

 شعبان الفحام 

 –كلية دابر العلوم   -أستاذ الدب العرعى 

 جامعة المنيا 

0 
أ.م.د/ مــروة ءـــحاتة 

 الشقرفى 

ــ ى المســــــــــــاعد كليــــــــــــة  ــ ــ ــ ــ ـــتاذ الدب الندلســ ــ ــ ــ ــ أسـ

 جامعة دمنهوبر  -اآلداب 

افقت اللجنة   القرابر : و
 القرابر : 

افق مجلس الكلية .  و

 

افق مجلس قسم اللغة العربية بجلسته المنعقدة  -5 أحمد السيد على، دبرجة الماجستير في اآلداب  على منح الطالب/م 0/0/0201و

بنظام الساعات المعتمدة من قسم اللغة العربية وآدابها تخصص الدبراسات الدبية والنقدية فى موضوع ا الحاديث الجابرية 

 وذلك بعد ان أتم الطالب التصويبات والمالحظات التي أبدتها لجنة المناقشة والحكم.دبراسة تحليلية ا  –المثل  مجرى 

افقت اللجنة   القرابر : و
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 رسالة الكلية :

إ و إقليميزا اسزتساداإ إلزى معزايير داب والعلزوم ابسسزاسية تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترقى إلى مستوى التميزز واببزداف  زج م زا  اآ  زى سزوا العمز  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   ئ  تعليمية حديثة ،و متابعة الخري ين، و إتاحة الفرصة لها لمتابعة ال ديد من العلوم و المعارف و الخبراتو طالبها ، و استخدام وسا

ج التقززويم الززذات حزز  مالزكالت  ، و بسززاخ الالخصززية المصززرية و تسميزة قززيم اوستمززاخ و المززواطسين مزن خززال  إ ززراخات تتسززم باوسزتقاللية و التعززاون و جالمسزاممة  زز،و

 والمستمر .
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 رؤية الكلية :

تتطل  الكلية إلى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية معتمدة تحت  

مستوى  بأساتذتها وخري يها إلى وتص  ظائرمامكاسة مرموقة بين س

المسا سة محليأ و اقليميإا من خال  برامج دراسية متميزة  ى 

مرحلتى الليساسس والدراسات العليا تسهم  ى الرقى و التسمية 

 .  المستدامة للم تم 

 القرابر : 

افق مجلس الكلية .  و

 

 : قسم اللغة االنجليزية :
ً
 ثانيا

 0201-0202ريف جدول قسم اللغة اإلنجليزية للدبراسات العليا أدب انجليزي ساعات معتمدة خ -1

 القرابر : أحيطت اللجنة علما
 القرابر : 

.
ً
 أحيط مجلس الكلية علما

 

 

افـــق مجلـــس قســـم اللغـــة اإلنجليزيـــة بجلســـته المنعقـــدة إلكترونيـــا فـــي  -0 مـــنح الباحثـــة بســـمة جمـــال ابـــراهيم علـــى م  0201ر يـــفبرا 1و

ـــعبة الدب ا -خليفــــــة دبرجــــــة الماجســـــــتير فــــــي اآلداب مـــــــن قســــــم اللغـــــــة اإلنجليزيــــــة  ــ إلنجليـــــــزي تخصــــــص دقيـــــــق أدب مقــــــابرن بنظـــــــام شـ

الســــاعات المعتمــــدة فـــــي موضــــوع ا تصــــوير االضـــــطراب العقلــــي لـــــدى المــــرأة عنــــد ماكســـــين هــــونج كنجســــتون وســـــلوى بكــــر: قـــــرا ة 

وذلك بعد أن اتمت الباحثة التصويبات والمالحظـات التـي أبـدتها لجنـة المناقشـة والحكـم، “نسوية لبرععة قصص قصيرة  -نفسية

 .0201يناير  11تابريخ المناقشة  علما بأن

افقت اللجنة   القرابر: و
 القرابر : 

افق مجلس الكلية .  و

 

افــــق مجلــــس قســــم اللغــــة اإلنجليزيـــــة بجلســــته المنعقــــدة إلكترونيــــا فــــي  -3 ــر  1و ــى تشــــكيل لجنــــة الحكــــم والمناقشـــــة  0201فبرايـــ م علــ

اللغـــة اإلنجليزيـــة تخصـــص أدب إنجليـــزي علـــى  قســـمالســتكمال متطلبـــات دبرجـــة الماجســـتير فـــي اآلداب بنظـــام الســـاعات المعتمــدة ب

 النحو التالي:

 لجنة المناقشة و الحكم للماجستير /ساعات معتمدة  الموضوع اسم الطالب

ــــد  ــ ــ ــ ــ ــ ــ علــــــــــــــــــي محمــ

ــــد  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ علــــــــــــــــــــي أحمــ

اترجمـــــــــــــــة اللغـــــــــــــــة المعيابريـــــــــــــــة 

ــي  ــ ـــة المصـــــرية فـ ـــة العاميــ واللغــ
1 

ــــد  ــ ــ ــ ــ ــــدا محمــ ــ ــ ــ ــ أ.د. ميرانــ

 زوكةخميس ال

ــــات بكليــــــــــــــــــــة  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــتاذ اللغويـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ أســ

 اآلداب جامعة دمنهوبر 

مشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرفا 

 وبرئيسا
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 رسالة الكلية :

إ و إقليميزا اسزتساداإ إلزى معزايير داب والعلزوم ابسسزاسية تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترقى إلى مستوى التميزز واببزداف  زج م زا  اآ  زى سزوا العمز  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   ئ  تعليمية حديثة ،و متابعة الخري ين، و إتاحة الفرصة لها لمتابعة ال ديد من العلوم و المعارف و الخبراتو طالبها ، و استخدام وسا

ج التقززويم الززذات حزز  مالزكالت  ، و بسززاخ الالخصززية المصززرية و تسميزة قززيم اوستمززاخ و المززواطسين مزن خززال  إ ززراخات تتسززم باوسزتقاللية و التعززاون و جالمسزاممة  زز،و

 والمستمر .
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 رؤية الكلية :

تتطل  الكلية إلى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية معتمدة تحت  

مستوى  بأساتذتها وخري يها إلى وتص  ظائرمامكاسة مرموقة بين س

المسا سة محليأ و اقليميإا من خال  برامج دراسية متميزة  ى 

مرحلتى الليساسس والدراسات العليا تسهم  ى الرقى و التسمية 

 .  المستدامة للم تم 

ايــــــــــة  أشـــــــــــيا  برائعــــــــــة لـــــــــــريم  خفاجي برو

 بسيونيا.
0 

 أ.د. إيمان المليجي

 

 -أســــــــــــــــــــتاذ الدب اإلنجليــــــــــــــــــــزي 

 جامعة دمنهوبر  -كلية اآلداب
 مناقشا

3 

 

ــي  ــ ــ ــــد علــ ــ ــــرية أحمــ ــ ا.م.د. يسـ

 الهمشري 

  

ـــــاعد  ــ ــــات المســ ــ ـــتاذ اللغويــ ــ ــ أسـ

 بكلية التربية جامعة دمنهوبر 
 مناقشا

 القرابر : 

افق مجلس الكلية .  و

 

افــــق مجلــــس قســــم -4 ــي  و ــا فــ ــته المنعقــــدة إلكترونيــ ـــة بجلســ ـــة اإلنجليزيــ ــر  1اللغـ ــى تشــــكيل لجنــــة الحكــــم والمناقشـــــة  0201فبرايـــ م علــ

اللغـــة اإلنجليزيـــة تخصـــص أدب إنجليـــزي علـــى  الســتكمال متطلبـــات دبرجـــة الماجســـتير فـــي اآلداب بنظـــام الســـاعات المعتمــدة بقســـم

 النحو التالي:

 

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

ــــدى  أســـــما  مجــ

ـــيد  ــ ــ ــ أحمـــــــــد السـ

 معوض           

ـــعرية أو  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــوعية الشـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ االموضـ

أدبيـــــــــــــــــات مقابرعـــــــــــــــــة الـــــــــــــــــذات: 

دبراســـــــــــة فـــــــــــي حركـــــــــــات الشـــــــــــعر 

 التجريبي في القرن العشرينا

1 
 أ.د. يحيي كامل

 

كليـــــــــــــة  -أســـــــــــــتاذ الدب اإلنجليـــــــــــــزي 

 جامعة قناة السويس -اآلداب 

ــا  مناقشــــــــــــــــــــــ

 
ً
 وبرئيسا

0 
 إيمان المليجيأ.د. 

 

كليـــــــــــــة  -أســـــــــــــتاذ الدب اإلنجليـــــــــــــزي 

 جامعة دمنهوبر  -اآلداب
 مناقشا

3 
ـــيم  أ.م.د. نــــاجي محمــــد فهـ

 برشوان

أســـتاذ الدب اإلنجليــــزي المســــاعد 

 بكلية اآلداب جامعة دمنهوبر 
 مشرفا

4 
 ا.م.د. أماني الصاوي 

 

أســـتاذ الدب اإلنجليــــزي المســــاعد  

ـــة   - ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــة التربيــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ جامعـــــــــــــــــــــــــــــــة  -كليــ

 يةاإلسكندبر 

 مشرفا

 القرابر : 

افق مجلس الكلية .  و
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 رسالة الكلية :

إ و إقليميزا اسزتساداإ إلزى معزايير داب والعلزوم ابسسزاسية تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترقى إلى مستوى التميزز واببزداف  زج م زا  اآ  زى سزوا العمز  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   ئ  تعليمية حديثة ،و متابعة الخري ين، و إتاحة الفرصة لها لمتابعة ال ديد من العلوم و المعارف و الخبراتو طالبها ، و استخدام وسا

ج التقززويم الززذات حزز  مالزكالت  ، و بسززاخ الالخصززية المصززرية و تسميزة قززيم اوستمززاخ و المززواطسين مزن خززال  إ ززراخات تتسززم باوسزتقاللية و التعززاون و جالمسزاممة  زز،و

 والمستمر .
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 رؤية الكلية :

تتطل  الكلية إلى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية معتمدة تحت  

مستوى  بأساتذتها وخري يها إلى وتص  ظائرمامكاسة مرموقة بين س

المسا سة محليأ و اقليميإا من خال  برامج دراسية متميزة  ى 

مرحلتى الليساسس والدراسات العليا تسهم  ى الرقى و التسمية 

 .  المستدامة للم تم 

  : قسم التابريخ :
ً
 ثالثا
 باعتمـــــاد الجـــــداول المقدمـــــة مـــــن االبرشـــــاد 1/0/0201كتـــــاب مجلـــــس قســـــم التـــــابريخ بجلســـــته المنعقـــــدة فـــــي  -1

ً
م بشـــــأن اإلحاطـــــة علمـــــا

 ليا.الكاديمي من التخصصات االبرععة بالقسم المتحانات الدبراسات العليا وعلى كنترول الدبراسات الع

 القرابر : أحيطت اللجنة علما 
 القرابر : 

.
ً
 أحيط مجلس الكلية علما

 

افق مجلس قسم التابريخ بجلسته المنعقدة في  -0 م على تشكيل لجنة الحكم والمناقشة الستكمال متطلبات دبرجة  1/0/0201و

 النحو التالي:التابريخ تخصص التابريخ اإلسالمي على  الماجستير فى التابريخ بنظام الساعات المعتمدة بقسم

أسم 

 الباحث
 لجنة المناقشة و الحكم للماجستير /ساعات معتمدة  الموضوع

 محمد 

عبد الغفابر 

عبد العاطي 

 بدبر

ــــالل  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــية خـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ا الدبلوماسـ

ــاني  ــ ــ ــ ــ ــ ي الثـ ــ ــ ــ ــ ــر العباسـ ــ ــ ــ ــ العصـ

ـــ/030-334) ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ -847هـ

 م(ا946

 

1 

 أ.د/ نعمة على مرس ى محمد 

  

        

اســــــــــــــــــتاذ التــــــــــــــــــابريخ والحضــــــــــــــــــابرة 

ـــة دابر  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــالمية بكليـ ــ ــ ــ ــ ــ علــــــــــــــــوم االسـ

 المنيا

)مناقشا 

)
ً
 وبرئيسا

0 

 

أ.د/ ابراهيم محمد على 

 مرجونة 

        

 

 

 

أســـــــــــــــــــتاذ التــــــــــــــــــــابريخ اإلســــــــــــــــــــالمي  

وحضــــــــــــــــــــابرته  وبرئــــــــــــــــــــيس قســــــــــــــــــــم 

التـــــــــابريخ بكليـــــــــة اآلداب جامعـــــــــة 

 دمنهوبر      

ا
ً
 مناقش

3 

 أ.م.د/ تسير محمد شادي 

              

 

أســـــــــــــــــــــتاذ التـــــــــــــــــــــابريخ اإلســـــــــــــــــــــالمي 

وحضـــــــــــــــابرته المســــــــــــــــاعد  كليــــــــــــــــة 

 آلداب جامعة دمنهوبر   ا

ا 
ً
 ُمشرف

افقت اللجنة   القرابر: و
 القرابر : 

افق مجلس الكلية .  و



    

                                                                                                                                              
       Damanhur universityور                                                                                                             جامعة دمنه            
          Faculty of Art                    كلية اآلداب                                                                                                            
                                                        

 

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

 رسالة الكلية :

إ و إقليميزا اسزتساداإ إلزى معزايير داب والعلزوم ابسسزاسية تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترقى إلى مستوى التميزز واببزداف  زج م زا  اآ  زى سزوا العمز  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   ئ  تعليمية حديثة ،و متابعة الخري ين، و إتاحة الفرصة لها لمتابعة ال ديد من العلوم و المعارف و الخبراتو طالبها ، و استخدام وسا

ج التقززويم الززذات حزز  مالزكالت  ، و بسززاخ الالخصززية المصززرية و تسميزة قززيم اوستمززاخ و المززواطسين مزن خززال  إ ززراخات تتسززم باوسزتقاللية و التعززاون و جالمسزاممة  زز،و

 والمستمر .
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 رؤية الكلية :

تتطل  الكلية إلى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية معتمدة تحت  

مستوى  بأساتذتها وخري يها إلى وتص  ظائرمامكاسة مرموقة بين س

المسا سة محليأ و اقليميإا من خال  برامج دراسية متميزة  ى 

مرحلتى الليساسس والدراسات العليا تسهم  ى الرقى و التسمية 

 .  المستدامة للم تم 

افق مجلس قسم التابريخ بجلسته المنعقدة في  -3 م على تشكيل لجنة الحكم والمناقشة الستكمال متطلبات دبرجة  1/0/0201و

 خ اإلسالمي على النحو التالي:التابريخ تخصص التابري الماجستير فى التابريخ بنظام الساعات المعتمدة بقسم

 

 لجنة المناقشة و الحكم للماجستير /ساعات معتمدة  الموضوع أسم الباحث

هاجر خالد 

 محمد نعيم

ا أثر البيئة علـى طبـائع اهـل الكوفـة 

ـــ/ 130-41خــــالل العصـــــر المـــــوي ) هـــ

 “م( 660-752

 

1 

 أ.د/ محمد سيد كامل محمد

  

        

اســـــــــــــــــــــــــتاذ التـــــــــــــــــــــــــابريخ 

والحضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــابرة 

المية بكليــة دابر االســ

علوم المنيا وبرئـيس 

 قسم التابريخ  

 
ً
)مناقشا

)
ً
 وبرئيسا

0 

 

 أ.د/ ابراهيم محمد على مرجونة 

        

 

 

 

أســـــــــــــــــــــــتاذ التـــــــــــــــــــــــابريخ  

اإلســالمي وحضــابرته  

وبرئــــــــــــــــــــــــــــيس قســـــــــــــــــــــــــــــم 

التــــــــــــــــــــــــــــابريخ بكليــــــــــــــــــــــــــــة 

ـــــــــــــــــــــــــــة  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ اآلداب جامعـ

 دمنهوبر      

ا
ً
 مناقش

3 

 أ.م.د/ تسير محمد شادي 

              

 

ابريخ أســـــــــــــــــــــــــتاذ التـــــــــــــــــــــــــ

اإلســالمي وحضــابرته 

ــــاعد  كليـــــــــــــــــــة  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ المسـ

ـــــــــــــــــــــــــــة  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ اآلداب جامعـ

 دمنهوبر   

ا 
ً
 ُمشرف

افقت اللجنة   القرابر: و
 القرابر : 

افق مجلس الكلية .  و



    

                                                                                                                                              
       Damanhur universityور                                                                                                             جامعة دمنه            
          Faculty of Art                    كلية اآلداب                                                                                                            
                                                        

 

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

 رسالة الكلية :

إ و إقليميزا اسزتساداإ إلزى معزايير داب والعلزوم ابسسزاسية تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترقى إلى مستوى التميزز واببزداف  زج م زا  اآ  زى سزوا العمز  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   ئ  تعليمية حديثة ،و متابعة الخري ين، و إتاحة الفرصة لها لمتابعة ال ديد من العلوم و المعارف و الخبراتو طالبها ، و استخدام وسا

ج التقززويم الززذات حزز  مالزكالت  ، و بسززاخ الالخصززية المصززرية و تسميزة قززيم اوستمززاخ و المززواطسين مزن خززال  إ ززراخات تتسززم باوسزتقاللية و التعززاون و جالمسزاممة  زز،و

 والمستمر .
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 رؤية الكلية :

تتطل  الكلية إلى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية معتمدة تحت  

مستوى  بأساتذتها وخري يها إلى وتص  ظائرمامكاسة مرموقة بين س

المسا سة محليأ و اقليميإا من خال  برامج دراسية متميزة  ى 

مرحلتى الليساسس والدراسات العليا تسهم  ى الرقى و التسمية 

 .  المستدامة للم تم 

افق مجلس قسم التابريخ بجلسته المنعقدة في  -4 م على تشكيل لجنة الحكم والمناقشة الستكمال متطلبات دبرجة  1/0/0201و

 التابريخ تخصص التابريخ اإلسالمي على النحو التالي: عات المعتمدة بقسمالماجستير فى التابريخ بنظام السا

 

 لجنة المناقشة و الحكم للماجستير /ساعات معتمدة  الموضوع أسم الباحث

ــــد  ــ ــ ــ ــ ــ نفيســـــــــــــــة عبـ

ـــي   ــ ــ ــ ــ ــ الحفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــماعيل 

 عرفة

ــي الدولــــة  ا الســـبق والمســــتحدثات فــ

 “م( 752 -661هـ/ 130-41االموية )

 

1 

 ة أ.د/ ابراهيم محمد على مرجون

        

 

 

 

أســـــــــــــــــــــــتاذ التـــــــــــــــــــــــابريخ  

اإلســالمي وحضــابرته  

وبرئــــــــــــــــــــــــــــيس قســـــــــــــــــــــــــــــم 

التــــــــــــــــــــــــــــابريخ بكليــــــــــــــــــــــــــــة 

ـــــــــــــــــــــــــــة  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ اآلداب جامعـ

 دمنهوبر      

 
ً
مشرفا

)
ً
 وبرئيسا

0 

 

اســـــــــــــــــــــــــتاذ التـــــــــــــــــــــــــابريخ  أ.د/ صبحى عبد املجيد ادبريس

والحضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــابرة 

ــــالمية   ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ االسـ

ــــاعد بكليــــــــــــــــــة  ــ ــ ــ ــ ــ ــ المســ

ـــة كفـــــر  اآلداب جامعـ

 الشيخ

 
ً
 مناقشا

3 

 أ.م.د/ تسير محمد شادي 

              

 

أســـــــــــــــــــــــــتاذ التـــــــــــــــــــــــــابريخ 

اإلســالمي وحضــابرته 

ــــاعد  كليـــــــــــــــــــة  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ المسـ

ـــــــــــــــــــــــــــة  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ اآلداب جامعـ

 دمنهوبر   

 مناقشا

افقت اللجنة   القرابر: و
 القرابر : 

افق مجلس الكلية .  و



    

                                                                                                                                              
       Damanhur universityور                                                                                                             جامعة دمنه            
          Faculty of Art                    كلية اآلداب                                                                                                            
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 رسالة الكلية :

إ و إقليميزا اسزتساداإ إلزى معزايير داب والعلزوم ابسسزاسية تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترقى إلى مستوى التميزز واببزداف  زج م زا  اآ  زى سزوا العمز  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   ئ  تعليمية حديثة ،و متابعة الخري ين، و إتاحة الفرصة لها لمتابعة ال ديد من العلوم و المعارف و الخبراتو طالبها ، و استخدام وسا

ج التقززويم الززذات حزز  مالزكالت  ، و بسززاخ الالخصززية المصززرية و تسميزة قززيم اوستمززاخ و المززواطسين مزن خززال  إ ززراخات تتسززم باوسزتقاللية و التعززاون و جالمسزاممة  زز،و

 والمستمر .
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 رؤية الكلية :

تتطل  الكلية إلى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية معتمدة تحت  

مستوى  بأساتذتها وخري يها إلى وتص  ظائرمامكاسة مرموقة بين س

المسا سة محليأ و اقليميإا من خال  برامج دراسية متميزة  ى 

مرحلتى الليساسس والدراسات العليا تسهم  ى الرقى و التسمية 

 .  المستدامة للم تم 

افــق مجلــس قســم التـــابريخ بجلســته المنعقــدة فــي  -5 م علـــى تشــكيل لجنــة الحكــم والمناقشـــة الســتكمال متطلبــات دبرجـــة  1/0/0201و

 التابريخ بنظام الساعات المعتمدة بقسم التابريخ تخصص التابريخ اإلسالمي على النحو التالي: الماجستير فى

افقت اللجنة  القرابر:  و
 القرابر : 

افق مجلس الكلية .  و

 

 لجنة المناقشة و الحكم للماجستير /ساعات معتمدة  الموضوع أسم الباحث

ـــعد  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ دعــــــــــــــــــا  سـ

ــى  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ عبــــــــــــــــــــد الغنــ

 الحالج

ا ادابرة االزمــــــات فـــــــي الدولـــــــة االمويـــــــة 

ــــف  ــ ــــن يوســ ــ ــاج بـ ــ ــ ـــة ال جــ ــ ــــالل واليــ ــ خـ

 م(ا 714-683هـ/ 95-73الثقفي )

 

1 

ـــود  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــي محمــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ أ.د/ عفيفــ

 ابراهيم

    

اســـــــــتاذ التــــــــــابريخ والحضــــــــــابرة 

ـــة اآلداب  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــالمية بكليــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ االسـ

 جامعة بنها      

 
ً
)مشرفا

)
ً
 وبرئيسا

0 

 

أ.د/ ابراهيم محمد على 

 مرجونة 

        

 

 

 

أســـــــــــتاذ التـــــــــــابريخ اإلســـــــــــالمي  

وحضــــــــــــابرته  وبرئــــــــــــيس قســــــــــــم 

التـــــــــــــــــــــــــــــــابريخ بكليــــــــــــــــــــــــــــــــة اآلداب 

 جامعة دمنهوبر      

 مشر 
ً
 فا

  
3 

أ.م.د/ تسير محمد 

 شادي 

              

 

أســــــــــــتاذ التـــــــــــــابريخ اإلســـــــــــــالمي 

وحضـــــــابرته المســـــــاعد  كليـــــــة 

 اآلداب جامعة دمنهوبر   

 مناقشا

4 

أ.د/ محمد السيد 

 فياض

اســـــــــتاذ التــــــــــابريخ والحضــــــــــابرة 

ــــاعد بكليــــــة  ــــالمية المسـ االسـ

 اآلداب جامعة طنطا                 

 

 )مناقشا(
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 رسالة الكلية :

إ و إقليميزا اسزتساداإ إلزى معزايير داب والعلزوم ابسسزاسية تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترقى إلى مستوى التميزز واببزداف  زج م زا  اآ  زى سزوا العمز  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   ئ  تعليمية حديثة ،و متابعة الخري ين، و إتاحة الفرصة لها لمتابعة ال ديد من العلوم و المعارف و الخبراتو طالبها ، و استخدام وسا

ج التقززويم الززذات حزز  مالزكالت  ، و بسززاخ الالخصززية المصززرية و تسميزة قززيم اوستمززاخ و المززواطسين مزن خززال  إ ززراخات تتسززم باوسزتقاللية و التعززاون و جالمسزاممة  زز،و

 والمستمر .
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 رؤية الكلية :

تتطل  الكلية إلى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية معتمدة تحت  

مستوى  بأساتذتها وخري يها إلى وتص  ظائرمامكاسة مرموقة بين س

المسا سة محليأ و اقليميإا من خال  برامج دراسية متميزة  ى 

مرحلتى الليساسس والدراسات العليا تسهم  ى الرقى و التسمية 

 .  المستدامة للم تم 

افقة على تكليف االبرشاد الكاديمي في 1/0/0201كتاب مجلس قسم التابريخ بجلسته المنعقدة في  -6  بالمو
ً
م بشأن اإلحاطة علما

يلي فوبر االنتها  التخصصات الرععة بإعداد التقرير النهائي لقبول الطالب الجدد في مرحلتي الماجستير والدكتوبراه وطالب التكم

 من مرحلة التقديم ويفوض املجلس برئيسه بمراجعة التقرير واعتمادها وبرفعها الى ادابرة الكلية

افقت اللجنة   القرابر: و
 القرابر : 

افق مجلس الكلية .  و

 

 بشأن تكليف أ.د/ فايزة ملوك المر 1/0/0201كتاب مجلس قسم التابريخ بجلسته المنعقدة في  -7
ً
شد م بشأن اإلحاطة علما

افدين  الكاديمي للطالب / يوسف عبد الرسول بأنها  كافة االجرا ات المطلوبة حسب الشروط والقواعد المعمول بها مع الو

 وبالتواصل مع ادابرة الكلية والدبراسات العليا لعمل الالزم.

 القرابر: أحيطت اللجنة علما      

 القرابر : 

. 
ً
 أحيط مجلس الكلية علما

 

افــــق مجلـــــس قســـــم التــــابر  -8 ــي و ــته المنعقـــــدة فــ م علـــــى مـــــنح الطالبــــة / شـــــيما  كمـــــال محمــــد ابـــــو إســـــماعيل دبرجـــــة  1/0/0201يخ بجلســـ

الماجســـتير مـــن قســــم التـــابريخ شــــعبة )التـــابريخ الوســــيط(، بنظـــام الســــاعات المعتمـــدة فــــي موضـــوع ا االعــــراف والقـــوانين المغوليــــة 

لمصــادبر الشــرقية والغربيــةا وذلــك بعــد ان أتمــت الطالبــة خــالل القــرن الثالــث عشــر المــيالدي، الســابع الهجــري دبراســة مقابرنــة فــي ا

 التصويبات والمالحظات التي أبدتها لجنة المناقشة والحكم.

افقت اللجنة   القرابر: و
 القرابر : 

افق مجلس الكلية  . و
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 رسالة الكلية :

إ و إقليميزا اسزتساداإ إلزى معزايير داب والعلزوم ابسسزاسية تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترقى إلى مستوى التميزز واببزداف  زج م زا  اآ  زى سزوا العمز  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   ئ  تعليمية حديثة ،و متابعة الخري ين، و إتاحة الفرصة لها لمتابعة ال ديد من العلوم و المعارف و الخبراتو طالبها ، و استخدام وسا

ج التقززويم الززذات حزز  مالزكالت  ، و بسززاخ الالخصززية المصززرية و تسميزة قززيم اوستمززاخ و المززواطسين مزن خززال  إ ززراخات تتسززم باوسزتقاللية و التعززاون و جالمسزاممة  زز،و

 والمستمر .
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 رؤية الكلية :

تتطل  الكلية إلى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية معتمدة تحت  

مستوى  بأساتذتها وخري يها إلى وتص  ظائرمامكاسة مرموقة بين س

المسا سة محليأ و اقليميإا من خال  برامج دراسية متميزة  ى 

مرحلتى الليساسس والدراسات العليا تسهم  ى الرقى و التسمية 

 .  المستدامة للم تم 

افــق مجلــس قســم التــابريخ بجلســته فــى  -9 كمال م علــى تســجيل خطــة بحــث للطالبــة / صــفا  حمــدى علــى البشبي ــ ي الســت1/9/0202و

متطلبـــات دبرجـــة الماجســـتير اآلداب بنظـــام الســـاعات المعتمـــدة شـــعبة التـــابريخ اإلســـالمى، فـــي موضـــوع ا / صـــناعة القـــرابر فـــى العصـــر 

 ما ،  بإشراف :847-752هـ/ 030-130العباس ى الول 

 أ.د/ ابراهيم محمد على مرجونة ،أستاذ التابريخ االسالمى وحضابرته بالقسم 

 جامعة ديالى بالعراق  –اذ التابريخ االسالمى وحضابرته بكلية التربيه االساسية أ.د مروان سالم نوبرى  أست

 )دون أن تتحمل الجامعة أي نفقات (

 م.08/8/0202د/هنية نصر بهنوس ، مدبرس التابريخ االسالمى وحضابرتة بكلية التربية جامعة دمنهوبر علما بأن تابريخ السيمنابر 

افقت اللجنة   القرابر: و
 القرابر : 

افق   مجلس الكلية .و

 

افق مجلس قسم التابريخ بجلسته المنعقدة في  -12 م على تسجيل خطة بحث للطالبة / أسما  سـعد ءـحاته عبـد الـدايم  1/0/0201و

الســـتكمال متطلبـــات دبرجـــة الماجســـتير اآلداب بنظـــام الســـاعات المعتمـــدة شـــعبة التـــابريخ الوســـيط، فـــي موضـــوع ا ولـــيم أف نيـــوبرة 

اســة مقابرنــة مــع العمــاد الصــفهاني فــي كتاباتهمــا التابريخيــة ا بإشــراف أ.د/ علــى أحمــد الســيد، أســتاذ مؤبرخــا للحــروب الصــليبية، دبر 

مـدبرس العصـوبر الوسـطى بالقسـم علمـا بـأن تـابريخ السـيمنابر  –العصوبر الوسطى بالقسم  ، الدكتوبرة / إيمان عبد التـواب الخـالوى 

 07/1/0201يوم االبرععا  

افقت اللجنة       القرابر: و
 بر : القرا

افق مجلس الكلية  . و

افيا :  : قسم الجغر
ً
 برابعا

افيا فى  -1 افق مجلس قسم الجغر م لدبرجتى الماجستير 0202وضع جداول  الدبراسات العليا فصل الخريفم على 1/0/0201و

 والدكتوبراة.

 القرابر: أحيطت اللجنة علما 
 القرابر : 

. 
ً
 أحيط مجلس الكلية علما

 : قسم االجتماع :
ً
 خامسا
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 رسالة الكلية :

إ و إقليميزا اسزتساداإ إلزى معزايير داب والعلزوم ابسسزاسية تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترقى إلى مستوى التميزز واببزداف  زج م زا  اآ  زى سزوا العمز  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   ئ  تعليمية حديثة ،و متابعة الخري ين، و إتاحة الفرصة لها لمتابعة ال ديد من العلوم و المعارف و الخبراتو طالبها ، و استخدام وسا

ج التقززويم الززذات حزز  مالزكالت  ، و بسززاخ الالخصززية المصززرية و تسميزة قززيم اوستمززاخ و المززواطسين مزن خززال  إ ززراخات تتسززم باوسزتقاللية و التعززاون و جالمسزاممة  زز،و

 والمستمر .
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 رؤية الكلية :

تتطل  الكلية إلى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية معتمدة تحت  

مستوى  بأساتذتها وخري يها إلى وتص  ظائرمامكاسة مرموقة بين س

المسا سة محليأ و اقليميإا من خال  برامج دراسية متميزة  ى 

مرحلتى الليساسس والدراسات العليا تسهم  ى الرقى و التسمية 

 .  المستدامة للم تم 

افــــق مجلـــــ -1 افـــــقو م علـــــى وضــــع جـــــداول  الدبراســـــات العليـــــا فصـــــل 3/0/0201س قســـــم االجتمـــــاع بجلســـــته المنعقــــدة يـــــوم البرععـــــا  المو
 م 0202الخريف

 القرابر : أحيطت اللجنة علما 
 القرابر : 

. 
ً
 أحيط مجلس الكلية علما

 
افـق -0 افق مجلس قسم االجتماع بجلسته المنعقدة يوم البرععـا  المو توبرة / نسـرين هنـداوى لإلشـراف م علـى أضـافة الـدك3/0/0201و

مـن قسـم االجتمـاع وفـق نظـام السـاعات المعتمـدة وذلـك علـى فـي اآلداب  إلسـتكمال متطلبـات دبرجـة الماجسـتير على الرسـاله المقدمـة 
 النحو التالي:

ــــراف عنوان الخطة اسم الطالب  اإلشـ

 دينا جاب الله
ـــة  ــ ــــات العامـ ــالية للعالقــ ــ ـــة االتصــ ا الوظيفـــ

 اتمع المدنىفى منظمات املج
1 

 أ.م.د. السيد ءحاتة السيد  
 )متوفى(

ـــتاذ علـــــــم االجتمـــــــاع المســـــــاعد  ــ أسـ
 جامعة دمنهوبر  –كلية اآلداب 

 
 

0 
ــد   ــ ــ ــــد الحميـ ـــود عبـــ ــ أ.م.د. محمــ

 حمدى 

ـــتاذ علـــــــم االجتمـــــــاع المســـــــاعد  ــ أسـ
 جامعة دمنهوبر  –كلية اآلداب 

 
  

 أ.م.د/ نهاعبد المقصود غالى  3  
ال واإلعالم أستاذ مساعد االتص

 قسم االجتماع –

 د/ نسرين هنداوى إبراهيم 4
قسم  –تصال واعالم اإل  مدبرس

 االجتماع

افقت اللجنة   القرابر: و
 القرابر : 

افق مجلس الكلية .  و
 
 

افــــق مجلـــــس قســـــم االجتمـــــاع بجلســــته المنعقـــــدة يـــــوم البرععـــــا الموافق -3 ــادة تشـــــكيل لجنـــــة الحكـــــم والمناقشـــــة 3/0/0201و ــى إعــ م علـــ

 مال متطلبات دبرجة الماجستير في اآلداب من قسم االجتماع وفق نظام الساعات المعتمدة وذلك على النحو التالي:الستك
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 رسالة الكلية :

إ و إقليميزا اسزتساداإ إلزى معزايير داب والعلزوم ابسسزاسية تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترقى إلى مستوى التميزز واببزداف  زج م زا  اآ  زى سزوا العمز  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   ئ  تعليمية حديثة ،و متابعة الخري ين، و إتاحة الفرصة لها لمتابعة ال ديد من العلوم و المعارف و الخبراتو طالبها ، و استخدام وسا

ج التقززويم الززذات حزز  مالزكالت  ، و بسززاخ الالخصززية المصززرية و تسميزة قززيم اوستمززاخ و المززواطسين مزن خززال  إ ززراخات تتسززم باوسزتقاللية و التعززاون و جالمسزاممة  زز،و

 والمستمر .
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 رؤية الكلية :

تتطل  الكلية إلى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية معتمدة تحت  

مستوى  بأساتذتها وخري يها إلى وتص  ظائرمامكاسة مرموقة بين س

المسا سة محليأ و اقليميإا من خال  برامج دراسية متميزة  ى 

مرحلتى الليساسس والدراسات العليا تسهم  ى الرقى و التسمية 

 .  المستدامة للم تم 

 لجنة المناقشة و الحكم للماجستير /ساعات معتمدة  الموضوع اسم الطالب

لبنى يحيى 

 حسن دبراز 

ا وحــــــــدات االدابرة املحليــــــــة وتمكــــــــين 

 ذوى االحتياجات الخاصة ا

ية بمدينة دسوق ادبراسة تطبيق

 محافظة كفر الشيخ ا

 

1 

ـــيم  أ.د.أحمد حسين عبد الرازق  ــــاعد تنظـــــــــــــــــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــتاذ مسـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ أســ

ــع  ــ ــ ــالى  –واملجتمـ المعهـــــــد العـــــ

ـــة اإلجتماعيــــــــــــــــــــــــــــــــــة  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ للخدمـ

بــــــــــــــدمنهوبر وعميــــــــــــــد المعهــــــــــــــد 

ــــط للخدمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ المتوسـ

   اإلسكندبرية  –اإلجتماعية 

 
ً
و برئيسا

 مناقشا

0 

ــــم االجتمــــــــــــــــــــــاع  أ.م.د. مجدى أحمد بيومى   ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــتاذ علــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ أسـ

ــا ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــة اآلداب المســ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  –عد كليـ

  جامعة دمنهوبر 

 
ً
 مشرفا

3 

 

ــــاعد علــــــــــــــــــــــــم   أ.م.د. حمدي على أحمد  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــتاذ مســ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ أسـ

ـــه اآلداب  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــاع كليـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  –االجتمــ

   جامعة دمنهوبر 

 
ً
 مناقشا

افقت اللجنة   القرابر: و
 القرابر : 

افق مجلس الكلية .  و

 

 

افــق -4 افــق مجلــس قســم االجتمــاع بجلســته المنعقــدة يــوم البرععــا  المو إلســتكمال لــى تســجيل خطــة البحــث  المقدمــة م ع3/0/0201و

مــن قســم االجتمــاع تخصــص اتصــال واعــالم  وفــق نظــام الســاعات المعتمــدة وذلــك علــى النحــو فــي اآلداب  متطلبــات دبرجــة الماجســتير 

 التالي:

 

ــــراف عنوان الخطة اسم الطالب  اإلشـ
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 رسالة الكلية :

إ و إقليميزا اسزتساداإ إلزى معزايير داب والعلزوم ابسسزاسية تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترقى إلى مستوى التميزز واببزداف  زج م زا  اآ  زى سزوا العمز  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   ئ  تعليمية حديثة ،و متابعة الخري ين، و إتاحة الفرصة لها لمتابعة ال ديد من العلوم و المعارف و الخبراتو طالبها ، و استخدام وسا

ج التقززويم الززذات حزز  مالزكالت  ، و بسززاخ الالخصززية المصززرية و تسميزة قززيم اوستمززاخ و المززواطسين مزن خززال  إ ززراخات تتسززم باوسزتقاللية و التعززاون و جالمسزاممة  زز،و

 والمستمر .
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 رؤية الكلية :

تتطل  الكلية إلى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية معتمدة تحت  

مستوى  بأساتذتها وخري يها إلى وتص  ظائرمامكاسة مرموقة بين س

المسا سة محليأ و اقليميإا من خال  برامج دراسية متميزة  ى 

مرحلتى الليساسس والدراسات العليا تسهم  ى الرقى و التسمية 

 .  المستدامة للم تم 

ـــيد  نوبرهـــــــــــــــــان ــ ــ ــ ــ ــ ــ الســ

 منير محمد عوض

التحول الرقمي فـي المؤسسـات الصـحفيه 

ــــد واثـــــــــ ــ ــ ــــحي ضـ ــ ـــوعى الصـــ ــ ــ ــــكيل الــ ــ ــ ــي تشـ ــ ــ ره فـــ

االوبئـــه واالمـــراض المعديـــة لـــدى الشـــباب 

 الجامعى ) دبراسة تطبيقية (

1 
ــــد  ــ ــ ــــد الحميــ ــ ــ ـــود عبــ ــ ــ ــ أ.م.د. محمـ

 حمدى 

ـــتاذ علـــــــم االجتمـــــــاع المســـــــاعد  ــ أسـ

 جامعة دمنهوبر  –كلية اآلداب 

 

  

 أ.م.د/ نهاعبد المقصود غالى  0
أســتاذ مســاعد االتصــال واإلعــالم 

 قسم االجتماع –

افقت اللجنة  القرابر: و
 القرابر : 

افق مجلس الكلية   .و

 

 : قسم الفلسفة :
ً
 سادسا

افق مجلس قسم الفلسفة بجلسته المنعقدة في   -1 م لدبرجتى 0201وضع جداول الدبراسات العليا فصل الخريفم على 0/0/0201و

 الماجستير والدكتوبراة.

 القرابر : أحيطت اللجنة علما 
 القرابر : 

 . أحيط مجلس الكلية
ً
 علما

 
 

 سابعا: قسم اآلثابر والدبراسات اليونانية والرومانية :
افق مجلس قسم االثابر والدبراسات اليونانية والرومانية بجلسته المنعقدة فى  -0 م على تشكيل لجان لوضع وتصحيح 3/0/0201و

 م لدبرجتي الماجستير والدكتوبراة. 0201االسئلة للدبراسات العليا فصل ال خريف
 للجنة علما القرابر: أحيطت ا

 القرابر : 
. 
ً
 أحيط مجلس الكلية علما
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 رسالة الكلية :

إ و إقليميزا اسزتساداإ إلزى معزايير داب والعلزوم ابسسزاسية تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترقى إلى مستوى التميزز واببزداف  زج م زا  اآ  زى سزوا العمز  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   ئ  تعليمية حديثة ،و متابعة الخري ين، و إتاحة الفرصة لها لمتابعة ال ديد من العلوم و المعارف و الخبراتو طالبها ، و استخدام وسا

ج التقززويم الززذات حزز  مالزكالت  ، و بسززاخ الالخصززية المصززرية و تسميزة قززيم اوستمززاخ و المززواطسين مزن خززال  إ ززراخات تتسززم باوسزتقاللية و التعززاون و جالمسزاممة  زز،و

 والمستمر .
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 رؤية الكلية :

تتطل  الكلية إلى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية معتمدة تحت  

مستوى  بأساتذتها وخري يها إلى وتص  ظائرمامكاسة مرموقة بين س

المسا سة محليأ و اقليميإا من خال  برامج دراسية متميزة  ى 

مرحلتى الليساسس والدراسات العليا تسهم  ى الرقى و التسمية 

 .  المستدامة للم تم 

افق  -0 م على التحاق طالب الدبراسات العليا 3/0/0201مجلس قسم االثابر والدبراسات اليونانية والرومانية بجلسته المنعقدة فى و
 م0202/0201لفصل الربيع 

 القرابر: أحيطت اللجنة علما 
 القرابر : 

. 
ً
 أحيط مجلس الكلية علما

 
افق  -6 م على اعتماد جدول تدبريس الدبراسات 3/0/0201قسم االثابر والدبراسات اليونانية والرومانية بجلسته المنعقدة فى  مجلسو

 العليا لفصل الربيع لدبرجة الماجستير
 القرابر: أحيطت اللجنة علما  

 القرابر : 
. 
ً
 أحيط مجلس الكلية علما

 
افق  -4 م على تشكيل كنترول الدبراسات العليا 3/0/0201لسته المنعقدة فى مجلس قسم االثابر والدبراسات اليونانية والرومانية بجو

 م برئاسة د/ أميرة الصفتي 0201فصل الخريف
 القرابر: يعاد الموضوع للقسم 

 القرابر : 
 يعاد الموضوع للقسم .

 
افق  -9 االمتحان التأهيلي م على تشكيل لجان 3/0/0201مجلس قسم االثابر والدبراسات اليونانية والرومانية بجلسته المنعقدة فى و

 على النحو التالى: 11الساعة  14/0/0201وذلك يوم الحد 
ً
 صباحا

 أ.د/ سماح الصاوي  أ.د/ عبير قاسم أ.د./ عزت قادوس اللجنة االولى: بريفيت كمال: 
 أ.د/ سماح الصاوي  أ.د/ عبير قاسم أ.د./ حنان الشافعي اللجنة الثانية: مريم سامي: 
 لما القرابر : أحيطت اللجنة ع

 القرابر : 
. 
ً
 أحيط مجلس الكلية علما

 

افـــــــق  -3 ــى  تشـــــــكيل لجنـــــــة الحكـــــــم 3/0/0201مجلـــــــس قســـــــم االثـــــــابر والدبراســـــــات اليونانيـــــــة والرومانيـــــــة بجلســـــــته المنعقـــــــدة فـــــــى و ــ ــ م  علـ

لــى والمناقشـة لســتكمال متطلبــات دبرجـة الماجســتير بنظــام الســاعات المعتمـدة مــن قســم اآلثــابر والدبراسـات اليونانيــة والرومانيــة ع

 -لنحو التالى :ا

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

 رسالة الكلية :

إ و إقليميزا اسزتساداإ إلزى معزايير داب والعلزوم ابسسزاسية تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترقى إلى مستوى التميزز واببزداف  زج م زا  اآ  زى سزوا العمز  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   ئ  تعليمية حديثة ،و متابعة الخري ين، و إتاحة الفرصة لها لمتابعة ال ديد من العلوم و المعارف و الخبراتو طالبها ، و استخدام وسا

ج التقززويم الززذات حزز  مالزكالت  ، و بسززاخ الالخصززية المصززرية و تسميزة قززيم اوستمززاخ و المززواطسين مزن خززال  إ ززراخات تتسززم باوسزتقاللية و التعززاون و جالمسزاممة  زز،و

 والمستمر .
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 رؤية الكلية :

تتطل  الكلية إلى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية معتمدة تحت  

مستوى  بأساتذتها وخري يها إلى وتص  ظائرمامكاسة مرموقة بين س

المسا سة محليأ و اقليميإا من خال  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

 

افق  -3 م على تشكيل لجنة الحكم والمناقشة 3/0/0201مجلس قسم االثابر والدبراسات اليونانية والرومانية بجلسته المنعقدة في و

 لنحو التالى اوالرومانية على  لستكمال متطلبات دبرجة الماجستير بنظام الساعات المعتمدة من قسم اآلثابر والدبراسات اليونانية

شروق عرفة 

ابراهيم أحمد 

 النمر

ا  الســـــــــمات المعمابريـــــــــة فـــــــــي 

قبـــرص مــــن  -مدينـــة بــــافوس

القــــــــــــرن الرابــــــــــــع ق.م حتــــــــــــي 

نهايـــــــــــــــــــــــة القـــــــــــــــــــــــرن الرابـــــــــــــــــــــــع 

المــــــــــــــــــــــــــــــيالدي ا ) دبراســـــــــــــــــــــــــــــــة 

 حضابرية وأثرية(ا  

1 

 

 سأ.د/ عزت ذكي قادو 

 

ــابر اليونانيـــــــــــــــــــة  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــتاذ االثـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ أســ

ـــة االداب  -والرومانيــــــــــــة ــ ــ ــ ــ  -كليـ

  جامعة السكندبرية

 
ً
برئيسا

 
ُ
 ومناقشا

0 

 أ.د/ عبير عبد املحسن قاسم                                                                   

 

 

أســــــتاذ  وبرئــــــيس قســــــم اآلثــــــابر 

اليونانيــــــة والرومانيــــــة بكليــــــة 

        اآلداب جامعة دمنهوبر 

 
ً
 مشرفا

 

 أ.م.د/ السيد محمد عمابر  3

اســـــــــــــــتاذ التـــــــــــــــابريخ اليونـــــــــــــــاني  

والرومـــــاني المســـــاعد ، كليــــــة 

ـــــــــــاهرة  ــ ــ ـــة بالقـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــة العربيـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ اللغـ

 جامعة الزهر

 
ً
 مشرفا

 
ً
 مشابركا

 

4 

 أ.م.د/ كريمة برمضان برفاعي 

 

 

اســـــــــــــــــتاذ التـــــــــــــــــابريخ اليونـــــــــــــــــاني 

ــــاعدكلية -والرومـــــــــــــاني  ــ ــ ــ ــ المسـ

 االداب جامعة كفر الشيخ

 
ً
 مناقشا

 لجنة المناقشة و الحكم للماجستير /ساعات معتمدة  الموضوع اسم الطالب

فاطمة أحمد 
 محمد الحبال

ا  عمــــابرة جزيــــرة صــــقلية فــــي 
ــاني  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــرين اليونـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ العصـ

 والروماني  ا  
1 

               أ.د/ عبير عبد املحسن قاسم                                                     
 
 

أســــــــــتاذ  وبرئــــــــــيس قســــــــــم اآلثــــــــــابر 
اليونانيـــــــــــة والرومانيـــــــــــة بكليـــــــــــة 

 اآلداب جامعة دمنهوبر       

 
ً
 مشرفا
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========================================================= 

 رسالة الكلية :

إ و إقليميزا اسزتساداإ إلزى معزايير داب والعلزوم ابسسزاسية تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترقى إلى مستوى التميزز واببزداف  زج م زا  اآ  زى سزوا العمز  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   ئ  تعليمية حديثة ،و متابعة الخري ين، و إتاحة الفرصة لها لمتابعة ال ديد من العلوم و المعارف و الخبراتو طالبها ، و استخدام وسا

ج التقززويم الززذات حزز  مالزكالت  ، و بسززاخ الالخصززية المصززرية و تسميزة قززيم اوستمززاخ و المززواطسين مزن خززال  إ ززراخات تتسززم باوسزتقاللية و التعززاون و جالمسزاممة  زز،و

 والمستمر .
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 رؤية الكلية :

تتطل  الكلية إلى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية معتمدة تحت  

مستوى  بأساتذتها وخري يها إلى وتص  ظائرمامكاسة مرموقة بين س

المسا سة محليأ و اقليميإا من خال  برامج دراسية متميزة  ى 

مرحلتى الليساسس والدراسات العليا تسهم  ى الرقى و التسمية 

 .  المستدامة للم تم 

 
افقت اللجنةالقرابر:   و
 القرابر : 

افق مجلس الكلية .  و

 

 

افق مجلس قسم االثابر والدبراسات اليونانية والرومانية بجلسته المنعقدة فى  -8 م على منح الباحثة هدى سمير عبد 3/0/0201و
نوان ا تصوير العظيم دبرجة الماجستير بنظام الساعات المعتمدة من قسم اآلثابر والدبراسات اليونانية والرومانية، في موضوع بع

المعجزات في الفن البيزنطي حتى القرن السابع الميالدي ا وقد أتمت الباحثة التصويبات والمالحظات التي أبدتها لجنة المناقشة 
 والحكم.

افقت اللجنة   القرابر: و
 القرابر : 

افق مجلس الكلية .  و
 

افق مجلس قسم االثابر والدبراسات اليونانية والرومانية بجلسته المنعق -5 م على منح الباحثة نهاد خليفة محمد 3/0/0201دة فى و
دبرجة الماجستير من قسم االثابر والدبراسات اليونانية والرومانية، بنظام الساعات المعتمدة في موضوع بعنوان ا الموسيقي 

حظات التي أبدتها لجنة واآلالت الموسيقية في القرنين الخامس والرابع ق.م. ببالد اليونانا وقد أتمت الباحثة التصويبات والمال 
 المناقشة والحكم.

0 
أ.د/ مـــــــــــــــــــــروة عبـــــــــــــــــــــد املجيـــــــــــــــــــــد 

 القاض ي 
 

أســــــتاذ وبرئــــــيس قســــــم اإلبرشــــــاد 
ـــياحي  ــ ــ ــ ــ ــ ـــــــياحة  -الســ ــ ــ ــ ـــة الســ ــ ــ ــ ــ ــ كليــ

 والفنادق جامعة السكندبرية   
 مناقشا 

3 
 أ.م.د/ فتحية جابر ابراهيم 

                                

ــابر  ــــاعد اآلثــــــــــــــــــــــــــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــتاذ مســ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ اسـ
والدبراســــــــــــــــــــــــــــــــــــــات اليونانيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 

ـــة االداب  -والرومانيـــــــــــــــــــــــة  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ كليـ
  جامعة السكندبرية

 
ً
 مشرفا
 
ً
 مشابركا
 

4 
 أ.م.د/ فتحية فتحي عبده 

 
 

ــابر  ــــاعد اآلثــــــــــــــــــــــــــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــتاذ مســ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ اسـ
والدبراســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات 
اليونانيةوالرومانيـــــــــــــــــــــــة كليـــــــــــــــــــــــة 
 اآلداب جامعة السكندبرية.

 
ً
 مناقشا
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========================================================= 

 رسالة الكلية :

إ و إقليميزا اسزتساداإ إلزى معزايير داب والعلزوم ابسسزاسية تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترقى إلى مستوى التميزز واببزداف  زج م زا  اآ  زى سزوا العمز  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   ئ  تعليمية حديثة ،و متابعة الخري ين، و إتاحة الفرصة لها لمتابعة ال ديد من العلوم و المعارف و الخبراتو طالبها ، و استخدام وسا

ج التقززويم الززذات حزز  مالزكالت  ، و بسززاخ الالخصززية المصززرية و تسميزة قززيم اوستمززاخ و المززواطسين مزن خززال  إ ززراخات تتسززم باوسزتقاللية و التعززاون و جالمسزاممة  زز،و

 والمستمر .
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 رؤية الكلية :

تتطل  الكلية إلى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية معتمدة تحت  

مستوى  بأساتذتها وخري يها إلى وتص  ظائرمامكاسة مرموقة بين س

المسا سة محليأ و اقليميإا من خال  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
 
افق مجلس قسم االثابر والدبراسات اليونانية والرومانية بجلسته المنعقدة فى  -01 م على تسجيل خطة بحث 3/0/0201و

سم االثابر والدبراسات اليونانية والرومانية على الستكمال متطلبات دبرجة الماجستير اآلداب بنظام الساعات المعتمدة من ق
 النحو التالي: 

ــــراف عنوان الخطة اسم الطالب  اإلشـ

 محمد عيد علي البكر

ا برمزية الحيوانات والطيوبر النهرية 
في الفن المسيحي دبراسة أثرية 
مقابرنة لتيابرات الفن الشعبي 
 والرسمي في الفترة ما بين القرن 

 ميالدى الثالث حتى السابع ال
  

 أ.د/ سماح محمد الصاوي  1
أسـتاذ اآلثــابر اليونانيــة والرومانيــة 
 ووكيل الكلية للدبراسات العليا

0 
 د/ سلفانا جوبرج عطا الله

 
مفــــــــتو آثــــــــابر أول بــــــــإدابرة التوثيــــــــق 

 الثري بمنطقة القالية.

افقت اللجنة   القرابر: و
 القرابر : 

افق مجلس الكلية .  و
 
افق مجلس قسم االثابر وا -00 م على تسجيل خطة بحث 3/0/0201لدبراسات اليونانية والرومانية بجلسته المنعقدة فى و

الستكمال متطلبات دبرجة الماجستير اآلداب بنظام الساعات المعتمدة من قسم االثابر والدبراسات اليونانية والرومانية على 
 النحو التالي: 

ــــراف عنوان الخطة اسم الطالب  اإلشـ

ــــده  ــ ــ إســـــــــرا  يوســـــــــف عبـ
 لددا

ا دبراسة أثرية لدوات القياس 
الرومانية من القرن الثاني حتي 

 السابع الميالدي دبراسة مقابرنةا

 أ.د/ سماح محمد الصاوي  1
أستاذ اآلثابر اليونانية والرومانيـة 
 ووكيل الكلية للدبراسات العليا

 أ.د/ صفا  سمير أبو اليزيد. 0
أستاذ اآلثابر اليونانية والرومانيـة 

 ب جامعة طنطاكلية اآلدا
افقت اللجنة   القرابر: و

 القرابر : 
افق مجلس الكلية .  و

 



    

                                                                                                                                              
       Damanhur universityور                                                                                                             جامعة دمنه            
          Faculty of Art                    كلية اآلداب                                                                                                            
                                                        

 

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

 رسالة الكلية :

إ و إقليميزا اسزتساداإ إلزى معزايير داب والعلزوم ابسسزاسية تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترقى إلى مستوى التميزز واببزداف  زج م زا  اآ  زى سزوا العمز  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   ئ  تعليمية حديثة ،و متابعة الخري ين، و إتاحة الفرصة لها لمتابعة ال ديد من العلوم و المعارف و الخبراتو طالبها ، و استخدام وسا

ج التقززويم الززذات حزز  مالزكالت  ، و بسززاخ الالخصززية المصززرية و تسميزة قززيم اوستمززاخ و المززواطسين مزن خززال  إ ززراخات تتسززم باوسزتقاللية و التعززاون و جالمسزاممة  زز،و

 والمستمر .
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 رؤية الكلية :

تتطل  الكلية إلى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية معتمدة تحت  

مستوى  بأساتذتها وخري يها إلى وتص  ظائرمامكاسة مرموقة بين س

المسا سة محليأ و اقليميإا من خال  برامج دراسية متميزة  ى 

مرحلتى الليساسس والدراسات العليا تسهم  ى الرقى و التسمية 

 .  المستدامة للم تم 

افق مجلس قسم االثابر والدبراسات اليونانية والرومانية بجلسته المنعقدة في  -00 م على تسجيل خطة بحث 3/0/0201و
انية والرومانية على الستكمال متطلبات دبرجة الماجستير اآلداب بنظام الساعات المعتمدة من قسم االثابر والدبراسات اليون

 النحو التالي: 

ــــراف عنوان الخطة اسم الطالب  اإلشـ

ــــعيد  ــ ــ ــ ــ نــــــــــــــدي أحمــــــــــــــد ســ
 شعيب

االعادات والطقوس الجنائزية 
لطرق دفن االطفال ا دبراسة اثرية 
منذ القرن االول الميالدي حتي 

 القرن الخامس الميالدي ا

 أ.د/ سماح محمد الصاوي  1
انيــة أسـتاذ اآلثــابر اليونانيــة والروم
 ووكيل الكلية للدبراسات العليا

 أ.م.د/ فتحية فتحي السالمي  0
أسـتاذ اآلثــابر اليونانيــة والرومانيــة 
 كلية اآلداب جامعة اإلسكندبرية

افقت اللجنة   القرابر: و
 القرابر : 

افق مجلس الكلية .  و

 

 

افق مجلس قسم االثابر والدبراسات اليونانية والرومانية بجلسته المنعقدة في  -06 م على إعادة تشكيل لجنة الحكم 3/0/0201و

 والمناقشة الستكمال متطلبات دبرجة الماجستير بنظام الساعات المعتمدة على النحو التالي: 

 لجنة المناقشة و الحكم للماجستير /ساعات معتمدة  الموضوع اسم الطالب

إبراهيم 

محسن أحمد 

 أحمد الطنانى

اأدوات اإلنــــــــــــــــــــــــــــــــابرة فــــــــــــــــــــــــــــــــي 

ــي  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــي فــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــر البيزنطـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ العصــ

تـــــــــــرة مــــــــــــا بـــــــــــين القــــــــــــرن الف

ــى  ــ ـــيالدي وحتـــ ــ ــع المــ ــ الرابـــ

1 
 أ.د/ عزت زكى حامد قادوس                                                             

 

أســتاذ اآلثــابر والدبراســات اليونانيــة    

والرومانيـــــــــــة بكليــــــــــــة اآلداب جامعــــــــــــة 

 اإلسكندبرية

برئيسا 

 ومناقشا

0 
 

 ميس الشافعي                                                                      .د/ حنان خ

أســـــتاذ اآلثــــــابر والدبراســـــات اليونانيــــــة 

والرومانيـــــــــــــة وعميـــــــــــــد  كليـــــــــــــة اآلداب 

 جامعة دمنهوبر 

 مناقشا       
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========================================================= 

 رسالة الكلية :

إ و إقليميزا اسزتساداإ إلزى معزايير داب والعلزوم ابسسزاسية تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترقى إلى مستوى التميزز واببزداف  زج م زا  اآ  زى سزوا العمز  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   ئ  تعليمية حديثة ،و متابعة الخري ين، و إتاحة الفرصة لها لمتابعة ال ديد من العلوم و المعارف و الخبراتو طالبها ، و استخدام وسا

ج التقززويم الززذات حزز  مالزكالت  ، و بسززاخ الالخصززية المصززرية و تسميزة قززيم اوستمززاخ و المززواطسين مزن خززال  إ ززراخات تتسززم باوسزتقاللية و التعززاون و جالمسزاممة  زز،و

 والمستمر .
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 رؤية الكلية :

تتطل  الكلية إلى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية معتمدة تحت  

مستوى  بأساتذتها وخري يها إلى وتص  ظائرمامكاسة مرموقة بين س

المسا سة محليأ و اقليميإا من خال  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

 

 

افق  -04 م على اعادة تشكيل لجنة الحكم 3/0/0201ات اليونانية والرومانية بجلسته المنعقدة في مجلس قسم االثابر والدبراسو

 والمناقشة الستكمال متطلبات دبرجة الماجستير بنظام الساعات المعتمدة على النحو التالي: 

 القرن السابع الميالديا

3 

              أ.د/ سماح محمد الصاوي                                                         

 

 

أستاذ اآلثابر اليونانية والرومانية 

 بكلية اآلداب جامعة دمنهوبر 
 مشرفا

  د/ دعا  محمد بهى الدين   4
–مدبرس االثابر القبطية والبيزنطية 

 مكتبة اإلسكندبرية 
 مشرفا

 لجنة المناقشة و الحكم للماجستير /ساعات معتمدة  الموضوع اسم الطالب

محمد نصر 

 منصوبر برشوان  

ــاني املجالـــدة دبر  اســـة المبـ

الرومانيـــــــــــــــة فـــــــــــــــى شـــــــــــــــمال 

ــا  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ دبراســــــــــــــــــــــــــــــــة  –أفريقيـ

 معمابرية فنية

1 

 

 أ.د/ منى محمد الشحات                                                                         

 

ــابر اليونانيـــــــــــــــــــــــــة  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــتاذ اآلثـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ أسـ

والرومانيــــــــــــــــــــــــــة بكليــــــــــــــــــــــــــة اآلداب 

 جامعة اإلسكندبرية                      

ا برئيس

 ومناقشا

0 
 أ.د/ حنان خميس الشافعي                                                                      

 

ــابر اليونانيـــــــــــــــــــــــة  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــتاذ  اآلثـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ أســ

والرومانيـــــــــــــــــــة وعميـــــــــــــــــــد كليــــــــــــــــــــة 

 اآلداب جامعة دمنهوبر       

 مناقشا      

 



    

                                                                                                                                              
       Damanhur universityور                                                                                                             جامعة دمنه            
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========================================================= 

 رسالة الكلية :

إ و إقليميزا اسزتساداإ إلزى معزايير داب والعلزوم ابسسزاسية تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترقى إلى مستوى التميزز واببزداف  زج م زا  اآ  زى سزوا العمز  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   ئ  تعليمية حديثة ،و متابعة الخري ين، و إتاحة الفرصة لها لمتابعة ال ديد من العلوم و المعارف و الخبراتو طالبها ، و استخدام وسا

ج التقززويم الززذات حزز  مالزكالت  ، و بسززاخ الالخصززية المصززرية و تسميزة قززيم اوستمززاخ و المززواطسين مزن خززال  إ ززراخات تتسززم باوسزتقاللية و التعززاون و جالمسزاممة  زز،و

 والمستمر .
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 رؤية الكلية :

تتطل  الكلية إلى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية معتمدة تحت  

مستوى  بأساتذتها وخري يها إلى وتص  ظائرمامكاسة مرموقة بين س

المسا سة محليأ و اقليميإا من خال  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

 

افق  -09 م على اعادة تشكيل لجنة الحكم 3/0/0201مجلس قسم االثابر والدبراسات اليونانية والرومانية بجلسته المنعقدة في و

 ير بنظام الساعات المعتمدة على النحو التالي: والمناقشة الستكمال متطلبات دبرجة الماجست

3 
                  أ.د/ سماح محمد الصاوي                                  

 

أستاذ  اآلثابر اليونانية 

والرومانية  بكلية اآلداب 

 جامعة دمنهوبر       

 مشرفا

 

4 
 فتحية جابر إبراهيم                                                                                  

                       

أستاذ اآلثابر اليونانية 

ة المساعد  بكلية والروماني

 اآلداب جامعة اإلسكندبرية      

 مشرفا

 لجنة المناقشة و الحكم للماجستير /ساعات معتمدة  الموضوع اسم الطالب

سمر سامى 

 أحمد عمابرة   

ا المنــازل فــى مصــر خــالل 

ــانى  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــرين اليونـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ العصـ

والرومــــــــــــــــــــــــــــــانى دبراســـــــــــــــــــــــــــــــة 

تطبيقيـــــــــــــة علــــــــــــــى منــــــــــــــازل 

1 

 

 أ.د/ حنان خميس الشافعى 

 

ـــتاذ اآل ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــابر اليونانيـــــــــــــــــــــــــة أسـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ثـ

والرومانيــة وعميدكليــة اآلداب 

 جامعة اإلسكندبرية                      

برئيسا 

 ومشرفا 

0 
 أ .د/ ممدوح دبرويو مصطفى 

 

ــابر اليونانيـــــــــــــــــــــــــة  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــتاذ اآلثـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ أسـ

والرومانيــــــــــــــــــــــــــــــة كليــــــــــــــــــــــــــــــة اآلداب 

 جامعة المنيا 

 مناقشا      
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========================================================= 

 رسالة الكلية :

إ و إقليميزا اسزتساداإ إلزى معزايير داب والعلزوم ابسسزاسية تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترقى إلى مستوى التميزز واببزداف  زج م زا  اآ  زى سزوا العمز  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   ئ  تعليمية حديثة ،و متابعة الخري ين، و إتاحة الفرصة لها لمتابعة ال ديد من العلوم و المعارف و الخبراتو طالبها ، و استخدام وسا

ج التقززويم الززذات حزز  مالزكالت  ، و بسززاخ الالخصززية المصززرية و تسميزة قززيم اوستمززاخ و المززواطسين مزن خززال  إ ززراخات تتسززم باوسزتقاللية و التعززاون و جالمسزاممة  زز،و

 والمستمر .
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 رؤية الكلية :

تتطل  الكلية إلى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية معتمدة تحت  

مستوى  بأساتذتها وخري يها إلى وتص  ظائرمامكاسة مرموقة بين س

المسا سة محليأ و اقليميإا من خال  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

 

افق مجلس قسم االثابر والدبراسات اليونانية والرومانية بجلسته المنعقدة في  -03 خطة بحث  م على تسجيل3/0/0201و
الستكمال متطلبات دبرجة الدكتوبراةاآلداب بنظام الساعات المعتمدة من قسم االثابر والدبراسات اليونانية والرومانية على النحو 

 التالي: 
 

ــــراف عنوان الخطة اسم الطالب  اإلشـ

 سابرة مصطفى الغنام 
اتصوير المومة فى فنون اليونان بين 

 البشر واللهةا

1 
د أ.د/ ســـــــــــــــــــــــــــــــــماح محمـــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الصاوي 
أســـــــــــتاذ اآلثــــــــــــابر اليونانيـــــــــــة والرومانيــــــــــــة 

 ووكيل الكلية للدبراسات العليا

0 
ــــد  ــ ــ ــ ــ ــ ــــد عبـ ــ ــ ــ ــ ــ ــــان محمـ ــ ــ ــ ــ د/ إيمــ

 الخالق
مســـــــئول الـــــــوعى الثـــــــرى بقطـــــــاع اآلثـــــــابر 

 المصرية ومنطقة آثابر مابرينا 

افقت اللجنة   القرابر: و
 القرابر : 

افق مجلس الكلية .  و
افق مجلس قسـم االثـابر والدبراسـات اليونانيـة  -03 تعـديل المقتـرح المقـدم مـن  م علـى3/0/0201والرومانيـة بجلسـته المنعقـدة فـي و

الســـتاذة الـــدكتوبرة / ســـماح الصـــاوى بإنشـــا  مركـــز الدبراســـات القبطيـــة إلـــى برنـــامج مميـــز للدبراســـات القبطيـــه منبثـــق مـــن قســـم اآلثـــابر 

 الواحات ا 

3 
                           أ.د/ عبير عبد املحسن قاسم                          

 

أستاذ  اآلثابر اليونانية 

والرومانية  بكلية اآلداب 

 جامعة دمنهوبر       

 مناقشا
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 رسالة الكلية :

إ و إقليميزا اسزتساداإ إلزى معزايير داب والعلزوم ابسسزاسية تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترقى إلى مستوى التميزز واببزداف  زج م زا  اآ  زى سزوا العمز  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   ئ  تعليمية حديثة ،و متابعة الخري ين، و إتاحة الفرصة لها لمتابعة ال ديد من العلوم و المعارف و الخبراتو طالبها ، و استخدام وسا

ج التقززويم الززذات حزز  مالزكالت  ، و بسززاخ الالخصززية المصززرية و تسميزة قززيم اوستمززاخ و المززواطسين مزن خززال  إ ززراخات تتسززم باوسزتقاللية و التعززاون و جالمسزاممة  زز،و

 والمستمر .
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 رؤية الكلية :

تتطل  الكلية إلى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية معتمدة تحت  

مستوى  بأساتذتها وخري يها إلى وتص  ظائرمامكاسة مرموقة بين س

المسا سة محليأ و اقليميإا من خال  برامج دراسية متميزة  ى 

مرحلتى الليساسس والدراسات العليا تسهم  ى الرقى و التسمية 

 .  المستدامة للم تم 

انيــة التــابع لجامعــة دمنهــوبر الشــهادات والــدبرؤجات والدبراســات اليونانيــة والرومانيــة ويمــنح قســم اآلثــابر والدبراســات اليونانيــة والروم
 العلمية التالية : 

 دبلوم تخصص الدبراسات القبطية اادبلوم الدبراسات العليا فى اآلداب  -1
 دبرجة الماجستير فى اآلداب : -0

 أوال : تخصص اآلثابر القبطية       ثانيا : تخصص اللغة والدب   ، ثالثا : تخصص التابريخ والحضابرة 
 كتوبراة فى اآلداب دبرجة الد -3

 أوال : تخصص اآلثابر القبطية     ثانيا : تخصص اللغة والدب   ، ثالثا : تخصص التابريخ والحضابرة
افقت اللجنة   القرابر: و

 القرابر : 
افق مجلس الكلية .  و

 
 

 
ً
 : موضوعات العالقات الثقافية والخابرجية : سابعا
 موضوعات قسم التابريخ :

   
ً
م  بشأن احاطات  أ.د/ ابراهيم مرجونة بالنشطة العلمية والكاديمية 1/0/0201تابريخ بجلسته فى كتاب مجلس قسم ال /أوال

 والبحثية اآلتية :

 شهادة مشابركة فى دوبرة التعليم المستمر العاشرة واالفتراضية السابقة بعنوان -1

م( 0201كانون الثانى )يناير 14-13فترة من العراق فى ال –ا مستلزمات املحقق لتحقيق النص التابريخىا مركز دبراسات الموصل  

 عبر المنصة االلكترونية .

م ، دوبرة عبر االنترنت بعنوان ا 31/10/0202-32شهادة مشابركة من مركز التعليم المستمر جامعة تكريت العراق بتابريخ  -0

 اسهامات المسلمين فى تقنين حقوق االنسان ا

م ، دوبرة عبر االنترنت بعنوان ا تأثير اقامة 9/1/0201جامعة تكريت العراق بتابريخ شهادة مشابركة من مركز التعليم المستمر  -3

 االجنبى فى العراق فى حل ازمة كرونا ا

شهادة شكر وتقدير ل أ.د/ ابراهيم مرجونة لعطائه وتعاونه المستمر فى مركز البحث العلمى وتطوير الموابرد البشرية )برماح(  -4

 م17/1/0201عمان االبردن ، بتابريخ 

م( جامعة 1517-1052هـ/ 903-648شهادة مشابركة بوبرقة بحثية بعنوان ا الدوبر االجتماعى لطبا  مصر خالل العصر المملوكى  -5

 م وقد نشر البحث ضمن كتاب المؤتمر 09/10/0202البصرة العراق مؤتمر كلية االداب الثامن الذى عقد يوم الثالثا  
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تتطل  الكلية إلى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية معتمدة تحت  
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مرحلتى الليساسس والدراسات العليا تسهم  ى الرقى و التسمية 

 .  المستدامة للم تم 

م بدولة الجزائر كلية 0202/ق.أ.ع.ب.ع035عد للتعليم العالى والبحث العلمى برقم العضوية عضوية البوابة االكاديمية عن ب -6

 الحقوق والعلوم السياسية جامعة تبسة.

 المملكة العربية السعودية .–م بالرياض 0202ديسمبر  32شهادة حضوبر برنامج أسرابر االلقا  االحترافى أون الين بتابريخ  -7

م لالنضمام ومقرها والية 3/12/0202بتابريخ  ID1752يكية الدولية للتعليم العالى والتدبريب برقم الهوية عضوية الكاديمية االمر  -8

 ديالوير االمريكية.

 قياس بالمملكة المتحدة.QEAASعضوية الجمعية العلمية لجودة التعليم واالعتماد الكاديمى ، .9
 القرابر: 

ً
 أحيطت اللجنة علما

 القرابر : 
 .أحيط مجلس الكلية 

ً
 علما

 

 

/ كتاب مجلس قسم التابريخ بجلسته فى 
ً
م بشأن احاطة أ.د/ صالح هريدى لدعوته للمشابركة فى المؤتمر العلمى الدولى 1/0/0201ثانيا

-1901التجربة الكردية فى مئوية دولة العراق ) –الخامس بجامعة زاخوكردستان العراق ، تحت عنوان )جنوب كردستان وعغداد 

 ما1930-1932م وسيشابرك سيادته ببحث بعنوان ا نوبرى السعيد والمسألة الكردية 0201اغسطس  04-03م( وذلك يوم 0201
 القرابر: 

ً
 أحيطت اللجنة علما

 القرابر : 
. 
ً
 أحيط مجلس الكلية علما

 

/ كتاب مجلس قسم التابريخ بجلسته فى 
ً
كة فى م بشأن احاطة أ.د/ فايزة محمد حسن ملوك بدعوة سيادتها للمشابر 1/0/0201ثالثا

التجربة الكردية فى مئوية  –المؤتمر العلمى الدولى الخامس بجامعة زاخوكردستان العراق ، تحت عنوان )جنوب كردستان وعغداد 

م وستشابرك سيادتها  ببحث بعنوان ا قضية الالجئين االكراد 0201اغسطس  04-03م( وذلك يوم 0201-1901دولة العراق )

اقيين فى ايران بعد اتفاقية  م من وقائع البرشيف المريكىا 1975الجزائر عام  العر
 القرابر: 

ً
 أحيطت اللجنة علما

 القرابر : 
. 
ً
 أحيط مجلس الكلية علما
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 والمستمر .

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

     1496633540اكس  ت + ف   -1496633540ت:           ~ 46 ~                          البحيرة  –دمنهور  –األبعادية –مجمع الكليات                    

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

 

 رؤية الكلية :

تتطل  الكلية إلى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية معتمدة تحت  

مستوى  بأساتذتها وخري يها إلى وتص  ظائرمامكاسة مرموقة بين س
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مرحلتى الليساسس والدراسات العليا تسهم  ى الرقى و التسمية 

 .  المستدامة للم تم 

/كتاب مجلس قسم التابريخ بجلسته فى 
ً
م  بشأن احاطة أ.د/ فايزة محمد حسن ملوك بإدابرج إسم سيادتها ضمن 1/0/0201برابعا

( كود برقم  0200-0219شغل وظائف الساتذة والساتذة المساعدين الدوبرة الثالثة عشرة قوائم املحكمين ) فحص االنتاج العلمى ل

 لجنة التابريخ ، فرع التابريخ الحديث والمعاصر 05253
 القرابر: 

ً
 أحيطت اللجنة علما

 القرابر : 
. 
ً
 أحيط مجلس الكلية علما

 موضوعات قسم االثابر والدبراسات اليونانية والرومانية

 / أح
ً
 بأن مجلس قسم االثابر والدبراسات اليونانية والرومانية بجلسته فى أوال

ً
م ، قدأحيط علما بشأن 3/0/0201يط سيادتكم علما

حضوبر كل من أ.د/ حنان الشافعي عميد الكلية ، أ.د/ عبير قاسم أستاذ وبرئيس قسم اآلثابر اليونانية والرومانية ، أ.د سماح الصاوي 

عليا، د شيرويت فضل ود/ أميرة الصفتي ، دوبرة أون الين بعنوان ا اعداد امتحان أون الين ا وذلك في وكيل الكلية لشئون الدبراسات ال

افق   مسا  12-8الساعة  0201يناير 00يوم الجمعة المو
 القرابر: 

ً
 أحيطت اللجنة علما

 القرابر : 
. 
ً
 أحيط مجلس الكلية علما

 

 بأن مجلس قسم االثابر وال
ً
 / أحيط سيادتكم علما

ً
 م ، قدأحيط علما بشأن3/0/0201دبراسات اليونانية والرومانية بجلسته فى ثانيا

 0201يناير  05حضوبر د عبير قاسم اجتماع لجنة ادابرة مشروعات التطوير بجامعة دمنهوبر يوم 
 القرابر: 

ً
 أحيطت اللجنة علما

 القرابر : 
. 
ً
 أحيط مجلس الكلية علما

 

 

 
ً
 يئة   ::   موضوعات خدمة املجتمع وتنمية البثامنا

 طلبات الحاطة بخطاب برئيس الجامعة وبنا  على ما وبرد ترا ى للجنة تنفيذ ما جا  بالخطاب وهو : -1

التأكيد على تخفيض الكثافة البشرية فى كل المؤسسات العامة والخاصة وتفعيل العمل التبادلى بين الكوادبر البشرية فى كل  -

 المؤسسات 
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 رؤية الكلية :

تتطل  الكلية إلى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية معتمدة تحت  

مستوى  بأساتذتها وخري يها إلى وتص  ظائرمامكاسة مرموقة بين س

المسا سة محليأ و اقليميإا من خال  برامج دراسية متميزة  ى 

مرحلتى الليساسس والدراسات العليا تسهم  ى الرقى و التسمية 

 .  المستدامة للم تم 

دم خدمات جماهيرية بأن تكون العداد التى تتعامل مع الجمهوبر وكذلك أعداد أفراد التأكيد على المؤسسات والهيئات التى تق -

الجمهوبر المتعاملة مع هذة المؤسسات )أقل عدد من وقت واحد( بقدبر االمكان مع اتخاذ كل التدابير الوقائية من الطرفين 

 الخدمات   وتطبيق التباعد البشرى بين الءخاص ومسافات الفصل المناسبة فى أماكن تلقى

 القرابر : 
ً
 أحيطت اللجنة علما

 القرابر : 
. 
ً
 أحيط مجلس الكلية علما

 

 عقد وبرشة عمل على االجرا ات االحترازية بالتعاون مع أحد الساتذة بكلية التمريض أون الين على موقع الكليةللطالب . -0

افقت اللجنة   القرابر : و
 القرابر : 

. 
ً
 أحيط مجلس الكلية علما

 ل على االجرا ات االحترازية بالتعاون مع أحد الساتذة بكلية التمريض للعاملين بالكلية.عقد وبرشة عم -3

افقت اللجنة   القرابر : و
 القرابر : 

. 
ً
 أحيط مجلس الكلية علما

 

مقترح أن تتقدم القسام بالكلية بتجميل جنبات الكلية على أن يحدد كل قسم مكان داخل الدوبر الذى يوجد بة ليكون  -4

 ثل هويتة مشروع يم

افقت اللجنة   القرابر : و
 القرابر : 

 
ً
 . أحيط مجلس الكلية علما

 

 ضروبرة توفير مطهرات بكل ادوابر الكلية  -5

افقت اللجنة  القرابر: و
 القرابر : 

. 
ً
 أحيط مجلس الكلية علما
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 رسالة الكلية :

إ و إقليميزا اسزتساداإ إلزى معزايير داب والعلزوم ابسسزاسية تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترقى إلى مستوى التميزز واببزداف  زج م زا  اآ  زى سزوا العمز  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   ئ  تعليمية حديثة ،و متابعة الخري ين، و إتاحة الفرصة لها لمتابعة ال ديد من العلوم و المعارف و الخبراتو طالبها ، و استخدام وسا

ج التقززويم الززذات حزز  مالزكالت  ، و بسززاخ الالخصززية المصززرية و تسميزة قززيم اوستمززاخ و المززواطسين مزن خززال  إ ززراخات تتسززم باوسزتقاللية و التعززاون و جالمسزاممة  زز،و

 والمستمر .
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 رؤية الكلية :

تتطل  الكلية إلى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية معتمدة تحت  

مستوى  بأساتذتها وخري يها إلى وتص  ظائرمامكاسة مرموقة بين س

المسا سة محليأ و اقليميإا من خال  برامج دراسية متميزة  ى 

مرحلتى الليساسس والدراسات العليا تسهم  ى الرقى و التسمية 

 .  المستدامة للم تم 

وتأدية  بالكليه هبابرتدا  الماسك الخاص بة والتزامه بالماسك أثنا  تواجد التأكيد على أمن الكلية بعدم دخول أحد اال -6

 .االمتحانات 

افقت اللجنة      القرابر: و
 القرابر : 

. 
ً
 أحيط مجلس الكلية علما

 

 

 : ما يستجد من أعمال :
ً
 -تاسعا

 موضوعات شئون هيئة التدبريس  :
افيــــا بجلســــته المنعقــــدة بتــــابريخ   -1 ــالة المقدمــــة مــــن   1/0/0201خطــــاب مجلــــس قســــم الجغر ـــة فحــــص الرســ ـــيدة / بتشــــكيل لجنـ السـ

افيـــــــا طبيعيـــــــة شـــــــه -يناز محمـــــــد محمـــــــد ســـــــالم الجمـــــــال المـــــــدبرس المســـــــاعد بالقســـــــم للتعيـــــــين فـــــــي وظيفـــــــة مـــــــدبرس تخصـــــــص )جغر

 (.جيوموبرفولوجيا

 الرسالة العلمية على النحو التالي: وتشكلت لجنة فحص

 برئيًسا      أستاذ الجيوموبرفولوجيا المتفرغ بالقسم       أ.د/ محمد مجدي مصطفى تراب-1

 عضوا      أستاذ الجيوموبرفولوجيا بالقسم      حمد شعلة                مد مأ.د. ماجد مح-0

 عضوا  أستاذ الجيوموبرفولوجيا كلية التربية جامعة دمنهوبر     أ.د. مدحت سيد أحمد النصابري     -3

 :  القرابر

افق مجلس الكلية   .و

افيــــا بجلســــته المنعقــــدة بتــــابريخ   -0 ــى الطلــــب المقــــدم بالم  1/0/0201خطــــاب مجلــــس قســــم الجغر ـــة علــ افقـ ـــيدة / شــــهيناز مــــن  و السـ

افيــا طبيعيــةمحمــد محمــد ســالم الجمــال المــدبرس المســاعد بالقســم للتعيــين فــي وظيفــة مــدبرس تخصــص   -التخصــص العــام: جغر

 . التخصص الدقيق: جيوموبرفولوجيا

 :  القرابر

افق مجلس الكلية   .على التعيين  و

افقــة املجلـس بجلســته فـي سـم مجلــس قالســيدة أ.د/ ايمـان بركــات برئـيس خطـاب  -3 علــى تجديـد االنتــداب  3/0/0201اللغــة العربيـة بمو

الكامــل للســيد الــدكتوبر/ محمــود محمــد  محمــود حمــزة  الســتاذ المســاعد بقســم اللغــة العربيــة بالكليــة لوظيفــة ا المــدير التنفيــذي 
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 رسالة الكلية :

إ و إقليميزا اسزتساداإ إلزى معزايير داب والعلزوم ابسسزاسية تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترقى إلى مستوى التميزز واببزداف  زج م زا  اآ  زى سزوا العمز  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   ئ  تعليمية حديثة ،و متابعة الخري ين، و إتاحة الفرصة لها لمتابعة ال ديد من العلوم و المعارف و الخبراتو طالبها ، و استخدام وسا

ج التقززويم الززذات حزز  مالزكالت  ، و بسززاخ الالخصززية المصززرية و تسميزة قززيم اوستمززاخ و المززواطسين مزن خززال  إ ززراخات تتسززم باوسزتقاللية و التعززاون و جالمسزاممة  زز،و

 والمستمر .
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 رؤية الكلية :

تتطل  الكلية إلى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية معتمدة تحت  

مستوى  بأساتذتها وخري يها إلى وتص  ظائرمامكاسة مرموقة بين س

المسا سة محليأ و اقليميإا من خال  برامج دراسية متميزة  ى 

مرحلتى الليساسس والدراسات العليا تسهم  ى الرقى و التسمية 

 .  المستدامة للم تم 

 ا احدى مؤسسات املجتمـع المـدنى العاملـة بقطـاع التعلـيم 
ً
 مـن لمؤسسة التعليم أوال

ً
 0/3/0201والتابعـة لـوزابرة التضـامن اعتبـابرا

 . 1/3/0200وحتى 

 :  القرابر

افق مجلس الكلية  .و

 

 

افقــة املجلــس بجلســته فــي مجلــس قســم الســيدة أ.د/ ايمــان بركــات برئــيس خطـاب  -4 علــى توزيــع الســاعات  3/0/0201اللغــة العربيــة بمو

ــــ  18/0/0201واســـــتكمل القســـــم التوزيـــــع  بـــــالتمرير بجلســـــته  ــــع تحفـ الســـــيد أ.د/ محمـــــد محمـــــود أبـــــوعلى علـــــى توزيـــــع الســــــاعات  مـ

 على النحو التالى : لألستاذ الدكتوبر/ محمود فراج 

: الساعات التدبريسية : تخصص الدبراسات الدبية:
ً
 أوال

 املجموع عدد الساعات الفرقة الدبراسية المقربر  أعضا  التخصص

 الدب العباس ي في القرن الثاني أد. إيمان فؤاد بركات

 ر الدول واإلمابراتعص

 الثانية

 الثالثة

1 

1 
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 رسالة الكلية :

إ و إقليميزا اسزتساداإ إلزى معزايير داب والعلزوم ابسسزاسية تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترقى إلى مستوى التميزز واببزداف  زج م زا  اآ  زى سزوا العمز  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   ئ  تعليمية حديثة ،و متابعة الخري ين، و إتاحة الفرصة لها لمتابعة ال ديد من العلوم و المعارف و الخبراتو طالبها ، و استخدام وسا

ج التقززويم الززذات حزز  مالزكالت  ، و بسززاخ الالخصززية المصززرية و تسميزة قززيم اوستمززاخ و المززواطسين مزن خززال  إ ززراخات تتسززم باوسزتقاللية و التعززاون و جالمسزاممة  زز،و

 والمستمر .
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 رؤية الكلية :

تتطل  الكلية إلى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية معتمدة تحت  

مستوى  بأساتذتها وخري يها إلى وتص  ظائرمامكاسة مرموقة بين س

المسا سة محليأ و اقليميإا من خال  برامج دراسية متميزة  ى 

مرحلتى الليساسس والدراسات العليا تسهم  ى الرقى و التسمية 

 .  المستدامة للم تم 

 مادة االنتساب:

 الفرقة الولى      د.إيمان عبد السميع

 الفرقة الثانية      أ.م.د. أسما  شمس الدين

 الفرقة الثالثة      د.أحمد شتية

 د. سامح كمال الفرقة الرابعة

 البالغة :ثانًيا: الساعات التدبريسية لشعبة النقد و 

 أ.د/ محمد أبوعلي : 

 ساعة 0ف النقد العرعي في القرن الرابع الهجري 

 ساعتان 4ف التذ وق الدعي  

 ساعتان 4ف بالغة عربية)بديع(

 د/ إيمان عبد السميع : 

 ساعتان 1ف (0تابريخ النقد حتى نهاي القرن الثالث الهجري)

 الدب المقابرن 

 المسرح العرعي الحديث

 الرابعة

 الرابعة

1 

1 

 

4 

 الدب العرعي في عصر صدبر اإلسالم وبني أمية أ.د.عمر ءحاتة

 النقد في القرن الثاني

ذوق الدعي
ّ
 الت

 الولى

 الولى

 الرابعة

0 

1 

1 

4 

أ.م.د.أسما  شمس 

 الدين

 س ي في القرن الثانيالدب العبا

 عصر الدول واإلمابرات

 الدب المقابرن 

 المسرح العرعي الحديث

 الثانية

 الثالثة

 الرابعة

 الرابعة

1 

1 

1 

1 

4 

أ.م.د.مروة ءحاتة 

 الشقرفي

 الدب الندلس ي

 الدب الندلس ى)لغات شرقية(

 الثالثة

 

3 

3 

6 

 الدب العرعي في عصر صدبر اإلسالم وبني أمية د. عصام وهبان

 الدب العباس ي

 مصر اإلسالمية

 الولى

 الثالثة

 الرابعة

1 

0 

0 

 

5 
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 رسالة الكلية :

إ و إقليميزا اسزتساداإ إلزى معزايير داب والعلزوم ابسسزاسية تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترقى إلى مستوى التميزز واببزداف  زج م زا  اآ  زى سزوا العمز  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   ئ  تعليمية حديثة ،و متابعة الخري ين، و إتاحة الفرصة لها لمتابعة ال ديد من العلوم و المعارف و الخبراتو طالبها ، و استخدام وسا

ج التقززويم الززذات حزز  مالزكالت  ، و بسززاخ الالخصززية المصززرية و تسميزة قززيم اوستمززاخ و المززواطسين مزن خززال  إ ززراخات تتسززم باوسزتقاللية و التعززاون و جالمسزاممة  زز،و

 والمستمر .
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 رؤية الكلية :

تتطل  الكلية إلى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية معتمدة تحت  

مستوى  بأساتذتها وخري يها إلى وتص  ظائرمامكاسة مرموقة بين س

المسا سة محليأ و اقليميإا من خال  برامج دراسية متميزة  ى 

مرحلتى الليساسس والدراسات العليا تسهم  ى الرقى و التسمية 

 .  المستدامة للم تم 

 ساعتان 0ف النقد العرعي في القرن الرابع الهجري 

 ساعة 4ف بالغة عربية)بديع(

 

ا: الساعات التدبريسية: تخصص العلوم اللغوية
ً
 ثالث

عدد  الفرقة الدبراسية المقربر  أعضا  التخصص

 الساعات

 املجموع

 مدخل لعلم اللغة أد. محمود فراج

 المعاجم

 الولى

 الثالثة

0 

1 

3 

 النحو والصرف د. مصطفى إسماعيل

 النحو والصرف

 الولى

 الرابعة

0 

0 

4 

 النحو والصرف د. بدوبر عبد المقصود

 التطبيقات النحوية والصرفية

 التطبيقات النحوية والصرفية

 الثانية

 الثالثة

 الرابعة

0 

1 

1 

4 

 التطبيقاتالنحوية والصرفية د. إيمان برضوان

 التطبيقات  النحوية والصرفية

 النحو والصرف

 الولى

 الثانية

 الثالثة

1 

1 

0 

4 

 العروض د. سامح كمال

 القافية

 المعاجم

 الولى

 الثانية

 الثالثة

0 

1 

1 

4 

 برابًعا: الساعات التدبريسية تخصص الدبراسات اإلسالمية

 

 املجموع عدد الساعات الفرقة الدبراسية المقربر  أعضا  التخصص
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 رسالة الكلية :

إ و إقليميزا اسزتساداإ إلزى معزايير داب والعلزوم ابسسزاسية تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترقى إلى مستوى التميزز واببزداف  زج م زا  اآ  زى سزوا العمز  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   ئ  تعليمية حديثة ،و متابعة الخري ين، و إتاحة الفرصة لها لمتابعة ال ديد من العلوم و المعارف و الخبراتو طالبها ، و استخدام وسا

ج التقززويم الززذات حزز  مالزكالت  ، و بسززاخ الالخصززية المصززرية و تسميزة قززيم اوستمززاخ و المززواطسين مزن خززال  إ ززراخات تتسززم باوسزتقاللية و التعززاون و جالمسزاممة  زز،و

 والمستمر .
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 رؤية الكلية :

تتطل  الكلية إلى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية معتمدة تحت  

مستوى  بأساتذتها وخري يها إلى وتص  ظائرمامكاسة مرموقة بين س

المسا سة محليأ و اقليميإا من خال  برامج دراسية متميزة  ى 

مرحلتى الليساسس والدراسات العليا تسهم  ى الرقى و التسمية 

 .  المستدامة للم تم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :  القرابر

افق مجلس الكلية  .و

 

 موضوعات : دبراسات عليا :

بشــــأن احاطــــة  3/0/0201خطــــاب الســــيد أ.د/ عبيــــر قاســــم برئــــيس مجلــــس قســــم االثــــابر والدبراســــات اليونانيــــة والرومانيــــة بجلســــته فــــي  .1

 بالطلـب الم
ً
قـدم مـن السـتاذة/ برنـده مـاهر بخصــوص تسـجيلها فـي سـيمنابر قسـم االثـابر والدبراسـات اليونانيـة والرومانيــة املجلـس علمـا

 للحصول على دبرجة الدكتوبراه .
ً
 بجامعة االسكندبرية استكماال

 :  القرابر

افق مجلس الكلية  .و

 

 موضوعات عالقات ثقافية :

بشــــأن تقــــديم  3/0/0201ت اليونانيــــة والرومانيــــة بجلســــته فــــي خطــــاب الســــيد أ.د/ عبيــــر قاســــم برئــــيس مجلــــس قســــم االثــــابر والدبراســــا .1

ـــة الولــــى بالقســــم  للفصـــــل  ــي كنتــــرول الفرقـ ـــة  لمســــاعدته فــ ـــة العربيـ ـــتاذ بقســــم اللغـ ـــوعلى  السـ ـــود أبـ ـــيد أ,د/ محمــــد محمـ الشــــكر للسـ

 0219/0202الدبراس ى الثانى للعام الجامعى 

 :  القرابر

.
ً
 أحيط مجلس الكلية علما

 

 التفسير أ.م.د. برانيا عزيز نظمي

 علوم الحديث

 نصوص مترجمة

 الولى

 الثانية

 الثانية

1 

1 

0 

4 

 التفسير د. أحمد شتية

 علوم الحديث

 نصوص مترجمة

 الولى

 الثانية

 الثانية

1 

1 

0 

4 
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 رسالة الكلية :
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، و تلبية احتيا زات الم تمز   ئ  تعليمية حديثة ،و متابعة الخري ين، و إتاحة الفرصة لها لمتابعة ال ديد من العلوم و المعارف و الخبراتو طالبها ، و استخدام وسا
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 رؤية الكلية :

تتطل  الكلية إلى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية معتمدة تحت  

مستوى  بأساتذتها وخري يها إلى وتص  ظائرمامكاسة مرموقة بين س

المسا سة محليأ و اقليميإا من خال  برامج دراسية متميزة  ى 

مرحلتى الليساسس والدراسات العليا تسهم  ى الرقى و التسمية 

 .  المستدامة للم تم 

ــ .0 ـــيد أ.د/ عبيــ بشــــأن تقــــديم  3/0/0201ر قاســــم برئــــيس مجلــــس قســــم االثــــابر والدبراســــات اليونانيــــة والرومانيــــة بجلســــته فــــي خطــــاب السـ

الشكر للسيد الدكتوبر / كابرم القاض ي  المدبرس  بقسم التـابريخ  للحسـن تعاونـه  أثنـا  توليـة كنتـرول الفرقـة الثالثـة بالقسـم  للفصـل 

 .0219/0202الدبراس ى الثانى للعام الجامعى 

 :  القرابر

.
ً
 أحيط مجلس الكلية علما

 

بشــــأن تقــــديم  3/0/0201خطــــاب الســــيد أ.د/ عبيــــر قاســــم برئــــيس مجلــــس قســــم االثــــابر والدبراســــات اليونانيــــة والرومانيــــة بجلســــته فــــي  .3

 الشكر للدكتوبرة/ اميرة الصفتى منسق وحدة القيام والتقويم لما بذلته من مجهودات للقسم .

 :  القرابر

.
ً
 أحيط مجلس الكلية علما

 

 لس في حالة انعقاد دائم منذ بداية أزمة كوبرونا وحتى تابريخه.املج 

 .  بعد الظهر الثانية  هذا وقد انتهى االجتماع الساعة
 عميد الكلية                                                                                              

 
 

 حنان الشافعىأ.د/                                                                                              


