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 رسالة الكلية :

إ و إقليميزا اسزتااداإ إلزى معزايير مجزا  اددا  والعلزوم اباسزااية تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترقى إلى مستوى التميزز واببزداف  ز    زى سزوا العمز  محليزا

لقدرات العلمية و البحثية ألساتذتها الجودة التعليمية و البحثية ، و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التكاولوجية ، و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و ا

، و تلبية احتياجزات المجتمز   خدام وسائ  تعليمية حديثة ،و متابعة الخريجين، و إتاحة الفرصة لها لمتابعة الجديد من العلوم و المعارف و الخبراتو طالبها ، و است

  لتعززاون و التقززويم الززذاتحزز  مالزكالت  ، و باززاخ الالخصززية المصززرية و تاميزة قززيم اواتمززاخ و المززواطاين مزن خززال  إجززراخات تتسززم باوسزتقاللية و ا  المسزاممة  زز،و

 والمستمر .
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 رؤية الكلية :

ية إلى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية معتمدة تحت  تتطل  الكل

مستوى  بأساتذتها وخريجيها إلى وتص  مكااة مرموقة بين اظائرما

الماا سة محليأ و اقليميإا من خال  برامج دراسية متميزة  ى 

مرحلتى الليسااس والدراسات العليا تسهم  ى الرقى و التامية 

 .  المستدامة للمجتم 

0202/1020للعام الجامعي   عاشرال مجلس الكلية  

 02/5/0201الموافق  خميسلالمنعقد يوم ا

********** 

 وبحضور ة ــــــــــــــــــــعميد الكلي  محمد رفعت االمام برئاسة السيد األستاذ الدكتور/ عشر  حاديةالاجتمع مجلس الكلية في تمام الساعة        

 :كل من  و 

 القائم بعمل وكالتى الكلية للدراسات العليا والبحوث وشئون التعليم والطالب               د الصاوى ماح محمأ.د/ س .1

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

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

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

 رئيس مجلس قسم التاريخ                أ.د/ ابراهيم محمد على مرجونة .5

 ليةمدير التنفيذي لوحدة ضمان الجودة بالكاألستاذ بقسم اللغة العربية وال                 أ .د. محمد محمود ابوعلى .6

 األستاذ المتفرغ بقسم الفلسفة                .د/ فضل الله محمد اسماعيلأ .7

 األستاذ المساعد بقسم اللغة العربية                  د. رانيا محمد عزيز نظمى .8

افيا                د. ابراهيم مصطفى شعبان  .9  المدرس بقسم الجغر

 الخدمات االلكترونية  مدير وحدة                 د. أحمد عطية حميدة .12

  أمين الكلية                 لحوتي حلمى خالد الوليدالسيد/  .11

 كل من : ةوتم دعو 

 قائم بعمل رئيس مجلس قسم اللغات الشرقية   د. محمد أحمد الفقي .1

 القائم بعمل رئيس مجلس قسم اآلثار  السيد الدكتور/ أحمد سعيد عثمان   .0
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 االجتماع  عميد الكلية  االمام  محمد رفعتالسيد أ.د/    افتتح

 الحضور جلس  بجميع السادة عميد الكلية ورئيس امل  محمد رفعت االمام في بداية االجتماع رحب السيد أ.د/  -

، وقدم واجب العزاء للسيدة أ.د/ سماح محمد الصاوى  عميد الكلية محمد رفعت االمام افتتح السيد األستاذ الدكتور / 

الكلية للدراسات العليا والبحوث وشئون التعليم والطالب في وفاة ابنة سيادتها سائلين المولى ان  القائم بعمل وكالتى

 يتغمدها برحمته .

 في موضوعات املجلس على النحو التالي : ثم شرع سيادته -

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

ً
 الموضوعات التى ط

وتكليف السيد أ.د/ وفدى السيد النضر وكيل الكلية لشئون خدمة املجتمع وتنمية البيئة االحترازية  االجراءاتالتركيز على  •

 واألستاذ/ خالد الوليد لحوتى أمين الكلية بتنفيذ االجراءات لسالمة الجميع 

 االبالغ عن أية أعطال في أجهزة الوحدات . •

 – 0201/0200ارية  والمطلوب خطة للمؤتمرات  لعامين مقبلين المؤتمرات القادمة باذن اللع سوف تعقد في العاصمة االد •

 خطة لكل قسم و خطة للكلية . تشكيل لجنة مؤتمرات من األساتذة لعمل تصور لهذه المؤتمرات .  0200/0203

 تأسيس جامعة االبتكار ومقرها العاشر من رمضان   تقديم مقترحات من كل قسم . •

افاة الكلية الكتاب االلكترونى  تشكيل لجنة لو  • ضع تصور للكتاب وتوفير مدربين للدعم من وزارة التعليم العالى مع مو

 بالكتب الموجودة بكل قسم .

 المنحة االلمانية  للتدريس لطالب كلية الطب والهندسة .  •

 . التصديق على محضر مجلس الكلية السابق -

 10/4/0201التصديق على محضر مجلس الكلية بجلسته في  -

 القرار :    

 تم التصديق على املحضر .
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 ثانيا:   موضوعات وحدة ضمان الجودة :
 : التصديق على محضر الجلسة السابق .

ً
 أوال

 القرار : تم التصديق .

 القرار :

 
ً
 .أحيط مجلس الكلية علما

 

 . بشأن استبيان تقييم الوحدات بالكلية ومنها وحدة ضمان الجودةثانًيا : 

، وتقرر إسناد األمر للفريق اإلداري لتجهيز متطلبات االستبيان فيما يخص وحدة ضمان الجودة . القرار : أحيط املجلس علم
ً
 ا

 القرار :

. 
ً
 أحيط مجلس الكلية علما

 

ا :
ً
 بشأن ردود األقسام بخصوص الدعم الطالبي .  ثالث

، مع إرسال استعجال إلي األقسام التى لم تسلم، وبيان األ
ً
 قسام كاآلتي : القرار : أحيط املجلس علما

 لم ُيسلم سلم القسم العلمي م

   اللغة العربية .1

   اللغة اإلنجليزية  .0

   التاريخ .3

افيا .4    الجغر

   االجتماع .5

   الفلسفة .6

   اآلثار .7

   اآلثار اليونانية والرومانية .8

   اللغات الشرقية .9

   السياسة .12

 القرار :

 أحيط مجلس الكلية 
ً
 . علما
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 : 
ً
 .بشأن ردود األقسام بخصوص فحص الكتاب الجامعيرابعا

، وتقرر إعادة استعجال األقسام العلمية لتقديم تقارير فحص الكتاب الجامعي .القرار: 
ً
 أحيط املجلس علما

 بشأن جاهزية البرامج للتقدم لالعتماد . خامسا :

افق املجلس على تشكيل لجنة من السادة المرا جعين الخارجيين بالكلية للوقوف على مدى جاهزية برامج الكلية للتقدم القرار: و

لالعتماد، وتقوم اللجنة بكتابة تقرير واف عن اإليجابيات والسلبيات الخاصة بكل برنامج، وذلك حتى يتسنى لألقسام تعزيز 

 اإليجابيات ومعالجة السلبيات . 

راجعة من خالل جلس إدارة شهر مايو على أن تفعل اآلليات في الفصلين بشأن تفعيل لجنة المراجعة ووضع آليات المسادًسا : 

التعاون في وضع آليات المراجعة  It الدراسيين األول والثاني وعلى كل من وحدة ضمان الجودة ووحدة القياس والتقويم ووحدة

 م .0202ومراجعة مجلس إدارة شهر ديسمبر 

 شعبان، وقد تقدم سيادته بالتصور التالي .القرار :  تم اسناد األمر للدكتور إبراهيم 
 

 

 

 

 اسم المقرر:                    السنة الدراسية :

 العام الجامعي : الفصل الدراس ي :

 

 أوال: من حيث استيفاء عناصر  الشكل :

 لم يتحقق تحقق اخراج الورقة االختبارية م

   شعار الجامعة 1

   شعار الكلية  0

   اسم البرنامج 3

   العام الجامعي 4

   الفصل الدراس ي  5

   زمن االختبار 6

استمارة تقييم الورقة االختبارية من 

 حيث الشكل والمضمون
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   اسم المقرر  7

   الدرجة الكلية لالختبار 8

   الدرجة الكلية لكل سؤال 9

   عدد أوراق االختبار في حالة تعددها  12

   االختبار خالي من االخطاء اللغوية  11

   اسم عضو هيئة التدريس ) أستاذ المادة(  10

   توجد عبارة في نهاية االختبار تفيد بانتهاء األسئلة  13

 

 مالحظات المراجع :

- ................................................................................................ 

- ................................................................................................ 

افق محتوى الورقة االختبارية مع محتوى المقرر الدراس ي المعلن بالتوصيف للطالب   ثانيا: مدى تو

 درجة التحقق

 لم يتحقق إلى حد ما بدرجة كبيرة

   

 

 مالحظات المراجع :
-................................................................................................ 

 الواردة بجدول المواصفات .
ً
 ثالثا: الورقة االختبارية تقيس نواتج تعلمبمستوياتها املختلفة طبقا

.................................................................................................................................................................. 

 

 رابعا: الورقة االختبارية تقيس محتويات المقرر طبقا ألهميتها النسبية الواردة بجدول المواصفات .
....................................................................................................................................... 

 

 : يوجد 
ً
 سؤال للتمايز ضمن أسئلة الورقة االختبارية .خامسا

....................................................................................................................................... 

 سادسا: الورقة االختبارية تضمن أسئلة مقالية وموضوعية :
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ية إلى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية معتمدة تحت  تتطل  الكل

مستوى  بأساتذتها وخريجيها إلى وتص  مكااة مرموقة بين اظائرما

الماا سة محليأ و اقليميإا من خال  برامج دراسية متميزة  ى 
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 .  المستدامة للمجتم 

....................................................................................................................................... 

 صياغة األسئلة راعت شروط الصياغة الجيدة للسؤال ومعايير الجودة .

شروط الصياغة الجيدة  م

 لألسئلة

 لم يتحقق تحقق

 من متعددمؤشرات جودة متن/ جذر سؤال االختيار 

تكــون صــياغة مـــتن الســؤال وا ـــحة ،  1

 
ً
 دقيقة، قصيرة، صحيحة لغويا

  

ـــة  0 ــ ــ ــ ــاء باإلجابـ ــ ــ ــ ـــيح أو االيحــ ــ ــ ــ ــــب التلمـ ــ ــ تجنــ

 الصحيحة في متن السؤال 

  

   تجنب صيغة النفي كلما امكن ذلك  3

ـــوم أو  4 ــ ــ ــ ــ ـــؤال المفهـ ــ ــ ــ ــ ــتن السـ ــ ــ ــ ــ ــــمن مــ ــ ــ ــ يتضــ

ــــد ــ ــ ــ ــ ــ ـــان الهـ ــ ــ ــ ــ ــ ــــطل  إذا كــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــن \المصـ ــ ــ ــ ــ ــ ف مـ

 السؤال تعريف هذا المفهوم 

  

إمكانيـــــــــــة االجابـــــــــــة عـــــــــــن الســـــــــــؤال دون  5

 النظر للبدائل.

 

  

 مؤشرات جودة بدائل سؤال االختيار من متعدد

تكــــــــــون هنـــــــــــا  إجابــــــــــة واحـــــــــــدة فقـــــــــــط  1

 صحيحة أو مفضلة .

  

تتجــانس البــدائل فــي محتواهــا وتــرتبط  0

 بمجال السؤال 

  

تعتمــد البــدائل علــى االخطــاء الناشــئة  3

ــــم  ــ ــ ــ ــ ــ ــــات أو الفهــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــص المعلومــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــن نقـ ــ ــ ــ ــ ــ مــ

 خاطيءال

  

  تكــــــــــــــــــــــون المصــــــــــــــــــــــطلحات والكلمــــــــــــــــــــــات  4
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ية إلى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية معتمدة تحت  تتطل  الكل

مستوى  بأساتذتها وخريجيها إلى وتص  مكااة مرموقة بين اظائرما
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شروط الصياغة الجيدة  م

 لألسئلة

 لم يتحقق تحقق

المســتخدمة فــي البــدائل معروفــة كلهــا 

 لدى طالب الجامعة 

تجنـــــب االرتباطـــــات اللفظيـــــة بـــــين مــــــتن  5

 السؤال واإلجابة الصحيحة

  

تجنـــــــب اســـــــتخدام عبـــــــارات   جميـــــــع /  6

ـــبق  ــا ســ ــ ــــل مـ ــــحيح أو كـ ـــبق صـ ــا ســ ــ كـــــل مـ

 خطأ .

  

توزيـــــــــــــــــع االجابـــــــــــــــــة الصـــــــــــــــــحيحة علــــــــــــــــــى  7

ــــع امل ــ اقـــ ختلفـــــــــة للبـــــــــدائل توزيعـــــــــا المو

 متساويا وبشكل عشوائي 

  

ــين )  8 ــ ــا بـ ــ ــــدائل مـ ــــدد البـ ــــراوح عـ ــى 4يتـ ــ ( إلـ

 ( بدائل .5)

  

يجـــــــــب أال تكـــــــــون االجابـــــــــة الصــــــــــحيحة  9

أطـــــــــــول مـــــــــــن المشـــــــــــتتات أي تتضـــــــــــمن 

ــــات  ــــدد الكلمـــ ــــس عــ ــــدائل نفــ ــع البــ ــ جميــ

 . 
ً
 تقريبا

  

 مؤشرات جودة بدائل سؤال ) الصواب والخطأ

   ة فكرة واحدة فقطأن تتضمن العبار  1

أن تصـاغ العبـارة بكحكـام بحيـث تكـون  0

 
ً
 أو خاطئة تماما

ً
 إما صحيحة تماما

  

أن ال تكـــــــون العبـــــــارة طويلـــــــة أك ـــــــر مــــــــن  3

الــالزم حتــى يســهل علــى الطالــب إدرا  

 الفكرة الرئيسية ثم الحكم عليها
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شروط الصياغة الجيدة  م

 لألسئلة
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أن ال تحتــــــــــــــوي العبــــــــــــــارة علــــــــــــــى بعــــــــــــــ   4

ــــب  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــاعد الطالــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــي تســ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــاب التــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ األلفــ

إلـى اإلجابـة الصـحيحة، مثـل: للتوصـل 

، باســــــتمرار، فقــــــط، مــــــن 
ً
، عــــــادة

ً
دائمـــــا

ــــن  ــ ــ ـــوال، مــ ــ ــ ــ ــــع األحـ ــ ــ ــي جميــ ــ ــ ــ ــي، فــ ــ ــ ــ الطبيعــ

 الضروري 

  

5  
ً
 معينـــــــــــا

ً
أن ال تأخـــــــــــذ العبـــــــــــارات ترتيبـــــــــــا

 مــــن البدايــــة إلــــى النهايــــة، بــــل 
ً
ومنتظمــــا

 توّزع بطريقة عشوائية غير منتظمة

  

أن ال يتســـــــــــــــــــــــــــاوى عـــــــــــــــــــــــــــدد اإلجابـــــــــــــــــــــــــــات  6

الخاطئــــة،  الصـــحيحة بعــــدد اإلجابـــات

والمستحســـــــــــــــــــــن أن يكـــــــــــــــــــــون الفـــــــــــــــــــــارق 

 
ً
 العددي بينهما صغيرا

  

أن يتم تجنب صيغة النفي فـي السـؤال  7

حتــى ال تصـــرف الطالــب إلـــى التفكيــر فـــي 

تركيــــــــــــــب العبــــــــــــــارة أك ــــــــــــــر مــــــــــــــن تفكيــــــــــــــره 

ــــن  ــد مـــ ــ ــــال بـــ ــر فــ ــ ــــزم األمـــ ـــة، ومذا لـــ ــ باإلجابـ

 .إبراز كلمة النفي

  

فــي حالـــة العبـــارات الخاطئـــة، يجـــب أن  8

 علــــــــــى خطــــــــــأ فــــــــــي يكــــــــــون الخ
ً
طــــــــــأ مبنيــــــــــا

 .المعلومات وليس على ألغاز لغوية

  

 مــــــن  9
ً
 كبيــــــرا

ً
أن يتضــــــمن االختبــــــار عــــــددا

العبــــــارات التـــــــي تغطـــــــي أكبــــــر جـــــــزء مـــــــن 

 
ً
المــادة الدراســـية بحيـــث ال تـــدع مجـــاال
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 رؤية الكلية :

ية إلى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية معتمدة تحت  تتطل  الكل

مستوى  بأساتذتها وخريجيها إلى وتص  مكااة مرموقة بين اظائرما

الماا سة محليأ و اقليميإا من خال  برامج دراسية متميزة  ى 

مرحلتى الليسااس والدراسات العليا تسهم  ى الرقى و التامية 

 .  المستدامة للمجتم 

شروط الصياغة الجيدة  م

 لألسئلة

 لم يتحقق تحقق

 للحظ

 

 مالحظات المراجع :
....................................................................................................................................... 

 أهم نقاط القوة :
....................................................................................................................................... 

 أهم نقاط الضعف :
...................................................................................................................................... 

 مقترحات التحسين :
....................................................................................................................................... 

 تحريرا في ....................... 

 توقيع المراجع

ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ــــــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ــــ ــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ــــ ــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ  ـ
 القرار :

. 
ً
 أحيط مجلس الكلية علما

 

 بشأن تشكيل لجنة على مستوى الكلية لفحص ما قامت به لجان فحص الكتاب داخل األقسام. : سابًعا

افق املجلس على تشكيل لجنة لمراجعة أعمال لجان فحص الكتاب الجامعي باألقسام العلمية بالكلية .  القرار : و

 القرار :

افق مجلس الكلية .  و

 

 

ا: 
ً
على النحو  0201نبثقة من وحدة ضمان الجودة من مجلس الكلية في شهر أكتوبر بشأن ما تم من اعتماد تشكيل اللجان المثامن

 التالي :

 رئيس اللجنة اللجنة م
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 رسالة الكلية :

إ و إقليميزا اسزتااداإ إلزى معزايير مجزا  اددا  والعلزوم اباسزااية تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترقى إلى مستوى التميزز واببزداف  ز    زى سزوا العمز  محليزا

لقدرات العلمية و البحثية ألساتذتها الجودة التعليمية و البحثية ، و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التكاولوجية ، و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و ا

، و تلبية احتياجزات المجتمز   خدام وسائ  تعليمية حديثة ،و متابعة الخريجين، و إتاحة الفرصة لها لمتابعة الجديد من العلوم و المعارف و الخبراتو طالبها ، و است

  لتعززاون و التقززويم الززذاتحزز  مالزكالت  ، و باززاخ الالخصززية المصززرية و تاميزة قززيم اواتمززاخ و المززواطاين مزن خززال  إجززراخات تتسززم باوسزتقاللية و ا  المسزاممة  زز،و

 والمستمر .
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 رؤية الكلية :

ية إلى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية معتمدة تحت  تتطل  الكل

مستوى  بأساتذتها وخريجيها إلى وتص  مكااة مرموقة بين اظائرما

الماا سة محليأ و اقليميإا من خال  برامج دراسية متميزة  ى 

مرحلتى الليسااس والدراسات العليا تسهم  ى الرقى و التامية 

 .  المستدامة للمجتم 

 د. أحمد عطية حميدة لجنة البرامج وتطوير نظم االمتحانات  .1
   أ.د. سماح الصاوي  الدراسات العليا والبحوث  لجنة .0
 لنضرأ.د. وفدي أبو ا لجنة المشاركة املجتمعية  .3
 أ. د. محمد أبو علي لجنة الجودة والتأهيل لالعتماد  .4
  أ م د . عصام المصري  لجنة االستبيانات والمعلومات  .5
 نها عبدالمقصود غالى د.  لجنة اإلعالم والتثقيف  .6
  د. محمد عبده بدر الدين لجنة التقويم والمتابعة  .7

ليها خالل أسبوع طبقا لشروط الالئحة الداخلية لوحدة ضمان الجودة ومخاطبة رؤساء وعلى كل رئيس لجنة تشكيل اللجنة القائم ع

 اللجان بضرورة استكمال تشكيل لجانهم من أعضاء هيئة التدريس بالكلية والمعاونين والعاملين.

افق املجلس، ومخاطبة السادة رؤساء اللجان بضرورة استكمال الهياكل التنفيذية للجان، حتى   ينتظم عمل كل لجنة .القرار: و

 القرار :

افق مجلس الكلية .  و

 

تاسًعا : عمل ملفات معتمدة ملجالس الكلية وملحاضر وحدة ضمان الجودة وللجان المنبثقة، وتكليف أحد األعضاء مع الفريق اإلداري 

 لالنتهاء من إعداد هذه الملفات. 

افق املجلس على تكليف الجهاز اإلداري والهيئة ال  معاونة. القرار : و

 القرار :

افق مجلس الكلية .  و

 

 .بشأن دور وحدة إدارة األزمات في إعداد خطة مواجهة املخاطر، كورونا نموذجا عاشًرا : 

، مع تقديم مقترح يتضمن آليات تنفيذ الخطة .
ً
  القرار : أحيط املجلس علما

 القرار :

. 
ً
 أحيط مجلس الكلية علما

 م .0202ستشارية المشكلة في مجلس وحدة أكتوبر بشأن تفعيل املجالس اال حادي عشر : 

 ، مع مخاطبة السادة 
ً
 القرار : أحيط املجلس علما

 ا.د. سيد فليفل 
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 رؤية الكلية :

ية إلى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية معتمدة تحت  تتطل  الكل

مستوى  بأساتذتها وخريجيها إلى وتص  مكااة مرموقة بين اظائرما

الماا سة محليأ و اقليميإا من خال  برامج دراسية متميزة  ى 

مرحلتى الليسااس والدراسات العليا تسهم  ى الرقى و التامية 

 .  المستدامة للمجتم 

 أ.د. عيد بلبع

 السيد وكيل وزارة التربية والتعليم 

 السيد وكيل وزارة التضامن االجتماعي

 السيد سكرتير عام املحافظة

  مسئول من السياحة ومسئول من اآلثار

 وكيل وزارة الثقافة

وذلك لمعرفة إمكانية مشاركتهم في تشكيل املجالس االستشارية لتعظيم اإلفادة من ربط الكلية باملجتمع املحلي والهيئات الحكومية 

 بمحافظة البحيرة . 

 القرار :

افق مجلس الكلية  واضافة الراهب / مكارى المقاري  ورئيس هيئة محو األمية و رجل األعمال  / محمد سعد الشملة عضو مجلس و

 الشعب .

 

 بشأن إصدار نسخة مبسطة من موقع الكلية باللغة اإلنجليزية والخطوات التي تمت من قبل .ثاني عشر : 

افق املجلس وتقرر مخاطبة السيدة الدكتورة / إيمان عالم المدرس بقسم اللغة اإلنجليزية لتقديم خطة زمنية بخصوص  القرار : و

 هذا الشأن . 

 القرار :

افق مجلس الكلية .  و

 

 م .0200/ 0201ثالث عشر : بشأن تكليف د. إبراهيم شعبان بتقديم مقترح لتأهيل الكلية للتقدم لجائزة التميز المؤسس ي 

افق املجلس .  القرار : و
 القرار :

افق مجلس الكلية .  و

 

 

:   موضوعات  وحدة تكنولوجيا المعلومات 
ً
 : ITثالثا
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 رؤية الكلية :

ية إلى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية معتمدة تحت  تتطل  الكل

مستوى  بأساتذتها وخريجيها إلى وتص  مكااة مرموقة بين اظائرما

الماا سة محليأ و اقليميإا من خال  برامج دراسية متميزة  ى 

مرحلتى الليسااس والدراسات العليا تسهم  ى الرقى و التامية 

 .  المستدامة للمجتم 

تور أحمــد عطيــة المــدير التنفيــذي لتكنولوجيــا المعلومــات بحضــوره االجتماعــات الخاصــة بالزيــارة التقييميــة مــن ممثلــي أفــاد الــدكأوال :

املجلــس األعلــى للجامعــات الشــترا  جامعــة دمنهــور بمشــروع الجامعــة الذكيــة ، ممــثال لوحــدات تكنولوجيــا المعلومــات بكليــات الجامعــة 

/ 9ى ـــــــــــــــــــــــــــــــم وحت0201/ 5/ 7( مـن On Lineالمعلومـات بالجامعـة، وهـذا علـى مـدي ثالثـة أيـام) بوصفه مـديرا تنفيـذيا لوحـدات تكنولوجيـا

 م ، بحضور معالي السيد األستاذ الدكتور/ عبيد صال  رئيس الجامعة.0201مايو 

 القرار :

. 
ً
 أحيط مجلس الكلية علما

 

ألول للعـــام الدراســـ ي الحـــالي فقــد تـــم االنتهـــاء مـــن تعــديالت بعـــ  نتـــائج الطـــالب الخاصـــة بشـــأن نتـــائج امتحانـــات الفصــل الدراســـ ي اثانيــا :

بمجـــالس التأديــــب فقـــد تــــم تعـــديل النتــــائج وفقـــا لقــــرارات مجـــالس التأديــــب بالتواصـــل مــــع الســـادة رؤســــاء األقســـام مــــن خـــالل خطابــــات 

ء األقســام خاصــة بتعــديل بعــ  النتــائج مــن خــالل رســمية تصــل للوحــدة ، كمــا قامــت الوحــدة بتعــديالت أخــرى وردت مــن الســادة رؤســا

خطابـات رســمية مــن الســادة رؤســاء الكنتــروالت ، ورهيــب الــدكتور أحمــد عطيــة بالســادة رؤســاء الكنتــروالت مراجعــة النتيجــة جيــدا قبــل 

 توقيعهم عليها ألن مسؤلية صحة النتائج الدراسية تعود في األساس للكنترول فهو المسؤل األول عن صحتها.

 قرار :ال

 
ً
 . أحيط مجلس الكلية علما

ــا ـــة للطـــــالب تســــهم إلنجـــــاح Mis: بشــــأن ربـــــط برنــــامج التقــــديم اإللكترونـــــي ببرنــــامج )ثالثــ ـــوفير قاعـــــدة بيانــــات كاملـ ــائج لتـ ــا يخـــــص النتــ ( فيمــ

اب ، وفـــي انتظـــار اســـتخراج الشـــهادات الثبوتيـــة مـــن العاصـــمة اإلداريـــة الجديـــدة ي فقـــد تـــم البـــدء فـــي تنفيـــذ المقتـــرح المقـــدم مـــن كليـــة اآلد

 االنتهاء منه في أقرب وقت ممكن.

 القرار :

. 
ً
 أحيط مجلس الكلية علما

 باألتى: Portalبشأن البوابة اإللكترونية أفاد أ/ كيرلس سامي مسئول الـ :: رابعا

 الرسمى للكلية  . _ تم اعالن نتائج التعليم اإللكترونى المدمج  )برنامج الدراسات العربية وتحقيق التراث ( على الموقع1

 _تم اعالن جدول محاضرات مقرر حقوق االنسان وقضايا مجتمعية على الموقع الرسمى للكلية 0
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 رسالة الكلية :

إ و إقليميزا اسزتااداإ إلزى معزايير مجزا  اددا  والعلزوم اباسزااية تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترقى إلى مستوى التميزز واببزداف  ز    زى سزوا العمز  محليزا

لقدرات العلمية و البحثية ألساتذتها الجودة التعليمية و البحثية ، و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التكاولوجية ، و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و ا

، و تلبية احتياجزات المجتمز   خدام وسائ  تعليمية حديثة ،و متابعة الخريجين، و إتاحة الفرصة لها لمتابعة الجديد من العلوم و المعارف و الخبراتو طالبها ، و است

  لتعززاون و التقززويم الززذاتحزز  مالزكالت  ، و باززاخ الالخصززية المصززرية و تاميزة قززيم اواتمززاخ و المززواطاين مزن خززال  إجززراخات تتسززم باوسزتقاللية و ا  المسزاممة  زز،و

 والمستمر .
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 رؤية الكلية :

ية إلى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية معتمدة تحت  تتطل  الكل

مستوى  بأساتذتها وخريجيها إلى وتص  مكااة مرموقة بين اظائرما

الماا سة محليأ و اقليميإا من خال  برامج دراسية متميزة  ى 

مرحلتى الليسااس والدراسات العليا تسهم  ى الرقى و التامية 

 .  المستدامة للمجتم 

تـــم رفـــع جميـــع املحاضـــرات العلميـــة لجميـــع أقســـام الكليـــة التـــى وصـــلت الـــى الوحـــدة علـــى الموقـــع الرســـمى للكليـــة والقنـــوات ا  -3

 لتليفزيونية الخاصة بالموقع.

 تنظيم كافة االجتماعات وورش العمل والمناقشات اون الين _استمرارالوحده في4

استمرار الوحدة في تقديم الدعم الفنـي للطـالب فيمـا يخـص شـكاوي االيميـل الجـامعي خاصـة مـع بدايـة االمتحانـات الشـفهية -5

فحة الرســـمية واملحاضــرت االون اليــن وذلــك علـــى مــدار الســاعة للطـــالب وذلــك بالتواصــل مـــع الطــالب اون اليــن مـــن خــالل الصــ

 للكلية وااليميل الرسمى لللشكاوى .

 عـبر اإليمـيالت األكاديـمية للـسادة أعـضاء هـيئة-بـكرسالفي خالل شهـرابريل قـامـت الـوحدة  -

 ما يلي :  -التدريس 

 محضر مجلس الكلية . -أ

 م.0201دعوة مجلس الكلية ، وجدول األعمال لشهر مايو -ب

 سام العلمية بالكليةومحاضر اللجان.دعوات مجالس األقسام لبع  األق -ج

 االستدعاءات الخاصة بمكتب تحقيقات السادة أعضاء هيئة التدريس. -د

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

ة ، كمـا بلـع عـدد القـراءات لموقـع الكليـة مـا يزيـد زيار  خمسة ماليين وستمائة ألف    =سجل الموقع الرسمي للكلية حتى اليوم ما يزيد عن

 ع.قراءة للموضوعات المنشورة على الموق مليون وثمانمائةوأربعين ألف  عن

 القرار :

. 
ً
 أحيط مجلس الكلية علما

 : ر 
ً
 : هيئة التدريس موضوعات شئون ابعا

افقة مجلس القسم بجلسته فى خطاب السيدة أ.د/ ايمان بركات  رئيس مجلس قسم اللغة العربية بالكلية بش .1  4/5/0201أن مو

على تعيين األستاذة / دعاء جمعه سعد البياع المدرس المساعد بالقسم  بوظيفة مدرس بذات القسم تخصص الدراسات 

االسالمية  لحصولها على الدكتوراه وذلك بناًء على قرار لجنة فحص صالحية الرسالة  حيث أنها مشهود لها بالسمعة الطيبه  

 السيرة الحسنة و محسنه في أداء عملها منذ تعيينها بالقسم .و 
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ية إلى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية معتمدة تحت  تتطل  الكل
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الماا سة محليأ و اقليميإا من خال  برامج دراسية متميزة  ى 
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 .  المستدامة للمجتم 

 القرار :

افق   مجلس الكلية.و

 

 من صورته الورقة الى مقررات الكترونية بجميع كليات الجامعة. ى( بشأن تطوير الكتاب الجامع6قرار مجلس الجامعة رقم ) .0

 القرار :

. 
ً
 أحيط مجلس الكلية علما

 

افيا بالكلية بشأن مناقشة القسم في  خطاب  السيد أ.د/ عبدالعظيم .6  1/5/0201أحمد عبدالعظيم  رئيس مجلس قسم الجغر

 -تزويد الجامعة ببرامج مميزة للجامعة األهلية  ويقترح القسم البرامج التالية :

افيه .  -  برنامج المساحة والخرائط و نظم المعلومات الجغر

 مع قسم االجتماع ( برنامج الدراسات االجتماعية والسكانية ) بالمشاركة -

 برنامج نظم المعلومات األثرية ) بالمشاركة مع قسم اآلثار اليونانية والرومانية ( -

 القرار :

افق مجلس الكلية على تجميع برامج الكلية وارسالها للجامعه .  و

 

افقة ا .4 افيا بالكلية  بشأن مو ملجلس بجلسته في خطاب السيد أ.د/ عبدالعظيم أحمد عبدالعظيم  رئيس مجلس قسم الجغر

 على تجديد االعارة الخاصة السيدة بالدكتوره / مرفت عبداللطيف أحمد غالب  األستاذ المساعد بالقسم .  1/5/0201

 القرار :

افق مجلس الكلية .  و

 

افقة املجلس بجلسته في  .9 افيا بالكلية  بشأن مو خطاب السيد أ.د/ عبدالعظيم أحمد عبدالعظيم  رئيس مجلس قسم الجغر

 على تجديد االعارة الخاصة السيد بالدكتور / حسين محمود قمح   األستاذ المساعد بالقسم .  1/5/0201

 القرار :
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مرحلتى الليسااس والدراسات العليا تسهم  ى الرقى و التامية 

 .  المستدامة للمجتم 

افق مجلس الكلية .  و

 

افقة املجلس بجلسته في  .3 على   4/5/0201كتاب السيد أ.د/ ايمان فؤاد بركات   رئيس مجلس قسم اللغة العربية بالكلية  بشأن مو

 السيد بالدكتور / سامح مصطفى العشماوى  المدرس بالقسم . تجديد االعارة الخاصة

 القرار :

افق مجلس الكلية .  و

 

افيا   -اللغة االنجليزية  –خطابات أقسام ) اللغة العربية  .3  –االجتماع   -اآلثار  –اللغات الشرقية   -الفلسفة  –التاريخ  –الجغر

افقةالسياسة –اآلثار اليونانية والرومانية   من خريجي  ( بشأن مو
ً
  0204املجالس على الخطة الخمسية لتعيين المعيدين  اعتبارا

 . 0208حتى 

 القرار :

افق مجلس الكلية   و

 

 : موضوعات شئون الطالب  :
ً
 خامسا

 :  موضوعات املحضر
 : التصديق على موضوعات الجلسة السابقة .

ً
 أوال

 تم التصديق .

 القرار :

 
ً
 أحيط مجلس الكلية علما

 
ً
 القياس والتقويم: -MIS -: موضوعات وحدات: الجودة ثانيا

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

 يرفع املحضر ملجلس الكلية.:  MISفيما يتعلق بوحدة  .0  

 ي:المدير التنفيذي للوحدة بما يل -أفادت السيدة الدكتورة/ رانيا نظميفيما يتعلق بوحدة القياس والتقويم : . 3
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 رؤية الكلية :
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مخاطبـــة األقســـام العلميـــة بضـــرورة إرســـال اإلحصـــائيات الخاصـــة بأعـــداد الطـــالب للفـــرق الدراســـية األربعـــة وكـــذلك عـــدد المـــواد . 1.3 

 وذلك تمهًيدا إلتخاذ اإلعدادات الالزمة إلجراء التصحيح االلكتروني. 0202/0201المقرر اجراء االختبارات بها للفصل الدراس ي الثاني 

موجـه إلـي عميـد الكليـة    15/12/0202نة أجهزة التصحيح بالوحدة ,حيـث قامـت الوحـدة بكرسـال خطـاب رسـمي بتـاريخ . متابعة صيا3.0

 Epson(DS-6522)، والجهاز الثاني Panasonic(kv-s0206c)بشأن صيانة جهازين الجهاز األول 

 تروني له.. ضرورة توفير جهاز ثالث أو تصليح الجهاز القديم بتوفير برنامج تصحيح إلك3.3

 . التأكيد علي السادة أعضاء هيئة التدريس بضرورة اإللتزام بعمل نموذج اإلجابة من النماذج المعتمدة بالوحدة.3.4

3.5  

ا: الموضوعات الُمتعلقة باالمتحث
ً
 انات الشفهية:الث

 : 0202/0201الموضوع: تحديد موعد عقد االمتحانات الشفهية للفصل الدراس ي الثاني للعام الجامعي  .1

 القرار: يتم عقد االمتحانات في األسبوع األخير من شهر مايو، ويتم تحديد آلية عقدها بمجلس الكلية.

 القرار :

افق مجلس الكلية على أن يكون أون الين .  و

 

 : 0202/0201للفصل الدراس ي الثاني للعام الجامعي لتحريرية تحديد موعد عقد االمتحانات ا الموضوع: .0

 القرار :

افــق مجلــس الكليــة   مــن يــوم و
ً
االمتحــان الــذى األقســام بــان والتنبيــه علــى   0201مــايو  31علــى أن تعقــد االمتحانــات اعتبــارا

 .ورقة واحدة يكون فى يشتر  فيها اك ر من عضو هيئة تدريس 

 

ــــاريخ،  .3 ــــة، التــ ــــة العربيـ ــــة، اللغـ ــــة اإلنجليزيـ ــــام: اللغـ ــــكيالت أقسـ ــــلت تشـ ــــفهية: وصـ ــــات الشـ ــــان االمتحانـ ــــكيل لجـ ــــوع: تشـ الموضـ

افيا، اآلثار والدراسات اليونانية والرومانية، الفلسفة، واللغات الشرقية.  الجغر

 القرار: رهيب املجلس بأقسام: االجتماع، واآلثار، والسياسة، رفع تشكيالتهم. 

 رار :الق

 
ً
 . أحيط مجلس الكلية علما
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، و تلبية احتياجزات المجتمز   خدام وسائ  تعليمية حديثة ،و متابعة الخريجين، و إتاحة الفرصة لها لمتابعة الجديد من العلوم و المعارف و الخبراتو طالبها ، و است

  لتعززاون و التقززويم الززذاتحزز  مالزكالت  ، و باززاخ الالخصززية المصززرية و تاميزة قززيم اواتمززاخ و المززواطاين مزن خززال  إجززراخات تتسززم باوسزتقاللية و ا  المسزاممة  زز،و

 والمستمر .
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 رؤية الكلية :

ية إلى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية معتمدة تحت  تتطل  الكل

مستوى  بأساتذتها وخريجيها إلى وتص  مكااة مرموقة بين اظائرما

الماا سة محليأ و اقليميإا من خال  برامج دراسية متميزة  ى 

مرحلتى الليسااس والدراسات العليا تسهم  ى الرقى و التامية 

 .  المستدامة للمجتم 

افقة واعتماد تشكيل بشأن 4/5/0201كتاب مجلس قسم التاريخ بجلسته المنعقدة عبر اإلنترنت بتاريخ الموضوع: .4 المو

م للفصل الدراس ى الثانى، على أن يكون أ.د/ ابراهيم مرجونة رئيس 0202/0201لجان االمتحانات الشفهية للعام الدراس ى 

نية والمشرف العام على االمتحاناتي بصفته رئيس القسم، وسيتم عقد االمتحانات وفقا لقرارات ورؤى إدارة اللجان االمتحا

افق مع الظروف الراهنة فى ظل جائحة كورونا .  الجامعة والكلية، وبما يتو

 القرار: أحيطت اللجنة علًما.

 القرار :

 
ً
 . أحيط مجلس الكلية علما

 االمتحانات التحريرية:رابًعا: الموضوعات الُمتعلقة ب
لألقسـام العلميـة:  0202/0201الموضوع: ترتيب مواد امتحانات الفصل الدراسـ ي الثـاني للعـام الجـامعي للعـام الجـامعي  .5

 اللغة اإلنجليزية، واآلثار والدراسات اليونانية والرومانية.

 .17/5/0201ين الموافق القرار: يتم رفع ترتيب مواد االمتحانات لألقسام األخرى بحد أقص ى يوم االثن
 القرار :

. 
ً
 أحيط مجلس الكلية علما

 0202/0201شكيل وضع وتصحيح أسئلة امتحانات الفصـل الدراسـ ي الثـاني للعـام الجـامعي للعـام الجـامعي تالموضوع:  .6

افيا، التاريخ،الفلسفة، السياسة، واللغات الشرقية.  لألقسام العلمية: اللغة اإلنجليزية، الجغر
 ب املجلس باألقسام العلمية التي لم ترسل تشيكالتها إرسالها إلدارة الكلية.القرار: رهي

 القرار :

. 
ً
 أحيط مجلس الكلية علما

ــــوع:  .7 ــــامعي الموضــ ــــام الجــ ــــاني للعــ ــــ ي الثــ ــــل الدراســ ــــات الفصــ ــــونتروالت المتحانــ ــــكيل الكــ ــــديالت 0202/0201تشــ ــــلت تعــ : وصــ

 يونانية والرومانية، واآلثار.بتشكيالت أقسام: اللغة اإلنجليزية، واآلثار والدراسات ال

 القرار: أحيطت اللجنة علًما، مع استمرار العمل بذات تشكيل الفصل الدراس ي األول لألقسام العلمية األخرى.
 القرار :

. 
ً
 أحيط مجلس الكلية علما

 

 خامًسا: خطابات األقسام العلمية:
بالتقرير الوارد اإلحاطة علًما بشأن 4/5/0201تاريخ كتاب مجلس قسم التاريخ بجلسته المنعقدة عبر اإلنترنت بالموضوع: .8

افق على ما ورد فيه والقسم يدعو جميع االساتذة والزمالء بضرورة  من د/ أحمد خميس الفقى ، مرشد القسم للدعم الطالبى وو
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 رسالة الكلية :

إ و إقليميزا اسزتااداإ إلزى معزايير مجزا  اددا  والعلزوم اباسزااية تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترقى إلى مستوى التميزز واببزداف  ز    زى سزوا العمز  محليزا

لقدرات العلمية و البحثية ألساتذتها الجودة التعليمية و البحثية ، و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التكاولوجية ، و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و ا

، و تلبية احتياجزات المجتمز   خدام وسائ  تعليمية حديثة ،و متابعة الخريجين، و إتاحة الفرصة لها لمتابعة الجديد من العلوم و المعارف و الخبراتو طالبها ، و است

  لتعززاون و التقززويم الززذاتحزز  مالزكالت  ، و باززاخ الالخصززية المصززرية و تاميزة قززيم اواتمززاخ و المززواطاين مزن خززال  إجززراخات تتسززم باوسزتقاللية و ا  المسزاممة  زز،و

 والمستمر .
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 رؤية الكلية :

ية إلى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية معتمدة تحت  تتطل  الكل

مستوى  بأساتذتها وخريجيها إلى وتص  مكااة مرموقة بين اظائرما

الماا سة محليأ و اقليميإا من خال  برامج دراسية متميزة  ى 

مرحلتى الليسااس والدراسات العليا تسهم  ى الرقى و التامية 

 .  المستدامة للمجتم 

ن وااللتزام باملحاضرات تسليم الطالب الكتاب الجامعى خالل االيام المقبلة وعدم تأخيره عليهم وتوفير نسخ للطالب غير القادري

افق على تكليف د/ كارم القاض ى ، بتجميع العبء التدريس ي من جميع اعضاء هيئة التدريس بالقسم والهيئة on lineمباشر و  .و

المعاونة وعلى الجميع استيفاء العبء وفقا لنموذج الجامعة  وعلى المرشد العام  للدعم الطالبى اإللتزام بنموذج الدعم 

 خاص بالجودة.الطالبى ال

 أحيطت اللجنة علًما، مع تقديم الشكر لقسم التاريخ.القرار:        
 القرار :

. 
ً
 أحيط مجلس الكلية علما

 

بما ورد على اإلحاطة علًما  بشأن 4/5/0201كتاب مجلس قسم التاريخ بجلسته المنعقدة عبر اإلنترنت بتاريخ الموضوع: .9

تبيان الطالب لتحديد وجهة نظرهم وأهم مقترحاتهم للبرامج المميزة ذات الصلة جروب السادة أعضاء مجلس الكلية  بشأن اس

بتخصصهم االكاديمى  على أن تكون ذات صلة بسوق العمل  وبناًءا عليه املجلس يدعو جميع أعضاء القسم والهيئة المعاونة 

 البرامج اآلتية : بتكثيف نشر االستبيان ورفع مقترحات الطالب إلدارة الكلية ، وكذلك يقترح القسم

افيا . -  برنامج الدراسات الجيوحضارية باالشترا  مع قسم الجغر

 برنامج الدراسات المستقبلية باالشترا  مع اقسام السياسه والعلوم السياسية بالجامعة . -

 برنامج الدراسات األفريقية . -

افقت اللجنة.         القرار:  و

 القرار :

افقة  والمو
ً
 على تجميع البرامج وارسالها للجامعة . أحيط مجلس الكلية علما

اإلحاطة بشأن  5/5/0201كتاب مجلس قسم اآلثار والدراسات اليونانية والرومانية بجلسته المنعقدة بتاريخ الموضوع:  .12

 علًما بتقرير الدعم الطالبى المقدم من د/ شيرويت فضل.

 القرار: أحيطت اللجنة علًما.

 القرار :

 
ً
 .أحيط مجلس الكلية علما

 

افيا بجلسته المنعقدة عبر اإلنترنت بتاريخ  .11 اقتراح القسم البرامج  بشأن 1/5/0201الموضوع: كتاب مجلس قسم الجغر

 المميزة التالية:
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 رسالة الكلية :

إ و إقليميزا اسزتااداإ إلزى معزايير مجزا  اددا  والعلزوم اباسزااية تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترقى إلى مستوى التميزز واببزداف  ز    زى سزوا العمز  محليزا

لقدرات العلمية و البحثية ألساتذتها الجودة التعليمية و البحثية ، و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التكاولوجية ، و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و ا

، و تلبية احتياجزات المجتمز   خدام وسائ  تعليمية حديثة ،و متابعة الخريجين، و إتاحة الفرصة لها لمتابعة الجديد من العلوم و المعارف و الخبراتو طالبها ، و است

  لتعززاون و التقززويم الززذاتحزز  مالزكالت  ، و باززاخ الالخصززية المصززرية و تاميزة قززيم اواتمززاخ و المززواطاين مزن خززال  إجززراخات تتسززم باوسزتقاللية و ا  المسزاممة  زز،و

 والمستمر .
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 رؤية الكلية :

ية إلى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية معتمدة تحت  تتطل  الكل

مستوى  بأساتذتها وخريجيها إلى وتص  مكااة مرموقة بين اظائرما

الماا سة محليأ و اقليميإا من خال  برامج دراسية متميزة  ى 

مرحلتى الليسااس والدراسات العليا تسهم  ى الرقى و التامية 

 .  المستدامة للمجتم 

 برنامج المساحة والخرائط ونظم المعلومات الجغرافية. (1)

 برنامج الدراسات االجتماعية والسكانية ) بالُمشاركة مع قسم االجتماع(. (0)

 علومات األثرية ) بالُمشاركة مع قسم اآلثار والدراسات اليونانية والرومانية(.برنامج نظم الم (3)

افقت اللجنة.  القرار: و

 القرار :

افقة على تجميع البرامج وارسالها للجامعة .  والمو
ً
 أحيط مجلس الكلية علما

 

افيا بجلسته المنعقدة عبر اإلنترنت بتاريخ  .10 الموافقة على إعادة  شأنب 1/5/0201الموضوع: كتاب مجلس قسم الجغر

 اعتماد الالئحة الدراسية بنظام الساعات الُمعتمدة.

 القرار: أحيطت اللجنة علًما.

 القرار :

. 
ً
 أحيط مجلس الكلية علما

 

افيا بجلسته المنعقدة عبر اإلنترنت بتاريخ  .13 الموافقة على تكليف  بشأن 1/5/0201الموضوع: كتاب مجلس قسم الجغر

الُمدرس بالقسمي بالتواصل مع قسم االجتماع إلعداد برنامج ) الدراسات  -هيم مصطفى شعبانالسيد الدكتور/ إبرا

 االجتماعية والسكانية(.

 القرار: أحيطت اللجنة علًما.

 القرار :

. 
ً
 أحيط مجلس الكلية علما

افيا بجلسته المنعقدة عبر اإلنترنت بتاريخ  .14 ا بشأن 1/5/0201الموضوع: كتاب مجلس قسم الجغر فقة على تكليف المو

أعضاء هيئة التدريس بالقسم بتزويد السيد األستاذ الدكتور/ رئيس القسم بأسماء الُمقررات والموضوعات اإلثرائية 

 التي تم تدريسها للطالب.

 القرار: أحيطت اللجنة علًما.

 القرار :
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 رسالة الكلية :

إ و إقليميزا اسزتااداإ إلزى معزايير مجزا  اددا  والعلزوم اباسزااية تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترقى إلى مستوى التميزز واببزداف  ز    زى سزوا العمز  محليزا

لقدرات العلمية و البحثية ألساتذتها الجودة التعليمية و البحثية ، و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التكاولوجية ، و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و ا

، و تلبية احتياجزات المجتمز   خدام وسائ  تعليمية حديثة ،و متابعة الخريجين، و إتاحة الفرصة لها لمتابعة الجديد من العلوم و المعارف و الخبراتو طالبها ، و است

  لتعززاون و التقززويم الززذاتحزز  مالزكالت  ، و باززاخ الالخصززية المصززرية و تاميزة قززيم اواتمززاخ و المززواطاين مزن خززال  إجززراخات تتسززم باوسزتقاللية و ا  المسزاممة  زز،و

 والمستمر .

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

     1496633540ت + فاكس     -1496633541ت:           ~ 01 ~                          البحيرة  –دمنهور  –األبعادية –مجمع الكليات                    

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

 

 رؤية الكلية :

ية إلى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية معتمدة تحت  تتطل  الكل

مستوى  بأساتذتها وخريجيها إلى وتص  مكااة مرموقة بين اظائرما

الماا سة محليأ و اقليميإا من خال  برامج دراسية متميزة  ى 

مرحلتى الليسااس والدراسات العليا تسهم  ى الرقى و التامية 

 .  المستدامة للمجتم 

. 
ً
 أحيط مجلس الكلية علما

التأكيد على ضرورة وضع كود  بشأن 4/5/0201دة بتاريخ الموضوع: كتاب مجلس قسم االلغة العربية بجلسته المنعق .15

اللغة العربية في مادة  الهوية  ، كما تؤكد على ضرورة االلتزام بنص الالئحة الُمقترحة أن ُمقرر اللغة العربية أربعة 

 ُمقررات وليست ُمقررين.

 القرار: ُيرفع األمر للجنة اللوائح.

 القرار :

. 
ً
 أحيط مجلس الكلية علما

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

سبب  الفرقة / القسم اسم الطالب /الطالبة م

 العذر

 القرار الفترة 

الرابعة قسم الفرقة  فيروز عبدالله محمد عبدالله  .1

افيا انتظام  الجغر

عذر 

 اجتماعى 

وافق مجلس  0218/0219العام الجامعى 
 الكلية 

ايمان محمد عبدالخالق  / .0

 ابوالغيط

الفرقة الرابعة قسم 

 سياسة انتظام 

عذر 

 اجتماعى

مادة االنتخابات والتصويت 

بالفصل   0/3/0202يوم 

 0202/0201الدراس ى االول 

افق مجلس  و
 الكلية

الفرقة الرابعة قسم  مجدى محمد ابواملجدحنان   .3

 اللغة العربية انتظام

عذر 

 اجتماعى

افق مجلس  0202/0201العام الجامعى  و
 الكلية

الفرقة الرابعة قسم  جمال محمد رويشد محمد  .4

 االجتماع انتظام

عذر 

 اجتماعى 

افق مجلس  0219/0202العام الجامعى  و
 الكلية 

فاطمه محمد عبدالعظيم   .5

 ابراهيم

الفرقة االولى قسم 

اجتماع انتساب  موجه 

 باقي

 

عذر 

 اجتماعى

افق مجلس  0202/0201العام الجامعى  و
 الكلية

الفرقة األولى قسم  نهال سعيد عبدالفتاح خليل  .6

االجتماع انتساب موجه 

 باقى

الفصل الدراس ى األول للعام  عذر مرض ى

 0202/0201الجامعى 

افق مجلس  و
 الكلية

افق مجلس  0202/0201العام الجامعى عذر الفرقة األولى قسم م فوزى عبدالعزيز ابراهي  .7 و
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 رسالة الكلية :

إ و إقليميزا اسزتااداإ إلزى معزايير مجزا  اددا  والعلزوم اباسزااية تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترقى إلى مستوى التميزز واببزداف  ز    زى سزوا العمز  محليزا

لقدرات العلمية و البحثية ألساتذتها الجودة التعليمية و البحثية ، و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التكاولوجية ، و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و ا

، و تلبية احتياجزات المجتمز   خدام وسائ  تعليمية حديثة ،و متابعة الخريجين، و إتاحة الفرصة لها لمتابعة الجديد من العلوم و المعارف و الخبراتو طالبها ، و است

  لتعززاون و التقززويم الززذاتحزز  مالزكالت  ، و باززاخ الالخصززية المصززرية و تاميزة قززيم اواتمززاخ و المززواطاين مزن خززال  إجززراخات تتسززم باوسزتقاللية و ا  المسزاممة  زز،و

 والمستمر .
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 رؤية الكلية :

ية إلى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية معتمدة تحت  تتطل  الكل

مستوى  بأساتذتها وخريجيها إلى وتص  مكااة مرموقة بين اظائرما

الماا سة محليأ و اقليميإا من خال  برامج دراسية متميزة  ى 

مرحلتى الليسااس والدراسات العليا تسهم  ى الرقى و التامية 

 .  المستدامة للمجتم 

 الكلية  اجتماعى االجتماع انتظام باقى عبدالسالم

ايمان محمد شحاته محمد   .8

 عيد

الفرقة الثالثة قسم اللغة 

 االنجليزية انتظام

عذر 

 اجتماعى

افق مجلس  0202/0201العام الجامعى  و
 الكلية 

الفرقة األولى قسم اللغة  حميدعمر خالد صالح عبدال  .9

 االنجليزية انتظام

مادة اللغة االوربية الثانية  عذر مرض ى

بالفصل الدراس ي االول بالعام 

 0202/0201الجامعى 

افق مجلس  و
 الكلية

الفرقة األولى قسم  يسين وجيه فرج بدر حمد  .12

 االجتماع انتظام

تخوفه من 

فيروس 

 كرورنا

الفصل الدراس ى األول للعام 

 0202/0201امعى الج

افق مجلس  و
 الكلية 

الفرقة األولى قسم اللغة  مريم مكرم عبده صادق  .11

 االنجليزية انتظام

تخوفه من 

فيروس 

 كرورنا

افق مجلس  0202/0201لعام الجامعى ا و
 الكلية 

أحمد محمد أحمد محمود   .10

 الشرباص ى

الفرقة األولى قسم اللغة 

 االنجليزية انتساب موجه

تخوفه من 

فيروس 

 رورناك

الفصل الدراس ى األول للعام 

 0202/0201الجامعى 

افق مجلس  و
 الكلية 

لغات الفرقة األولى قسم ال اهله أحمد السيد المغربي  .13

 انتظام الشرقية

تخوفه من 

فيروس 

 كرورنا

الفصل الدراس ى األول للعام 

 0202/0201الجامعى 

افق مجلس  و
 الكلية 

سم اللغة الفرقة األولى ق أحمد جابر فوزي مصطفى  .14

 العربية انتظام

تخوفه من 

فيروس 

 كرورنا

الفصل الدراس ى األول للعام 

 0202/0201الجامعى 

افق مجلس  و
 الكلية 

الفرقة الرابعة قسم  محمود أحمد أحمد المسيرى   .15

اآلثار اليونانية والرومانية 

 انتساب موجه

تخوفه من 

فيروس 

 كرورنا

افق مجلس  0202/0201لعام الجامعى ا و
 الكلية 

 

 
ً
 :   موضوعات الدراسات العليا:سادسا
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 رسالة الكلية :

إ و إقليميزا اسزتااداإ إلزى معزايير مجزا  اددا  والعلزوم اباسزااية تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترقى إلى مستوى التميزز واببزداف  ز    زى سزوا العمز  محليزا

لقدرات العلمية و البحثية ألساتذتها الجودة التعليمية و البحثية ، و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التكاولوجية ، و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و ا

، و تلبية احتياجزات المجتمز   خدام وسائ  تعليمية حديثة ،و متابعة الخريجين، و إتاحة الفرصة لها لمتابعة الجديد من العلوم و المعارف و الخبراتو طالبها ، و است

  لتعززاون و التقززويم الززذاتحزز  مالزكالت  ، و باززاخ الالخصززية المصززرية و تاميزة قززيم اواتمززاخ و المززواطاين مزن خززال  إجززراخات تتسززم باوسزتقاللية و ا  المسزاممة  زز،و

 والمستمر .

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

     1496633540ت + فاكس     -1496633541ت:           ~ 00 ~                          البحيرة  –دمنهور  –األبعادية –مجمع الكليات                    

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

 

 رؤية الكلية :

ية إلى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية معتمدة تحت  تتطل  الكل

مستوى  بأساتذتها وخريجيها إلى وتص  مكااة مرموقة بين اظائرما

الماا سة محليأ و اقليميإا من خال  برامج دراسية متميزة  ى 

مرحلتى الليسااس والدراسات العليا تسهم  ى الرقى و التامية 

 .  المستدامة للمجتم 

 من يوم  -
ً
افق مجلس الكلية على عقد االمتحانات الداراسات العليا لجميع األقسام العلمية اعتبارا و

 لمدة اسبوعين عن طريق الحضور . 06/6/0201

 

 : قسم اللغة العربية :
ً
 أوال

المســـتوى الثـــانى شـــعبة الدراســــات  –تمهيــــدى ماجســـتير  –األلتمـــاس المقـــدم مـــن الطالـــب/ محمــــد الســـعيد عبـــد العلـــيم درويـــ   -1

األدبية والنقدية حيث أنة قـد أدى األمتحـان بالمسـتوى األول فـى ثـالث مـواد فقـط وتخلـف عـن المـادة الرابعـة لظـروف مرضـة وتـم 

ظـل هـذة الظــروف أرسـال تلغـراف للكليـة بأنـة مري )فيــرس كورونـا( ويلـتمس السـماح لــة بـأجراء األمتحـان بمـادة )فنـون أدبيــة( فـى 

 اإلستثنائية وقد تم سداد المصروفات الدراسية.

 القرار: العرض على مجلس الكلية 

 القرار :

افق مجلس الكلية .  و

 

المستوى الثالـث شـعبة الدراسـات  –تمهيدى ماجستير  –األلتماس المقدم من الطالب/ عبد الفتاح محمد عبد الفتاح حتوش   -0

ى األمتحــان بالمســتوى الثــانى  فــى جميــع المــواد  لظــروف مرضــة وتــم أرســال تلغــراف للكليــة بأنــة األدبيــة والنقديــة حيــث أنــة قــد أد

مري )فيـرس كورونـا( ويلــتمس السـماح لــة بـأجراء األمتحــان بمـادة )فنــون أدبيـة( فـى ظــل هـذة الظــروف اإلسـتثنائية وقــد تـم ســداد 

 المصروفات الدراسية.

 القرار: العرض على مجلس الكلية

 القرار :

ا  فق مجلس الكلية .و

 

ــى كتـــــاب  -6 ــ ــته المنعقـــــدة فـ ـــة بجلســـ ـــة العربيــ ــــم اللغــ ــى تســـــجيل بحـــــث الطالـــــب/ مصـــــطفى 4/5/0201مجلـــــس قسـ ـــة علـــ افقــ ــأن المو بشـــ

ــ ــى ســـ ليمان  لنيـــــل درجـــــة الـــــدكتوراة فـــــى اآلداب نظـــــام الســـــاعات المعتمـــــدة  تخصـــــص الدراســـــات األدبيـــــة والنقديـــــة فـــــى ســـــليمان علـــ

 موضوع :

  الشكوى فى الشعر العربى فى مصر فى النصف الثانى من القرن العشرين ـ دراسة موضوعية فنية من خالل نماذج مختارة 

 وبكشراف :     
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 رسالة الكلية :

إ و إقليميزا اسزتااداإ إلزى معزايير مجزا  اددا  والعلزوم اباسزااية تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترقى إلى مستوى التميزز واببزداف  ز    زى سزوا العمز  محليزا

لقدرات العلمية و البحثية ألساتذتها الجودة التعليمية و البحثية ، و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التكاولوجية ، و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و ا

، و تلبية احتياجزات المجتمز   خدام وسائ  تعليمية حديثة ،و متابعة الخريجين، و إتاحة الفرصة لها لمتابعة الجديد من العلوم و المعارف و الخبراتو طالبها ، و است

  لتعززاون و التقززويم الززذاتحزز  مالزكالت  ، و باززاخ الالخصززية المصززرية و تاميزة قززيم اواتمززاخ و المززواطاين مزن خززال  إجززراخات تتسززم باوسزتقاللية و ا  المسزاممة  زز،و

 والمستمر .
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 رؤية الكلية :

ية إلى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية معتمدة تحت  تتطل  الكل

مستوى  بأساتذتها وخريجيها إلى وتص  مكااة مرموقة بين اظائرما

الماا سة محليأ و اقليميإا من خال  برامج دراسية متميزة  ى 

مرحلتى الليسااس والدراسات العليا تسهم  ى الرقى و التامية 

 .  المستدامة للمجتم 

 أستاذ األدب والنقد بتربية االسكندرية   أ.د/محمد مصطفى أبو شوارب        

 أ.د/إيمان فؤاد بركات    أستاذ األدب العربى  ورئيس القسم     

 .01/4/0201علًمابأن تاريخ السيمنار      

افقت اللجنة   القرار : و

 القرار :

افق مجلس الكلية .  و

افقة على تسجيل بحث الطالب/ يونس مرس ى 4/5/0201مجلس قسم اللغة العربية بجلسته المنعقدة فى كتاب  -5  بشأن المو

 يونس مرس ى النيل درجة الماجستير فى اآلداب نظام الساعات المعتمدة تخصص الدراسات األدبية والنقدية فى موضوع :     

 مالمح الهوية المصرية فى مقاالت يحيى حقى دراسة أسلوبية    

 وبكشراف :    

 أستاذ األدب العربى  ورئيس القسم  أ.د/إيمان فؤاد بركات       

 د/إيمان عبدالسميع         مدرس النقدوالبالغة بالقسم                

        01/4/0201علًمابأن تاريخ السيمنار       

افقت اللجنة     القرار : و

 القرار :

افق مجلس الكلية .  و

 

ــى كتـــاب  -4 ــته المنعقــــدة فــ افقــــة علــــى4/5/0201مجلــــس قســــم اللغــــة العربيــــة بجلســ ــأن المو تســــجيل بحــــث الطالبــــة/ هبــــه محمــــد  بشــ

أحمـــد علـــى الروبـــى فـــى الرســـالة المقدمـــة لنيـــل درجـــة الـــدكتوراة فـــى اآلداب نظـــام الســـاعات المعتمـــدة تخصـــص الدراســـات األدبيـــة 

 والنقدية فى موضوع :  تجليات الصورة املحمدية عند بع  الشعراء المسيحيين ـ دراسة فنية   

 : وبكشراف      

 أ.د/محمد زكريا عنانى                     أستاذ األدب العربى بآداب االسكندرية      

 أ.د/إيمان فؤاد بركات                      أستاذ األدب العربى  ورئيس القسم      

 01/4/0201علًمابأن تاريخ السيمنار       

افقت اللجنة    القرار : و

 القرار :
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 رسالة الكلية :

إ و إقليميزا اسزتااداإ إلزى معزايير مجزا  اددا  والعلزوم اباسزااية تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترقى إلى مستوى التميزز واببزداف  ز    زى سزوا العمز  محليزا

لقدرات العلمية و البحثية ألساتذتها الجودة التعليمية و البحثية ، و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التكاولوجية ، و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و ا

، و تلبية احتياجزات المجتمز   خدام وسائ  تعليمية حديثة ،و متابعة الخريجين، و إتاحة الفرصة لها لمتابعة الجديد من العلوم و المعارف و الخبراتو طالبها ، و است

  لتعززاون و التقززويم الززذاتحزز  مالزكالت  ، و باززاخ الالخصززية المصززرية و تاميزة قززيم اواتمززاخ و المززواطاين مزن خززال  إجززراخات تتسززم باوسزتقاللية و ا  المسزاممة  زز،و

 والمستمر .
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 رؤية الكلية :

ية إلى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية معتمدة تحت  تتطل  الكل

مستوى  بأساتذتها وخريجيها إلى وتص  مكااة مرموقة بين اظائرما

الماا سة محليأ و اقليميإا من خال  برامج دراسية متميزة  ى 

مرحلتى الليسااس والدراسات العليا تسهم  ى الرقى و التامية 

 .  المستدامة للمجتم 

افق مجلس الكلية   .و

 

 

افقة على4/5/0201مجلس قسم اللغة العربية بجلسته المنعقدة فى كتاب  -6  منح درجة الدكتوراة للطالب/ أحمد    بشأن المو

 محمد مصطفى متولى فى موضوع :     

 مالمــــــح الاخصــــــية المصــــــرية عنــــــد الشــــــعراء المصــــــريين فــــــى كتــــــاب مســــــالك األبصــــــار فــــــى ممالــــــك األمصــــــار البــــــن فضــــــل اللــــــه العمــــــرى ت 

 هـ/دراسة تحليلية فنية  749:

 وذلك بعد أن أتم الطالب التصويبات والمالحظات التى أبدتها لجنة الحكم    

افقت اللجنة   القرار : و

 القرار :

افق مجلس الكلية .  و

 

افقــة علــى تشــكيل لجنــة الحكــم والمناقشــة للطا4/5/0201مجلــس قســم اللغــة العربيــة بجلســته المنعقــدة فــى كتــاب  -7 لــب/ بشــأن المو

وليــد فت ـــى إبـــراهيم شـــعلة فـــى الرســـالة المقدمـــة لنيـــل درجــة الماجســـتير نظـــام الســـاعات المعتمـــدة  تخصـــص الدراســـات اللغويـــة بنظـــام 

 الساعات المعتمدة  فى موضوع :

  األثر الداللى فى التفسير النحوى بين أمالى ابن الاجرى وميجاز البيان للنيسا يورى    

 الحافظ   ،  د/إيمان فايز رضوانومشراف: أ.د/محمود فراج عبد

 لتكون اللجنة كاآلتى : 

ا ورئيًسا 
ً
 أ.د/:محمود فراج عبد الحافظ               أستاذ العلوم اللغوية بكلية اآلداب دمنهور             مشرف

ا         أ.د/زكريا شحاته الفقى                      أستاذ العلوم اللغوية  بكلية اآلداب االسكندرية    
ً
 مناقش

ا
ً
 أ.م.د/مصطفى محمد إسماعيل وتيد         أستاذ العلوم اللغوية المساعد بكلية اآلداب دمنهور        مناقش

افقت اللجنة  القرار: و

 القرار :

افق مجلس الكلية .  و
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 رسالة الكلية :

إ و إقليميزا اسزتااداإ إلزى معزايير مجزا  اددا  والعلزوم اباسزااية تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترقى إلى مستوى التميزز واببزداف  ز    زى سزوا العمز  محليزا

لقدرات العلمية و البحثية ألساتذتها الجودة التعليمية و البحثية ، و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التكاولوجية ، و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و ا

، و تلبية احتياجزات المجتمز   خدام وسائ  تعليمية حديثة ،و متابعة الخريجين، و إتاحة الفرصة لها لمتابعة الجديد من العلوم و المعارف و الخبراتو طالبها ، و است

  لتعززاون و التقززويم الززذاتحزز  مالزكالت  ، و باززاخ الالخصززية المصززرية و تاميزة قززيم اواتمززاخ و المززواطاين مزن خززال  إجززراخات تتسززم باوسزتقاللية و ا  المسزاممة  زز،و

 والمستمر .
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 رؤية الكلية :

ية إلى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية معتمدة تحت  تتطل  الكل

مستوى  بأساتذتها وخريجيها إلى وتص  مكااة مرموقة بين اظائرما

الماا سة محليأ و اقليميإا من خال  برامج دراسية متميزة  ى 

مرحلتى الليسااس والدراسات العليا تسهم  ى الرقى و التامية 

 .  المستدامة للمجتم 

 

 

افقــة علــى تشــكيل لجنــة الحكــم والمناقشــة للطالبــة/ 4/5/0201لــس قســم اللغــة العربيــة بجلســته المنعقــدة فــى مجكتــاب  -8 بشــأن المو

شــــيماء حســــن عبدالصــــمد زايــــد فــــى الرســــالة المقدمــــة لنيــــل درجــــة الماجســــتير نظــــام الســــاعات المعتمــــدة  تخصــــص الدراســــات األدبيــــة  

 لبناء الفنى فى القصة القصيرة عند )رضا إمام (    والنقدية بنظام الساعات المعتمدة فى موضوع :  ا

 لتكون اللجنة كاآلتى : 

اورئيًسا           
ً
                                                                   أ.د/خيرى محمد عبد الحميد دومة    أستاذ األدب العربى بآداب القاهرة                                    مشرف

ا           
ً
 أ.د/إيمان فؤاد بركات                أستاذ األدب العربى ورئيس قسم اللغة العربية بكلية اآلداب جامعة دمنهور   مناقش

ا           
ً
                         أ.د/ أسماء شمس الدين             أستاذ األدب المساعد بكلية اآلداب جامعة دمنهور                           مشرف

ا   
ً
 أ.د/.أحمد عادل حسن عمار          أستاذ األدب العربى المساعد بآداب القاهرة                                مناقش

افقت اللجنة   القرار: و

 القرار :

افق مجلس الكلية .  و

 

افقــة علــى تشــكيل لجنــة الحكــم والمناقشــة للطالبــة/ بشــأن ا4/5/0201مجلــس قســم اللغــة العربيــة بجلســته المنعقــدة فــى كتــاب  -9 لمو

مــروة محمــد عبـــدالمنعم العصــار   فـــى الرســالة المقدمـــة لنيــل درجــة الماجســـتير تخصــص الدراســـات األدبيــة  والنقديـــة بنظــام الســـاعات 

 المعتمدة فى موضوع :

    الاخصية القناع وتوظيفها فى القضايا السياسية واالجتماعية فى المسرح المصرى 

 وتتكون اللجنة كاآلتى : 

ا                                                                        أستاذ المسرح بآداب حلوان                                                    أ.د/سيد على سعيد              
ً
 رئيًسا ومناقش

ا            أ.د/محمد محمود أبو على          
ً
 أستاذ النقد األدبى بقسم اللغة العربية بكلية اآلداب جامعة دمنهور             مناقش

ا                                         أستاذ األدب المساعد بكلية اآلداب جامعة دمنهور                                       أ.د/ أسماء شمس الدين            
ً
          مشرف

ا      أستاذ علوم المسرح المساعد بكلية التربية للطفولة المبكرة ـ جامة دمنهور                          أ.د/.راندا حلمى                    
ً
 مشرف

افقت اللجنة   القرار: و

 القرار :

افق مجلس الكلية .  و
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 رسالة الكلية :

إ و إقليميزا اسزتااداإ إلزى معزايير مجزا  اددا  والعلزوم اباسزااية تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترقى إلى مستوى التميزز واببزداف  ز    زى سزوا العمز  محليزا

لقدرات العلمية و البحثية ألساتذتها الجودة التعليمية و البحثية ، و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التكاولوجية ، و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و ا

، و تلبية احتياجزات المجتمز   خدام وسائ  تعليمية حديثة ،و متابعة الخريجين، و إتاحة الفرصة لها لمتابعة الجديد من العلوم و المعارف و الخبراتو طالبها ، و است

  لتعززاون و التقززويم الززذاتحزز  مالزكالت  ، و باززاخ الالخصززية المصززرية و تاميزة قززيم اواتمززاخ و المززواطاين مزن خززال  إجززراخات تتسززم باوسزتقاللية و ا  المسزاممة  زز،و

 والمستمر .
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 رؤية الكلية :

ية إلى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية معتمدة تحت  تتطل  الكل

مستوى  بأساتذتها وخريجيها إلى وتص  مكااة مرموقة بين اظائرما

الماا سة محليأ و اقليميإا من خال  برامج دراسية متميزة  ى 

مرحلتى الليسااس والدراسات العليا تسهم  ى الرقى و التامية 

 .  المستدامة للمجتم 

 

افقـة علـى تشـكيل لجنـة الحكـم والمناقشـة للطالبــة/ 4/5/0201مجلـس قسـم اللغـة العربيـة بجلسـته المنعقـدة فـى كتـاب  -12 بشـأن المو

شـــيماء إبـــراهيم محمـــود الوكيـــل  فـــى الرســـالة المقدمـــة لنيـــل درجـــة الماجســـتير تخصـــص الدراســـات األدبيـــة  والنقديـــة  بنظـــام الســـاعات 

 المعتمدة فى موضوع :

اية المصرية      تجليات اقليم البحيرة  فى الرو

 تى : لتكون اللجنة كاآل

ا ورئيًسا                                                        أستاذ االنقدوألدب المتفرغ بكلية دار العلوم جامعة الفيوم                 أ.د/محمد حسن عبدالله                  
ً
 مشرف

اأ.د/عمرشحاته محمد حسن               أستاذ النقد األدبى بقسم اللغة ال
ً
 عربية بكلية اآلداب جامعة دمنهور           مناقش

ا            أستاذ األدب والنقد ووكيل  كلية دار العلوم ـ جامة الفيوم                        د.وليد سعيد عيس ى شيمى               
ً
 مناقش

ا                           جامعة دمنهور                            أ.م.د/ أسماء شمس الدين                أستاذ األدب المساعد بكلية اآلداب 
ً
 مشرف

افقت اللجنة      القرار: و

 :القرار

افق مجلس الكلية    . و

 

افقـــة علـــى إعـــادة تشـــكيل لجنـــة الحكـــم والمناقشـــة 4/5/0201مجلـــس قســـم اللغـــة العربيـــة بجلســـته المنعقـــدة فـــى كتـــاب  -11 بشـــأن المو

فــــــى الرســــــالة المقدمــــــة لنيــــــل درجــــــة الماجســــــتير تخصــــــص العلــــــوم اللغويــــــة بنظــــــام الســــــاعات  صالح عبد الله زايد للباحثة/ حنان 

 المعتمدة فى موضوع   المناظرات واملحاورات اللغوية فى العصر العباس ى حتى نهاية القرن الرابع الهجرى دراسة تداولية  

 لتكون اللجنة كاآلتى: 

ا ورئيًسا  –أستاذ العلوم اللغوية بكلية اآلداب      أ.د/ محمود فراج عبد الحافظ   
ً
 جامعة دمنهور                      مشرف

ا             أستاذ العلوم اللغوية كلية اآلداب جامعة طنطا                                       أ.د/ صب ى إبراهيم الفقى            
ً
 مشرف

ا      جامعة دمنهور                  –أستاذ العلوم اللغوية المساعد بكلية اآلداب      أ.م.د/ مصطفى إسماعيل وتيد   
ً
 مناقش

ا           أ.م.د/ إبراهيم سند إبراهيم           أستاذ النحو والصرف والعروض المساعد بكلية دار العلوم جامعة المنيا      
ً
 مناقش

 ألنقضاء المدة القانونية 

افقت  اللجنة  القرار: و

 القرار :

افق مجلس الكلية .  و
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 رسالة الكلية :

إ و إقليميزا اسزتااداإ إلزى معزايير مجزا  اددا  والعلزوم اباسزااية تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترقى إلى مستوى التميزز واببزداف  ز    زى سزوا العمز  محليزا

لقدرات العلمية و البحثية ألساتذتها الجودة التعليمية و البحثية ، و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التكاولوجية ، و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و ا

، و تلبية احتياجزات المجتمز   خدام وسائ  تعليمية حديثة ،و متابعة الخريجين، و إتاحة الفرصة لها لمتابعة الجديد من العلوم و المعارف و الخبراتو طالبها ، و است

  لتعززاون و التقززويم الززذاتحزز  مالزكالت  ، و باززاخ الالخصززية المصززرية و تاميزة قززيم اواتمززاخ و المززواطاين مزن خززال  إجززراخات تتسززم باوسزتقاللية و ا  المسزاممة  زز،و

 والمستمر .
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 رؤية الكلية :

ية إلى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية معتمدة تحت  تتطل  الكل

مستوى  بأساتذتها وخريجيها إلى وتص  مكااة مرموقة بين اظائرما

الماا سة محليأ و اقليميإا من خال  برامج دراسية متميزة  ى 

مرحلتى الليسااس والدراسات العليا تسهم  ى الرقى و التامية 

 .  المستدامة للمجتم 

 ثانيا : قسم اللغة االنجليزية :

افقة على منح الباحثة/ أسماء مجدي 4إلكترونيا في كتاب مجلس قسم اللغة اإلنجليزية بجلستة المنعقدة  .1 مايو بشأن المو

 )الشعر( فى موضوع بعنوان:أحمد معوض درجة الماجستير في اآلداب من قسم اللغة اإلنجليزية تخصص األدب اإلنجليزي 

  الموضوعية الشعرية او ادبيات مقارعة الذات: دراسة في حركات الشعر التجريبي في القرن العشرين 

 وذلك بعد أن استوفت التصويبات المطلوبة بعد المناقشة.

افقت اللجنة   القرار: و

 القرار :

افق مجلس الكلية .  و

 

افقة على منح الباحث/ علي محمد علي 4إلكترونيا في المنعقدة  كتاب مجلس قسم اللغة اإلنجليزية بجلستة .0 مايو بشأن المو

 أحمد خفاجي درجة الماجستير في اآلداب من قسم اللغة اإلنجليزية تخصص الترجمة األدبية  فى موضوع بعنوان : 

اية   لريم بسيونى  أشياء رائعة ترجمة اللغة المعيارية واللغة العامية المصرية فى رو

 ك بعد أن استوفى التصويبات المطلوبة بعد المناقشة.وذل

افقت اللجنة   القرار: و

 القرار :

افق مجلس الكلية .  و

افقــة علــى 4إلكترونيــا فــي كتــاب مجلــس قســم اللغــة اإلنجليزيــة بجلســتة المنعقــدة  .3 تســجيل خطــة بحــث الســتكمال مــايو بشــأن المو

 -النحو التالى : لغة اإلنجليزية_ أدب إنجليزى بنظام الساعات المعتمدة علىالماجستير في اآلداب من قسم ال متطلبات درجة

 

ــــراف عنوان الخطة اسم الباحث  اإلشـ

 آالء شريف كتات

ــال  ــ ــ ـــياق أعمــ ــ ــ ــي  سـ ــ ــ ــر فــ ــ ــ ــــد هيــ ــ ـــة   لديفــ ــ  جانبيـــ

اخــــرى لــــه: قــــراءة  ثقافيــــة فــــي ضــــوء نظريــــات 

 ديلوز.

 

1 

 

ا.د. إيمان محمد حلمى 

 المليجي

 

كليـــــــــــة  -أســـــــــــتاذ األدب اإلنجليـــــــــــزي 

 جامعة دمنهور  -اآلداب
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 رسالة الكلية :

إ و إقليميزا اسزتااداإ إلزى معزايير مجزا  اددا  والعلزوم اباسزااية تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترقى إلى مستوى التميزز واببزداف  ز    زى سزوا العمز  محليزا

لقدرات العلمية و البحثية ألساتذتها الجودة التعليمية و البحثية ، و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التكاولوجية ، و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و ا

، و تلبية احتياجزات المجتمز   خدام وسائ  تعليمية حديثة ،و متابعة الخريجين، و إتاحة الفرصة لها لمتابعة الجديد من العلوم و المعارف و الخبراتو طالبها ، و است

  لتعززاون و التقززويم الززذاتحزز  مالزكالت  ، و باززاخ الالخصززية المصززرية و تاميزة قززيم اواتمززاخ و المززواطاين مزن خززال  إجززراخات تتسززم باوسزتقاللية و ا  المسزاممة  زز،و

 والمستمر .
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 رؤية الكلية :

ية إلى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية معتمدة تحت  تتطل  الكل

مستوى  بأساتذتها وخريجيها إلى وتص  مكااة مرموقة بين اظائرما

الماا سة محليأ و اقليميإا من خال  برامج دراسية متميزة  ى 

مرحلتى الليسااس والدراسات العليا تسهم  ى الرقى و التامية 

 .  المستدامة للمجتم 

“David Hare’s Collateral in the 

Context of His Other Works: A 

Deleuzian   Cultural Reading”. 

 
0 

ود. أسماء عبد السالم 

 الشيخ

 -مـــــدرس بقســـــم اللغـــــة اإلنجليزيـــــة 

 جامعة دمنهور  -كلية اآلداب

 

 .0201إبريل  01علًما بأن تاريخ السمنار 

افقت اللجنة ا  لقرار: و

افق مجلس الكلية .:القرار   و

افقة على تعديل توزيع المقررين التاليين 4إلكترونيا في كتاب مجلس قسم اللغة اإلنجليزية بجلستة المنعقدة  .4 مايو بشأن المو

 بالدراسات العليا شعبة أدب كالتالي:

 دكتوراة أدب إنجليزي:

 ا من كلية التربية( ود. عمرو الشريف )مدرس بالقسم(دراسات ثقافية: ا.م.د. محمد داود )منتدب

 ماجستير أدب إنجليزي:

 شكسبير:ا.م.د. محمد داود )منتدبا من كلية التربية( ود. أسماء الشيخ )مدرس بالقسم(

 القرار: أحيطت اللجنة علًما

افق مجلس الكلية .: القرار  و

 مايو بشأن الطلب المقدم من الطالب :4نيا في إلكتروكتاب مجلس قسم اللغة اإلنجليزية بجلستة المنعقدة  .5

 عمر أنور السيد البهنساوى  -

 عالء السيد أحمد العبد  -

 دينا بدر الحداد  -

افقة على التحويل من تخصص تكميلى )اللغويات والترجمة( إلى تخصص تكميلى )األدب( حيث الصله الوثيقة ما  يلتمسون المو

 بين الشعبتين.

افقت اللجنة   القرار : و

 قرار :ال
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========================================================= 

 رسالة الكلية :

إ و إقليميزا اسزتااداإ إلزى معزايير مجزا  اددا  والعلزوم اباسزااية تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترقى إلى مستوى التميزز واببزداف  ز    زى سزوا العمز  محليزا

لقدرات العلمية و البحثية ألساتذتها الجودة التعليمية و البحثية ، و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التكاولوجية ، و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و ا

، و تلبية احتياجزات المجتمز   خدام وسائ  تعليمية حديثة ،و متابعة الخريجين، و إتاحة الفرصة لها لمتابعة الجديد من العلوم و المعارف و الخبراتو طالبها ، و است

  لتعززاون و التقززويم الززذاتحزز  مالزكالت  ، و باززاخ الالخصززية المصززرية و تاميزة قززيم اواتمززاخ و المززواطاين مزن خززال  إجززراخات تتسززم باوسزتقاللية و ا  المسزاممة  زز،و

 والمستمر .
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 رؤية الكلية :

ية إلى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية معتمدة تحت  تتطل  الكل

مستوى  بأساتذتها وخريجيها إلى وتص  مكااة مرموقة بين اظائرما

الماا سة محليأ و اقليميإا من خال  برامج دراسية متميزة  ى 

مرحلتى الليسااس والدراسات العليا تسهم  ى الرقى و التامية 

 .  المستدامة للمجتم 

افق مجلس الكلية .  و

 قسم التاريخ :
ً
 ثالثا

افقة على منح الطالبة /أسماء 4/5/0201كتاب مجلس قسم التاريخ بجلسته المنعقدة أون الين يوم الثالثاء  -1 بشأن المو

 شعبان سالمة أبو شريف ، درجة الماجستيرمن قسم التاريخ  شعبة التاريخ تخصص التاريخ االسالمى بنظام الساعات

 م  661 -600هـ/ 42  دور نساء صدر االسالم فى صنع القيادات   المعتمدة ، فى موضوع رسالتها الذى يحمل عنوان:

   وذلك بعد أن اتمت الطالبة التصويبات والمالحظات واستوفت جميع الشروط.

افقت اللجنة   القرار: و

 القرار :

افق مجلس الكلية .  و

 

افقة على تشكيل لجنة الحكم 4/5/0201سته المنعقدة أون الين يوم الثالثاء كتاب مجلس قسم التاريخ بجل -0 بشأن المو

التاريخ تخصص التاريخ اإلسالمى على  والمناقشة الستكمال متطلبات درجة الماجستير فى التاريخ بنظام الساعات المعتمده بقسم

 :النحو التالي

 ر /ساعات معتمدةلجنة المناقشة و الحكم للماجستي الموضوع اسم الباحث

صـــــــــــبري يوســــــــــــف 

ـــو  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ محمـــــــــــــــــــــــــــــد أبــ

 العينين عزام

ــاه  ــ ــى الحيــ ــ ـــة علــ ـــة البرامكـــ ــر نكبـــ ــ   اثــ

السياســــــــــــــية والحضـــــــــــــــارية خـــــــــــــــالل 

-187العصـــــــــــــــــــــــر العباســـــــــــــــــــــــ ى االول 

 م( 847-823هـ/030

1 

ــى   ــ ــ ــ ــــد علـ ــ ــــراهيم محمـــ ــ أ.د/ ابـــ

 مرجونة

 

 

 

 

أســتاذ التــاريخ االســـالمى 

وحضـــارته ورئـــيس قســـم 

التـــــــــــــــــــاريخ كليــــــــــــــــــــة االداب 

       جامعة دمنهور  

 

 
ً
مناقشا

 
ً
 ورئيسا
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 رسالة الكلية :

إ و إقليميزا اسزتااداإ إلزى معزايير مجزا  اددا  والعلزوم اباسزااية تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترقى إلى مستوى التميزز واببزداف  ز    زى سزوا العمز  محليزا

لقدرات العلمية و البحثية ألساتذتها الجودة التعليمية و البحثية ، و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التكاولوجية ، و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و ا

، و تلبية احتياجزات المجتمز   خدام وسائ  تعليمية حديثة ،و متابعة الخريجين، و إتاحة الفرصة لها لمتابعة الجديد من العلوم و المعارف و الخبراتو طالبها ، و است

  لتعززاون و التقززويم الززذاتحزز  مالزكالت  ، و باززاخ الالخصززية المصززرية و تاميزة قززيم اواتمززاخ و المززواطاين مزن خززال  إجززراخات تتسززم باوسزتقاللية و ا  المسزاممة  زز،و

 والمستمر .
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 رؤية الكلية :

ية إلى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية معتمدة تحت  تتطل  الكل

مستوى  بأساتذتها وخريجيها إلى وتص  مكااة مرموقة بين اظائرما

الماا سة محليأ و اقليميإا من خال  برامج دراسية متميزة  ى 

مرحلتى الليسااس والدراسات العليا تسهم  ى الرقى و التامية 

 .  المستدامة للمجتم 

0 

 أ.م.د/ تيسير محمد شادى

 

 

أســتاذ التــاريخ االســـالمى 

وحضـــــــــــــــــارته المســــــــــــــــــاعد 

ـــة االداب جامعـــــــــــــــــــة  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ كليــ

 دمنهور 

 
ً
 مشرفا

 

 

3 

 

  

أ.م.د/ محمد زين العابدين 

 محمد 

 

 

أســتاذ التــاريخ االســـالمى 

وحضـــــــــــــــــارته المســــــــــــــــــاعد 

ـــة االداب جامعـــــــــــــــــــة  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ كليــ

     طنطا                         

   

 
ً
 مناقشا

 

 

 

تحت اشراف أ.م.د/ تيسير محمد شادى ،أستاذ التاريخ االسالمى وحضارته المساعد بالقسم، د/ ماهر ابو السعيد ، مدرس 

 العصور الوسطى بالقسم

افقت اللجنة   القرار: و

 القرار :

افق مجلس الكلية .  و

افقة على تشكيل لجنة الحكم 4/5/0201ثاء كتاب مجلس قسم التاريخ بجلسته المنعقدة أون الين يوم الثال -3 بشأن المو

التاريخ تخصص التاريخ اإلسالمى على  والمناقشة الستكمال متطلبات درجة الماجستير فى التاريخ بنظام الساعات المعتمده بقسم

 النحو التالي:

 لجنة المناقشة و الحكم للماجستير /ساعات معتمدة الموضوع اسم الباحث

ــافى  ــ ــ ــ ــ أحمــــــــــــد الصــ

 حمد على  م

  المشــاكل االســرية بــبالد المغــرب 

واالنــــــــــــــــدلس مـــــــــــــــــن خــــــــــــــــالل نـــــــــــــــــوازل 

ــ ى ) ــ ـــ/914-834الونشريسـ ــ -1432هــ

 م 1528

1 

ــى   ــ ــ ــــد علـ ــ ــــراهيم محمـ ــ أ.د/ ابـ

 مرجونة

أســـــــــتاذ التــــــــــاريخ االســــــــــالمى 

وحضــــــــــارته ورئــــــــــيس قســــــــــم 

التــــــــــــــــــــــــــــــاريخ كليــــــــــــــــــــــــــــــة االداب 

 جامعة دمنهور        

 

 رئيًسا

 
ً
 و مناقشا
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========================================================= 

 رسالة الكلية :

إ و إقليميزا اسزتااداإ إلزى معزايير مجزا  اددا  والعلزوم اباسزااية تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترقى إلى مستوى التميزز واببزداف  ز    زى سزوا العمز  محليزا

لقدرات العلمية و البحثية ألساتذتها الجودة التعليمية و البحثية ، و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التكاولوجية ، و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و ا

، و تلبية احتياجزات المجتمز   خدام وسائ  تعليمية حديثة ،و متابعة الخريجين، و إتاحة الفرصة لها لمتابعة الجديد من العلوم و المعارف و الخبراتو طالبها ، و است

  لتعززاون و التقززويم الززذاتحزز  مالزكالت  ، و باززاخ الالخصززية المصززرية و تاميزة قززيم اواتمززاخ و المززواطاين مزن خززال  إجززراخات تتسززم باوسزتقاللية و ا  المسزاممة  زز،و

 والمستمر .
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 رؤية الكلية :

ية إلى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية معتمدة تحت  تتطل  الكل

مستوى  بأساتذتها وخريجيها إلى وتص  مكااة مرموقة بين اظائرما

الماا سة محليأ و اقليميإا من خال  برامج دراسية متميزة  ى 

مرحلتى الليسااس والدراسات العليا تسهم  ى الرقى و التامية 

 .  المستدامة للمجتم 

0 

 

يمان أ.د/ عبيــــــــــر زكريــــــــــا ســـــــــــل

 بيومى 

 

 

 

أســـــــــتاذ التــــــــــاريخ االســــــــــالمى 

وحضـــــــــــــــــــارته كليـــــــــــــــــــة االداب 

 جامعة بورسعيد

 

  
ً
 مناقشا

 

 

3 

 

 أ.م.د/ تيسير محمد شادى

 

 

أســـــــــتاذ التــــــــــاريخ االســــــــــالمى 

وحضـــــارته المســــــاعد كليــــــة 

 االداب جامعة دمنهور 

 
ً
 مشرفا

 

 

لمساعد بالقسم، د/ ماهر ابو السعيد ، مدرس تحت اشراف أ.م.د/ تيسير محمد شادى ،أستاذ التاريخ االسالمى وحضارته ا

 العصور الوسطى بالقسم.

افقت اللجنة   القرار: و

 القرار :

افق مجلس الكلية .  و

 

افقة على تشكيل لجنة الحكم 4/5/0201كتاب مجلس قسم التاريخ بجلسته المنعقدة أون الين يوم الثالثاء - 4  بشأن المو

التاريخ تخصص التاريخ اإلسالمى على  اجستير فى التاريخ بنظام الساعات المعتمده بقسموالمناقشة الستكمال متطلبات درجة الم

 النحو التالي:

 

 لجنة المناقشة و الحكم للماجستير /ساعات معتمدة الموضوع اسم الباحث

ــــد  ــ ــ ــ ــ أســـــــــــــماء محمـ

ـــود  شـــــعبان محمــ

 السنهورى   

  الــــــــــــــدور السياســــــــــــــ ي والحضــــــــــــــارى  

لألرمـــــــــن فـــــــــى مصـــــــــر خـــــــــالل العصـــــــــر 

ــــاطمى  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ/567-466الفـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ -1273هــ

1 

أ.د/ عفيفي محمود 

 ابراهيم

 

أسـتاذ التــاريخ االسـالمى وحضــارته 

 كلية االداب جامعة بنها            

 
ً
مشرفا

 ورئيًسا
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 رسالة الكلية :

إ و إقليميزا اسزتااداإ إلزى معزايير مجزا  اددا  والعلزوم اباسزااية تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترقى إلى مستوى التميزز واببزداف  ز    زى سزوا العمز  محليزا

لقدرات العلمية و البحثية ألساتذتها الجودة التعليمية و البحثية ، و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التكاولوجية ، و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و ا

، و تلبية احتياجزات المجتمز   خدام وسائ  تعليمية حديثة ،و متابعة الخريجين، و إتاحة الفرصة لها لمتابعة الجديد من العلوم و المعارف و الخبراتو طالبها ، و است

  لتعززاون و التقززويم الززذاتحزز  مالزكالت  ، و باززاخ الالخصززية المصززرية و تاميزة قززيم اواتمززاخ و المززواطاين مزن خززال  إجززراخات تتسززم باوسزتقاللية و ا  المسزاممة  زز،و

 والمستمر .
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 رؤية الكلية :

ية إلى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية معتمدة تحت  تتطل  الكل

مستوى  بأساتذتها وخريجيها إلى وتص  مكااة مرموقة بين اظائرما

الماا سة محليأ و اقليميإا من خال  برامج دراسية متميزة  ى 

مرحلتى الليسااس والدراسات العليا تسهم  ى الرقى و التامية 

 .  المستدامة للمجتم 

 م 1171

0 

أ.د/ محمد رفعت 

 االمام

 

اســـــــــــــــــــــــــــــــتاذ التـــــــــــــــــــــــــــــــاريخ الحـــــــــــــــــــــــــــــــديث 

 -والمعاصــــــــــــــروعميد كليــــــــــــــة اآلداب

 جامعة دمنهور 

ا
ً
 مناقش

3 

أ.د/ ابراهيم محمد 

 جونةعلى مر 

 

 

 

 

أسـتاذ التــاريخ االسـالمى وحضــارته 

ورئـــيس قســـم التـــاريخ كليــــة االداب 

 جامعة دمنهور        

 

ا
ً
 مشرف

 

 

3 

 

أ.م.د/ تيسير محمد 

 شادى

 

أسـتاذ التــاريخ االسـالمى وحضــارته 

ـــة االداب جامعـــــــــــــة  ــ ــ ــ ــ ــــاعد كليــ ــ ــ ــ المســ

 دمنهور 

ا
ً
 مناقش

 

 

افقت اللجنة   القرار: و

 القرار :

افق مجلس الكلية .  و

 
افقة على إعادة تشكيل لجنة الحكم 4/5/0201كتاب مجلس قسم التاريخ بجلسته المنعقدة أون الين يوم الثالثاء  .6 بشأن المو

التاريخ تخصص التاريخ اإلسالمى  والمناقشة الستكمال متطلبات درجة الماجستير فى التاريخ بنظام الساعات المعتمده بقسم
 على أن يكون على النحو التالي:

 

 لجنة المناقشة و الحكم للماجستير /ساعات معتمدة الموضوع الباحثاسم 

دعــاء ســعد عبــد 
 النبي الحالج

  ادارة االزمــــــــــــــــات فــــــــــــــــى الدولــــــــــــــــة 
ــــاج  ـــة ال جــ ــــالل واليـــ ـــة خــ االمويـــ

ـــى) ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــف الثقفـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــن يوسـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ -73بـ
 م 764-683هـ/95

1 

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

 

أســـــــــــــــــــتاذ التـــــــــــــــــــاريخ االســــــــــــــــــــالمى 
وحضــارته كليــة االداب جامعــة 

           بنها  

 
ً
مشرفا
 ورئيًسا
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 رسالة الكلية :

إ و إقليميزا اسزتااداإ إلزى معزايير مجزا  اددا  والعلزوم اباسزااية تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترقى إلى مستوى التميزز واببزداف  ز    زى سزوا العمز  محليزا

لقدرات العلمية و البحثية ألساتذتها الجودة التعليمية و البحثية ، و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التكاولوجية ، و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و ا

، و تلبية احتياجزات المجتمز   خدام وسائ  تعليمية حديثة ،و متابعة الخريجين، و إتاحة الفرصة لها لمتابعة الجديد من العلوم و المعارف و الخبراتو طالبها ، و است

  لتعززاون و التقززويم الززذاتحزز  مالزكالت  ، و باززاخ الالخصززية المصززرية و تاميزة قززيم اواتمززاخ و المززواطاين مزن خززال  إجززراخات تتسززم باوسزتقاللية و ا  المسزاممة  زز،و

 والمستمر .
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 رؤية الكلية :

ية إلى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية معتمدة تحت  تتطل  الكل

مستوى  بأساتذتها وخريجيها إلى وتص  مكااة مرموقة بين اظائرما

الماا سة محليأ و اقليميإا من خال  برامج دراسية متميزة  ى 

مرحلتى الليسااس والدراسات العليا تسهم  ى الرقى و التامية 

 .  المستدامة للمجتم 

0 

ــى  ــ ــ ــــد علـــ ــ ــــراهيم محمـــ ــ أ.د/ ابـــ
 مرجونة

 
 

أســـــــــــــــــــتاذ التـــــــــــــــــــاريخ االســــــــــــــــــــالمى 
وحضــــــــــــــــــــارته ورئــــــــــــــــــــيس قســــــــــــــــــــم 
التــــــــــاريخ كليــــــــــة االداب جامعــــــــــة 

 دمنهور        

 
ا
ً
 مشرف
 
 

3 

ــــالم  ــ ــ ــ ــــد السـ ــ ــ ــ ــــد عبـ ــ ــ ــ أ.د/ احمـ
 ناصف

 

أســـــــــــــــــــتاذ التـــــــــــــــــــاريخ االســــــــــــــــــــالمى 
وحضــارته كليــة االداب جامعــة 

       طنطا                 

 
ً
 مناقشا
 

4 
 أ.م.د/ تيسير محمد شادى

 
 

أســـــــــــــــــــتاذ التـــــــــــــــــــاريخ االســــــــــــــــــــالمى 
وحضـــــــــــــــارته المســـــــــــــــاعد كليــــــــــــــــة 

 االداب جامعة دمنهور 

ا
ً
 مناقش
 
 

5 
 

ـــيد  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــد الســ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ أ.م.د/محمـ
 فياض 

 
 

أســـــــــــــــــــتاذ التـــــــــــــــــــاريخ االســــــــــــــــــــالمى 
وحضــارته كليــة االداب جامعــة 

 طنطا                      

 
ً
 مناقشا

افقت اللجنة   القرار: و

افق مجلس الكلية .القرار :  و

 

 

افقة 4/5/0201كتاب مجلس قسم التاريخ بجلسته المنعقدة أون الين يوم الثالثاء  -6 على تسجيل خطة بحث الستكمال بشأن المو

 -شعبة التاريخ القديم بنظام الساعات المعتمدة على النحو التالي:  -متطلبات درجة الماجستير في اآلداب من قسم التاريخ 

 

ــــراف عنوان الخطة سم الباحثا  اإلشـ
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 رسالة الكلية :

إ و إقليميزا اسزتااداإ إلزى معزايير مجزا  اددا  والعلزوم اباسزااية تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترقى إلى مستوى التميزز واببزداف  ز    زى سزوا العمز  محليزا

لقدرات العلمية و البحثية ألساتذتها الجودة التعليمية و البحثية ، و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التكاولوجية ، و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و ا

، و تلبية احتياجزات المجتمز   خدام وسائ  تعليمية حديثة ،و متابعة الخريجين، و إتاحة الفرصة لها لمتابعة الجديد من العلوم و المعارف و الخبراتو طالبها ، و است

  لتعززاون و التقززويم الززذاتحزز  مالزكالت  ، و باززاخ الالخصززية المصززرية و تاميزة قززيم اواتمززاخ و المززواطاين مزن خززال  إجززراخات تتسززم باوسزتقاللية و ا  المسزاممة  زز،و

 والمستمر .
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 رؤية الكلية :

ية إلى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية معتمدة تحت  تتطل  الكل

مستوى  بأساتذتها وخريجيها إلى وتص  مكااة مرموقة بين اظائرما

الماا سة محليأ و اقليميإا من خال  برامج دراسية متميزة  ى 

مرحلتى الليسااس والدراسات العليا تسهم  ى الرقى و التامية 

 .  المستدامة للمجتم 

رمضان احمد 

احمد ابوزيد 

 سرحان   

   الموستيرية فى شبه الجزيرة العربية 

1 

 
 أ.د/ فايز أنور عبد المطلب

 

استاذ التاريخ القديم وحضارته 

 المساعد بالقسم

 

 

 

0 
 د/ كارم القاض ى

 

مـدرس التـاريخ القـديم وحضــارته 

 بالقسم.

 بأن تاريخ 
ً
 .م 0201/ 06/4السيمنار علما

افقت اللجنة   القرار: و

 القرار :

افق مجلس الكلية .  و

 

افقة 4/5/0201كتاب مجلس قسم التاريخ بجلسته المنعقدة أون الين يوم الثالثاء  -7 على تسجيل خطة بحث الستكمال بشأن المو

 -لقديم بنظام الساعات المعتمدة على النحو التالي: شعبة التاريخ ا -متطلبات درجة الماجستير في اآلداب من قسم التاريخ 

 

ــــراف عنوان الخطة اسم الباحث  اإلشـ

عماد خالد محمد 

 محمد عرفه   

  الدالالت السياقية  للمفردات الدالة 

 على السمع خالل عصر الدولة القديمة 

1 

 
 أ.د/ فايز أنور عبد المطلب

استاذ التاريخ القديم 

 قسموحضارته المساعد بال
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========================================================= 

 رسالة الكلية :

إ و إقليميزا اسزتااداإ إلزى معزايير مجزا  اددا  والعلزوم اباسزااية تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترقى إلى مستوى التميزز واببزداف  ز    زى سزوا العمز  محليزا

لقدرات العلمية و البحثية ألساتذتها الجودة التعليمية و البحثية ، و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التكاولوجية ، و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و ا

، و تلبية احتياجزات المجتمز   خدام وسائ  تعليمية حديثة ،و متابعة الخريجين، و إتاحة الفرصة لها لمتابعة الجديد من العلوم و المعارف و الخبراتو طالبها ، و است

  لتعززاون و التقززويم الززذاتحزز  مالزكالت  ، و باززاخ الالخصززية المصززرية و تاميزة قززيم اواتمززاخ و المززواطاين مزن خززال  إجززراخات تتسززم باوسزتقاللية و ا  المسزاممة  زز،و

 والمستمر .
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 رؤية الكلية :

ية إلى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية معتمدة تحت  تتطل  الكل

مستوى  بأساتذتها وخريجيها إلى وتص  مكااة مرموقة بين اظائرما

الماا سة محليأ و اقليميإا من خال  برامج دراسية متميزة  ى 

مرحلتى الليسااس والدراسات العليا تسهم  ى الرقى و التامية 

 .  المستدامة للمجتم 

0 

 

 

 د/ محمود العشماوى 

 

 

مـــــــــــدرس االثــــــــــــار بقســــــــــــم االثــــــــــــار 

 بالكلية

 بأن تاريخ السيمنار 
ً
 .م 0201/ 06/4علما

افقت اللجنة   القرار: و

 القرار :

افق مجلس الكلية .  و

 

افقة 4/5/0201كتاب مجلس قسم التاريخ بجلسته المنعقدة أون الين يوم الثالثاء  -8 خطة بحث الستكمال على تسجيل بشأن المو

 -شعبة التاريخ اإلسالمى  بنظام الساعات المعتمدة على النحو التالي:  -متطلبات درجة الماجستير في اآلداب من قسم التاريخ 

ــــراف عنوان الخطة اسم الباحث  اإلشـ

ــادر  ــ ــ ــ هبـــــــــة محمــــــــــد نــ

 مصطفى الجندى  

ــ ى  ــ ــ ــ ــر العباســ ــ ــ ــ ــى العصـ ــ ــ ــ ــ ى فــ ــ ــ ــ ــــالم السياسـ ــ ــ   االعـ

 م( 847-752هـ/030-130االول  )

1 

 
 أ.د/ ابراهيم محمد على مرجونة 

أســـــــــــــــــــتاذ التـــــــــــــــــــاريخ االســـــــــــــــــــالمى 

وحضـــــــــــــــــــارته ورئـــــــــــــــــــيس قســــــــــــــــــــم 

 التاريخ

0 

 

 د/ هنية نصر بهنوس عبدربه

 

 

مـــــــــــــــــدرس التــــــــــــــــــاريخ االســــــــــــــــــالمى 

وحضــارته كليــة التربيــة جامعــة 

 دمنهور 

 بأن تاريخ السيمنار 
ً
 م0201/ 06/4علما
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 رسالة الكلية :

إ و إقليميزا اسزتااداإ إلزى معزايير مجزا  اددا  والعلزوم اباسزااية تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترقى إلى مستوى التميزز واببزداف  ز    زى سزوا العمز  محليزا

لقدرات العلمية و البحثية ألساتذتها الجودة التعليمية و البحثية ، و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التكاولوجية ، و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و ا

، و تلبية احتياجزات المجتمز   خدام وسائ  تعليمية حديثة ،و متابعة الخريجين، و إتاحة الفرصة لها لمتابعة الجديد من العلوم و المعارف و الخبراتو طالبها ، و است

  لتعززاون و التقززويم الززذاتحزز  مالزكالت  ، و باززاخ الالخصززية المصززرية و تاميزة قززيم اواتمززاخ و المززواطاين مزن خززال  إجززراخات تتسززم باوسزتقاللية و ا  المسزاممة  زز،و

 والمستمر .
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 رؤية الكلية :

ية إلى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية معتمدة تحت  تتطل  الكل

مستوى  بأساتذتها وخريجيها إلى وتص  مكااة مرموقة بين اظائرما

الماا سة محليأ و اقليميإا من خال  برامج دراسية متميزة  ى 

مرحلتى الليسااس والدراسات العليا تسهم  ى الرقى و التامية 

 .  المستدامة للمجتم 

افقت اللجنة   القرار: و

 القرار :

افق مجلس  الكلية . و

افقة 4/5/0201كتاب مجلس قسم التاريخ بجلسته المنعقدة أون الين يوم الثالثاء  -9 على تسجيل خطة بحث الستكمال بشأن المو
 -شعبة التاريخ الحديث بنظام الساعات المعتمدة على النحو التالي:  -متطلبات درجة الدكتوراة في اآلداب من قسم التاريخ 

ــــراف وان الخطةعن اسم الباحث  اإلشـ

رويدا الشافعى 
حميدة عبد 

 السالم

 اثر البعثات التبشيرية على التعليم فى بالد 
 م( 1914-1831الشام )

1 
 

 أ.د/ صالح أحمد هريدى 
أستاذ التاريخ الحديث 

 والمعاصر بالقسم

0 
 أ.د/ فايزة محمد ملو 

 
 

أستاذ التاريخ الحديث 
 والمعاصر بالقسم.

 

 بأ
ً
 م0201/ 06/4ن تاريخ السيمنار علما

افقت اللجنة   القرار: و
 القرار :

افق مجلس الكلية .  و
افقة 4/5/0201كتاب مجلس قسم التاريخ بجلسته المنعقدة أون الين يوم الثالثاء  -12 على تسجيل خطة بحث الستكمال بشأن المو

 -لحديث  بنظام الساعات المعتمدة على النحو التالي: شعبة التاريخ ا -متطلبات درجة الماجستير في اآلداب من قسم التاريخ 

ــــراف عنوان الخطة اسم الباحث  اإلشـ

رحاب عز الدين 
 مصطفى  

  اثر التأميم على االستثمار االجنبى فى 
 م( 1971-1961مصر  )

1 
 

 أ.د/ فايزة محمد ملو  
أستاذ التاريخ الحديث 

 والمعاصر بالقسم

0 
 د/ أحمد خميس الفقى

 
 

درس التاريخ الحديث م
 والمعاصر بالقسم.
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 رسالة الكلية :

إ و إقليميزا اسزتااداإ إلزى معزايير مجزا  اددا  والعلزوم اباسزااية تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترقى إلى مستوى التميزز واببزداف  ز    زى سزوا العمز  محليزا

لقدرات العلمية و البحثية ألساتذتها الجودة التعليمية و البحثية ، و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التكاولوجية ، و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و ا

، و تلبية احتياجزات المجتمز   خدام وسائ  تعليمية حديثة ،و متابعة الخريجين، و إتاحة الفرصة لها لمتابعة الجديد من العلوم و المعارف و الخبراتو طالبها ، و است

  لتعززاون و التقززويم الززذاتحزز  مالزكالت  ، و باززاخ الالخصززية المصززرية و تاميزة قززيم اواتمززاخ و المززواطاين مزن خززال  إجززراخات تتسززم باوسزتقاللية و ا  المسزاممة  زز،و

 والمستمر .
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 رؤية الكلية :

ية إلى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية معتمدة تحت  تتطل  الكل

مستوى  بأساتذتها وخريجيها إلى وتص  مكااة مرموقة بين اظائرما

الماا سة محليأ و اقليميإا من خال  برامج دراسية متميزة  ى 

مرحلتى الليسااس والدراسات العليا تسهم  ى الرقى و التامية 

 .  المستدامة للمجتم 

 بأن تاريخ السيمنار 
ً
 م0201/ 06/4علما

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

افيا :  : قسم الجغر
ً
 رابعا

افيا المنعقد  -1 افقة على  تسجيل الطالبة/ هبة الله محمدon line 0201مايو  1بتاريخ كتاب مجلس قسم الجغر  ي بشأن المو

 عبد الصمد النمر في الرسالة المقدمة لنيل درجة الدكتوراه ساعات معتمدة، بعنوان: 

 دراسة في جيومورفولوجية السياحة البيئية( -)محمية وادى دجلة 

 على أن يكون اإلشراف كما يلي:        

ا رئيًسا                                                   أ.د / ماجد محمد محمد شعلة     )أستاذ الجيومورفولوجيا، كلية اآلداب بجامعة دمنهور( 
ً
  مشرف

ا  “أ.د/ مدحت سيد أحمد األنصاري  )أستاذ الجيومورفولوجيا، كلية التربية بجامعة دمنهور(      
ً
ا مشارك

ً
 مشرف

ا   د/ أحمد سالمة محمد             )مستشار ورئيس جهاز شئون البيئة لحماية الطبيعة (       م
ً
ا مشارك

ً
 شرف

 م32/4/0201علًما بأن تاريخ السيمنار

افقت اللجنة      القرار: و

 القرار :

افق مجلس الكلية .  و

افيـا المنعقــد  -0 افقـة علــى on line 0201مــايو  1بتـاريخ كتـاب مجلـس قســم الجغر تشـكيل تصــحيح مـواد الدراســات ي بشــأن المو

 التالي: العليا )ماجستير( على النحو 

 م 0201-0202مواد الدراسات العليا  تشكيل تصحيح

افيا البشرية المستوى األول فصل الربيع   م. 0201/  0202توزيع مواد الماجستير شعبة الجغر

 أستاذ المقرر  المقرر  م

افية ) 1  أ.د. عالء عزت شلبي+ أ.د. عبد العظيم أحمدد (1نظم المعلومات الجغر

افيا البشرية 0  عبد القادر+ أ.د. عبد العظيم أحمد أ.د. محمد موضوع خاص في الجغر

 أ.د. ياسر أحمد السيد+ أ.د. عالء عزت شلبي (1إحصاء تحليلي ) 3

 أ.د. عبد العظيم أحمد+ أ.د. محمد عبد القادر  مناهج وأساليب بحث بشرية 4
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 رسالة الكلية :

إ و إقليميزا اسزتااداإ إلزى معزايير مجزا  اددا  والعلزوم اباسزااية تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترقى إلى مستوى التميزز واببزداف  ز    زى سزوا العمز  محليزا

لقدرات العلمية و البحثية ألساتذتها الجودة التعليمية و البحثية ، و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التكاولوجية ، و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و ا

، و تلبية احتياجزات المجتمز   خدام وسائ  تعليمية حديثة ،و متابعة الخريجين، و إتاحة الفرصة لها لمتابعة الجديد من العلوم و المعارف و الخبراتو طالبها ، و است

  لتعززاون و التقززويم الززذاتحزز  مالزكالت  ، و باززاخ الالخصززية المصززرية و تاميزة قززيم اواتمززاخ و المززواطاين مزن خززال  إجززراخات تتسززم باوسزتقاللية و ا  المسزاممة  زز،و

 والمستمر .
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 رؤية الكلية :

ية إلى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية معتمدة تحت  تتطل  الكل

مستوى  بأساتذتها وخريجيها إلى وتص  مكااة مرموقة بين اظائرما

الماا سة محليأ و اقليميإا من خال  برامج دراسية متميزة  ى 

مرحلتى الليسااس والدراسات العليا تسهم  ى الرقى و التامية 

 .  المستدامة للمجتم 

 

 

افيا الطبيعية المستوى الثاني فصل الربيع   0201/  0202توزيع مواد الماجستير شعبة الجغر

 أستاذ المقرر  المقرر  م

افية الطبيعية 1  أ.د. ماجد محمد شعله+ أ.د. محمد مجدي تراب+  موضوع خاص في الجغر

افية الطبيعية 0  أ.د. محمد مجدي تراب+ أ.د. ماجد محمد شعله+  مناهج واساليب بحث ف الجغر

 أ.د. ياسر أحمد السيد+ أ.د. محمد مجدي تراب  (1األستشعار عن بعد ) 3

افيا البشرية المستوى الثاني فصل الربيع  توزيع    0201/  0202مواد الماجستير شعبة الجغر

 أستاذ المقرر  المقرر  م

افية 1  أ.د. عالء عزت شلبي+ أ.د. عبد العظيم أحمد نصوص جغر

 أ.د. محمد عبد القادر+ أ.د. ياسر أحمد السيد موارد مائية 0

 .د. عالء عزت شلبيأ.د. عبد العظيم أحمد +أ توزيعات مكانية 4

 القرار: احيطت اللجنة علًما

 القرار :

 
ً
 أحيط مجلس الكلية علما

 

افيا المنعقد  -3 افقة على تشكيل تصحيح مواد الدراسات العليا on line 0201مايو  1بتاريخ كتاب مجلس قسم الجغر ي بشأن المو

 )دبلوم( على النحو التالي:

افية المستوى الثاني تشكيل تصحيح مواد دبلومة المساحة ونظم ال  م 0201-0202معلومات الجغر

 د/ ماجد شعلة+ د. هبه عزاز2الخرائط الجيولوجية: د. أحمد فرحات +أ

 الخرائط الكنتورية: أ.د محمد مجدي تراب + أ.د عبد العظيم أحمد + أ.د عالء عزت

 مساقط الخرائط: د. إبراهيم مصطفى + ا.د ياسر السيد + د. محمد الشرقاوي 

افية: د. حسام مازن + أ.د عالء عزت + إيمان عبد الالهنظم م  علومات جغر

 استشعار عن بعد: د. حسام مازن + أ.د ماجد شعلة + د. شاهيناز الجمال

 مشروع تطبيقي: د. عبد المولى عرقوب + د. محمد السمني + محمد عبده

 القرار: احيطت اللجنة علًما
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 رسالة الكلية :

إ و إقليميزا اسزتااداإ إلزى معزايير مجزا  اددا  والعلزوم اباسزااية تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترقى إلى مستوى التميزز واببزداف  ز    زى سزوا العمز  محليزا

لقدرات العلمية و البحثية ألساتذتها الجودة التعليمية و البحثية ، و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التكاولوجية ، و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و ا

، و تلبية احتياجزات المجتمز   خدام وسائ  تعليمية حديثة ،و متابعة الخريجين، و إتاحة الفرصة لها لمتابعة الجديد من العلوم و المعارف و الخبراتو طالبها ، و است

  لتعززاون و التقززويم الززذاتحزز  مالزكالت  ، و باززاخ الالخصززية المصززرية و تاميزة قززيم اواتمززاخ و المززواطاين مزن خززال  إجززراخات تتسززم باوسزتقاللية و ا  المسزاممة  زز،و

 والمستمر .
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 رؤية الكلية :

ية إلى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية معتمدة تحت  تتطل  الكل

مستوى  بأساتذتها وخريجيها إلى وتص  مكااة مرموقة بين اظائرما

الماا سة محليأ و اقليميإا من خال  برامج دراسية متميزة  ى 

مرحلتى الليسااس والدراسات العليا تسهم  ى الرقى و التامية 

 .  المستدامة للمجتم 

 القرار :

افق مجلس الكلية .  و

افيا المنعقد كتاب مجلس ق -4 افقة على تشكيل تصحيح مواد الدراسات العليا on line 0201مايو  1بتاريخ سم الجغر ي بشأن المو

 )ماجستير( على النحو التالي:

 م 0201-0202تشكيل تصحيح مواد الدراسات العليا 

افيا البشرية المستوى األول فصل الربيع   م. 0201/  0202توزيع مواد الماجستير شعبة الجغر

 أستاذ المقرر  المقرر  م

افية ) 1  أ.د. عالء عزت شلبي+ أ.د. عبد العظيم أحمدد (1نظم المعلومات الجغر

افيا البشرية 0  أ.د. محمد عبد القادر+ أ.د. عبد العظيم أحمد موضوع خاص في الجغر

 أ.د. ياسر أحمد السيد+ أ.د. عالء عزت شلبي (1إحصاء تحليلي ) 3

 أ.د. عبد العظيم أحمد+ أ.د. محمد عبد القادر  شريةمناهج وأساليب بحث ب 4

 

افيا الطبيعية المستوى الثاني فصل الربيع   0201/  0202توزيع مواد الماجستير شعبة الجغر

 أستاذ المقرر  المقرر  م

افية الطبيعية 1  أ.د. ماجد محمد شعله+ أ.د. محمد مجدي تراب+  موضوع خاص في الجغر

افية الطبيعية مناهج واساليب بحث ف 0  أ.د. محمد مجدي تراب+ أ.د. ماجد محمد شعله+  الجغر

 أ.د. ياسر أحمد السيد+ أ.د. محمد مجدي تراب  (1األستشعار عن بعد ) 3

افيا البشرية المستوى الثاني فصل الربيع     0201/  0202توزيع مواد الماجستير شعبة الجغر

 أستاذ المقرر  المقرر  م

افية 1  عالء عزت شلبي+ أ.د. عبد العظيم أحمد أ.د. نصوص جغر

 أ.د. محمد عبد القادر+ أ.د. ياسر أحمد السيد موارد مائية 0

 أ.د. عبد العظيم أحمد +أ.د. عالء عزت شلبي توزيعات مكانية 4

 القرار: احيطت اللجنة علًما

 القرار :

افق مجلس الكلية .  و
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 رسالة الكلية :

إ و إقليميزا اسزتااداإ إلزى معزايير مجزا  اددا  والعلزوم اباسزااية تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترقى إلى مستوى التميزز واببزداف  ز    زى سزوا العمز  محليزا

لقدرات العلمية و البحثية ألساتذتها الجودة التعليمية و البحثية ، و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التكاولوجية ، و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و ا

، و تلبية احتياجزات المجتمز   خدام وسائ  تعليمية حديثة ،و متابعة الخريجين، و إتاحة الفرصة لها لمتابعة الجديد من العلوم و المعارف و الخبراتو طالبها ، و است

  لتعززاون و التقززويم الززذاتحزز  مالزكالت  ، و باززاخ الالخصززية المصززرية و تاميزة قززيم اواتمززاخ و المززواطاين مزن خززال  إجززراخات تتسززم باوسزتقاللية و ا  المسزاممة  زز،و

 والمستمر .
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 رؤية الكلية :

ية إلى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية معتمدة تحت  تتطل  الكل

مستوى  بأساتذتها وخريجيها إلى وتص  مكااة مرموقة بين اظائرما

الماا سة محليأ و اقليميإا من خال  برامج دراسية متميزة  ى 

مرحلتى الليسااس والدراسات العليا تسهم  ى الرقى و التامية 

 .  المستدامة للمجتم 

 

افيا المنعقد  -5 افقة على تشكيل تصحيح مواد الدراسات on line 0201و ماي 1بتاريخ كتاب مجلس قسم الجغر ي بشأن المو

 العليا )دبلوم( على النحو التالي:

افية المستوى الثاني   م 0201-0202تشكيل تصحيح مواد دبلومة المساحة ونظم المعلومات الجغر

 د/ ماجد شعلة+ د. هبه عزاز2الخرائط الجيولوجية: د. أحمد فرحات +أ

 ة: أ.د محمد مجدي تراب + أ.د عبد العظيم أحمد + أ.د عالء عزتالخرائط الكنتوري

 مساقط الخرائط: د. إبراهيم مصطفى + ا.د ياسر السيد + د. محمد الشرقاوي 

افية: د. حسام مازن + أ.د عالء عزت + إيمان عبد الاله  نظم معلومات جغر

 الاستشعار عن بعد: د. حسام مازن + أ.د ماجد شعلة + د. شاهيناز الجم

 مشروع تطبيقي: د. عبد المولى عرقوب + د. محمد السمني + محمد عبده

 القرار: احيطت اللجنة علًما

 القرار :

افق مجلس الكلية .  و

 

 : قسم اآلثار والدراسات اليونانية والرومانية :
ً
 خامسا

افقـة علـى مـنح الطالـب / اسـالم عبــد  م بشـأن5/0201/ 5قسـم االثـار والدراسـات اليونانيـة والرومانيـة بجلســته فـى  كتـاب مجلـس  -1 المو

الجــواد ســليم عبــد الغنــى درجــة الماجســتير فــى االثــار والدراســات اليونانيــة والرومانيــة بنظــام الســاعات المعتمــدة عــن الرســالة المقدمــه 

 منه والتى تحمل عنوان 

 .)  )دراسة مقارنةالموانئ البطلمية على البحر المتوسط والبحر األحمر مينائي  هيراكليون وبيرنيكي  

 وذلك بعد ان أتم الطالب التصويبات والمالحظات التي أبدتها لجنة المناقشة والحكم.   

افقت اللجنة   القرار : و

 القرار :

افق مجلس الكلية .  و
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 رسالة الكلية :

إ و إقليميزا اسزتااداإ إلزى معزايير مجزا  اددا  والعلزوم اباسزااية تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترقى إلى مستوى التميزز واببزداف  ز    زى سزوا العمز  محليزا

لقدرات العلمية و البحثية ألساتذتها الجودة التعليمية و البحثية ، و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التكاولوجية ، و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و ا

، و تلبية احتياجزات المجتمز   خدام وسائ  تعليمية حديثة ،و متابعة الخريجين، و إتاحة الفرصة لها لمتابعة الجديد من العلوم و المعارف و الخبراتو طالبها ، و است

  لتعززاون و التقززويم الززذاتحزز  مالزكالت  ، و باززاخ الالخصززية المصززرية و تاميزة قززيم اواتمززاخ و المززواطاين مزن خززال  إجززراخات تتسززم باوسزتقاللية و ا  المسزاممة  زز،و

 والمستمر .
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 رؤية الكلية :

ية إلى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية معتمدة تحت  تتطل  الكل

مستوى  بأساتذتها وخريجيها إلى وتص  مكااة مرموقة بين اظائرما

الماا سة محليأ و اقليميإا من خال  برامج دراسية متميزة  ى 

مرحلتى الليسااس والدراسات العليا تسهم  ى الرقى و التامية 

 .  المستدامة للمجتم 

 
 سادسا : قسم االجتماع :

افقـــة مجلـــس القســـم  .1 علـــى مـــنح درجـــة  9/5/0201فـــي خطـــاب الســـيد أ.د/ وفـــدى الســـيد أبوالنضـــر رئـــيس مجلـــس قســـم االجتمـــاع بمو

الــدكتوراه للطالــب / أشــرف اســماعيل شـــلبي  بنظــام الســاعات المعتمــدة وعنوانهــا    الجماعـــات االســتراتيجية فــي مصــر الحديثـــة   

 بأن الطالب قد اتم التصويبات والمالحظات .
ً
 دراسة سوسيوتارخية لنشأتها وعالقتها بالدولة   علما

 القرار :

افق مجلس الكلية .  و

 

افقـــة مجلـــس القســـم فـــي  .0 علـــى مـــنح درجـــة  9/5/0201خطـــاب الســـيد أ.د/ وفـــدى الســـيد أبوالنضـــر رئـــيس مجلـــس قســـم االجتمـــاع بمو

ــا    التعـــــرض لالعـــــالن عبـــــر الفيســـــبو   ــام الســـــاعات المعتمـــــدة وعنوانهـــ ــ ـــة / مـــــريم شـــــحاته ابـــــراهيم شـــــحاته   بنظـ ـــتير  للطالبــ الماجســ

 بأن الطالبة  قد اتم التصويبات والمالحظات .وانعكاسه على الوعى االستهالكى للمرأة الم
ً
 صرية   دراسة ميدانية مقارنه    علما

 القرار :

افق مجلس الكلية .  و

 

افقــــة مجلــــس القســــم فــــي  .6 علــــى تســــجيل  9/5/0201خطــــاب  الســــيد أ.د/ وفــــدى الســــيد أبوالنضــــر رئــــيس مجلــــس قســــم االجتمــــاع  بمو

رسـ ى  السـتكمال متطلبـات درجـة الـدكتوره  بنظـام السـاعات المعتمـدة بعنــوان الخطـة المقدمـة مـن الطالبـة / ررهـام مرسـ ى السـيد م

   المثلية الجنسية بين حقوق االنسان والتجريم في ضوء نظرية الوصم االجتماعى     دراسة استطالعية    باشراف :

 ب جامعة دمنهور الدكتور/ محمود عبدالحميد حمدى    أستاذ علم االجتماع المساعد بقسم االجتماع كلية اآلدا -

 مدرس علم االجتماع بقسم االجتماع كلية االداب جامعة دمنهور   الدكتور / خالد السيد شحاته -

 :القرار 

افق مجلس الكلية .  و
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 رسالة الكلية :

إ و إقليميزا اسزتااداإ إلزى معزايير مجزا  اددا  والعلزوم اباسزااية تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترقى إلى مستوى التميزز واببزداف  ز    زى سزوا العمز  محليزا

لقدرات العلمية و البحثية ألساتذتها الجودة التعليمية و البحثية ، و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التكاولوجية ، و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و ا

، و تلبية احتياجزات المجتمز   خدام وسائ  تعليمية حديثة ،و متابعة الخريجين، و إتاحة الفرصة لها لمتابعة الجديد من العلوم و المعارف و الخبراتو طالبها ، و است

  لتعززاون و التقززويم الززذاتحزز  مالزكالت  ، و باززاخ الالخصززية المصززرية و تاميزة قززيم اواتمززاخ و المززواطاين مزن خززال  إجززراخات تتسززم باوسزتقاللية و ا  المسزاممة  زز،و

 والمستمر .

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

     1496633540ت + فاكس     -1496633541ت:           ~ 40 ~                          البحيرة  –دمنهور  –األبعادية –مجمع الكليات                    

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

 

 رؤية الكلية :

ية إلى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية معتمدة تحت  تتطل  الكل

مستوى  بأساتذتها وخريجيها إلى وتص  مكااة مرموقة بين اظائرما

الماا سة محليأ و اقليميإا من خال  برامج دراسية متميزة  ى 

مرحلتى الليسااس والدراسات العليا تسهم  ى الرقى و التامية 

 .  المستدامة للمجتم 

افقــــة مجلــــس القســـــم فــــي  .4 علــــى تســـــجيل  9/5/0201خطــــاب الســــيد أ.د/ وفـــــدى الســــيد أبوالنضــــر رئـــــيس مجلــــس قســــم االجتمـــــاع بمو

الطالبــة / شــيماء أحمــد محمــد محمــود صــال  الســتكمال متطلبــات درجــة الــدكتوراه بنظــام الســاعات تســجيل الخطــة المقدمــة مــن 

المعتمدة بعنوان   التحديات االجتماعية واالقتصادية للتحـول الـر قمـى فـي الجامعـات المصـرية    دراسـة تطبيقيـة بجامعـة دمنهـور  

  باشراف :

 ع المساعد بقسم االجتماع كلية االداب جامعة دمنهور أستاذ علم االجتما  الدكتور / ناجي بدر ابراهيم  -

 الدكتور/ محمود عبدالحميد حمدى    أستاذ علم االجتماع المساعد بقسم االجتماع كلية اآلداب جامعة دمنهور  -

 القرار :

افق مجلس الكلية .  و

 

افقــــة مجلــــس القســـــم فــــ .9 علــــى تســـــجيل  9/5/0201ي خطــــاب الســــيد أ.د/ وفـــــدى الســــيد أبوالنضــــر رئـــــيس مجلــــس قســــم االجتمـــــاع بمو

تســــجيل الخطــــة المقدمــــة مــــن الطالبــــة / شــــروق أحمــــد توفيــــق محمــــد فــــتح اللــــه  الســــتكمال متطلبــــات درجــــة الماجســــتير تخصــــص 

اتصـــال واعـــالم  بنظــــام الســـاعات المعتمــــدة بعنـــوان   الــــدراما السياســـية ودعــــم االنتمـــاء لــــدى الشـــباب المصــــري مسلســـل االختيــــار 

   دراسة تحليلية 
ً
 نقدية    باشراف :نموذجا

 أستاذ علم االجتماع المساعد بقسم االجتماع كلية االداب جامعة دمنهور   الدكتور / ناجي بدر ابراهيم  -

 أستاذ االعالم  المساعد بقسم االجتماع كلية اآلداب جامعة دمنهور  الدكتورة/ نها عبدالمقصود غالى     -

 القرار :

افق مجلس الكلية .  و

 

ـــيد أ.د/ و  .3 افقــــة مجلــــس القســــم فــــي خطــــاب  السـ علــــى تســــجيل  9/5/0201فــــدى الســــيد أبوالنضــــر رئــــيس مجلــــس قســــم االجتمــــاع بمو

تســـجيل الخطـــة المقدمـــة مـــن الطالبــــة / اســـالم عبدالســـتار حامـــد مكـــاوى  الســــتكمال متطلبـــات درجـــة الـــدكتوراه بنظـــام الســــاعات 

افية في الريف الم  صرى    دراسة تطبيقية بمحافظة كفر الشيخ    باشراف :المعتمدة بعنوان   ادوار المرأة والتغيرات الديموغر

 أستاذ علم االجتماع المساعد بقسم االجتماع كلية االداب جامعة دمنهور  الدكتور / محمود عبدالحميد حمدى  -

 مدرس علم االجتماع  بقسم االجتماع كلية اآلداب جامعة دمنهور   الدكتورة/ شيماء حلمى شحاته -

 القرار :

افق مجلس ال  كلية .و
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 رسالة الكلية :

إ و إقليميزا اسزتااداإ إلزى معزايير مجزا  اددا  والعلزوم اباسزااية تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترقى إلى مستوى التميزز واببزداف  ز    زى سزوا العمز  محليزا

لقدرات العلمية و البحثية ألساتذتها الجودة التعليمية و البحثية ، و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التكاولوجية ، و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و ا

، و تلبية احتياجزات المجتمز   خدام وسائ  تعليمية حديثة ،و متابعة الخريجين، و إتاحة الفرصة لها لمتابعة الجديد من العلوم و المعارف و الخبراتو طالبها ، و است

  لتعززاون و التقززويم الززذاتحزز  مالزكالت  ، و باززاخ الالخصززية المصززرية و تاميزة قززيم اواتمززاخ و المززواطاين مزن خززال  إجززراخات تتسززم باوسزتقاللية و ا  المسزاممة  زز،و

 والمستمر .
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 رؤية الكلية :

ية إلى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية معتمدة تحت  تتطل  الكل

مستوى  بأساتذتها وخريجيها إلى وتص  مكااة مرموقة بين اظائرما

الماا سة محليأ و اقليميإا من خال  برامج دراسية متميزة  ى 

مرحلتى الليسااس والدراسات العليا تسهم  ى الرقى و التامية 

 .  المستدامة للمجتم 

 
ً
 : موضوعات العالقات الثقافية والخارجية : سابعا

 : قسم التاريخ :
ً
 أوال

 بجلستة في  .1
ً
باالنشطة  4/5/0201خطاب السيد أ.د/ ابراهيم مرجونة رئيس مجلس قسم التاريخ بشأن احاطة املجلس علما

.د/ ابراهيم محمد على مرجونة وهى على النحو أ البحثية والعلمية واالكاديمية على المستوى املحلي واالقليمى والدولى  للسيد

 االتى :

شهادة تقدير من كلية االداب جامعة البصره ووزارة التعليم العالى والبحث العلمى لجهود سيادته النجاح فاعليات المؤتمر  -

 م0201نيسان  10-11الدولى العلمى التاسع للمدة من 

  االستعمار وحركات التحرر فى افريقيا  واسيا دراسات فى االبعاد  شهادة رئاسة هيئة االشراف للمؤتمر الدولى العلمى -

بجامعة العزى التبس ي بالجزائر لكلية  19/6/0201التاريخية والسياسية والقانونية واالقتصادية واالنسانية واالجتماعية 

 الحقوق والعلوم السياسية . 

العلوم العلمية واالنسانية دراسات وابحاث فى القضايا  عضوية اللجنة العلمية بالمؤتمر الدولى الرابع المعنون ب   -

 عمان االردن  . 0201-13/5العلمية من 

المشاركة بورقة بحثية فى المؤتمر الدولى  لإلبداع واالبتكار الذى نظمته جامعة ميثودولوجيا  االمريكية الدولية بمناسبة  -

رقة بعنوان / االبداع يصنع مستقبل املجتمعات  شواهد من التاريخ  اليوم العالمى لالبداع واالبتكار تحت شعار ثروة االمم بو 

 م .01/4/0201بؤتمر كان يوم االربعاء 

نيسان  تحت عنوان بالعلم والمعرفة 11/10شهادة مشاركة من جامعة البصرة كلية االداب فى فاعليات مؤتمر كلية االداب  -

 ترتقى انسانيتنا .

 م جامعة تكريت .11/4/0201-12د المؤسس ي  من وزارة التعليم العالى والبحث العلمى شهادة اجتياز دورة معايير االعتما -

نشر بحث علمى بمجلة ابحاث فى العلوم التربوية واالنسانية واالداب واللغات ، مجلة علمية أكاديمية دولية محكمة تصدر  -

-ISSN:0428 م وبيانات املجلة 034هـ/ 61ري عن جامعة  البصرة ، والبحث بعنوان   املحدث على بن عبدالله المدينى البص

4663 DNNLD:0202-3/1108 ضمن قاعدة ابيسكوEBSCO  العالمية 
 القرار :

 وتقديم خالص الشكر على الجهود العلمية والثقافية على المستويات املحلية واالقليمية التى من 
ً
أحيط مجلس الكلية علما

 الداب خاصة في أفاق  المنابر العلمية .شأنها اعالء اسم جامعة دمنهور عامة وكلية ا
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 رسالة الكلية :

إ و إقليميزا اسزتااداإ إلزى معزايير مجزا  اددا  والعلزوم اباسزااية تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترقى إلى مستوى التميزز واببزداف  ز    زى سزوا العمز  محليزا

لقدرات العلمية و البحثية ألساتذتها الجودة التعليمية و البحثية ، و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التكاولوجية ، و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و ا

، و تلبية احتياجزات المجتمز   خدام وسائ  تعليمية حديثة ،و متابعة الخريجين، و إتاحة الفرصة لها لمتابعة الجديد من العلوم و المعارف و الخبراتو طالبها ، و است

  لتعززاون و التقززويم الززذاتحزز  مالزكالت  ، و باززاخ الالخصززية المصززرية و تاميزة قززيم اواتمززاخ و المززواطاين مزن خززال  إجززراخات تتسززم باوسزتقاللية و ا  المسزاممة  زز،و

 والمستمر .
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 رؤية الكلية :

ية إلى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية معتمدة تحت  تتطل  الكل

مستوى  بأساتذتها وخريجيها إلى وتص  مكااة مرموقة بين اظائرما

الماا سة محليأ و اقليميإا من خال  برامج دراسية متميزة  ى 

مرحلتى الليسااس والدراسات العليا تسهم  ى الرقى و التامية 

 .  المستدامة للمجتم 

 

افقة املجلس  بجلستة في  .0  على االشترا  في  4/5/0201خطاب السيد أ.د/ ابراهيم مرجونة رئيس مجلس قسم التاريخ بشأن مو

ين بالتعاون المشتر  ب المانيا عبر برنامج زووم–سميناررمضانيات باالشترا  مع مركز دراسات شرق أوسطية جامعة ماربوج 

قسم التاريخ كلية االداب جامعة دمنهور ، ومنتدى التاريخ االسالمى والوسيط جامعة عين شمس ، مركز دراسات شرق اوسطيه 

المانيا ، وسيشار  باوراق بحثية أ.د/ على احمد السيد وورقته بعنوان / السالم بين المسلمين واالوروبيين : –جامعة ماربورج 

.د/ ابراهيم محمد على مرجونة بورقة تحمل عنوان : رمضان وصناعة االنتصارات شواهد من عهد بابوى ومرسوم مملوكى : أ

 التاريخ االسالمى 
 القرار :

 .أحيط مجلس الكلية
 

 : 
ً
 موضوعات قسم اآلثار :ثانيا

البحثيـــة األنشـــطة العلميـــة واألكاديميـــة و فـــى   -ســـالماحاطـــة قســـم اآلثـــار علمـــا بكشـــترا  الســـيد الـــدكتور / صـــابر محمـــد صـــادق 

 اآلتية :

( تحت شعار أنطلق بقوة مع MENA) Googleحضور ورشة عمل بعنوان  املحاكاة األفتراضية  ضمن مبادرة األيام الرقمية من  .1

Google  0201فبراير  14في. 

( CABI  والمنظم من قبل مؤسسة )How to respond to peer review Comments effectivelyحضور ورشة عمل بعنوان   .0

 .0201فبراير  18 في

 08/0/0201محاضرة اون الين بعنوان   مقدمات فى مهارات التخطيط   بنادى االقتصاد االسالمى بجامعة الكويت فى  .3

( تحت شعار أنطلق بقوة مع MENA) Googleحضور ورشة عمل بعنوان  فن إدارة المشاريع  ضمن مبادرة األيام الرقمية من  .4

Google  0201مارس  7في. 

( والمؤسسة IFAD) -رشة عمل بعنوان   االتجاهات الحديثة فى صناعة الترجمة   بمنصة الباحثين واالكاديميينحضور و  .5

 .9/3/0201الدولية للتطوير األكاديمي  في 

( والمؤسسة الدولية للتطوير IFAD) -حضور ورشة عمل بعنوان  اعداد الخطط االستراتيجية   بمنصة الباحثين واالكاديميين .6

 . 02/3/0201مي فى  األكادي

*حضور ورشة عمل بعنوان  تقنيات فن الرسم التجريدى   بجمعية الثقافة والفنون بجامعة الباحة بالمملكة العربية  .7

 .0201مارس 05السعودية يوم 
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ير ( والمؤسسة الدولية للتطو IFAD) -محاضرة بعنوان  طريقة استخدام تقنية العلم عن بعد  بمنصة الباحثين واالكاديميين .8

 0201مارس 05األكاديمي في 

 08حضور دورة تدريبية بعنوان  مقدمة فى علم البيانات وتحليلها   بنادي الحاسب اآللى ب جامعة الملك عبدالعزيز فى  .9

 0201مارس

( IFAD) -*محاضرة بعنوان   معيقات اختيار موضوع اطروحة الدكتوراه االسباب والحلول   بمنصة الباحثين واالكاديميين .12

 0201ابريل   00مؤسسة الدولية للتطوير األكاديمي في وال

 Egyptian Knowledge  والمنظم من قبل Understanding Open Access Filters on Scopusحضور ورشة عمل بعنوان   .11

Bank   بالتعاون معELSEVIER  0201أبريل  07في. 

( والمؤسسة IFAD) -تها   بمنصة الباحثين واالكاديميين*محاضرة بعنوان   المقدمة فى البحث العلمى عناصرها وكيفية كتاب .10

 0201ابريل   09الدولية للتطوير األكاديمي في 

( والمؤسسة الدولية للتطوير IFAD) -*محاضرة بعنوان   البحث العلمى التحديات والحلول   بمنصة الباحثين واالكاديميين .13

 0201ابريل  32األكاديمي في 

( والمؤسسة IFAD) -مهارات الكتابة العلمية باللغة العربية   بمنصة الباحثين واالكاديميين*محاضرة بعنوان   خصائص و  .14

 0201مايو   4الدولية للتطوير األكاديمي في 

( والمؤسسة الدولية IFAD) -*محاضرة بعنوان   التطوير التربوى نحو االقتصاد المعرفى   بمنصة الباحثين واالكاديميين .15

 0201مايو   5 للتطوير األكاديمي في

اقعية مقترحة   بمنصة الباحثين واالكاديميين .16 ( والمؤسسة IFAD) -*ندوة بعنوان   تطوير النشر العلمى فى الوطن العربي حلول و

 0201مايو   6الدولية للتطوير األكاديمي في 

( IFAD) -ن واالكاديمييناشكاليات التقديم والعرض والتقويم   بمنصة الباحثي –*محاضرة بعنوان   املحاضرة العلمية  .17

 0201مايو   7والمؤسسة الدولية للتطوير األكاديمي في 

 القرار :

 
ً
وتقديم خالص الشكر على الجهود العلمية والثقافية على المستويات املحلية واالقليمية التى من شأنها أحيط مجلس الكلية علما

 .لمنابر العلمية اعالء اسم جامعة دمنهور عامة وكلية االداب خاصة في أفاق  ا
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ً
 :   موضوعات خدمة املجتمع وتنمية البيئة   :ثامنا

 تم عقد ورش عمل على االجراءات االحترازية بالتعاون مع أحد األساتذة بكلية التمري  أون الين على موقع الكليةللطالب . .1

اقع أعضاء هيئة التدريس بالتعاون مع مر  .0  .شدى الدعم الطالبىتم عمل حملة للتوعية بموقع الكلية ومو

تمت استعدادات الكلية لبداية امتحانات الفصل الدراس ى الثانى،  وتم استدعاء االستاذ /محمود الشريف ومسئولة النظافة   .3

 بشركة الشروق للوقوف على حالة المدرجات ودورات المياة مع التأكيدعلى التعقيم الكامل للكلية.

 ستعانه بأطباء لتنمية الوعى الص ى ويتم نشرها على موقع الكلية تم أطالق حملة للتوعية على الموقع واأل  .4

 تم عمل بوابات للتعقيم والتأكد أنها تعمل بكفاءة عاليه مع توفير المطهرات الالزمة  .5

 تم عمل غرفة للعمليات لمواجهة فيروس كورونا فى انعقاد دائم  .6

 تم توفير مطهرات بكل ادوار الكلية  .7

 حرارة على مداخل الكلية والمدرجات تم توفير أجهزة لقياس ال .8

 تم عمل حجرة للعزل فى حالة االشتباة باالصابة بالفيرس  .9

 تم توفير كمامات للطالب والعاملين والسادة أعضاء هيئة التدريس  .12

 سوف يتم التعقيم والتطهير بين الفترات االمتحانية وتغطية كامل المبنى فى نهاية اليوم .11

 بعدم دخول أحد االبارتداء الماسك الخاص بة والتزامه بالماسك أثناء تواجدة بالكليه.تم التأكيد على أمن الكلية  .10

 تم التأكيد على تخفي  الكثافة البشرية فى الكلية وتفعيل العمل التبادلى بين الكوادر البشرية  .13
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كن تلقى الخدمات  وفقا ما أقرت تم اتخاذ كل التدابير الوقائية وتطبيق التباعد بين األشخاص ومسافات الفصل المناسبة فى أما .14

 بة وزارة الصحة  مع التأكيد على التهوية الكاملة

 تم التأكيد  اتخاذ كافة االجراءات األحترازية فى التعامل مع الطالب حفاظا على صحتهم  .15

 تم استعدادات الكلية للوقوف على حالة المدرجات ودورات المياة مع التأكيدعلى التعقيم الكامل للكلية. .16

 ياس حرارة كل المترددين على الكلية بجهاز كشف الحرارة عن بعد ، وعدم دخول أى شخص حرارته مرتفعه ق .17

 التأكيد على انتشار بوابات التعقيم الذاتية عند مدخل كل كلية إن امكن ، .18

 لصق العديد من التعليمات لوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد   .19

،والت .02
ً
 اكيد على االلتزام باالجراءات االحترازية، وتم التنبية على الجميع التحلى بالمسؤولية االجتماعية.تعقيم الكلية يوميا

تم التوعية بمخاطر فيروس كورونا وكيفية الوقاية من خالل وسائل التواصل االجتماعى وتوزيع ملصقات توعية باألماكن العامة  .01

 بالكلية 

 القرار :

.  
ً
 أحيط مجلس الكلية علما

 لس في حالة انعقاد دائم منذ بداية أزمة كورونا وحتى تاريخه.املج 

 .  بعد الظهر  والنصفالثانية هذا وقد انتهى االجتماع الساعة

 عميد الكلية                                                                                              

 
 

 محمد رفعت االمامأ.د/                                                                                            


