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 رسالة الكلية :

ليزا  و إقليميزا اسزتةادا  إلزى معزايير  زى سزوا العمزد محتقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترقى إلى مستوى التميزز واببزداف  زج م زاد ا دال والعلزوم ابةسزاةية 

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

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

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

 والمستمر .
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 رؤية الكلية :

لية إلى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية تتطل  الك

بأساتذتها  وتصد معتمدة تحتد مكاةة مرموقة بين ةظائرما

مستوى المةا سة محليأ و اقليمي ا من خالد  وخري يها إلى

برامج دراسية متميزة  ى مرحلتى الليساةس والدراسات 

 .  العليا تسهم  ى الرقى و التةمية المستدامة للم تم 

1202/2202 الجامعي للعام  عاشرلا الكلية مجلس  

افقربعاءال  يوم المنعقد  22/5/2022والممتد لجلسة 11/5/2022 المو

 بلشغل وظيفة عميد كلية اآلدا يح السادة األساتذة المتقدميناللجنة المختصة بترشوالمتضمن تشكيل 
********** 

عبدالحميد السيد عبدالحميد  نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا  برئاسة السيد الستاذ الدكتور/اجتمع مجلس الكلية   
 وبحضور كل من :الجلسة  والبحوث

 البيئة وتنمية املجتمع خدمة لشئون  الكلية وكيل                أبوالنضر السيد وفدى/ د0أ .1
 وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب   .د/ ابراهيم محمد مرجونةأ .2
 والرومانية اليونانية والدراسات اآلثار قسم مجلس رئيس                     قاسم نعبداملحس عبير/ د.أ .3
  العربية اللغة قسم مجلس رئيس                 بركات فؤاد ايمان/ د.أ .4
افيارئيس مجلس قسم    محمد عوض السمنى /دأ. .5  الجغر
 رئيس مجلس قسم التاريخ   أ.د/ فايزة محمد حسن ملوك .6
 القائم بعمل رئيس مجلس قسم اللغات الشرقية    فقىمحمد أحمد ال/د .7
 القائم بعمل رئيس مجلس االجتماع   د/ نها عبدالمقصود غالى .1
 القائم بعمل رئيس مجلس قسم الفلسفة   د/ عصام كمال المصري  .9

افيا  أ.د/ محمد عبدالقادر عبدالحميد .10  الستاذ بقسم الجغر
 لعربية الستاذ بقسم اللغة ا   أ.د/ عمر شحاته محمد .11
  االنجليزية اللغة بقسم الستاذ  الزوكة خميس محمد ميراندا/ د.أ .12
 الستاذ بقسم اآلثار والدراسات اليونانية والرومانية   أ.د/ حنان خميس الشافعى  .13
 الستاذ المتفرغ بقسم التاريخ   أ.د/ فايزة محمود صقر .14
 بيةالستاذ المساعد بقسم اللغة العر   د/ أسماء محمود شمس الدين .15
 اآلثار والدراسات اليونانية والرومانية بقسم المدرس   شيرويت مصطفى فضل/ د .16
 المدير التنفيذى لوحدة ضمان الجودة بالكلية   أبوعلى محمود محمد/ د.أ .17
  االلكترونية الخدمات وحدة مدير                 حميدة عطية أحمد/ د .11
  الكلية أمين                  لحوتي حلمى الوليد خالد/ السيد .19

 تم دعوة كل من :
 الستاذ المتفرغ بقسم التاريخ   أ.د/ على أحمد السيد .1

 : وتغيب
 الستاذ المتفرغ بقسم الفلسفة   أ.د/ ميالد زكى غالى .1
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 -أوال : موضوعات اإلحاطة و التصديق :
رحت في مجلس الجامعة،  .1

ً
 الموضوعات التى ط

 التصديق على محضر مجلس الكلية السابق . .2

 القرار :    

 تم التصديق .

 ثانيا:   موضوعات وحدة ضمان الجودة :
 التصديق على مجلس الوحدة السابق. أوال :

 التصديق علي املجلس السابق . تمالقرار: 

 القرار :    

 . أحيط مجلس
ً
 الكلية علما

 :ثاني
ً
 بخصوص التغيب المتكرر لألستاذة جيالن عرقوب عن حضور مجلس الوحدة . ا

افق املجلس على استبعاد أ. جيالن عرقوب من تشكيل مجلس إدارة وحدة ضمان الجودة .   القرار : و

 القرار :    

 .أحيط مجلس الكلي
ً
 ة علما

 

: 
ً
 جامعة دمنهور  –بخصوص مراجعة الئحة دورية اإلنسانيات كلية اآلداب  ثالثا

افق املجلس على اعتماد الالئحة المالية واإلدارية لدورية اإلنسانيات الخاصة بكلية اآلداب جامعة دمنهور ، ورفعها  القرار : و

محمد محمود /دارة الوحدة بالشكر إلى السيد الستاذ الدكتور ملجلس الكلية تمهيًدا لرفعها إلى الجامعة . وتوجه مجلس إ

 أبوعلى على املجهودات الصادقة والبناًءة للنهوض بالدورية والعمل على استيفاء شروط رفع درجة الدورية .    
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 ) تم رفع الالئحة علي إيميالت مجلس الكلية (

 القرار :    

. 
ً
 أحيط مجلس الكلية علما

: 
ً
 ليل االستبيانات المقترح د.عصام كمال المصرى بخصوص د رابعا

 القرار :

 طباعة دليل االستبيانات وإيداعه في ملفات وحدة ضمان الجودة من باب توثيق اإلنجازات . -1

 )  تم رفع الدليل  علي إيميالت مجلس الكلية (                     

 ر بقيادته للجنة االستبيانات .توجيه الشكر إلى د.عصام كمال المصرى لما قام به من جهد كبي  -2

تحديث تشكيل لجنة االستبيانات لمراجعة الدليل بما فيه من استبيانات، وإضافة السادة اآلتى أسماؤهم إلى تشكيل لجنة   -3
 اإلستبيانات وهم :

 د.إبراهيم مصطفى شعبان .

 د.محمد عبده بدر الدين .

 د. إسالم فوزى أنس

 أ.زينب حميدة عبدالعزيز 

     القرار :

. 
ً
 أحيط مجلس الكلية علما

: 
ً
 بخصوص تقرير رئيس القسم العلمى فى أداء عضو هيئة التدريس والهيئة المعاونة المقدم من د.عصام كمال المصري   خامسا

افق املجلس ورفع المر ملجلس الكلية     ، و توجيه الشكر إلى د.عصام كمال المصرى القرار : و

 ع اآللية علي إيميالت مجلس الكلية (تم رف)                    
 تقرير رئيس القسم السنوي عن عضو هيئة التدريس  .

 ) وحدة ضمان الجودة (
 
 
 

 ةائل وحدة ضمان ال ودة

 د عصام كماد المصري
 المدير التةفيذي لوحدة ضمان ال ودة

 أ.د محمد محمود أبو علج
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 تقرير رئيس القسم السنوي 

 استمارة تقويم رئيس القسم لداء عضو هيئة التدريس 

  اسـم عضو هيئة التدريس:
  التخصـص الدقيـق:

  تاريخ الحصول عليها:  :الدرجة العلمية الحالية
  القســــم:
  الكليــــة:

 
، وعلى المتقدم أن يضمن وثائق للبنود التي تتطلب 

ً
يقوم رئيس القسم المعني بملء استمارة تقويم أعضاء هيئة التدريس سنويا

 التوثيق والتي تم وضع عالمة )*( في آخرها.

 البند رقم البند املجال

الدرجات  التقدير
 التي تحصل

عليها 
 المتقدم

 
ً
  دائما

ً
 غالبا

أحيا
 
ً
 نا

 
ً
  نادرا

ً
 أبدا

4 3 2 1 0 

 االلتزام المنهي

1 

يراعي التقاليد والعراف والقيم 
الجامعية في سلوكه، وتصرفاته، 

وتعامله مع اآلخرين، ومظهره 
 العام.

     

 

2 
يلتزم بالقوانين واللوائح والنظم 

والقرارات الجامعية على كافة 
 ستويات.الم

     
 

3 

يؤدي المهام المناطة إليه على 
أحسن وجه )ينجز المهام التي 

يوكلها إليه رئيس القسم، وعميد 
الكلية، ورئيس الجامعة 

 
ً
والمسئولون اآلخرون، واضعا

 في 
ً
، متفانيا

ً
مصلحة العمل أوال

 أدائه، ...الخ(.
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 البند رقم البند املجال

الدرجات  التقدير
 التي تحصل

عليها 
 المتقدم

 
ً
  دائما

ً
 غالبا

أحيا
 
ً
 نا

 
ً
  نادرا

ً
 أبدا

4 3 2 1 0 

4 

يلتزم بالوقت والمواعيد في أداء 
ة والمهام واجباته الوظيفي

 المناطة إليه ...الخ.

 

     

 

5 

اقتراح  يتعامل بوعي مع المشاكل و
الحلول المناسبة لها )يتصرف 
بحكمة وموضوعية في المور 

والقضايا الطارئة، ويتخذ قراره 
 فيها بناء على مصلحة العمل(.

 

     

 

6 
يساهم في تطوير العمل الجامعي 

من خالل مبادراته القيمة 
اقتراحات  ه اإليجابية.*و

     
 

 التخطيط للتدريس

7 

 متكاملة لتدريس 
ً
يضع خططا

المقررات الدراسية وتقويمها 
افر لديه ملف خاص يتضمن  )يتو
توصيف المقررات التي يدرسها، 

وخطط تدريسها، والهداف 
المطلوب تحقيقها، والنظام 

المعتمد لتقويم الطالب فيها، 
 والمراجع الدراسية(.*

     

 

1 

زم بتطبيق الخطة الدراسية بما يلت
 يحقق الهداف المتوخاة منها.*

 

     

 

اته من فترة إلى أخرى  9       يطور مقرر
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 البند رقم البند املجال

الدرجات  التقدير
 التي تحصل

عليها 
 المتقدم

 
ً
  دائما

ً
 غالبا

أحيا
 
ً
 نا

 
ً
  نادرا

ً
 أبدا

4 3 2 1 0 
)مثال:تطوير وتدريس المقررات 

 اإللكترونية(*

 

التدريس والتواصل 
 الفعال

10 

يوظف طرائق التدريس املختلفة 
لتشمل املحاضرات، وحلقات 

النقاش، والندوات، والبحوث، 
ورش العمل، التعليم و 

 اإللكتروني.. الخ.*

 

 

     

 

11 

يعمل بروح الفريق ويتواصل 
بفاعلية مع اآلخرين )يتعامل مع 

زمالئه ورؤسائه بود واحترام، 
ويقدم مصلحة العمل على 

 مصالحه الخاصة(.

 

     

 

12 
يتميز بالتنظيم والقدرة على 

 توصيل الفكار بدقة ووضوح.
     

 

 13 تقويم الطالب
يسهل التعامل معه والوصول 

 إليه.
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الدرجات  التقدير
 التي تحصل

عليها 
 المتقدم

 
ً
  دائما

ً
 غالبا

أحيا
 
ً
 نا

 
ً
  نادرا

ً
 أبدا

4 3 2 1 0 

14 

ينوع إجراءات التقويم )يعتمد 
وسائل متعددة في تقويم تعلم 

الطالب مثل: االختبار، ومشاركات 
الطالب في الفعاليات التعليمية، 
والواجبات، والبحوث، وانجاز 

 المهام ...الخ(*

     

 

15 

يجيد بناء االختبارات وأدوات 
خرى )يتمكن من إعداد التقويم ال 

االختبارات بمختلف أشكالها، 
 وأدوات القياس الخرى(.*

     

 

 يجب توثيق هذه البنود بإرفاق وثائق تثبتها*

 املجموع الكلي: ________________________
 ______اعتماد رئيس القسـم: االسم: ________________________ التوقيع: _______

 سم الكاديمي ذكرها:مالحظات يرغب رئيس الق
...................................................................................................................................................... 

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

 ..................... التاريخ: ..........................توقيع رئيس القسم الكاديمي: ...........
 التاريخ: .......................... .............................  توقيع عميد الكلية : 

 القرار :    
. 
ً
 أحيط مجلس الكلية علما

 

 
ً
 . 2022: بخصوص تقرير الجودة قسم التاريخ عن شهر مايو  سادسا

  وتقديم الشكر لقسم التاريخ .القرار : أحي
ً
 ط املجلس علما

 القرار :    

. 
ً
 أحيط مجلس الكلية علما
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لية إلى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية تتطل  الك

بأساتذتها  وتصد معتمدة تحتد مكاةة مرموقة بين ةظائرما
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: 
ً
 2021/2022بخصوص استعداد وحدة ضمان الجودة المتحانات الفصل الدراس ي الثانى للعام الجامعى  سابعا

ترول المركزى ، وكذلك سوف يتم القرار : استعدت وحدة ضمان الجودة بطباعة النماذج المطلوبة وتسليمها إلى لجنة الكن

 تسليم مقر الوحدة إلى اللجنة لتتخذه مقًرا لعملها طوال فترة االمتحانات.

 القرار :    

. 
ً
 أحيط مجلس الكلية علما

   : 
ً
 بخصوص تشكيل لجنة من ذوى الخبرة إلدارة مؤتمرات الكلية  ثامنا

 القرار :  

افق املجلس ، ورفع المر إلى مجلس الكلية ل -1  تحديد عضو من كل قسم علي القل باإلضافة للهيئة المعاونة  . و

 عقد دورة عن تنظيم المؤتمرات مجانية بإفادة عن كيفية تنظيم المؤتمرات يقوم بالتدريب عليها اد. محمد أبوعلي .  -2

 هر .طرح عنوان للمؤتمر القادم وتحديد فريق علمي إلعداد املحاور وتقديمها إلي مجلس الكلية في غضون ش -3

 القرار :    

. 
ً
 أحيط مجلس الكلية علما

: 
ً
بخصوص  الخطاب المرفوع من اد. محمد أبوعلي مدير دورية اإلنسانيات ملجلس إدارة الجودة و المشتمل علي فكرة مطبقة   تاسعا

ؤلف وليس كمحكم في الكليات العملية وبعض الكليات النظرية تخص نشر أبحاث طالب الدراسات العليا  وتدوين اسم المشرف كم

 لهذه البحاث ، ورفعها ملحكم خارجى  .

افقــة علــي  تعــديل الصــفحة الولــى فــي البحــاث المرفوعــة مــن طــالب الدراســات  نــص المقتــرح : أرجــو مــن ســيادتكم المو

المتطلـب  العليا وكتابه اسـم المشـرف مؤلفـا مشـاركا للمسـتلة المـمخوذة مـن رسـالة الماجسـتير والـدكتوراه للطالـب ،  والتـي تعـد

 الرئيس لتشكيل لجنة الحكم والمناقشة، وذلك لألسباب اآلتية :

يــتم رفــع البحــث علــي بنــك المعرفــة المصــري والخانــات املحــددة ال يوجــد فيهــا مــا يخــص لجنــة اإلشــراف ولكــن كــل الخانــات  -1

 تخص المؤلفين .

فـي البحـث المنشـور كمسـتلة مـن رسـالة الحق الدبي للمشرف بصفته صاحب الفكرة والمتابع والميسر والمنفذ غير ظاهر  -2

 علمية .

ال يتقاضــ ي المشــرف أيــة ماديــات عــن تحكــيم البحــث المشــرف عليــه ، ومــن ثــم فــال حقــوق ماديــة أو أدبيــة ، ومثــل هــذه المــر  -3

 تجعل البعض يستهين بمثل هذه البحاث .

الب بالنشـر مـن السـادة المشـرفين علـي بمراجعة أبحاث طالب الدراسات العليا و على الرغم من وجود تقارير صـالحية للطـ  -4

هــذه البحــاث  إال أن كثيــرا مـــن البحــاث الموجــودة والموجـــود عنهــا تقــارير صــالحية تفتقـــر إلــى كثيــر مـــن القواعــد العلميــة فـــي 
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كتابـه البحـث العلمـي ب فبعضـها ال توجـد فيــه مقدمـة أو والـبعض ال يوجـد بـه تمهيــد ،  والـبعض ال يوجـد فيـه قائمـة مصــادر 

جــع فضــال عــن طريقــة التوثيــق التــي غلــب عليهــا عــدم المنءجيــة ، وكلــرة الخطــاء اللغويــة التــي ال تليــق بنشــر البحــث علــى ومرا

 -قياًســـا علـــى مـــا يحـــدث فـــي الكليـــات العمليـــة وبعـــض الكليـــات النظريــــة  -شـــبكه االنترنـــت ،  ومـــن ثـــم فـــمقترح علـــي ســـيادتكم  

ا في الب
ً
ا مشارك

ً
 حث المنشور ب لن ذلك يضمن أموًرا كثيرة منها.ضرورة تضمين اسم المشرف مؤلف

خوف المشرفين على أسمائهم مـن أن ينسـب إليهـا الـنقص أو العيـب فـي هـذه البحـاث ، ومـن ثـم سـيبذلون قصـاري  جهـدهم  -أ

فـي تعـديل ومراجعــة هـذه البحــاث ب لتليـق بالنشــر علـى موقــع بنـك المعرفـة المصــري ،  وهـذا الــدور الـذي ســيقومون بـه مــن 

 عة وتعديل ،  وتطوير يساوي ما قام به الطالب من جهد ويزيد  . مراج

كتابــة  أســماء الســاتذة مشــاركين فــي التــمليف لــيس هــذا إال مــن بــاب إثبــات الحــق لصــاحبه فالمشــرف فــي أغلــب الحيــان هــو  -ب

ــا ســـيكتبه الباحـــث  ــا ، والمراجـــع لمــ ــا والمعـــين بالمصـــادر والمراجــــع علـــي إكمالهـ ، والمضــــيف صـــاحب الفكـــرة واملخطـــط لهــ

والمعـــــدل والمطـــــور لفكـــــار الباحـــــث ، والمســـــؤول الول عـــــن كـــــل جوانـــــب الرســـــالة ب  ولـــــذلك فـــــإن كتابـــــة اســـــمه شـــــريكا فـــــي 

التـــمليف  ســـيعطي الرســـالة  ثقـــال علميـــا وصـــقال فكريـــا ومنءجيـــا ، وســـيترتب علـــي ذلـــك ارتقـــاء مســـتوي  البحـــاث المنشــــورة 

 للطالب كمستلة من رسائلهم العلمية .

لـــي للمجلــــة . فــــإن هــــذا المــــر المعمـــول بــــه فــــي كــــل الكليــــات وكـــذلك   -ت  عــــن الثقــــل العلمـــي الــــذي يعطــــي زخــــم واهتمــــام ورو
ً
فضــــال

 العلمية في الداخل والخارج . ومطبق في بعض الكليات النظرية وهو كتابه اسم المشرف كمؤلف مشارك للباحث . 

 القرار :    

 شكر اد. محمد أبوعلي علي المقترح . -1

افق املجل  -2 س على ضرورة إضافة اسم المشرف العلمى على أبحاث طالب الماجستير والدكتوراه إلجازة اتخاذ إجراءات و

 للمعايير العلمية . 
ً
 نشرها ، وتطبيقا

 رفع المر إلي لجنة الدراسات العليا ثم إلي مجلس الكلية التخاذ مايرونه مناسًبا . -3

 القرار :    

افق مجلس الكلية.  و

 

 : االقتر 
ً
اح المقدم من د. إبراهيم شعبان على إقامة حفل سنوى لتكريم الموارد البشرية المتميزة فى الكلية على عاشرا

 المستويين الكاديمى واإلدارى وفق معايير يتم تحديدها  
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 رسالة الكلية :

ليزا  و إقليميزا اسزتةادا  إلزى معزايير  زى سزوا العمزد محتقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترقى إلى مستوى التميزز واببزداف  زج م زاد ا دال والعلزوم ابةسزاةية 

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

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

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

 والمستمر .
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 رؤية الكلية :

لية إلى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية تتطل  الك

بأساتذتها  وتصد معتمدة تحتد مكاةة مرموقة بين ةظائرما

مستوى المةا سة محليأ و اقليمي ا من خالد  وخري يها إلى

برامج دراسية متميزة  ى مرحلتى الليساةس والدراسات 

 .  العليا تسهم  ى الرقى و التةمية المستدامة للم تم 

 الجلسة القادمة  
ً
افق املجلس على أن يرفع سيادته المقترح مكتمال  القرار : و

 القرار :    

 
ً
 . أحيط مجلس الكلية علما

 

 

:   موضوعات  وحدة تكنولوجيا المعلومات 
ً
 : ITثالثا

 

ــام العمـــــل بوحــــدة النتـــــائ  اآلليـــــة 2021/2022االســــتعدادات الجاريـــــة المتحانــــات الفصـــــل الدراســــ ي الثـــــاني للعـــــام الحــــالي  ـــة نظــ م  وخاصــ

 والذي  سيكون على النحو اآلتي :

ت وأرقــــام جلــــوس الطــــالب وأمــــاكن وتوزيعــــات لجــــان االمتحانــــات تقــــوم وحــــدة تكنولوجيــــا المعلومــــات بإرســــال جــــداول االمتحانــــا -1

 و)شيتات اإلكسل( الخاصة برصد نتائ  الطالب آليالكل المواد على اإليميالت الرسمية للسادة أعضاء هيئة التدريس.

لخاصــة برصـــد يقــوم كــل كنتـــرول بمعرفــة الطــالب الـــذين علــيهم المــادة أو الـــذين علــيهم مــواد تخلـــف مــن خالل)شــيتات اإلكســـل( ا-2

نتــائ  الطــالب وقــد تــم إرســال نلــخة ورقيــة لشــؤون الطــالب لتســليمها إلــى رئــيس الكنتــرول ، وال يــتم االعتمــاد هنــا علــى شــيتات أرقــام 

 الجلوس.

حة إلكترونيا من وحدة القيـاس والتقـويم إلكترونيـا لرصـدها فـورا علـى نظـام الرصـد اآللـي -3 صحَّ يتم استقبال نتائ  االمتحانات المو

 ( .MISى)عل

رسـل -4 فيما يتعلق بالمواد التي بها امتحانات شفوية يقوم الكنترول برصد درجات الشفوي في شـيت اإلكسـل الخـاص بالمـادة والمو

 (.Control Centerعلى اإليميل الرسمي لرئيس الكنترول وإرساله على اإليميل المركزي)

رسـل -مقاليةفيما يتعلق بالمواد التي بها امتحانات  -يقوم الكنترول-5 برصد درجات الطالب فـي شـيت اإلكسـل الخـاص بالمـادة والمو

 (.Control Centerعلى اإليميل الرسمي لرئيس الكنترول وإرساله على اإليميل المركزي)

الرجـاء ال تعتمد الئحة  كلية اآلداب وال نظام الرصد اآللي بها النصف درجة أو الربع درجـة فيمـا يتعلـق برصـد درجـات المـواد لـذا ف -6

 مراعاة ذلك عند توزيع الدرجات على السئلة . 

 ( بـرفع النتـائ  عـلى كـنتروالت الـرصد اآللي وإتـمـام العــمليات الـفـنـية الـخـاصة MISتقوم وحدة)-7

 بالنتائ .
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لية إلى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية تتطل  الك

بأساتذتها  وتصد معتمدة تحتد مكاةة مرموقة بين ةظائرما

مستوى المةا سة محليأ و اقليمي ا من خالد  وخري يها إلى

برامج دراسية متميزة  ى مرحلتى الليساةس والدراسات 

 .  العليا تسهم  ى الرقى و التةمية المستدامة للم تم 

ــلة-1 ــ ــــخة  المرســ ــــضاها ها بالنلــ ــا ومـــ ــ ـــــص لمـراجعـتـهـــ ــترول املخـتــ ــ ــليمها للكـنـــ ــ ـــة وتســ ـــة النهائيـــ ـــة النتيجـــ إليــــــه مــــــن وحــــــدة القيــــــاس  طباعـــ

 والتقويم أو على كراسات اإلجابة للمواد التي بها امتحانات مقالية وأيضا فيما يتعلق بدرجات االمتحانات الشفوية.

بعـد قيــام كنتــرول الفرقــة الدراســية بمراجعــة الــدرجات الخاصــة بكونترولــه درجــة درجــة والتمكــد مــن يــحتها يقــوم بالـتـــوقيع عـــلي -9

 ة به إقـرارا بصحـتها ، فالكـنتـرول هـو المسئول الول والخير عن يحة النتائ  ثم يقوم بتسليمها إلى إدارة الكلية.النتيجة الخاص

 القرار :    

. 
ً
 أحيط مجلس الكلية علما

 

الطالب مــن علــى أفــاد أ/ حســن أنــور أبــو اليزيــد بمنــه قــد تــم طباعــة أرقــام الجلــوس الخاصــة بــ( :MISثانيا:بشــمن نظــم المعلومــات اإلداريــة)

( وتســليمها إلــى الســيد الســتاذ الــدكتور إبــراهيم مرجونــة وكيــل الكليــة لشــؤون التعلــيم والطــالب تمهيــدا للصــقها علــى مقاعــد MISنظــام )

( الســتقبال درجــات ونتــائ  الطــالب للفصــل الدراســ ي MISالطــالب فــي خــالل االمتحانــات ، كمــا أفــاد بمنــه قــد تــم   هيئــة نظــام الرصــد اآللــي)

 م، وستتم عمليات الرصد مباشرة مع بدء االمتحانات.2021/2022اني الث

 القرار :    

. 
ً
 أحيط مجلس الكلية علما

 

ـــبكات  :  ــيانة والشــ ــ ــا : بشـــــمن الصـ ـــاد أ/ثالثـــ ـــتخدمة فـــــي فعاليـــــات أفــ ــــدات المســ ــــزة والمعـ ــيانة الجهـ ــى صـــ ــ ــــرص علـ ــــد حـ ـــه قـ ــــرقص بمنــ مايكـــــل مـ

ــ ــاني القــ وحتــــى  5/ 10رآن الكــــريم، دراســـات منءجية(والــــذي أقــــيم علــــى مــــدار ثالثــــة أيــــام مــــن وجلســـات المــــؤتمر الــــدولي الرابــــع )ترجمــــة معــ

م بمقر الكلية، كما قام بإصـالح العطـال الطارئـة التـي حـدثت ، وكـان متابعـا لألمـر علـى مـدار السـاعة ، وقـد قـدم لـه د/ أحمـد 12/5/2022

 عطية الشكر على ما قام به.

 القرار :    

. 
ً
 أحيط مجلس الكلية علما

 

أ قـدم المـدير التنفيـذي د/ أحمـد عطيـة الشـكر لألسـتاذ كيـرلس سـامي علـى مـا قدمـه مـن دعـم  فـي أثنـاء رابعا: بشـمن البوابـة اإللكترونيـة :

وحتـــــى  5/ 10المؤتمر الـــــدولي الرابـــــع )ترجمـــــة معـــــاني القـــــرآن الكـــــريم، دراســـــات منءجيـــــة( والـــــذي أقـــــيم علـــــى مـــــدار ثالثـــــة أيـــــام مـــــن انعقـــــاد

ابــط لــدخول البــاحثين مــن خــارج م بمقــر 12/5/2022 الكليــة، حيــث قــام بنشــر كــل مــا يتعلــق بــالمؤتمر منــذ أن كــان فكــرة مــرورا بإنشــاء رو

 مصر للمشاركة في المؤتمر وانتهاء بنشر الجلسة الختامية للمؤتمر والتوصيات.
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 رؤية الكلية :

لية إلى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية تتطل  الك
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برامج دراسية متميزة  ى مرحلتى الليساةس والدراسات 

 .  العليا تسهم  ى الرقى و التةمية المستدامة للم تم 

 باآلتي : Portalفاد أ/ كيرلس سامي  مسئول وحدة =وقد أ

مايو  12الى 10رجمة معانى القرآن الكريم )دراسات منءجية((والذى اقيم خالل الفترة من ت)المؤتمر الدولى الرابع للكلية = -أ

2022 

تجهيز الصفحة الرسمية للمؤتمر على الموقع الرسمى للكلية والتى تحتوى على كل ما يخص المؤتمر من ديباجة المؤتمر ، -

المواعيد والمراسالت ورسوم االشتراك ووسائل محاور المؤتمر ،أهداف المؤتمر ، شروط المشاركة وتقديم البحوث ، 

 االتصال ، والتلجيل اإللكترونى للمشاركة فى المؤتمر. 

 تفريغ بيانات المشاركين فى المؤتمر وارسالها الى القائمين على المؤتمر  -

سليمها الى القائمين على استقبال جميع البحوث المشاركة فى المؤتمر وعمل داونلود لها من على  االيميل الرسمى للمؤتمر وت-

 بحث . 100المؤتمر والتى تعدت 

التغطية اإلعالمية للمؤتمر قبل المؤتمر وخالل انعقاد المؤتمر على مدار الثالثة اليام وذلك من خالل الموقع الرسمى   -

 للكلية.

 تنظيم جلسات المؤتمر االون الين للمشاركين من الخارج.   -

 دورية اإلنسانيات -ب

ابط فرعية  تحتوى على نشمة الدورية  تم تصميم- الصفحة الخاصة بدورية اإلنسانيات على الموقع الرسمى للكلية وتزويدها برو

والهيكل التنظيمى وهيئة محكمى الدورية وهيئة التحرير ورؤية ورسالة الدورية وضوابط واخالقيات النشر فى الدورية واهداف 

وبيانات االتصال بالدورية ورسوم النشر   1991االعداد الولى للدورية منذ ونطاق النشر وارشيف يحتوى على عن عناوين 

بالدورية وغيرها مما يخص الدورية ،وكذلك عمل ربط  العداد الدورية المنشورة على بنك المعرفة المصرى بالموقع الرسمى 

 للكلية .

فصل الدراس ي الثانى للعام الجامعى تم االعالن عن جدول محاضرات حقوق االنسان وجدول االمتحانات الشفهية لل -ت

 من خالل الموقع الرسمى للكلية .2021/2022

 تم االعالن فتح باب المشاركة في الملتقى الّدولي الحسين بوزّيان للمسرح من خالل الموقع الرسمى للكلية  -ث

 نشر بعض املحاضرات للسادة أعضاء هيئة التدريس الذين قاموا بارسال املحاضرات للوحدة -ج
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لقدرات العلمية و البحثية ألساتذتها ال ودة التعليمية و البحثية ، و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التكةولو ية ، و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و ا

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

ج ذاتحززد مالزكالت  ، و بةززاخ الالخصززية المصززرية و تةميزة قززيم اوةتمززاخ و المززواطةين مزن خززالد إ ززراخات تتسززم باوسزتقاللية و التعززاون و التقززويم الزز جالمسزاممة  زز،و
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لية إلى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية تتطل  الك

بأساتذتها  وتصد معتمدة تحتد مكاةة مرموقة بين ةظائرما

مستوى المةا سة محليأ و اقليمي ا من خالد  وخري يها إلى

برامج دراسية متميزة  ى مرحلتى الليساةس والدراسات 

 .  العليا تسهم  ى الرقى و التةمية المستدامة للم تم 

 -التصوير  -الرسم -االخراج  -التمثيل -التمليف  - الشعر-باب التقدم للطالب الموهوبين والمبدعين فى مجاالت )الغناء فتح  -ح

 .االعمال اليدوية ...( الكترونيا من خالل الموقع الرسمى للكلية

قع الرسمى للكلية وذلك من خالل المو 2021/2022تم االعالن عن جدول امتحانات الفصل الدراس ي الثانى للعام الجامعى  -خ

 بعد اعتمادة من السيد االستاذ الدكتور عميد الكلية.

استمرار تقديم الدعم الفنى لجميع الطالب فيمـا يخـص مشـاكل اإليميـل الجـامعى علـى مـدار السـاعة وذلـك مـن خـالل الصـفحة  -د

 الرسمية للكلية واستمر ارعمل ايميالت لطالب الدراسات العليا بالكلية

خص شغل الكنتروالت من جدول االمتحانات وارقام الجلوس وشيتات الرصد وتوزيعات الطالب على لجان ارسال كل ماي -ذ

االمتحانات على االيميالت الرسمية للسادة أعضاء هيئة التدريس وذلك استعداد المتحانات الفصل الدراس ي الثانى 

2021/2022 

الين وذلك لجميع اجتماعات اللجان ومجالس القسام  استمرار الوحدة فى تنظيم كافة االجتماعات وورش العمل اون  -ر

 ومجلس الكلية ووحدة ضمان الجودة  .

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

 عـبر اإليمـيالت الكاديـمية للـسادة أعـضاء هـيئة-بـإرسالفي خالل شهـرمايو قـامـت الـوحدة  -

  ما يلي : -التدريس

 محضر مجلس الكلية . -أ

 م.2022دعوة مجلس الكلية ، وجدول العمال لشهر أبريل -ب

 دعوات مجالس القسام لبعض القسام العلمية بالكليةومحاضر اللجان. -ج

 االستدعاءات الخاصة بمكتب تحقيقات السادة أعضاء هيئة التدريس. -د

 على البريداإللكتروني.جميع الخبار التي تنشر على الموقع الرسمي ترسل نلخة منها  -ه

زيـــارة ، كمــا بلــغ عـــدد القــراءات لموقـــع  ألــف   وتســعمائة وثالثـــون  ســـتة ماليــين ســجل الموقــع الرســـمي للكليــة حتـــى اليــوم مــا يزيـــد عــن -

 ع.قراءة للموضوعات المنشورة على الموق مليون وتسعمائةوستة وستين ألف الكلية ما يزيد عن

 القرار :   

 
ً
 .أحيط مجلس الكلية علما
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 : موضوعات شئون هيئة التدريس  :
ً
 رابعا

 

 

افقة مجلس القسم  بجلسته في كتاب  .1 على الطلب   9/5/2022السيدة أ.د/ فايزة ملوك رئيس مجلس قسم التاريخ بشمن مو

افقة  الزوجة  والتى تدرس الدكتوراه  المقدم من  السيد الدكتور/ أحمد عبدالقوى شعير  للحصول على أجازة بدون مرتب لمر

 من   بجامعة كونستانس
ً
 ولمدة عام قابلة للتجديد . 1/6/2022بملمانيا وذلك اعتبارا

 القرار :    

افق مجلس الكلية .  و

 

افقة مجلس القسم بجلسته  في  .2 علـــــــــــــــــى  1/5/2022كتاب السيدة أ.د/ ايمان بركات رئيس مجلس قسم اللغة العربية   بشمن مو

العشماوى المدرس بالقسم  للعمل بجامعة االمام عبدالرحمن بن فيصل ) الدمام  تجديد اعارة السيد الدكتور/ سامح مصطفى

 من 
ً
 ( بالمملكة العربية السعودية و ذلك اعتبارا

ً
 ) العام العاشر (. 15/9/2023وحتى  16/9/2022سابقا

 القرار :    

افق مجلس الكلية .  و

 

افقة مجلس القسم بجلسته في  كتاب السيد الدكتور/ محمد الفقى  قائم بعمل رئيس مجلس قسم .3 اللغات الشرقية بشمن مو

ة كفر على تلجيل الستاذة / آالء عبدالدايم الدقن  ) المعيدة بشعبة اللغة العبرية ( بالكلية  بكلية اآلداب جامعــــــــــــــــــــــــ 5/5/2022

 الشيخ  وذلك لعدم وجود دراسات عليا في  الكلية على أن يكون الدكتور/ م
ً
حمد أحمد الفقى  أستاذ اللغة العبرية  المساعد ممثال

 فى اإلشراف .

 القرار :    

افق مجلس الكلية .  و
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افقة مجلس القسم بجلسته في  .4 كتاب السيد الدكتور/ محمد الفقى  قائم بعمل رئيس مجلس قسم اللغات الشرقية بشمن مو
بشعبة اللغة الفارسية( بالكلية  بكلية اآلداب جامعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة كفر  على تلجيل الستاذة / أية رمضان رزق  ) المعيدة 5/5/2022

الشيخ  وذلك لعدم وجود دراسات عليا في  الكلية على أن يكون الدكتور/ أمنية محمد ابراهيم عيس ى   أستاذ اللغة الفارسية  
 فى اإلشراف 

ً
 .المساعد ممثال

 القرار :    
افق مجلس الكلية .  و

 
 
 19/3/2022كتاب الستاذ / أحمد عبدالغنى الهلى  أمين عام الجامعة  بشمن احاطة املجلس العلى للجامعات بجلسته في  .5

والمتضمن ترشيد االنفاق الحكومى وخاصة من العمالت الجنبيه  3/3/2022( بتاريخ 113بقرارات مجلس الوزراء بجلسته رقم )
. 

 القرار :    
.
ً
 أحيط مجلس الكلية علما

 
 

 
ً
 :  التعليم والطالب: موضوعات شئون  خامسا



    

                                                                                                                                              
       Damanhur university                                                                          جامعة دمنهور                                               
          Faculty of Artكلية اآلداب                                                                                                                                
                                                        

 

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

 رسالة الكلية :

ليزا  و إقليميزا اسزتةادا  إلزى معزايير  زى سزوا العمزد محتقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترقى إلى مستوى التميزز واببزداف  زج م زاد ا دال والعلزوم ابةسزاةية 

لقدرات العلمية و البحثية ألساتذتها ال ودة التعليمية و البحثية ، و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التكةولو ية ، و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و ا
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 .  العليا تسهم  ى الرقى و التةمية المستدامة للم تم 

 . 2021/2022محضر اجتماع الخاص  بالتجهيز لالمتحانات الفصل الدراس ى الثانى للعام الجامعى  .1

 القرار :    

.
ً
 أحيط مجلس الكلية علما

 

 فــي كتـاب الســيد أ.د/ محمـد الســمن .2
ً
افيــا باحاطـة مجلــس القســم علمـا بــاجراء بعـض التعــديالت علــى  1/5/2022ى   رئــيس مجلـس قســم الجغر

 الالئحة الداخلية لبرنام  الليسانس المنهى ) المساحة والخرائط( بنمط التعليم المدم  .

 القرار :    

 ورفع المر للسيد أ.د/رئيس الجامعة .
ً
 أحيط مجلس الكلية علما

 

 :  التعليم والطالبشئون لجنة  موضوعات 

: التصديق على موضوعات الجلسة الساب
ً
 ق.أوال

 القرار :    

.
ً
 أحيط مجلس الكلية علما

 .القياس والتقويم -MIS -ودة : موضوعات وحدات: الجثانًيا

 موضوعات الجودة: يرفع املحضر ملجلس الكلية.

 : يرفع املحضر ملجلس الكلية.MISموضوعات وحدة 

 م:2021/2022موضوعات وحدة القياس والتقويم: إرشادات وتعليمات وحدة القياس والتقويم للفصل الدراس ي الثاني للعام الجامعي .1

 به من أعضاء الوحدةتقسيم العمل واإلنتظام . .1.2

 حصر بيان بمواد الشفوى تسهيال لعملية التصحيح واستخراج النتائ    .1.3

 عدم  تسلم أى مادة بدون نموذج اإلجابة + كافة البيانات كاملة على النموذج + تسليم ورقة السئلة مجاب عنها  . .1.4

 عمل تقرير أسبوعى من كل عضو عما تم تصحيحه وعن الصعوبات أثناء العمل  .1.5

الغ السادة رؤساء الكنتروالت التمكد من نموذج االجابه بمنه من نفس اوراق الكنترول وذلك لعدم وجود مشاكل الكترونية مع أجهزة اب .1.6
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 رؤية الكلية :

لية إلى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية تتطل  الك

بأساتذتها  وتصد معتمدة تحتد مكاةة مرموقة بين ةظائرما

مستوى المةا سة محليأ و اقليمي ا من خالد  وخري يها إلى

برامج دراسية متميزة  ى مرحلتى الليساةس والدراسات 

 .  العليا تسهم  ى الرقى و التةمية المستدامة للم تم 

 التصحيح + تظليل جميع االسئلة + توزيع الدرجات مع مراعاة المواد التى بها شفوى .

 واحده فقط والتظليل النهائى بالقلم الحبر .التنبيه من السادة رؤساء الكنتروالت على الطالب بتظليل اجابة  .1.7

 التنبيه على السادة رؤساء عدم وجود أكلر من نموذج اجابه للمادة الواحدة  .1.1

 تسلم ورقة السئلة مجاب عنها برفقة نموذج االجابة موقعين من استاذ المادة . .1.9

 توزيع درجات السئلة على نموذج اإلجابة . .1.10

 م واالنتساب مع مراعاة درجة كل سؤال وذلك  للمواد التى بها شفوى .تساوى عدد السئلة لطالب االنتظا .1.11

 ترتيب أوراق االجابة بمرقام الجلوس . .1.12

 وضع إستمارات الغياب بترتيبها مع ورق االجابة الخاص بالمادة . .1.13

 الترتيب للمادة كاآلتى عند تسليمها للوحدة ) االنتظام ثم االنتساب ثم التخلفات( .1.14

 نة علًما.القرار: أحيطت اللج 

.القرار :    
ً
 أحيط مجلس الكلية علما

ا: فيما يخص االمتحانات التحريرية:
ً
 ثالث

قـــــــــرر ب قضـــــــــايا مجتمعيـــــــــةب للفرقـــــــــة الرابعـــــــــة فقـــــــــط بامتحانـــــــــات الفصـــــــــل الدراســـــــــ ي الثـــــــــاني للعـــــــــام الجـــــــــامعي  .2 الموضـــــــــوع: عقـــــــــد امتحـــــــــان مو

 م.2021/2022

افقت اللجنة.  القرار: و

 القرار :    

افق مجلس الكلية   للفرقة الرابعة فقط .وكذا مادة اللغة العربية للفرقة الرابعة و

 

افيـــا بجلســـته المنعقـــدة بتـــاريخ  .3 افقـــة علـــى 1/5/2022الموضــوع: كتـــاب قســـم الجغر طلـــب الســـيد الـــدكتور/ إبـــراهيم مصـــطفى م بشــمن المو

 يكون مقالًيا.شعبان المدرس بالقسم بشمن تحديد طبيعة امتحان مقرر التخطيط السكاني للفرقة الثالثة أن 

افقـــت اللجنـــة علـــى أال يتجـــاوز نســـبة المقـــررات املحـــددة )  مقـــررات( للقســـم كلـــه بفرقـــه الربعـــة، علـــى ان تكـــون بقيـــة االمتحانـــات  3القـــرار: و
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 رسالة الكلية :

ليزا  و إقليميزا اسزتةادا  إلزى معزايير  زى سزوا العمزد محتقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترقى إلى مستوى التميزز واببزداف  زج م زاد ا دال والعلزوم ابةسزاةية 

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

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

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

 والمستمر .
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 رؤية الكلية :

لية إلى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية تتطل  الك

بأساتذتها  وتصد معتمدة تحتد مكاةة مرموقة بين ةظائرما

مستوى المةا سة محليأ و اقليمي ا من خالد  وخري يها إلى

برامج دراسية متميزة  ى مرحلتى الليساةس والدراسات 

 .  العليا تسهم  ى الرقى و التةمية المستدامة للم تم 

 .%100إليكترونية 

 القرار :    

.
ً
 أحيط مجلس الكلية علما

 

افيـــــا بجلســـــته المنعقـــــدة بتـــــاريخ  .4 ــــم1/5/2022الموضـــــوع: كتـــــاب قســـــم الجغر ـــة م بشـ افقــ ــى ن المو طلـــــب الســـــيدة الـــــدكتور/ شـــــهيناز محمـــــد علـــ

 الجمال المدرس بالقسم بشمن تحديد طبيعة امتحان مقررات االنتساب للفرق الربع أن تكون مقالية.

افقـــت اللجنـــة علـــى أال يتجـــاوز نســـبة المقـــررات املحـــددة )  نـــات مقـــررات( للقســـم كلـــه بفرقـــه الربعـــة، علـــى ان تكـــون بقيـــة االمتحا 3القـــرار: و

 .%100إليكترونية 

 القرار :    

.
ً
 أحيط مجلس الكلية علما

 

افيا بجلسته المنعقدة بتاريخ  .5 أ.د. إبـراهيم محمـد علـي مرجونـة وكيـل الكليـة م بشمن مناقشة خطـاب  1/5/2022الموضوع: كتاب قسم الجغر

مــن المتعــارف عليــه أن ، و االختبــارات االلكترونيــةلشــؤون التعلــيم والطــالب بشــمن التمكيــد علــى عــدم وجــود أســئلة مقاليــة ملحقــة أو جــزء مــن 

مجلـــس الجامعـــة يتـــرك املجـــال للمجـــالس العلميـــة املختصـــة فـــي مناقشـــة الموضـــوعات الكاديميـــة البحتـــة، ووفـــق طبيعـــة هـــذا القســـم العلمـــي، 

اته التي يغلب عليها تعلم مهارات تتعلق برسم الخرائط والشكال البيانية وغيرهـا، ي تطلـب هـذا إلـى عمـل اختبـارات تقـيس وطبيعة معظم مقرر

 هذه المهارات، ومن ثم يتطلب هذا إلى وضع سؤال مقالي جنًبا إلى جنب مع السئلة الخرى )اختيار من متعدد، ويح أو خطم(.

ــى القـــرار: أحيطـــت اللجنـــة علًمـــا، وعليـــه اقـــرت اللجنـــة أنـــه ال يوجـــد تـــدخل فـــي شـــمن القســـام العلميـــة املختصـــة ونســـعى جاهـــدين بحـــرص  علـ

 تنفيذ سياسات الدولة والتطوير، ونلتزم بما ورد من قرارت في هذا الشمن .

 القرار :    

.
ً
 أحيط مجلس الكلية علما

 

افـق علـى الطلـب المقـدم مـن أ.د/ عبـد المـنعم مجاهـد، أ.م.د/  م بشـمن9/5/2022الموضوع: كتاب قسم التاريخ بجلسته المنعقدة بتـاريخ  .6 و

بخصـــــوص نســـــبة المقـــــررات التـــــي ســـــتعقد بهـــــا امتحانـــــات مقاليـــــة، علـــــى أن تكـــــون فـــــي المـــــواد اآلتيـــــة: مـــــادة  مرفـــــت فـــــراج، ود/ كـــــارم القاضـــــ ي

النصــوص التاريخيــة للفرقــة الولــى، منــاال ومصــادر البحــث فــي التــاريخ القــديم للفرقــة الولــى، تــاريخ العالقــات بــين مصــر الفرعونيــة والعـــالم 

مــن المقــررات علــى مســتوى  %10الــذي اعتمــده مجلـس الكليــة والجامعــة فيمــا يتعلــق بنسـبة الخـارجي للفرقــة الثالثــة، وذلــك فـي ضــوء القــرار 

 الفرق الربع بالقسم.
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 رسالة الكلية :

ليزا  و إقليميزا اسزتةادا  إلزى معزايير  زى سزوا العمزد محتقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترقى إلى مستوى التميزز واببزداف  زج م زاد ا دال والعلزوم ابةسزاةية 

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

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

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

 والمستمر .
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 رؤية الكلية :

لية إلى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية تتطل  الك

بأساتذتها  وتصد معتمدة تحتد مكاةة مرموقة بين ةظائرما

مستوى المةا سة محليأ و اقليمي ا من خالد  وخري يها إلى

برامج دراسية متميزة  ى مرحلتى الليساةس والدراسات 

 .  العليا تسهم  ى الرقى و التةمية المستدامة للم تم 

افقت اللجنة، ونحيط سيادتكم علًما بمن نموذج اإلجابة اإلليكتروني ال يوجد به مكان للسؤال المقالي.  القرار: و

 القرار :    

.
ً
 أحيط مجلس الكلية علما

 

ترشيح السيدة الستاذ  م بشمن1/5/2022س قسم اآلثار والدراسات اليونانية والرومانية بجلسته المنعقدة بتاريخ كتاب مجلالموضوع:  .7

 الدكتورة/ سماح الصاوي نائًبا رئيس عام كونتروالت القسم.

افقت اللجنة.  القرار: و

 القرار :    

.
ً
 أحيط مجلس الكلية علما

 

م بشمن تعديل تشكيل كونترول الفرقة الثالثة بقسم اآلثارب 11/5/2022لمنعقدة بتاريخ الموضوع: كتاب مجلس قسم اآلثار بجلسته ا .1

 من د/ عبد الباسط رياض.
ً

 ليتولى أ.م.د/ أحمد سعيد عثمان، رئاسة الكونترول بدال

افقت اللجنة.  القرار: و

 القرار :    

افق مجلس الكلية .  و

 

 :م2021/2022دراس ي الثاني للعام الجامعي التعليمات الخاصة باالمتحانات للفصل الالموضوع:  .9

 على كل كونترول إلزام الطالب  بالجلوس في مكانه وفق ترتيب أرقام الجلوس من خالل الكشف الموجود معه ورقم الطالب على المقعد. .9.3

 ال يتم إخراج الطالب من اللجنة أو عمل محضر غش إال في حضور رئيس الكونترول. .9.4

 مستقلة خاصة بطالب الدم ، والطالب ذوي االحتياجات الخاصة، والطالب نزالء اللجون.التمكيد على عقد امتحانات  .9.5

على الجميع االلتزام بما ورد من قرارات التعليمات بشمن االمتحانات االليكترونية وتماشًيا مع سياسة واتجاه الدولة واملجلس العلى  .9.6

 كتروني.للجامعات والجامعة نحو الرقمنة وعقد االمتحانات بشكل إلي

 اتباع كافة اإلجراءات االحترازية. .9.7

 يمنع اصطحاب التليفون املحمول. .9.1

تسليم كراسات اإلجابة أول بمول وحسب الجدول المعلن من القياس والتقويم، وبالنسبة للفرقة الرابعة على الجميع متابعة االنتهاء من  .9.9
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 رسالة الكلية :

ليزا  و إقليميزا اسزتةادا  إلزى معزايير  زى سزوا العمزد محتقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترقى إلى مستوى التميزز واببزداف  زج م زاد ا دال والعلزوم ابةسزاةية 

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

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

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

 والمستمر .
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 رؤية الكلية :

لية إلى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية تتطل  الك

بأساتذتها  وتصد معتمدة تحتد مكاةة مرموقة بين ةظائرما

مستوى المةا سة محليأ و اقليمي ا من خالد  وخري يها إلى

برامج دراسية متميزة  ى مرحلتى الليساةس والدراسات 

 .  العليا تسهم  ى الرقى و التةمية المستدامة للم تم 

 التراكمي.

قام الجلوس وكذلك كشوف الحضور والغياب وكل متعلقات الكونترول يحتفظ رؤساء الكونتروالت بكراسات اإلجابة مرتبة وفق أر  .9.10

 في الكونترول المركزي حتى انقضاء المدة القانونية ثم تسلم بمحضر رسمي للمخازن.

افقة على ما انتهت إليه اللجنة من تعليمات االمتحانات.  القرار: المو

 القرار :    

افق مجلس الكلية .  و

 
د وشروط وتعلميات إدارة الكلية والكونترول المركزي فيما يخص جدول طباعة االمتحانات، وكذلك التسليم الموضوع: االلتزام بقواع .10

 للكونترول المركزي.
 القرار: أحيطت اللجنة علًما.

 القرار :    
.
ً
 أحيط مجلس الكلية علما

 
 رابًعا: تقارير المتابعة:

افيا.الموضوع: التقرير الشهري الخاص بقسمي: التاريخ، والجغ .11  ر
افيـا، ونطالــب بقيـة القسـام بتقـديم التقـارير الشـهرية الخاصــة بمتابعـة أعضـاء هيئـة التـدريس والهيئــة  القـرار: نشـكر قسـمي التـاريخ والجغر

 المعاونة.
 القرار :    

.
ً
 أحيط مجلس الكلية علما

 
حســن ســير العمليـــة التعليميــة بالقســم، وعلـــى  علـــى م بشــمن االطمئنــان9/5/2022الموضــوع: كتــاب قســم التـــاريخ بجلســته المنعقــدة بتـــاريخ  .12

انتظـــــام املحاضــــــرات، وكــــــذلك الســـــاعات المكتبيــــــة، والقيــــــام بجميـــــع العبــــــاء التدريســــــية، مـــــع ســــــرعة االنتهــــــاء مـــــن إنجــــــاز الخطــــــة الدراســــــية 
 .م2022/ 2021للمقرراتب استعداًدا لبداية امتحانات الفصل الدراس ي الثاني 

 القرار: أحيطت اللجنة علًما.
 قرار :    ال

.
ً
 أحيط مجلس الكلية علما

 
 خامًسا: تقارير الدعم الطالبي:

بتقريــر الــدكتور أحمــد خمــيس الفقــي المرشــد الكــاديمي العــام م بشــمن 9/5/2022. الموضــوع: كتــاب قســم التــاريخ بجلســته المنعقــدة بتــاريخ 13
افق على ما ورد فيه، وهو كاآلتي:  للقسم، وو

 متحانات الشفهية.االطمئنان على سير اال  . 13.1
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 رسالة الكلية :

ليزا  و إقليميزا اسزتةادا  إلزى معزايير  زى سزوا العمزد محتقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترقى إلى مستوى التميزز واببزداف  زج م زاد ا دال والعلزوم ابةسزاةية 

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

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

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

 والمستمر .
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 رؤية الكلية :

لية إلى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية تتطل  الك

بأساتذتها  وتصد معتمدة تحتد مكاةة مرموقة بين ةظائرما

مستوى المةا سة محليأ و اقليمي ا من خالد  وخري يها إلى

برامج دراسية متميزة  ى مرحلتى الليساةس والدراسات 

 .  العليا تسهم  ى الرقى و التةمية المستدامة للم تم 

ـــــا للطــــالب غيـــــر القـــــادرين، وتــــوفير نلـــــخ ورقيــــة للطـــــالب مـــــن ذوي االحتياجــــات الخاصـــــة غيــــر القـــــادرين علـــــى . 13.2
ً
تــــوفير الكتـــــب اإللكترونيــــة مجان

 التعامل مع الكتاب اإللكتروني.
 متابعة الطالب المبدعين والموهوبين داخل القسم. . 13.3
 لجداول االمتحانية للفصل الدراس ي الثاني.استطالع آراء الطالب حول ا. 13.4
 توعية الطالب بضرورة االستعداد لالمتحانات نظًرا لقرب امتحانات الفصل الدراس ي الثاني.. 13.5
 التواصل مع الطالب لتذليل العقبات التي تواجههم بصفة عامة.. 13.6

 القرار: أحيطت اللجنة علًما.
 القرار :    

.
ً
 أحيط مجلس الكلية علما

تقريـــر الـــدعم الطالبـــي  م بشـــمن1/5/2022الموضــوع: كتـــاب مجلـــس قســـم اآلثـــار والدراســـات اليونانيـــة والرومانيـــة بجلســـته المنعقـــدة بتـــاريخ  .14

 المقدم من السيدة الدكتورة/ شيرويت فضل.

 أحيطت اللجنة علًما.القرار: 

 القرار :    

.
ً
 أحيط مجلس الكلية علما

 

 العلمية: سادًسا: خطابات واردة من القسام

افيا بجلسته المنعقدة بتاريخ  .15 افقة على 1/5/2022الموضوع: كتاب قسم الجغر ترشيح أ.د. عبد العظيم أحمد عبد م بشمن المو

افية  ، على م2023/  2022العظيم كمشرف عام على طالب المشروع الميداني للفرقة الرابعة شعبة المساحة ونظم المعلومات الجغر

 م خطة تفصيلية للمشروع والتدريب للعرض على مجلس القسم.بتقدي أن يتقدم سيادته 

افقت اللجنة، وأحيطت علًما.  القرار:  و

 القرار :    

.
ً
 أحيط مجلس الكلية علما

 

افقـة9/5/2022الموضـوع: كتــاب قســم التــاريخ بجلسـته المنعقــدة بتــاريخ  .16 علــى ترشــيح أ/ محمــد يسـرى المعيــد بالقســم للعمــل  م بشــمن المو

 لوحدة القياس والتقويم نظًرا العتذار د. كارم القاض ي. مع وجود الستاذة شيماء سعد النجار لتنسيق العمل.كممثل للقسم 

افقت اللجنة.  القرار: و

 القرار :    

افق مجلس الكلية .  و
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 رسالة الكلية :

ليزا  و إقليميزا اسزتةادا  إلزى معزايير  زى سزوا العمزد محتقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترقى إلى مستوى التميزز واببزداف  زج م زاد ا دال والعلزوم ابةسزاةية 

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

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

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

 والمستمر .
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 رؤية الكلية :

لية إلى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية تتطل  الك

بأساتذتها  وتصد معتمدة تحتد مكاةة مرموقة بين ةظائرما

مستوى المةا سة محليأ و اقليمي ا من خالد  وخري يها إلى

برامج دراسية متميزة  ى مرحلتى الليساةس والدراسات 

 .  العليا تسهم  ى الرقى و التةمية المستدامة للم تم 

 

ـــة 9/5/2022الموضـــــوع: كتـــــاب قســـــم التـــــاريخ بجلســـــته المنعقـــــدة بتـــــاريخ  .17 افقــ ــمن المو ــ ـــيح أ.م.د/ تيســـــر شـــــادي مم بشـ ــى ترشــ ــ  للقســـــم علـ
ً

مـــــثال

 لصندوق الشكاوى والمقترحات بالكلية.

 عن قسم اللغة العربية. –القرار: أحيطت اللجنة علًما، وترشيح الستاذة الدكتورة/ إيمان بركات 
ً

 ممثال

 القرار :    

افق مجلس الكلية ..  و

ــار أ.م.د/ تيســــير شــــادي لعضــــوية فريــــق  م بشــــمن اإلحاطــــة علًمــــا 9/5/2022الموضــــوع: كتــــاب قســــم التــــاريخ بجلســــته المنعقــــدة بتــــاريخ  .11 باختيــ

مبــادرة رئاســة الجمهوريــة فــي مشــاركة الطــالب فــي إيجــاد حلــول للمشــكالت االجتماعيــة، بنــاًء علــى ترشــيح معــالي أ.د/ عبــد الحميــد الســيد عبــد 

 لها دوام التوفيق والتقدم. الحميد نائب شؤون الدراسات العليا بالجامعة، وبناًءا على ذلك قدم املجلس لسياد ها التهنئة، متمنًيا

 القرار: أحيطت اللجنة علًما، مع التمنيات بالتوفيق.

 القرار :    

.
ً
 أحيط مجلس الكلية علما

 

بمـــا ورد فـــي تقريـــر أ.م.د/  شـــيماء عبـــد الحميــــد  م بشـــمن اإلحاطـــة علًمـــا 9/5/2022الموضـــوع: كتـــاب قســـم التـــاريخ بجلســـته المنعقـــدة بتـــاريخ  .19

افـــق واعتمـــد مـــا ورد فيـــه، ويتضــمن النشـــطة والممارســـات الخاصـــة باســـتيفاء المعـــايير، مـــع توصـــية الفريـــق البنــا مـــدير ا لجـــودة بالقســـم وو

بإعادة تشكيل فريق العمل الخاص بالمعايير البرمجيـة، مثـل المعيـار الكـاديمي وتصـميم البـرام  ومخرجـات الـتعلم، وبنـاًء عليـه رشـح القسـم 

ل مـن د/ كــارم القاضـ ي، د/ عليــاء أبـو علــو، أ/ محمـد يســري، كمـا قــدم تقريـر عــن االجتمـاع الــدوري، وكـذلك مــا الفريـق الجديـد المكــون مـن كــ

انتهـــى إليـــه موقـــع قســـم التـــاريخ علـــى موقـــع الكليـــة اإللكترونـــي، أيًضـــا قيـــام فريـــق العمـــل بعمـــل اســـتمارة لتقيـــيم الورقـــة االختباريـــة مـــن حيـــث 

آلخــر ســنتين وتزويــد ملفهــا بالئحـة الكليــة، ويعــد التقريــر المرفــوع جــزء ال يتجــزأ مــن املجلــس،  الشـكل والمضــمون، وتجميــع إحصــائية الطــالب

 واملجلس يتقدم لها ولفريق عملها بالشكر والتقدير على الجهود المبذولة.

افقت اللجنة.  القرار: و

 القرار :    

.
ً
 أحيط مجلس الكلية علما

 

افقة على المقترح 1/5/2022ونانية والرومانية بجلسته المنعقدة بتاريخ الموضوع: كتاب مجلس قسم اآلثار والدراسات الي .20 م بشمن المو

المقدم من السيدة الستاذة الدكتورة/ عبير قاسم، بشمن عمل حصر إليكتروني للطالب الراسبين بالفرقة الولى لمعرفة المقررات التي 
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 رسالة الكلية :

ليزا  و إقليميزا اسزتةادا  إلزى معزايير  زى سزوا العمزد محتقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترقى إلى مستوى التميزز واببزداف  زج م زاد ا دال والعلزوم ابةسزاةية 

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

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

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

 والمستمر .
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 رؤية الكلية :

لية إلى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية تتطل  الك

بأساتذتها  وتصد معتمدة تحتد مكاةة مرموقة بين ةظائرما

مستوى المةا سة محليأ و اقليمي ا من خالد  وخري يها إلى

برامج دراسية متميزة  ى مرحلتى الليساةس والدراسات 

 .  العليا تسهم  ى الرقى و التةمية المستدامة للم تم 

اقتراح حلول لها.  حازت على أعلى درجة رسوب لتحليل السباب و

افقت اللجنة، وتقترح تعميمه على بالي القسام العلمية.  القرار: و

 القرار :    

افق مجلس الكلية.   و

 

افقة على المقترح 1/5/2022الموضوع: كتاب مجلس قسم اآلثار والدراسات اليونانية والرومانية بجلسته المنعقدة بتاريخ  .21 م بشمن المو

بداية من  %75الشافعي، بشمن ضرورة تفعيل نسبة حضور الطالب االنتظام بنسبة المقدم من السيدة الستاذة الدكتورة/ حنان 

 الفصل الدراس ي القادم.

 القرار: أحيطت اللجنة علًم، وتوص ي اللجنة بضروة اتباع القواعد والضوابط والقوانين واللوائح المنظمة لألمر.

 القرار :    

.
ً
 أحيط مجلس الكلية علما

 

 وعة من شؤون الخريجين بشمن مذكرة االعتماد:الموضوع: المذكرة المرف .22

، وسرعة االنتهاء من المر حتى يتسنى اعتماد نتيجة MISالقرار: يتم مراجعة جميع الحاالت من موظفي الخريجين باالشتراك مع وحدة 

ت والتصويبات المطلوبة، للتعديال  %90م، وقد أنجز الخريجين مع مراجعي الجامعة من تنفيذ ما يقرب من 2020/2021العام الجامعي 

 م وكافة المراجعاتب العتماد النتيجة.2021ونطالب رؤساء القسام العلمية بضرورة االنتهاء من التراكمي الخاص بدور سبتمبر 

 القرار :    

.
ً
 أحيط مجلس الكلية علما

 

 ما يستجد من أعمال :

المستشار  فتوى  بشمن دراسات العليا والبحوثالجامعة لل خطاب السيد أ.د/ عبدالحميد السيد عبدالحميد نائب رئيسالموضوع:  .23

القانونى على الطلب المقدم من السيدة الدكتورة/ اسالم فوزى أنس  المدرس بقسم االجتماع بالكلية تخصص علم اجتماع قانونى 

 .بشمن تدريس مقرر ) حقوق االنسان ( 
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ليزا  و إقليميزا اسزتةادا  إلزى معزايير  زى سزوا العمزد محتقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترقى إلى مستوى التميزز واببزداف  زج م زاد ا دال والعلزوم ابةسزاةية 

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

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

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

 والمستمر .
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 رؤية الكلية :

لية إلى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية تتطل  الك

بأساتذتها  وتصد معتمدة تحتد مكاةة مرموقة بين ةظائرما

مستوى المةا سة محليأ و اقليمي ا من خالد  وخري يها إلى

برامج دراسية متميزة  ى مرحلتى الليساةس والدراسات 

 .  العليا تسهم  ى الرقى و التةمية المستدامة للم تم 

 القرار :    

افــق علـــى اشـــتراك الســـيدة   وو
ً
  مــن العـــام القـــادم نظـــرا احــيط املجلـــس علمـــا

ً
الــدكتورة/ اســـالم فـــوزى انــس فـــي تـــدريس مـــادة حقــوق االنســـان بـــدءا

افق تخصصها مع محتوى المقرر على ان يندرج هذا المر على غيرها من الزمالء وكل ما تشابه معها في التخصص   .لتو

 

 الموضوع :  درجة امتحان طالب اللجن :  .24

 القرار :    

افق مجلس الكلية على   75درجة والتحريرى  25رفع سؤال شفوى مع االمتحان التحريرى لطالب االنتظام بحيث يكون االمتحان الشفوى و

 . درجة للمادة  100درجة باجمالى 

 

 اعذار طالب الكلية على النحو التالى : .3

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

سندس عطية لطفى حامد   .1

  محرم

الفرقة الرابعة قسم اللغة 

 االنجليزية انتظام

الفصل الدراس ى الثانى  للعام  عذر مرض ى

 2021/2022الجامعى 

وافق مجلس 

 الكلية

الفرقة الولى قسم اللغة  أميرة أمير محمد عبدالعزيز  .2

 لعربية  انتساب موجها

الفصل الدراس ى الثانى  للعام  عذر مرض ى

 2021/2022الجامعى 

وافق مجلس 

 الكلية

 

 

:   موضوعات الدراسات العليا:
ً
 سادسا

خطــاب الســـيد أ.د/ محمـــد أبــوعلى مـــدير وحـــدة ضــمان الجـــودة بالكليـــة  والمــدير التنفيـــذي لدوريـــة االنســانيات بشـــمن تطبيـــق بعـــض  .1

 ة فى الكليات العملية وبعض الكليات النظرية فيما يخص نشر أبحاث طالب الداراسات العليا .االجراءات المطبق

 القرار :    

افق مجلس الكلية .  و
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ليزا  و إقليميزا اسزتةادا  إلزى معزايير  زى سزوا العمزد محتقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترقى إلى مستوى التميزز واببزداف  زج م زاد ا دال والعلزوم ابةسزاةية 

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

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

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

لية إلى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية تتطل  الك

بأساتذتها  وتصد معتمدة تحتد مكاةة مرموقة بين ةظائرما

مستوى المةا سة محليأ و اقليمي ا من خالد  وخري يها إلى

برامج دراسية متميزة  ى مرحلتى الليساةس والدراسات 

 .  العليا تسهم  ى الرقى و التةمية المستدامة للم تم 

 :الدراسات العليالجنة موضوعات 

: التصديق على الجلسة السابقة.
ً

 أوال

 القرار :    

. 
ً
 أحيط مجلس الكلية علما

 

 وراه (  :موضوعات منح الدرجة ) ماجستير / دكت

 

 : قسم اآلثار و الدراسات اليونانية والرومانية 
ً
 أوال

افق  -1 م  7/5/2022الموضوع: خطاب مجلس قسم االثار والدراسات اليونانية والرومانية بجلسته المنعقدة فى يوم الحد المو

افقة على منح الباحثة / نرجس حليم جرجس توما ، درجة الماجستير من قسم االثار والدر  اسات اليونانية والرومانية ، بالمو

بنظام الساعات المعتمدة فى موضوع بعنوان ب تصوير الثالوث فى الفن المسيحى من القرن الول حتى القرن السابع الميالديب 

 حيث استوف الباحثة جميع التعديالت واتمت التصويبات ومالحظات لجنة الحكم والمناقشة

 م 11/1/2220علما بمن تاريخ المناقشة :    

افقت اللجنة  القرار: و

 القرار :    

افق مجلس الكلية .  و

 

افق   2  7/5/2022. الموضوع: خطاب مجلس قسم االثار والدراسات اليونانية والرومانية بجلسته المنعقدة فى يوم الحد المو

افقة على منح الباحث / محمد أمين سعد فرج ، درجة الدكتوراه من قسم اآلثار والدراس ات اليونانية والرومانية ، م بالمو

بنظام الساعات المعتمدة فى موضوع بعنوان ب العناصر المعمارية املحلية والكالسيكية للعمارة الدينية بمدينة الحضر فى 

 العصرين الهلينستى والرومانى ب حيث استوف الباحث جميع التعديالت واتم التصويبات ومالحظات لجنة الحكم والمناقشة

 م 22/3/2022تاريخ المناقشة : علما بمن    

افقت اللجنة  القرار: و

 القرار :    

افق مجلس الكلية .  و
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ليزا  و إقليميزا اسزتةادا  إلزى معزايير  زى سزوا العمزد محتقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترقى إلى مستوى التميزز واببزداف  زج م زاد ا دال والعلزوم ابةسزاةية 

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

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

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

 والمستمر .
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 رؤية الكلية :

لية إلى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية تتطل  الك

بأساتذتها  وتصد معتمدة تحتد مكاةة مرموقة بين ةظائرما

مستوى المةا سة محليأ و اقليمي ا من خالد  وخري يها إلى

برامج دراسية متميزة  ى مرحلتى الليساةس والدراسات 

 .  العليا تسهم  ى الرقى و التةمية المستدامة للم تم 

 ثانيا : قسم التاريخ 

افق  .1 افق على منح الطالبة/ مروة 2022/ 5/ 9الموضوع: خطاب مجلس قسم التاريخ بجلسته المنعقدة يوم االثنين المو م قد و

يخ اإلسالمي من قسم التاريخ بنظام الساعات المعتمدة ورسالتها تحمل محمد عبد الملك حرحش درجة الماجستير في التار 

م(ب، وقد اجتازت المناقشة 1251-750ه/ 656-132عنوان بمستحدثات وسائل التسلية والترفيه خالل العصر العباس ي )

ا لتقرير لجنة اإلشراف، وقد حصلت على توصية بالطبع
ً
والنشر والتداول  العلنية واستوفت جميع الشروط والتوصيات وفق

 بين الجامعات.

افقت اللجنة  القرار: و

 القرار :    

افق مجلس الكلية .  و

افق  .2 افقة على منح الطالب/ طه 2022/ 5/ 9الموضوع: خطاب مجلس قسم التاريخ بجلسته المنعقدة يوم االثنين المو م بالمو

التاريخ بنظام الساعات المعتمدة ورسالته تحمل  محمد إسماعيل مرس ي خطاب درجة الماجستير في التاريخ اإلسالمي من قسم

م(ب، وقد اجتاز المناقشة 1554-1470ه/ 962-175عنوان بدولة بني وطاس وعالقا ها الخارجية منذ نشم ها وحتى سقوطها )

ا لتقرير لجنة اإلشراف، وقد حصل على توصية بالطبع والنشر والتداو 
ً
ل بين العلنية واستوفى جميع الشروط والتوصيات وفق

 الجامعات.

افقت اللجنة  القرار: و

 القرار :    

افق مجلس الكلية .  و

افق  .3 افقة على منح الطالبة/ 2022/ 5/ 9الموضوع: خطاب مجلس قسم التاريخ بجلسته المنعقدة يوم االثنين المو م بالمو

ام الساعات المعتمدة ورسالتها تحمل إيمان إبراهيم فتح الله بكار درجة الماجستير في التاريخ اإلسالمي من قسم التاريخ بنظ

عنوان بجهود عقبة بن نافع في فتح بالد المغرب )دراسة تحليلية ونقدية آلراء المؤرخين(ب، وقد اجتازت المناقشة العلنية 

ا لتقرير لجنة اإلشراف، وقد حصلت على توصية بالطبع والنشر والتداول بين 
ً
واستوفت جميع الشروط والتوصيات وفق

 ت.الجامعا

افقت اللجنة  القرار: و

 القرار :    

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

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

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

لية إلى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية تتطل  الك

بأساتذتها  وتصد معتمدة تحتد مكاةة مرموقة بين ةظائرما

مستوى المةا سة محليأ و اقليمي ا من خالد  وخري يها إلى

برامج دراسية متميزة  ى مرحلتى الليساةس والدراسات 

 .  العليا تسهم  ى الرقى و التةمية المستدامة للم تم 

افق  .4 افقة على منح الطالبة/ 2022/ 5/ 9الموضوع: خطاب مجلس قسم التاريخ بجلسته المنعقدة يوم االثنين المو م بالمو

اعات المعتمدة عبير إبراهيم محمد شرف الدين درجة الماجستير في التاريخ الحديث والمعاصر من قسم التاريخ بنظام الس

مب، وقد اجتازت المناقشة العلنية واستوفت 1915-1195ورسالتها تحمل عنوان بتطور القضية الرمنية في الدولة العثمانية 

ا لتقرير لجنة اإلشراف، وقد حصلت على توصية بالطبع والنشر والتداول بين الجامعات.
ً
 جميع الشروط والتوصيات وفق

افقت اللجنة  القرار: و

 ر :    القرا

افق مجلس الكلية .  و

 

: قسم اللغة العربية 
و
 ثالثا

افق  .1 افقة على منح 2022/ 5/ 1الموضوع: خطاب مجلس قسم اللغة العربية بجلسته المنعقدة يوم الحد المو م بالمو

ات الطالب/ محمد إبراهيم مصطفى الخيوطى  درجة الماجستير من قسم اللغة بنظام الساعات المعتمدة تخصص ) الدراس

الدبية والنقدية (  وموضوعه بعنوان بتنوع السياق القرأنى واثره فى إثراء الدالالت وانلجام المدولوالت : آيات من القصص 

 : دراسة تحليلة أسلوبية (ب، وقد اجتاز المناقشة العلنية واستوفى جميع  –عليهم السالم  –القرأنى أدم ونوح وهود 
ً
أنموذجا

ا 
ً
 لتقرير لجنة اإلشراف.الشروط والتوصيات وفق

افقت اللجنة  القرار: و

 القرار :    

افق مجلس الكلية .  و

 
 : موضوعات تشكيل لجان الحكم والمناقشة 

ً
 ثالثا

افيا   قسم الجغر
ً
 أوال
افق  .1 افيا بجلسته المنعقدة في يوم الحد المو افقة على طلب لجنة  2022/ 5/ 1الموضوع: خطاب مجلس قسم الجغر م، بالمو

بشمن تشكيل لجنة الحكم والمناقشة لرسالة الماجستير المقدمة من السيد/ أحمد حسن جالل أحمد عبد الرحيم، اإلشراف 
افية المناخ  المعيد بالقسم، في موضوع )المناخ وتمثيره على أمراض بعض املحاصيل الحقلية بمحافظة البحيرة بدراسة في جغر

 التطبيقيب(.، وتتكون لجنة الحكم والمناقشة من: 
ا  -

ً
افيا الطبيعية والخرائط والعميد السبق لكلية اآلداب جامعة دمنهور مشرف أ.د. ماجد محمد محمد شعلة أستاذ الجغر

 ورئيًسا.
افيا بكلية اآلداب جامعة الزقازيق عضًوا. - افيا المناخية ورئيس قسم الجغر  أ.د. طارق زكريا إبراهيم سالم أستاذ الجغر
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 رسالة الكلية :

ليزا  و إقليميزا اسزتةادا  إلزى معزايير  زى سزوا العمزد محتقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترقى إلى مستوى التميزز واببزداف  زج م زاد ا دال والعلزوم ابةسزاةية 

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

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

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

 والمستمر .
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 رؤية الكلية :

لية إلى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية تتطل  الك

بأساتذتها  وتصد معتمدة تحتد مكاةة مرموقة بين ةظائرما

مستوى المةا سة محليأ و اقليمي ا من خالد  وخري يها إلى

برامج دراسية متميزة  ى مرحلتى الليساةس والدراسات 

 .  العليا تسهم  ى الرقى و التةمية المستدامة للم تم 

افيا الطبيعية ووكيل كلية اآلداب لشؤون الدراسات العليا والبحوث جامعة أ.د. مسعد سالمة مسعد مندو  - ر أستاذ الجغر
 المنصورة عضًوا.

ا. -
ً
ا مشارك

ً
افيا الطبيعية بكلية اآلداب جامعة دمنهور مشرف  أ.د. ياسر أحمد السيد أستاذ الجغر

افيا ك - افيا المناخية ورئيس قسم الجغر  لية اآلداب جامعة دمنهور.  أ.د. محمد عوض السمني أستاذ الجغر
افقت اللجنة  القرار: و

 القرار :    
افق مجلس الكلية .  و

 
 : قسم اآلثار اليونانى والرومانى 

ً
 ثانيا

افق  1 م ،  7/5/2022. الموضوع : خطاب مجلس قسم االثار والدراسات اليونانية والرومانية بجلسته المنعقدة فى يوم الحد المو
افقة على إعادة تشكيل لجنة الحكم والمناقشة للباحثة / ياسمين محمود محمد الدش، الملجلة  لدرجة الماجستير  فى اآلداب  بالمو

بنظام الساعات المعتمدة من قسم اآلثار والدراسات اليونانية والرومانية فى موضوع : ب اللوحات الجدارية بمقابر كناكومب روما فى 
 دراسة أثريةب وتتكون لجنة الحكم والمناقشة من كل من :  –ع الميالدي القرن الثانى الميالدي حتى القرن الساب

ا ( -1
ً
 أ.د/ حنان خميس الشافعي أستاذ اآلثار اليونانية والرومانية بكلية اآلداب جامعة دمنهور ) رئيًسا ومناقش

ا (                                             أ.د/ سماح محمد الصاوي   أستاذ اآلثار اليونانية والرومانية بكلية اآلداب جامعة دمنهور )مش -2
ً
 رف

أ.د/ شذى جمال محمد إسماعيل  أستاذ اآلثار والفنون القبطية بقسم اإلرشاد السياحي بكلية السياحة والفنادق جامعة  -3
ا (                                                          

ً
 حلوان )مناقش

منسق القطاع بإدارة التنمية الثقافية بمكتب  –ق جمعة   مسئول الوعى الثري بقطاع اآلثار المصرية د/ إيمان عبد الخال  -4
ا (                                                     

ً
ا مشارك

ً
 وزير اآلثار )مشرف

افقت اللجنة  القرار: و

 القرار :    
افق مجلس الكلية .  و

 

 : قسم اللغة العربية
ً
  ثالثا

افق  . 3 افقة على التشكيل المقترح 2022/ 5/ 1خطاب مجلس قسم اللغة العربية بجلسته المنعقدة يوم الحد المو م  بالمو

، الملجل الستكمال متطلبات الحصول على درجة الماجستير فى اآلداب بنظام محمد أيمن عبد السميع جوهر لمناقشة الطالب/ 

)الخطاب السردي عند إنتصار عبد المنعم طرائقه  دبية والنقدية(. موضوع الرسالة:الساعات المعتمدة، تخصص )الدراسات ال 

     وعناصره الفنية( تتكون لجنة الحكم والمناقشة من كل من:
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 رسالة الكلية :

ليزا  و إقليميزا اسزتةادا  إلزى معزايير  زى سزوا العمزد محتقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترقى إلى مستوى التميزز واببزداف  زج م زاد ا دال والعلزوم ابةسزاةية 

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

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

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

 والمستمر .
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 رؤية الكلية :

لية إلى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية تتطل  الك

بأساتذتها  وتصد معتمدة تحتد مكاةة مرموقة بين ةظائرما

مستوى المةا سة محليأ و اقليمي ا من خالد  وخري يها إلى

برامج دراسية متميزة  ى مرحلتى الليساةس والدراسات 

 .  العليا تسهم  ى الرقى و التةمية المستدامة للم تم 

ا ورئيًسا   أ.د.  محمد عبد الحميد خليفة، أستاذ الدب العربي والنقد، كلية التربية، جامعة دمنهور    
ً
 مشرف

ا  د الحميد أبو علي، أستاذ النقد والبالغة ، كلية اآلداب ، جامعة دمنهور أ. د. محمد محمود عب
ً
ِرف

ْ
ش  مو

ا   أ. د. محمود محمد حمزة ، أستاذ الدب العربي، كلية اآلداب، جامعة دمنهور             
ً
 مناقش

ا   أ.م.د. يسرا صالح الدين العدوي، أستاذ النقد المساعد، كلية التربية، جامعة دمنهور      
ً
 مناقش

افقت اللجنة     القرار: و

 القرار :    

افق مجلس الكلية .  و

 

افق   .4 افقة على التشكيل المقترح 2022/ 5/ 1خطاب  مجلس قسم اللغة العربية بجلسته المنعقدة يوم الحد المو م بالمو

 الَم ، إيمان خميس أحمد صديق لمناقشة الطالبة/ 
و
وَرة َعَراِء( الملجلة في موضوع بعنوان : )صو

ُّ
وِن الش يو ِبي َعاِمر ِفي عو

َ
وِر ْبِن أ صو

ْ
ن

َم  ّدِ
َ
ق لنيل درجة الماجستير في اآلداب ، تخصص )دراسات أدبية ونقدية( قد أنهت رسالتها وأصبحت صالحة للمناقشةب ولذا أقترح  ةالمو

م والمناقشة ِمْن كل من:  
ْ
ك  على سيادتكم أن تتكون لجنة الحو

ا ورئيًسا  ، أستاذ الدب الندلس ي ، كلية اآلداب ، جامعة دمنهور       أ.د. محمد زكريا عناني   
ً
 مشرف

ا    أ. د. محمد عبد الحميد خليفة ، أستاذ الدب العربي والنقد ، كلية التربية ، جامعة دمنهور      
ً
 مناقش

ا           عة دمنهور أ. د. محمد محمود عبد الحميد أبو علي ، أستاذ النقد والبالغة ، كلية اآلداب ، جام
ً
 مناقش

ا    
ً
 أ.م.د. مروة شحاته محمود الشقرفي ، أستاذ الدب الندلس ي المساعد ، كلية اآلداب ، جامعة دمنهور  مشرف

افقت اللجنة  القرار: و

 القرار :    

افق مجلس الكلية .  و

 

 : قسم الفلسفة 
ً
 رابعا

افق  خطاب مجلس قسم الفلسفة بجلسته المنعقدة يوم ال  .5 افقة على التشكيل المقترح لمناقشة 2022/ 5/ 10حد المو م بالمو

الملجلة في موضوع بعنوان: )البناء الحضارى فى القرن العشرين مالك بن نبى ، نجاة حسام حمزة جمال عبداملجيد الضبع الطالبة/ 
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 رسالة الكلية :

ليزا  و إقليميزا اسزتةادا  إلزى معزايير  زى سزوا العمزد محتقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترقى إلى مستوى التميزز واببزداف  زج م زاد ا دال والعلزوم ابةسزاةية 

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

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

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

 والمستمر .
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 رؤية الكلية :

لية إلى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية تتطل  الك

بأساتذتها  وتصد معتمدة تحتد مكاةة مرموقة بين ةظائرما

مستوى المةا سة محليأ و اقليمي ا من خالد  وخري يها إلى

برامج دراسية متميزة  ى مرحلتى الليساةس والدراسات 

 .  العليا تسهم  ى الرقى و التةمية المستدامة للم تم 

َم  ّدِ
َ
ق ( المو

ً
ها( و قد أنهت رسالتها وأصبحت صالحة للمناقشة و لنيل درجة الماجستير في اآلداب ، تخصص )الفلسفة وتاريخ ةأنموذجا

م والمناقشة ِمْن كل من:  
ْ
ك  تتكون لجنة الحو

 ورئيًسا 
ً
 أ.د. صالح بسيونى رسالن   ، أستاذ فلسفة السياسة ، كلية اآلداب ، جامعة القاهرة       مناقشا

اأ. د. عبدالقادر عبدالقادر البحرواى ، أستاذ الفلسفة اإلسالمية  ، كلي
ً
 ة اآلداب ، جامعة بنها    مناقش

 
ً
 أ. د. فضل الله محمد إسماعيل سلطح ، فلسفة السياسة ، كلية اآلداب ، جامعة دمنهور        مشرفا

ا    
ً
 أ.م.د. رشا محمود رجب ، أستاذ الفلسفة اإلسالمية  المساعد ، كلية اآلداب ، جامعة دمنهور  مشرف

افقت اللجنة  القرار: و

 القرار :    

افق مجلس الكلية .  و

 

 : موضوعات تلجيل خطط الماجستير والدكتوراه 
ً
 رابعا

 : قسم التاريخ 
ً
 أوال

افق  .1 افقة على تلجيل خطة 2022/ 5/ 9الموضوع: خطاب مجلس قسم التاريخ بجلسته المنعقدة يوم االثنين المو م بالمو

عتمدة من قسم التاريخ شعبة بالتاريخ اإلسالميب بناًء بحث الستكمال متطلبات درجة الماجستير في اآلداب بنظام الساعات الم

م، والموضوع بعنوان بالتدريب 2022/ 4/ 26على تقرير أ.د/ فايز أنور عبد المطلب مقرر السيمنار الذى عقد في يوم الثالثاء 

أبو العال، تحت  م(ب، للطالب/ عبد العزيز محمد عبد العزيز 660-622ه/ 40-1والعمليات الحربية في عصر صدر اإلسالم )

إشراف أ.م.د/ تيسير شادي أستاذ التاريخ والحضارة اإلسالمية المساعد بكلية اآلداب جامعة دمنهور، د. هنية بهنوس مدرس 

 التاريخ والحضارة اإلسالمية كلية التربية بدمنهور.

افقت اللجنة  القرار: و

 القرار :    

افق مجلس الكلية .  و

ــا .2 افـــق الموضـــوع: خطـــاب مجلـــس قســـم التـ افقـــة علـــى خطـــة تلـــجيل 2022/ 5/ 9ريخ بجلســـته المنعقـــدة يـــوم االثنـــين المو م بالمو

بحث الستكمال متطلبـات درجـة الماجسـتير فـي اآلداب بنظـام السـاعات المعتمـدة مـن قسـم التـاريخ شـعبة بالتـاريخ اإلسـالميب بنـاًء 

ــاء علــــى تقريــــر أ.د/ فــــايز أنـــــور عبــــد المطلــــب مقــــرر الســـــيمنار الــــذى عقــــد فــــي يـــــوم  م، والموضــــوع بعنــــوان بالثـــــر 2022/ 4/ 26الثالثــ
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 رسالة الكلية :

ليزا  و إقليميزا اسزتةادا  إلزى معزايير  زى سزوا العمزد محتقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترقى إلى مستوى التميزز واببزداف  زج م زاد ا دال والعلزوم ابةسزاةية 

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

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

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

 والمستمر .
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 رؤية الكلية :

لية إلى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية تتطل  الك

بأساتذتها  وتصد معتمدة تحتد مكاةة مرموقة بين ةظائرما

مستوى المةا سة محليأ و اقليمي ا من خالد  وخري يها إلى

برامج دراسية متميزة  ى مرحلتى الليساةس والدراسات 

 .  العليا تسهم  ى الرقى و التةمية المستدامة للم تم 

م(ب، للطالــب/ 1065-114ه/ 447-191السياسـ ي واالجتمــاعي لقضـاة المعتزلــة مـن عصــر المــممون وحتـى ســقوط الدولـة البو هيــة )

ة اآلداب عمـــاد أنـــور إبـــراهيم عبـــد الجـــواد، تحـــت إشـــراف أ.م.د/ تيســـير شـــادي أســـتاذ التـــاريخ والحضـــارة اإلســـالمية المســـاعد بكليـــ

 جامعة دمنهور، د. إبتسام مصطفى الخماري مدرس الفلسفة اإلسالمية بكلية اآلداب جامعة دمنهور.

افقت اللجنة  القرار: و

 القرار :    

افق مجلس الكلية .  و

 

افق  .3 افقة على تلجيل خطة بحث الستكمال 2022/ 5/ 9مجلس قسم التاريخ بجلسته المنعقدة يوم االثنين المو م بالمو

لبات درجة الماجستير في اآلداب بنظام الساعات المعتمدة من قسم التاريخ شعبة بالتاريخ اإلسالميب بناًء على تقرير أ.د/ متط

م، والموضوع بعنوان بالعالقات الثقافية 2022/ 4/ 26فايز أنور عبد المطلب مقرر السيمنار الذى عقد في يوم الثالثاء 

رنو )من القرن الثامن إلى القرن الحادي عشر الءجري/ القرن الرابع عشر إلى القرن السابع والدينية بين مصر وبالد الكانم والب

عشر الميالدي(ب للطالبة/ ضحى خالد عبد البالي الشحات بدوي، تحت إشراف أ.د/ إبراهيم مرجونة أستاذ التاريخ اإلسالمي 

سماعيل حامد إسماعيل علي أستاذ التاريخ اإلسالمي والحضارة اإلسالمية ووكيل الكلية لشئون التعليم والطالب، وأ.د/ إ

 والدراسات الفريقية ورئيس قسم الدراسات اإلسالمية كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بجامعة منيسوتا.  

افقت اللجنة  القرار: و

 القرار :    

افق مجلس الكلية .  و

 

افــــــق  .4 ــــى تلــــــجيل خطــــــة بحــــــث 2022/ 5/ 9خطــــــاب مجلــــــس قســــــم التــــــاريخ بجلســــــته المنعقــــــدة يــــــوم االثنــــــين المو ـــة علــ ــ افقـ م بالمو

الســتكمال متطلبــات درجــة الماجســتير فــي اآلداب بنظــام الســاعات المعتمــدة مــن قســم التــاريخ شــعبة بالتــاريخ اإلســالميب بنــاًء علــى 

التوظيــــف م، والموضــــوع بعنــــوان ب2022/ 4/ 26تقريــــر أ.د/ فــــايز أنــــور عبــــد المطلــــب مقــــرر الســــيمنار الــــذى عقــــد فــــي يــــوم الثالثــــاء 

ــي ســـعد الدقــــدوني، تحــــت 147-750ه/ 212-132السياســـ ي للزنادقــــة خـــالل العصــــر العباســـ ي الول ) م(، للطالبــــة شــــرين عبـــد الغنــ

إشــراف أ.د/ إبـــراهيم مرجونــة أســـتاذ التـــاريخ اإلســالمي والحضـــارة اإلســـالمية ووكيــل الكليـــة لشـــئون التعلــيم والطـــالب كليـــة اآلداب 

 نوس عبد ربه مدرس التاريخ والحضارة اإلسالمية قسم المواد االجتماعية كلية التربية بدمنهور.جامعة دمنهور، د. هنية نصر به

افقت اللجنة  القرار: و

 القرار :    
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========================================================= 

 رسالة الكلية :

ليزا  و إقليميزا اسزتةادا  إلزى معزايير  زى سزوا العمزد محتقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترقى إلى مستوى التميزز واببزداف  زج م زاد ا دال والعلزوم ابةسزاةية 

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

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

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

 والمستمر .
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 رؤية الكلية :

لية إلى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية تتطل  الك

بأساتذتها  وتصد معتمدة تحتد مكاةة مرموقة بين ةظائرما

مستوى المةا سة محليأ و اقليمي ا من خالد  وخري يها إلى

برامج دراسية متميزة  ى مرحلتى الليساةس والدراسات 

 .  العليا تسهم  ى الرقى و التةمية المستدامة للم تم 

افق مجلس الكلية .  و

 

افــــــق 5 ـــــى تلــــــجيل خطــــــة بحــــــث 2022/ 5/ 9. خطــــــاب مجلــــــس قســــــم التــــــاريخ بجلســــــته المنعقــــــدة يــــــوم االثنــــــين المو ـــة علـ ــ افقـ م بالمو

بـــات درجــة الماجســـتير فــي اآلداب بنظـــام الســاعات المعتمـــدة مـــن قســم التـــاريخ شــعبة بالتـــاريخ اإلســالميب بنـــاًء علـــى الســتكمال متطل

م، والموضـــوع بعنـــوان بالمـــرأة والبنـــاء 2022/ 4/ 26تقريـــر أ.د/ فـــايز أنـــور عبـــد المطلـــب مقـــرر الســـيمنار الـــذى عقـــد فـــي يـــوم الثالثـــاء 

م(، للطالبـة/ سـحر إسـماعيل عبـد اللـه شـحاتة البرعـي، 1355-1256ه/ 756-654رس  )الحضاري خالل عصر الدولة اإليلخانية بفا

تحــــت إشــــراف أ.د/ إبــــراهيم مرجونــــة أســــتاذ التــــاريخ اإلســــالمي والحضــــارة اإلســــالمية ووكيــــل الكليــــة لشــــئون التعلــــيم والطــــالب كليــــة 

 سالمية بكلية اآلداب بدمنهور.اآلداب جامعة دمنهور، د. أمل محمد حلقها مدرس التاريخ اإلسالمي والحضارة اإل 

افقت اللجنة  القرار: و

 القرار :    

افق مجلس الكلية .  و

 

افـق 6 افقـة علـى تلـجيل خطـة بحـث السـتكمال 2022/ 5/ 9. خطاب مجلس قسم التـاريخ بجلسـته المنعقـدة يـوم االثنـين المو م بالمو

التاريخ شعبة بالتاريخ اإلسـالميب بنـاًء علـى تقريـر أ.د/ فـايز أنـور  متطلبات درجة الماجستير في اآلداب بنظام الساعات المعتمدة من قسم

م، والموضـــوع بعنـــوان بالـــدور السياســـ ي للمحـــدثين والوعـــا  فـــي 2022/ 4/ 26عبــد المطلـــب مقـــرر الســـيمنار الـــذى عقـــد فـــي يـــوم الثالثــاء 

ـــة ) ـــي، تحـــــت 1313-1250ه/ 714-641دولــــة المماليـــــك البحريــ ــي عطــ ــادر محمـــــد علــ ـــة أســـــتاذ م(، للطالـــــب/ نـــ إشـــــراف أ.د/ إبـــــراهيم مرجونــ

التــاريخ اإلســالمي والحضــارة اإلســالمية ووكيــل الكليــة لشــئون التعلــيم والطــالب كليــة اآلداب جامعــة دمنهــور، أ.د/ محمــد عيســ ى الحريــري 

 أستاذ التاريخ اإلسالمي والحضارة اإلسالمية، ورئيس اتحاد المؤرخين العرب بكلية اآلداب جامعة المنصورة.

افقت اللجنةالقرا  ر: و

 القرار :    

افق مجلس الكلية .  و

 

افق 7 افقة على تلجيل خطة بحث الستكمال 2022/ 5/ 9. خطاب مجلس قسم التاريخ بجلسته المنعقدة يوم االثنين المو م بالمو

اًء على تقرير أ.د/ فايز أنور متطلبات درجة الماجستير في اآلداب بنظام الساعات المعتمدة من قسم التاريخ شعبة بالتاريخ اإلسالميب بن

م، والموضوع بعنوان بالتعليم والمدارس العلمية بالندلس في 2022/ 4/ 26عبد المطلب مقرر السيمنار الذى عقد في يوم الثالثاء 

عبد الله م( نطرة نقدية تحليلية لبرز آراء المؤرخين القدامى واملحدثينب، للطالب/ حاتم 1144-1016ه/ 539-479عصر المرابطين )

عبد الفتاح، تحت إشراف أ.د/ أحمد محمد إسماعيل الجمال أستاذ التاريخ والحضارة اإلسالمية بجامعة دمنهور، أ.د/ إبراهيم عبد 

 المنعم سالمة أستاذ التاريخ والحضارة اإلسالمية بكلية اآلداب جامعة اإلسكندرية.
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 رسالة الكلية :

ليزا  و إقليميزا اسزتةادا  إلزى معزايير  زى سزوا العمزد محتقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترقى إلى مستوى التميزز واببزداف  زج م زاد ا دال والعلزوم ابةسزاةية 

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

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

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

 والمستمر .
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 رؤية الكلية :

لية إلى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية تتطل  الك

بأساتذتها  وتصد معتمدة تحتد مكاةة مرموقة بين ةظائرما

مستوى المةا سة محليأ و اقليمي ا من خالد  وخري يها إلى

برامج دراسية متميزة  ى مرحلتى الليساةس والدراسات 

 .  العليا تسهم  ى الرقى و التةمية المستدامة للم تم 

افقت اللجنة  القرار: و

 القرار :    

افق مجلس الكلية .  و

 

افق 1 افقة على تلجيل خطة بحث الستكمال 2022/ 5/ 9. خطاب مجلس قسم التاريخ بجلسته المنعقدة يوم االثنين المو م بالمو

 متطلبات درجة الماجستير في اآلداب بنظام الساعات المعتمدة من قسم التاريخ شعبة بالتاريخ اإلسالميب بناًء على تقرير أ.د/ فايز أنور 

م، والموضوع بعنوان بالعالقات الشيعية السلجوقية وأثرها 2022/ 4/ 26يمنار الذى عقد في يوم الثالثاء عبد المطلب مقرر الس

م(، للطالب/ محمد عبد الفتاح بهنس ي النجار، تحت إشراف أ.د. محمد عيس ى 1157-1037ه/ 552-429على السياسة الخارجية )

جامعة المنصورة، و أ.م.د/ تيسير محمد شادي أستاذ التاريخ والحضارة  الحريري أستاذ التاريخ والحضارة اإلسالمية كلية اآلداب

 اإلسالمية المساعد بكلية اآلداب جامعة دمنهور.

افقت اللجنة  .القرار: و

 القرار :    

افق مجلس الكلية .  و

افـق 9 افقـة علـى تلـجيل2022/ 5/ 9. خطاب مجلس قسم التـاريخ بجلسـته المنعقـدة يـوم االثنـين المو خطـة بحـث السـتكمال  م بالمو

متطلبات درجة الماجستير في اآلداب بنظام الساعات المعتمدة مـن قسـم التـاريخ شـعبة بالتـاريخ الحـديثب بنـاًء علـى تقريـر أ.د/ فـايز أنـور 

 م، والموضــــوع بعنــــوان بالــــدور االقتصــــادي واالجتمــــاعي لرعايــــا2022/ 4/ 26عبــــد المطلــــب مقــــرر الســــيمنار الــــذى عقــــد فــــي يــــوم الثالثــــاء 

ـــثم جمعــــــة عـــــالم عبـــــد الكــــــريم  ــــب/ هيــ ـــرب، للطالـ ــــامن عشـــ ــــر والثـ ــابع عشـ ــ ــــرنين الســ ــــالل القـ ـــة خـ ــر البحريـــ ــ ـــوانر مصـ ــي مــ ــ ـــة فــ الدولـــــة العثمانيــ

المنشــاوي، تحــت إشــراف أ.د/ صــالح أحمــد هريــدي أســتاذ التــاريخ الحــديث والمعاصــر المتفــرغ بالقســم، أ.د/ فــايزة محمــد ملــوك أســتاذ 

 التاريخ الحديث والمعاصر بالقسم.

افقت اللجنة  القرار: و

 القرار :    

افق مجلس الكلية .  و

افــــــق 10 ـــى تلــــــجيل خطـــــــة بحـــــــث 2022/ 5/ 9. خطــــــاب مجلـــــــس قســــــم التـــــــاريخ بجلســـــــته المنعقــــــدة يـــــــوم االثنـــــــين المو ــ ـــة علــ ــ افقــ م بالمو

والمعاصـرب، بنــاًء  السـتكمال متطلبــات درجـة الماجســتير فـي اآلداب بنظــام السـاعات المعتمــدة مـن قســم التـاريخ شــعبة بالتـاريخ الحــديث

م، والموضــوع بعنــوان بالجــور والســعار 2022/ 4/ 26علــى تقريــر أ.د/ فــايز أنــور عبــد المطلــب مقــرر الســيمنار الــذى عقــد فــي يــوم الثالثــاء 

م(ب، للطالــــب/ ياســــر شــــعبان أحمــــد عبــــد اللطيــــف أحمــــد، تحــــت إشــــراف أ.د/ 1952-1923وآثارهــــا االقتصــــادية واالجتماعيــــة فــــي مصــــر )

 عت اإلمام الستاذ بالقسم وعميد الكلية، د/ أحمد خميس الفقي مدرس التاريخ الحديث بذات القسم.محمد رف
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 رسالة الكلية :

ليزا  و إقليميزا اسزتةادا  إلزى معزايير  زى سزوا العمزد محتقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترقى إلى مستوى التميزز واببزداف  زج م زاد ا دال والعلزوم ابةسزاةية 

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

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

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

 والمستمر .
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 رؤية الكلية :

لية إلى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية تتطل  الك

بأساتذتها  وتصد معتمدة تحتد مكاةة مرموقة بين ةظائرما

مستوى المةا سة محليأ و اقليمي ا من خالد  وخري يها إلى

برامج دراسية متميزة  ى مرحلتى الليساةس والدراسات 

 .  العليا تسهم  ى الرقى و التةمية المستدامة للم تم 

افقت اللجنة  القرار: و

 القرار :    

افق مجلس الكلية .  و

افيا   : قسم الجغر
ً
 ثانيا

افق  .11 افيا بجلسته المنعقدة يوم الحد المو افق على ت 2022/ 5/ 1خطاب مجلس قسم الجغر خطة بحث لجيل مب قد و

افية سكان إقليم  افيا في موضوع بجغر الستكمال متطلبات درجة الماجستير في اآلداب بنظام الساعات المعتمدة من قسم الجغر

بحيرة إدكو ومشكال هم بشمالي محافظة البحيرةب .للطالبة/ نورهان محمود عبد الرؤوف عجوة ، على أن تتكون لجنة اإلشراف من: 

ا رئيًسا، . محمد عبده بدر الدين المدرس بالقسم أ.د. محمد عبد الق
ً
افيا االقتصادية بالقسم مشرف ادر عبد الحميد أستاذ الجغر

ا.
ً
ا مشارك

ً
 مشرف

افقت اللجنة  القرار: و

 القرار :    

افق مجلس الكلية .  و

افق . 12 افيا بجلسته المنعقدة يوم الحد المو افق على 2022/ 5/ 1خطاب مجلس قسم الجغر خطة بحث تلجيل  مب قد و

افيا في موضوع بوادي النيل فيما  الستكمال متطلبات درجة الماجستير في اآلداب بنظام الساعات المعتمدة من قسم الجغر

للطالبة/ مروة صبحي غريب  دراسة في الجيومورفولوجية التطبيقيةب.–بين مصب وادي سراج وجزيرة الضبحة شمالي أسوان 

ا رئيًسا ،  على أن تتكون لجنة اإل ، محمد 
ً
شراف من: أ.د. ماجد محمد محمد شعلة أستاذ الجيومورفولوجيا والخرائط مشرف

ا.
ً
ا مشارك

ً
 د. محمد محمود الشرقاوي المدرس بالقسم مشرف

افقت اللجنة  القرار: و

 القرار :    

افق مجلس الكلية .  و

 

 : قسم اللغة العربية 
ً
 ثالثا

افق  مجلس قسم اللغة العربية بجلسته. خطاب 13 افقة على تلجيل خطة 2022/ 5/ 1المنعقدة يوم الحد المو م بالمو

البحث المقدمة من الطالبة/ رقية سمير فتحي عبد القوي الجزار، لنيل درجة الماجستير فى اآلداب من قسم اللغة العربية 

ْبِلي الندلس ي، أبو جعفر أحمد وآدابها  بنظام الساعات المعتمدة تخصص )الدراسات اللغوية(. فى موضوع: )
َّ
بن يوسف الل
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 رسالة الكلية :

ليزا  و إقليميزا اسزتةادا  إلزى معزايير  زى سزوا العمزد محتقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترقى إلى مستوى التميزز واببزداف  زج م زاد ا دال والعلزوم ابةسزاةية 

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

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

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

 والمستمر .
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 رؤية الكلية :

لية إلى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية تتطل  الك

بأساتذتها  وتصد معتمدة تحتد مكاةة مرموقة بين ةظائرما

مستوى المةا سة محليأ و اقليمي ا من خالد  وخري يها إلى

برامج دراسية متميزة  ى مرحلتى الليساةس والدراسات 

 .  العليا تسهم  ى الرقى و التةمية المستدامة للم تم 

(. بإشراف: أ.م.د/ مصطفى محمد إسماعيل وتيد أستاذ العلوم اللغوية المساعد بكلية اآلداب _ وآثاره في الدراسات اللغوية

 جامعة دمنهور. و د/ سامح كمال عبد المنعم إبراهيم  مدرس العلوم اللغوية بكلية اآلداب _ جامعة دمنهور.

افقت الل  جنةالقرار: و

 القرار :    

افق مجلس الكلية .  و

 

 

 

 

 

 

افق 14 افقة على تلجيل خطة 2022/ 5/ 1. خطاب مجلس قسم اللغة العربية بجلسته المنعقدة يوم الحد المو م  بالمو

 لمتطلبات الحصول على درجة الدكتوراه في اآلداب بنظام 
ً

البحث المقدمة من الطالب/ هشام سعد واعر الجالي. استكماال

اعات المعتمدة من قسم اللغة العربية وآدابها تخصص الدب والنقد بعنوان: )صدى تقدير الحركة اإلعرابية على الس

 االسم المقصور فى القرآن الكريم بين بالغة العربية والترجمات اإلنجليزية( بإشراف:

 دمنهور. أ.م.د/ أسماء محمود شمس الدين أستاذ الدب العربي المساعد بكلية اآلداب _ جامعة -

أ.م.د/ محمد فوزي الغازي  أستاذ مساعد الترجمة اإلنجليزية ولغويات النص معهد الدراسات اللغوية والترجمة كلية اآلداب  -

 _ جامعة اإلسكندرية.

 د/ إيمان عبد السميع محمد  مدرس البالغة والنقد، كلية اآلداب _ جامعة دمنهور. -

افقت اللجنة  القرار: و

 القرار :    

افق م  جلس الكلية .و
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ليزا  و إقليميزا اسزتةادا  إلزى معزايير  زى سزوا العمزد محتقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترقى إلى مستوى التميزز واببزداف  زج م زاد ا دال والعلزوم ابةسزاةية 

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

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

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

 والمستمر .
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 رؤية الكلية :

لية إلى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية تتطل  الك

بأساتذتها  وتصد معتمدة تحتد مكاةة مرموقة بين ةظائرما

مستوى المةا سة محليأ و اقليمي ا من خالد  وخري يها إلى

برامج دراسية متميزة  ى مرحلتى الليساةس والدراسات 

 .  العليا تسهم  ى الرقى و التةمية المستدامة للم تم 

افق 15 م على تلجيل خطة البحث المقدمة 2022/ 5/ 1. خطاب  مجلس قسم اللغة العربية بجلسته المنعقدة يوم الحد المو

من الطالب/ محمد فتح الله محمود عتمان، لنيل درجة الماجستير فى اآلداب من قسم اللغة العربية وآدابها  بنظام الساعات 

(. بإشراف: أ.د/ محمد   المعتمدة تخصص )الدراسات
ٌ
ة ِغيَّ

َ
 َبال

ٌ
ِريِم ِدَراَسة

َ
ك
ْ
ْرآِن ال

و
ق
ْ
ب ِفي ال

َ
ض

َ
غ
ْ
 ال

و
الدبية والنقدية(. فى موضوع: )آَيات

محمود أبو علي أستاذ النقد والبالغة بكلية اآلداب _ جامعة دمنهور. وأ.د/ محمد عبد الفتاح النجار  أستاذ الدب والنقد كلية اللغة 

 الزهر. العربية _ جامعة

افقت اللجنة    القرار: و

 القرار :    

افق مجلس الكلية .  و

 

افق 16 افقة على تلجيل خطة 2022/ 5/ 1. خطاب مجلس قسم اللغة العربية بجلسته المنعقدة يوم الحد المو م بالمو

 لمتطلبات الحصول على درجة ،  والء محمد جابر أحمد نعيم.البحث المقدمة من الطالبة/ 
ً

الدكتوراه في اآلداب استكماال

)الخطاب الكبري ونظريات ما بعد  بنظام الساعات المعتمدة من قسم اللغة العربية وآدابها تخصص الدب والنقد بعنوان:

 بإشراف:  الحداثة( دراسة نقدية مقارنة

  بآداب المنوفية هأستاذ النقد والبالغ  عبلب ىأ.د/عيد على مهد

 ذ النقد والبالغة بكلية اآلداب _ جامعة دمنهور.أستا أ.د/ محمد  محمود أبو علي 

افقت اللجنة  القرار: و

 القرار :    

افق مجلس الكلية .  و

 

 : اآلثار والدراسات اليونانية والرومانية 
ً
 رابعا

افق   الموضوع : خطاب  مجلس قسم االثار والدراسات اليونانية والرومانية بجلسته المنعقدة فى يوم الحد  المو

افقة  تلجيل خطة بحث الطالبة / نسرين سمير شلبى  لنيل درجة الماجستير فى اآلداب بنظام 7/5/2022 م ،  بالمو
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ليزا  و إقليميزا اسزتةادا  إلزى معزايير  زى سزوا العمزد محتقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترقى إلى مستوى التميزز واببزداف  زج م زاد ا دال والعلزوم ابةسزاةية 

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

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

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

 والمستمر .
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 رؤية الكلية :

لية إلى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية تتطل  الك

بأساتذتها  وتصد معتمدة تحتد مكاةة مرموقة بين ةظائرما

مستوى المةا سة محليأ و اقليمي ا من خالد  وخري يها إلى

برامج دراسية متميزة  ى مرحلتى الليساةس والدراسات 

 .  العليا تسهم  ى الرقى و التةمية المستدامة للم تم 

الساعات المعتمدة من قسم اآلثار والدراسات اليونانية والرومانية شعبة اآلثار اليونانية والرومانية فى موضوع : ب 

افيكية( ب  فسيفساء زجما الرومانية ) إعادة تصور بعض القطع من خالل  المعالجات الجر

 وتتكون لجنة اإلشراف  من كل من : 

 أ.د/ عبير عبد املحسن قاسم                                                                                -1

 أستاذ ورئيس قسم  اآلثار اليونانية والرومانية  بكلية اآلداب جامعة دمنهور  

 الله عبد الحميد قطب                                                                            د/ أميرة عبد -2

افيكى كلية الفنون الجميلة جامعة اإلسكندرية   أستاذ مساعد قسم التصميمات المطبوعة تخصص تصميم وإتصال جر

افقت اللجنة  القرار: و

 

 

 القرار :   

افق مجلس الكلية .   و

 
ً
المقدمة من أقسام )  2022: بخصوص اعتماد جدوال امتحانت الدراسات العليا ) ماجستير ودكتوراه ( فصل الربيع  خامسا

افيا ، الفلسفة ، اللغة العربية ( .  تاريخ ، آثار يونانى ورومانى ، اللغة اإلنجليزية ، الجغر

افقت اللجنة  القرار: و

 القرار :    

افق مجلس الكلية .  و

 : بخص
ً
 وص تقارير قسمى التاريخ واللغة اإلنجليزية لتعديل الئحة الدراسات العليا لكلية اآلداب جامعة دمنهور .سادسا

 القرار: يحال الموضوع إلى لجنة اللوائح والمناال بالكلية .

 القرار :    

افق مجلس الكلية .  و

 : تقارير نسب حضور طالب الدراسات العليا من قسم التاريخ 
ً
 سابعا

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

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

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

لية إلى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية تتطل  الك

بأساتذتها  وتصد معتمدة تحتد مكاةة مرموقة بين ةظائرما

مستوى المةا سة محليأ و اقليمي ا من خالد  وخري يها إلى

برامج دراسية متميزة  ى مرحلتى الليساةس والدراسات 

 .  العليا تسهم  ى الرقى و التةمية المستدامة للم تم 

 القرار :    

افق مجلس الكلية .  و

 : خطاب السيد أ.د. المدير التنفيذى لوحدة ضمان الجودة بضرورة وضع اسم المشرف على البحاث المطلوبة للنشر قبل 
ً
ثامنا

 تقديمها لدورية اإلنسانيات .

افقت اللجنة   القرار: و

 القرار :    

افق مجلس الكلية .  و

 : التقرير 
ً
المقدم من السيد أ.د. المدير التنفيذى بخصوص اعتماد الالئحة المالية واإلدارية لدورية اإلنسانيات واملجهودات  تاسعا

 المبذولة لرفع درجة الدورية .

افقت اللجنة ورفع المر ملجلس الكلية وتوجيه الشكر للسيد أ.د. محمد محمود أبوعلى على مجهوداته الصادقة والبناًءة  القرار: و

 ع درجة الدورية . لرف

 القرار :    

افق مجلس الكلية .  و

 : بخصوص الطلب المقدم من أ.عزة عادل بلتاجى المدرس المساعد بقسم الفلسفة والتى تطلب فيه تلجيلها الدكتوراه ، 
ً
عاشرا

افاة قسم الدراسات العليا بملف الطالب 2022مايو 10وقد أرجم مجلس قسم الفلسفة بتاريخ   بالوراق لتحديد قراره لحين مو
ً
ة كامال

 موقفها 

افقت اللجنة على قرار قسم الفلسفة   القرار: و

 القرار :    

افق مجلس الكلية .  و

 

 ما يستجد من أعمال: 

افقة مجلس القسم بجلسته في  السيدة أ.د/ نها غالى القائم بعمل رئيس مجلس قسم االجتماعكتاب  .1 على  1/5/2022بشمن مو

من الطالبة / همت على سعد الستكمال متطلبات درجة الدكتوراه بنظام الساعات المعتمدة تخصص تلجيل الخطة المقدمة 

 ة (ب اشراف : يدانيعلم االجتماع بعنوان  ب المدن الذكية وانعكاسا ها على بنية عالقات الجوار في املجتمع المصرى )دراسة م

 ة االداب جامعة دمنهور .أستاذ علم االجتماع المساعد بكلي  الدكتور/ حمدى على أحمد -

 أستاذ علم االجتماع المساعد بكلية االداب جامعة دمنهور .  الدكتور/ مجدى أحمد بيومى  -

 القرار :    
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========================================================= 

 رسالة الكلية :

ليزا  و إقليميزا اسزتةادا  إلزى معزايير  زى سزوا العمزد محتقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترقى إلى مستوى التميزز واببزداف  زج م زاد ا دال والعلزوم ابةسزاةية 

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

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

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

 والمستمر .
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 رؤية الكلية :

لية إلى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية تتطل  الك

بأساتذتها  وتصد معتمدة تحتد مكاةة مرموقة بين ةظائرما

مستوى المةا سة محليأ و اقليمي ا من خالد  وخري يها إلى

برامج دراسية متميزة  ى مرحلتى الليساةس والدراسات 

 .  العليا تسهم  ى الرقى و التةمية المستدامة للم تم 

افق مجلس الكلية.  و

 

افقة مجلس القسم بجلسته في كتاب  .2 على  1/5/2022السيدة أ.د/ نها غالى القائم بعمل رئيس مجلس قسم االجتماع بشمن مو

المقدمة من الطالبة / ندا اسماعيل اسماعيل سيف الستكمال متطلبات درجة الدكتوراه بنظام الساعات  تلجيل الخطة

المعتمدة تخصص علم االجتماع بعنوان  ب التخطيط االستراتيجى وادارة الزمات في التنظيمات الصناعية  )دراسة تطبيقية في 

 محافظة البحيرة (ب اشراف : 

 أستاذ علم االجتماع المساعد بكلية االداب جامعة دمنهور .  حمدى محمود عبدالحميدالدكتور/  -

 أستاذ علم االجتماع المساعد بكلية االداب جامعة دمنهور .    شيماء حلمى شحاتهالدكتور/  -

 القرار :    

افق مجلس الكلية .  و

 

 

 

 

 : موضوعات العالقات الثقافية والخارجية :
ً
 سابعا

 
 للبحوث االجتماعية والجنائية . داب و المركز القومىبروتوكول تعاون بين كلية اآل  .1

 القرار :    

افق مجلس الكلية  . ويرفع للسيد أ.د/ نائب رئيس الجامعات للدراسات العليا والبحوث  و

 موضوعات قسم اآلثار والدراسات اليونانية والرومانية :
 بمن مجلس قسم االثار والدراسات اليونانية و  .1

ً
افق  أحيط سيادتكم علما الرومانية بجلسته المنعقدة فى يوم الحد المو

بانثيون  -1م ،  بالدعوة الموجهة لألستاذة الدكتورة / سماح الصاوى  لحضور ورشة  عمل فى جامعة باريس 7/5/2022

الجامعة أية يوليو ( دون أن تتحمل  23-15والتى ستنعقد فى فرنسا فى الفترة من )  Reheedالسيربون فى فرنسا التابعة لمشروع 

 مصاريف . 
 القرار :

افق مجلس الكلية ,  و
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 رسالة الكلية :

ليزا  و إقليميزا اسزتةادا  إلزى معزايير  زى سزوا العمزد محتقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترقى إلى مستوى التميزز واببزداف  زج م زاد ا دال والعلزوم ابةسزاةية 

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

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

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

 والمستمر .
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 رؤية الكلية :

لية إلى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية تتطل  الك

بأساتذتها  وتصد معتمدة تحتد مكاةة مرموقة بين ةظائرما

مستوى المةا سة محليأ و اقليمي ا من خالد  وخري يها إلى

برامج دراسية متميزة  ى مرحلتى الليساةس والدراسات 

 .  العليا تسهم  ى الرقى و التةمية المستدامة للم تم 

افق   .2 م  علما ،  7/5/2022أحيط مجلس قسم االثار والدراسات اليونانية والرومانية بجلسته المنعقدة فى يوم الحد المو

 1 -مارس31أيام  بحصول أ.د/ عبير قاسم على شهادة حضور البرنام  التدريبي الموحد لترشح لوظائف القيادية بالجامعات وذلك

ساعة تدريبية بمركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بجامعة دمنهور  11م بإجمالى عدد 2022إبريل  27 –إبريل 

 ومرفق طيه صورة الشهادة . 

 القرار :

.
ً
 أحيط مجلس الكلية علما

افق  أحيط مجلس قسم االثار والدراسات اليونانية والرومانية بجلسته المنعقدة ف .3 م  علما ، 7/5/2022ى يوم الحد المو

بحصول أ.د/ حنان الشافعى  على شهادة حضور البرنام  التدريبي الموحد لترشح لوظائف القيادية بالجامعات وذلك أيام 

ساعة تدريبية بمركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات  11م بإجمالى عدد 2022إبريل  27 –إبريل  1 -مارس31

 امعة دمنهور ومرفق طيه صورة الشهادة . بج

 القرار :

.
ً
 أحيط مجلس الكلية علما

افق   .4 م  علما ، 7/5/2022أحيط مجلس قسم االثار والدراسات اليونانية والرومانية بجلسته المنعقدة فى يوم الحد المو

لقيادية بالجامعات وذلك أيام بحصول أ.د/ سماح الصاوى على شهادة حضور البرنام  التدريبي الموحد لترشح لوظائف ا

ساعة تدريبية بمركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات  11م بإجمالى عدد 2022إبريل  27 –إبريل  1 -مارس31

 بجامعة دمنهور ومرفق طيه صورة الشهادة . 

 القرار :

.
ً
 أحيط مجلس الكلية علما

افق مجلس قسم االثار والدراسات اليونانية والروم .5 افق  و م  على ترشيح أ.د/ 7/5/2022انية بجلسته المنعقدة فى يوم الحد المو

 سماح الصاوى ممثال للقسم فى لجنة العالقات الثقافية . 

 القرار :

.
ً
 أحيط مجلس الكلية علما

 

افق   .6 افق مجلس قسم االثار والدراسات اليونانية والرومانية بجلسته المنعقدة فى يوم الحد المو على مشاركة  م 7/5/2022و

 -9أ.د/ عبير قاسم فى ورشة عمل تقام بمكتبة اإلسكندرية بعنوان ب فن الفسيفساء الزجاجية ب وذلك من يوم الثنين إلى الربعاء 

 م ومرفق طيه صورة الدعوة والبرنام  .   2022مايو  11

 القرار :

.
ً
 أحيط مجلس الكلية علما
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 رسالة الكلية :

ليزا  و إقليميزا اسزتةادا  إلزى معزايير  زى سزوا العمزد محتقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترقى إلى مستوى التميزز واببزداف  زج م زاد ا دال والعلزوم ابةسزاةية 

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

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

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

 والمستمر .
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 رؤية الكلية :

لية إلى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية تتطل  الك

بأساتذتها  وتصد معتمدة تحتد مكاةة مرموقة بين ةظائرما

مستوى المةا سة محليأ و اقليمي ا من خالد  وخري يها إلى

برامج دراسية متميزة  ى مرحلتى الليساةس والدراسات 

 .  العليا تسهم  ى الرقى و التةمية المستدامة للم تم 

 بمن مجلس قسم االثار و  .7
ً
افق  أحيط سيادتكم علما الدراسات اليونانية والرومانية بجلسته المنعقدة فى يوم الحد المو

بانثيون السيربون فى  -1م ،  بالدعوة الموجهة لألستاذة الدكتورة / عبير قاسم  لحضور ورشة  عمل فى جامعة باريس 7/5/2022

 يو ( دون أن تتحمل الجامعة أية مصاريف . يول 23-15والتى ستنعقد فى فرنسا فى الفترة من )  Reheedفرنسا التابعة لمشروع 

 القرار :

افق مجلس الكلية .  و

افق   .1  بمن مجلس قسم االثار والدراسات اليونانية والرومانية بجلسته المنعقدة فى يوم الحد المو
ً
أحيط سيادتكم علما

بانثيون السيربون  -1ى جامعة باريس م ،  بالدعوة الموجهة لألستاذة الدكتورة / حنان الشافعى  لحضور ورشة  عمل ف7/5/2022

 يوليو ( دون أن تتحمل الجامعة أية مصاريف .  23-15والتى ستنعقد فى فرنسا فى الفترة من )  Reheedفى فرنسا التابعة لمشروع 

 القرار :

افق مجلس الكلية .  و

افق   أحيط مجلس قسم االثار والدراسات اليونانية والرومانية بجلسته المنعقدة فى يوم .9 م  بالتهنئة المقدمة 1/5/2022الحد المو

 من معالى اللواء / هشام أمنة محافظ البحيرة للسيدة الستاذة الدكتورة / حنان الشافعى بخصوص عيد الفطر المبارك .

 القرار :

افق مجلس الكلية .  و

 

 

 

:  
ً
 موضوعات قسم التاريخ :ثانيا

م  بشمن الخطاب المرفوع من أ.د/ ابراهيم محمد على مرجونة والذى يفيد ببعض 2022/ 9/5احاطة مجلس قسم التاريخ بجلسته فى   .1

 المشاركات العلمية االكاديمية والبحثية وبيانها كاالتى :

 2022مقال بعنوان ب االرمن وعبقرية الزمان والمكان ، مجلة اريك ، يناير  -

 2021، يوليه  مقال ب العادات والتقاليد االرمينية ب ، مجلة اريك -

 2022مقال ب االسهامات المعمارية خالل العصر الفاطمى ب ، مجلة اريك ، اكتوبر  -

 شكر وتقدير الجامعة االسالمية بوالية منيسوتا االمريكية  -

ة رئاسة اللقاء الثالث من الملتقى الرمضانى الدولى الثانى للثقافة التاريخية باالشتراك مع جامعة ماربورج بالمانيا والجمعية التاريخي -

 2022ابريل  19وجامعة عين شمس فى 

 24/6/2022عضوية اللجنة العلمية الخاصة باعمال المؤتمر الدولى التاسع الذى اقامته االكاديمية االمريكية الدولية للتعليم العالى فة  -

 2022مايو 13ك يوم الجمعة تلجيل ثالث  حلقات من برنام  كنوز للقناة االولى الفضائية المصرية عن التراث الثقافى ونماذج منه وذل -

 وكذلك تلجيل حلقات باذاعة صوت العرب وبرنام  قصة مخطوط 

 القرار :
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 رسالة الكلية :

ليزا  و إقليميزا اسزتةادا  إلزى معزايير  زى سزوا العمزد محتقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترقى إلى مستوى التميزز واببزداف  زج م زاد ا دال والعلزوم ابةسزاةية 

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

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

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

 والمستمر .
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 رؤية الكلية :

لية إلى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية تتطل  الك

بأساتذتها  وتصد معتمدة تحتد مكاةة مرموقة بين ةظائرما

مستوى المةا سة محليأ و اقليمي ا من خالد  وخري يها إلى

برامج دراسية متميزة  ى مرحلتى الليساةس والدراسات 

 .  العليا تسهم  ى الرقى و التةمية المستدامة للم تم 

. 
ً
 أحيط مجلس الكلية علما

م  بشمن الخطاب المرفوع من أ.د/ فايزة ملوك  والذى يفيد بمشاركتها ببحث بعنوان ب 2022/ 9/5احاطة مجلس قسم التاريخ بجلسته فى   .2

 المعاصر لدولة تونس ب ضمن مشروع ذاكرة العرب التابع لمكتبة االسكندرية مالمح التاريخ الحديث و 

  م  بشمن الخطاب المرفوع من أ.د/ فايزة ملوك  والذى يفيد2022/ 9/5ثالثا / احاطة مجلس قسم التاريخ بجلسته فى  

 The Prester John Legend between East and West during the Crusades. Entangled Eastern-Latinقبول كتابه بعنوان   -1

Mythical Legacies  فى دار النشر العالمية  للنشرTRIVENT  

 األلمانية DAAD الدورات التدريبية التالية من جامعة ماربورج وأكاديمية ماربورج للبحث بجامعة ماربورج ومؤسسةالحصول على   -2

 الشروع فى  العمل: تدريب الصوت والكالم -

 اديمية والبحثية فى  مجال العلوم االنسانية واالجتماعية لكتابة االكا -

 دورة فى كيفية بداية البحث العلمى لمرحلة الدكتوراه  -

 القرار :

. 
ً
 أحيط مجلس الكلية علما

 

 موضوعات قسم اللغة االنجليزية :ثالثا :

وهر ببحث بعنوان ب ترويض الخوف من شيماء ج 0مشاركة ا م  بشمن2022/ 9/5بجلسته فى   اللغة االنجليزيةاحاطة مجلس قسم  .1

اية لينكولن فى الباردو لجورج سوندرز ب فى العدد الثانى واالربعين من مجلة الف الصادر عام   2022الموت فى رو

 القرار :

 مع تقديم التهنئة لمزيد من التقدم
ً
 . أحيط مجلس الكلية علما

 

 :   موضوعات خدمة املجتمع وتنمية البيئة   :
ً
 ثامنا

 
 : التصديق على محضر الجلسة السابقة.أ

ً
 وال

 .تم التصديق 
 القرار :

.
ً
 أحيط مجلس الكلية علما

 

 : استعرضت اللجنة االستعداد العمال االمتحانات للفصل الدراس ى الثانى للعام  
ً
 وتم الوقوف على اآلتى : 2021/2022ثانيا

 عقب انتهاء من كل فترة لالمتحانات. التنبيه على شركة النظافة بضرورة تنظيف وتعقيم الكلية ثالث .1
ً
 مرات يوميا
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 رسالة الكلية :

ليزا  و إقليميزا اسزتةادا  إلزى معزايير  زى سزوا العمزد محتقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترقى إلى مستوى التميزز واببزداف  زج م زاد ا دال والعلزوم ابةسزاةية 

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

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

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

 والمستمر .
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 رؤية الكلية :

لية إلى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية تتطل  الك

بأساتذتها  وتصد معتمدة تحتد مكاةة مرموقة بين ةظائرما

مستوى المةا سة محليأ و اقليمي ا من خالد  وخري يها إلى

برامج دراسية متميزة  ى مرحلتى الليساةس والدراسات 

 .  العليا تسهم  ى الرقى و التةمية المستدامة للم تم 

 مخاطبة ادارة الكلية بتوفير الماسكات الالزمة للطالب والمطهرات. .0

 .19عمل حجر عزل خاصة يتم فيها عزل الطالب المشتبه اصابتهم باعراض فيروس كوفيد  .6

 حانات منذ بداية اليوم حتى نهايتها.مخاطبة اللجنة الطبيه بالجامعة بضرورة توفير طاقم طبى كامل على مدار االمت .4

 ضرورة توفير عربة اسعاف خاصة بالكلية . .9

التنبيه على السيد مسئول المن بالكلية بضرورة تواجد أفراد المن في جميع أدوار الكلية أثنار سير العملية االمتحانية  .3

 متحانية .للحفا  على اآلمن داخل الكلية  وكذلك توفير عامل لكل دور لخدمة اللجان اال 
 القرار :

.
ً
 أحيط مجلس الكلية علما

 
 : تم استعراض محضر لجنة السالمة والصحة المهنية .

ً
 ثالثا

 القرار 

افقت اللجنة على كل ما جاء باملحضر.  و
 القرار :

.
ً
 أحيط مجلس الكلية علما

 

 : تتقدم اللجنة بالشكر والتقدير للدكتورة / اسالم فوزى أنس  المدرس بقسم ا
ً
الجتماع و أ. محمد سعيد الرجال على رابعا

 مشروع تخرج طالب الفرقة الرابعة بقسم االجتماع بعنوان أطفال الشوارع  ب المشكلة والعالج  .

 القرار 

 رفع المر الدارة الكلية لتوجيه الشكر وارسال المشروع الدارة الجامعة ثم لديوان عام املحافظة لالستفادة من الدراسة .
 القرار :

افق  مجلس الكلية على رفع المر للسيد أ.د/ رئيس الجامعة . و
 

 : ناقشت اللجنة الطلب المقدم من السيد أ.د/ عبدالعظيم أحمد عبدالعظيم  مسئول التدريب المساحى بقسم 
ً
خامسا

افقة على تدريب طالب شعبة الخرائط والمساحة بوحدة الحاسب اآللى بالكلية  افيا والذي يطلب فيه المو  .الجغر

 رفع اآلمر ملجلس الكلية.القرار 

 القرار :

افيا لمزيد من التوضيح .  يرد الموضوع الى قسم الجغر

 

 : التنبيه على السادة رؤساء القسام العلمية بعمل ندوه بكل قسم عن كيفية االستعداد لالمتحانات  .
ً
 سادسا
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 رسالة الكلية :

ليزا  و إقليميزا اسزتةادا  إلزى معزايير  زى سزوا العمزد محتقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترقى إلى مستوى التميزز واببزداف  زج م زاد ا دال والعلزوم ابةسزاةية 

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

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

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

 والمستمر .
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 رؤية الكلية :

لية إلى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية تتطل  الك

بأساتذتها  وتصد معتمدة تحتد مكاةة مرموقة بين ةظائرما

مستوى المةا سة محليأ و اقليمي ا من خالد  وخري يها إلى

برامج دراسية متميزة  ى مرحلتى الليساةس والدراسات 

 .  العليا تسهم  ى الرقى و التةمية المستدامة للم تم 

 يعرض على مجلس الكلية.القرار 

 القرار :

افق مجلس الكلية .  و

: 
ً
 عن البيئة والمتغيرات المناخية  . اقليمىمؤتمر  عقدمقترح  سابعا

 يعرض على مجلس الكلية. : القرار

 القرار :

افق مجلس الكلية على أن يكون المؤتمر خالل شهر سبتمبر   لمدة يومان .2022 و

 

 
ً
بضرورة تواجد سيارة متنقلة  الطلب المقدم من السيد أ.د/ وفدى السيد أبوالنضر  وكيل الكلية لشئون خدمة املجتمع: ثامنا

 .  للخدمات البريدية داخل حرم كلية اآلداب باملجمع النظرى  نظرا الن الكلية تعد االكبر على مستوى الجامعة .

 يعرض على مجلس الكلية. : القرار

 القرار :

افق مجلس الكلية ويرفع اآلمر للسيد أ.د/ رئيس الجامعة ..  و

 تى تاريخه.املجلس في حالة انعقاد دائم وح 

 .  بعد الظهر  الثانية والنصفهذا وقد انتهى االجتماع الساعة 
 

 عميد الكلية                                                                                            
 

 
 .د/ محمد رفعت االمامأ                                                                                           


