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 رسالة الكلية :

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

علمية و البحثية ألساتذتها تعليمية و البحثية ، و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التكةولو ية ، و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و القدرات الال ودة ال

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

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

 والمستمر .
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 رؤية الكلية :

تتطل  الكلية إلى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية معتمدة تحتد 

مستوى  بأساتذتها وخري يها إلى وتصد مكاةة مرموقة بين ةظائرما

و اقليميإا من خالد برامج دراسية متميزة  ى  المةا سة محليأ

مرحلتى الليساةس والدراسات العليا تسهم  ى الرقى و التةمية 

 .  المستدامة للم تم 

0202/1020للعام الجامعي   سادسال مجلس الكلية  

 13/1/0201الموافق  ثالثاءلالمنعقد يوم ا

********** 

ة و ــــــــــــــــــــبرئاسة السيدة األستاذ الدكتور/ حنان خميس  الشافعـــى  عميد الكليالثانية عشر اجتمع مجلس الكلية في تمام الساعة        

 -كل من : حضور ب

 وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث   اح محمد الصاوى أ.د/ سم .1

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

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

 رئيس مجلس قسم اللغة االنجليزية  حلمى المليجىمحمد أ.د/ ايمان  .4

 رئيس مجلس قسم اآلثار والدراسات اليونانية والرومانية   قاسم عبداملحسن ير أ.د عب .5

 رئيس مجلس قسم التاريخ  أ.د/ ابراهيم محمد على مرجونة .6

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

 قائم بعمل رئيس مجلس قسم اللغات الشرقية   د. محمد أحمد الفقي .8

 مدير التنفيذي لوحدة ضمان الجودة بالكليةاألستاذ بقسم اللغة العربية وال   حمود ابوعلىأ .د. محمد م .9

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

افيا  عزت شلبى الدين عالء/.د أ .11  األستاذ المتفرغ بقسم الجغر

 ية األستاذ المساعد بقسم اللغة العرب   د. رانيا محمد عزيز نظمى .10

افيا  د. ابراهيم مصطفى شعبان  .13  المدرس بقسم الجغر

 مدير وحدة الخدمات االلكترونية    د. أحمد عطية حميدة .14

   أمين الكلية  لحوتي حلمى خالد الوليدالسيد/  .15

 و دعى الى الحضور:

    السيد الدكتور/ فايز الرياش ى .1

 :عن الحضور  توتغيب

 قسم اللغة االنجليزيةاألستاذ ب  خميس الزوكة  ا محمدأ.د ميراند .1
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مرحلتى الليساةس والدراسات العليا تسهم  ى الرقى و التةمية 

 .  المستدامة للم تم 

 افتتحت السيدة أ.د/  حنان خميس الشافعى  عميد الكلية

 " بسم الله الرحمن الرحيم "

  في بداية االجتماع رحبت السيدة أ.د/ حنان خميس الشافعى  عميد الكلية ورئيس املجلس  بجميع السادة المشاركين في

 . On lineسواء بالحضور أو  الجلسة

  أن واجب العزاء للسيد األستاذ الدكتور/ وفدى السيد أبوالنضر فى وفاة شقيقه سائلين المولى عز وجل قدم مجلس الكلية

 يتغمده بواسع رحمته .

 ميالد زكى غالى واألخوه المسيحيين األستاذ الدكتور لسيد ارسال تهنئة للجميع بالعام الميالدى الجديد و تم تقديم التهنئة  ل /

 .بعيد الميالد املجيد

  ملجلس القسم .تم 
ً
 تهنئة السيدة األستاذ الدكتور/ ايمان بركات رئيس مجلس قسم اللغة العربية بقرار تعينها رئيسا

  : ثم شرعت سيادتها في موضوعات املجلس على النحو التالي 

 : موضوعات االحا
ً
 طة والتصديق :أوال

 

 -التصديق : و أوال : موضوعات اإلحاطة
 
رحت في م .1

ً
 جلس الجامعة، الموضوعات التى ط

- .
ً
 التأكيد على تفعيل المراسالت الكترونيا

 التأكيد على االجراءات االحترازية . .1

 االستعداد لالمتحانات . .0

عرض انجازات الكلية والثناء الشديد من قبل السيد األستاذ الدكتور/ عبيد صالح والسيد الوزير /هشام آمنه محافظ  .3

حنان الشافعى كل الشكر للسادة اعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم و السادة البحيرة  وقدمت السيدة األستاذ الدكتور/ 

 العاملين بالكلية لمساندتهم في تحقيق هذه االنجازات .

 -موضوعات لجنة القطاع  : .0

 التأكيد على االنتهاء من الئحة الكلية ) مرحلة الليسانس و الدراسات العليا  (. .1

 

 . التصديق على محضر مجلس الكلية السابق .0

 القرار :    
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 تم التصديق على املحضر .

 

 ثانيا:   موضوعات وحدة ضمان الجودة :
 

افقة على بنود الجلسة السابقة . أوال   : المو

افقة . القرار   : المو

 القرار :

.
ً
 أحيط مجلس الكلية علما

 

 : بشأن وضع آلية لالختبارات اإللكترونية . ثانيا

 وتقدم كل من  :  onlineاء الفريق أثناء االجتماع : تمت مناقشة االقتراح بين أعض القرار 

افيا ) دعوة ( -1  د/ محمد عبده بدر الدين            قسم الجغر

 د/ رانيا محمد نظمي  -0

 د/إبراهيم شعبان املحروقي           -3

 أ/ شيرين رحيم . -4

 أ/ خالد الوليد الحوتي       -5

 ة.تقدموا جميعا بتصورات لوضع آلية لالختبارات اإللكتروني

 ) مرفق مقترح آلية االختبارات اإللكترونية مع محضر االجتماع ( .

ونشكر السادة األفاضل الذين تقدموا بتصوراتهم السيد الدكتور محمد عبده، والسيد الدكتورة رانيا نظمي، والسيد أ. شيرين رحيم، 

والذي تقدم مشكورا بآلية متكاملة األركان  واألستاذ خالد الوليد على جهدهم المشكور، ونخص بالذكر السيد د/ مصطفى شعبان

 يمكن توظيفها واإلفادة منها في حال وجود ما يمنع إدارة االمتحانات في الفصل الدراس ي القادم على الشكل المتفق عليه . 

 القرار :
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مرحلتى الليساةس والدراسات العليا تسهم  ى الرقى و التةمية 

 .  المستدامة للم تم 

افقة ا افق املجلس على المقترح كاجراء احترازى يتم اللجوء اليه حال مو  ، وو
ً
لجامعة في ضوء القرارات أحيط مجلس الكلية علما

 والقواعد والقوانين واللوائح المنظمة .

 

 

م من البرامج 0202/0201بشأن تقرير وحدة ضمان الجودة عما وصل إليها من توصيفات لمقررات مواد الفصل الدراس ي األول  : ثالثا

 . العلمية بالكلية

 -حدة على النحو التالي :تم حصر التوصيفات الواردة من األقسام والتي وردت للو  : القرار

 لم يتم  تم التسليم 

 اللغة العربية  اللغة االنجليزية 

 االجتماع  الفلسفة 

 السياسة  التاريخ

افيا  عامآثار  الجغر

  اآلثار والدراسات اليونانية والرومانية 

  اللغات الشرقية

توصيفات حتى اآلن باستعجال رفع التوصيفات إلى الوحدة سوفت وعليه أرجو من السادة رؤساء األقسام الذين لم يقوموا بإرسال ال 

فضال عن art.qua1@art.dmu.edu.eg وورقيا علما بأنه قد تم عمل إيميل إلكتروني بوحدة ضمان الجودة وهو                                  

ة أعضاء الوحدة، ومن ثم فال مبرر لتأخر إرسال وجود رقم الواتس آب الخاص بمدير الوحدة وهو معلوم للجميع، كذا أرقام الساد

 صيفات حتى اآلن .التو 

 وورقيا . softأرجو إرسال التوصيفات 

 القرار :

 ويهيب املجلس بسرعة ارسال التوصيفات.
ً
 أحيط مجلس الكلية علما

 

للسادة أعضاء هيئة  Zoomج ومباشر على برنام Onlineبشأن اعتماد إفادة شاملة بالدورات التي تمت من قبل الوحدة  :رابعا 

 التدريس والهيئة المعاونة.

سلم لهم بمجرد اعتمادها من السيدة أ د/ عميد الكلي : القرار
ُ
ة ) ـــــــــــــــــــــــتم إعداد إفادة مجمعة لكل السادة الحضور لتلك الدورات، وت

 مرفق نموذج من هذه اإلفادة ( .



    

                                                                                                                                              
       Damanhur university                              جامعة دمنهور                                                                                           
          Faculty of Artكلية اآلداب                                                                                                                                
                                                        

 

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

 رسالة الكلية :

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

علمية و البحثية ألساتذتها تعليمية و البحثية ، و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التكةولو ية ، و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و القدرات الال ودة ال

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

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

 والمستمر .

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

     1496633540ت + فاكس     -1496633540ت:           ~ 5 ~                          البحيرة  –دمنهور  –األبعادية –مجمع الكليات                    
suggestions@art.dmu.edu.eg mail:-E            ww.damanhour.edu.eg/artsfac/Pages/Home.aspxhttp://w  website 

                                                             

 

 رؤية الكلية :

تتطل  الكلية إلى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية معتمدة تحتد 

مستوى  بأساتذتها وخري يها إلى وتصد مكاةة مرموقة بين ةظائرما

و اقليميإا من خالد برامج دراسية متميزة  ى  المةا سة محليأ

مرحلتى الليساةس والدراسات العليا تسهم  ى الرقى و التةمية 

 .  المستدامة للم تم 

 شيرين رحيم وأ. كيرلس سامي لقيامهما بعمل اإلفادات وإعدادها وتجميعها . ويشكر مجلس إدارة الوحدة كال من : أ.

 القرار :

.
ً
 أحيط مجلس الكلية علما

 

 بخصوص تفعيل أو إعادة تشكيل لجان الفحص للكتاب الجامعي داخل األقسام.  :خامسا

 اتفق املجلس على النقاط التالية ::  القرار

 الثاني خالل الفترة القريبة . الحث على توزيع مقررات الفصل الدراس ي -1

تفعيل تشكيل لجان فحص الفصل الدراس ي األول، أو إعادة تشكيل كما يرى كل قسم، وفي الحالتين إرسال التشكيالت إلى   -0

 لجنة شؤون الطالب ووحدة ضمان الجودة.

اجعوا الكتب التي سيتم تحديد موعد اجتماع لجنة فحص الكتب باألقسام قبل بداية الفصل الدراس ي الثاني على أن ير   -3

 تدرسيها وفق اآللية المعتمدة في مجلس الجامعة من قبل .

 إشراك عضو من وحدة ضمان الجودة ترشحه الوحدة لكتابة الجزء الخاص بالتقرير المرتبط بتوصيف المقرر .  -4

 توقيع األعضاء الثالثة على التقرير .  -5

 ودة .رفع التقرير إلى لجنة شؤون الطالب ووحدة ضمان الج  -6

 علما بأنه لم يرسل تقارير فحص الكتب إال األقسام اآلتية : )التاريخ والفلسفة واللغة اإلنجليزية ( عن الفصل الدراس ي األول .

 القرار :

.
ً
 أحيط مجلس الكلية علما

 

افقة بشأن متابعة تطبيق االستبيانات وقرارات المتابعة وتنفيذ التوصيات من قبل وحدة ضمان الجودة، و  : سادسا التي تمت المو

 عليها من مجلس الكلية في الشهور الثالثة الماضية .

 إعداد مخاطبات وتوجيهها لألقسام العلمية واإلدارية، وذلك لحصر واستكمال تلك االستبيانات والتوصيات، وهي كالتالي : :القرار 

اآلثار والدراسات  –التاريخ  –الفلسفة  –ليزية متطلبات اعتماد برنامج لكل األقسام ولم ترد ردود إال من قسم )اللغة اإلنج -1

 اليونانية والرومانية ( .

 لم تفعل بعد  –تشكيل اللجان الداخلية بوحدة ضمان الجودة   -2

 لم يفعل بعد  –ميثاق الشرف المنهي واألخالقي للتعلم عن بعد   -3

 بتلك االحتياجات . لم يتقدم أحد  –تقدم األقسام العلمية واإلدارية عن احتياجاتهم التدريبية   -4
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 رسالة الكلية :

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

علمية و البحثية ألساتذتها تعليمية و البحثية ، و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التكةولو ية ، و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و القدرات الال ودة ال

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

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

 والمستمر .
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 رؤية الكلية :

تتطل  الكلية إلى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية معتمدة تحتد 

مستوى  بأساتذتها وخري يها إلى وتصد مكاةة مرموقة بين ةظائرما

و اقليميإا من خالد برامج دراسية متميزة  ى  المةا سة محليأ

مرحلتى الليساةس والدراسات العليا تسهم  ى الرقى و التةمية 

 .  المستدامة للم تم 

افقة عليه في شهر أكتوبر ولم ترسل األقسام أي تشكيل  –تشكيل املجالس االستشارية لألقسام العلمية   -5 تمت المو

 للمجالس االستشارية لذا نرجو مراجعة مجلس الوحدة عن شهر اكتوبر . 

 لكلية . ترجمة موقع الكلية لم يصل إلينا ما يدل على وجود أي تقدم في ترجمة موقع ا  -6

افقة عليه ولم يفعل بعد . 0202مقترح وضع استمارة لمعايير التقييم في ديسمبر   -7  وتمت المو

افقة في ديسمبر  –مقترح بطاقة حصر األساليب المستخدمة لقياس تقييم الطالب   -8  ولم يفعل بعد . 0202تمت المو

افقة في دي –مواصفات الورقة االمتحانية ومعايير التصحيح   -9 ولم يفعل بعد، نرجو مراجعتها والتأكد  0202سمبر تمت المو

 منها وتطبيقها في امتحانات الفصل الدراس ي األول . 

 القرار :

افق مجلس الكلية.  و

 

 بشأن مقترح وضع استمارة تقييم معايير التقويم .  : سابعا

 ليات المبينة بالجدول على مستوى الكلية .وننتظر تفعيل كل هذه اآل 0202تم اعتماد الشكل اآلتي لالستمارة في ديسمبر  : القرار

 استراتيجيات التقييم م
 مستوى الرضا عن جودة أعمال االمتحانات

 غير مرض مرض

 

 أوال :إعداد وإعالن جداول االختبار

   إعداد جداول االمتحان 1

   اشراك الطالب فى وضع جداول االمتحان 0

   اعالن الجداول ورقيا والكترونيا 3

 

 انيا: إجراء االختبارات الشفهيةث

   تشكيل لجان واضعى االختبار 1

   تجهيز قوائم االمتحانات الشفهية  0

   جودة اجراءات االمتحانات الشفهية   3

   إجراء االمتحانات الشفهية  4
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 رسالة الكلية :

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

علمية و البحثية ألساتذتها تعليمية و البحثية ، و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التكةولو ية ، و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و القدرات الال ودة ال

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

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

 والمستمر .
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 رؤية الكلية :

تتطل  الكلية إلى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية معتمدة تحتد 

مستوى  بأساتذتها وخري يها إلى وتصد مكاةة مرموقة بين ةظائرما

و اقليميإا من خالد برامج دراسية متميزة  ى  المةا سة محليأ

مرحلتى الليساةس والدراسات العليا تسهم  ى الرقى و التةمية 

 .  المستدامة للم تم 

 

 

 

 ثالثا : تجهيز أوراق االمتحانات النظرية 

   تكليف لجان وضع االمتحانات النظرية  1

   اصفات الورقة االمتحانية الجيدة مو  0

   التدريب والدعم الفنى لواضعى االمتحان  3

   مراجعة القسم للورقة االمتحانية 4

   طباعة أوراق أسئلة االمتحانات  5

   آلية الحفاظ على سرية االمتحان  6

 رابعا: تشكيل لجان الكنترول المركزى وكنتروالت الفرق 

   مركزى تشكيل الكنترول ال 1

   تسليم مظاريف األسئلة للكنترول  0

   تشكيل كنتروالت الفرق الدراسية  3

   معايير اختيار رئيس وأعضاء الكنتروالت  4

   ضوابط الوجود داخل الكنتروالت  5

   وضع ميثاق أخالقيات العمل فى الكنتروالت  6

   آلية استالم األسئلة من الكنترول المركزى  7

 

 الوقت الحالى  ائل الى تستخدمها في تقويم الطالب في هذا المقرر الوس م

  االختبارات الشفهية 1

  االختبارات التحريرية 0

  التدريب العملى  3

  عروض تقديمية 4

  مشروعات تطبيقية  5

  الحوار والمناقشة  6

  (Quizzesاختبارات سريعة) 7

  (Reportsتقارير) 8

  (Assignmentsواجبات ) 9
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علمية و البحثية ألساتذتها تعليمية و البحثية ، و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التكةولو ية ، و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و القدرات الال ودة ال

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

تتطل  الكلية إلى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية معتمدة تحتد 

مستوى  بأساتذتها وخري يها إلى وتصد مكاةة مرموقة بين ةظائرما

و اقليميإا من خالد برامج دراسية متميزة  ى  المةا سة محليأ

مرحلتى الليساةس والدراسات العليا تسهم  ى الرقى و التةمية 

 .  المستدامة للم تم 

  بطاقة مالحظة لقياس القيم  12

 

 

 الوقت الحالى  الوسائل التى تحتاج الى تقديم تدريب من وحدة ضمان الجودة   م

  االختبارات الشفهية 1

  االختبارات التحريرية 0

  التدريب العملى  3

  عروض تقديمية 4

  مشروعات تطبيقية  5

  الحوار والمناقشة  6

  (Quizzesيعة)اختبارات سر  7

  (Reportsتقارير) 8

  (Assignmentsواجبات ) 9

  بطاقة مالحظة لقياس القيم  12

 القرار :

افق مجلس الكلية .  و

 بشأن تفعيل ورشة عمل عن نواتج التعلم المستهدفة لبناء المقرر الدراس ي .   : ثامنا

   Onlineالورشة وذلك تكليف السيدة د. رانيا نظمى لإلعداد والتجهيز لهذه  : القرار

 القرار :

افق مجلس الكلية .  و

 

بشأن المؤتمر العلمي السنوي للكلية والمقرر انعقاده في شهر فبراير القادم، والمقدم المقترح الخاص به من السيدة أ م د /  : تاسعا

 دراسة تطبيقية على كلية اآلداب ( . –رانيا محمد عزيز نظمي، والمقترح عقده إلكترونيا بعنوان ) الرقمنة بين الحاجة والضرورة 

  : القرار

 أوال : تم تقديم مرفق بأهم املحاور التي سيقوم عليها المؤتمر.

 ثانيا : تكليف أ د/ محمد أبو علي ، وأ م د / رانيا نظمي بتشكيل فريق المؤتمر في القريب العاجل .

 القرار :

افق مجلس الكلية .  و

 عن إنجازات الوحدة خالل الفصل الدراس ي األولبكل اآلليات التي تم اقتراحها.بشأن عمل تقرير تفصيلي  عاشرا:
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إ و إقليميزا اسزتةاداإ إلزى معزايير تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترقى إلى مستوى التميزز واببزداف  زج م زاد ا دال والعلزوم ابةسزاةية   زى سزوا العمزد محليزا

علمية و البحثية ألساتذتها تعليمية و البحثية ، و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التكةولو ية ، و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و القدرات الال ودة ال

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

تتطل  الكلية إلى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية معتمدة تحتد 

مستوى  بأساتذتها وخري يها إلى وتصد مكاةة مرموقة بين ةظائرما

و اقليميإا من خالد برامج دراسية متميزة  ى  المةا سة محليأ

مرحلتى الليساةس والدراسات العليا تسهم  ى الرقى و التةمية 

 .  المستدامة للم تم 

                             تكليف السيدة/شيرين رحيم بتجميع إنجازات وحدة ضمان الجودة في شكل تقرير ورفعه لمركز ضمان الجودة بالجامعة . القرار :

 القرار :

. 
ً
 أحيط مجلس الكلية علما

 

 :
ً
 : ITموضوعات  وحدة تكنولوجيا المعلومات   ثالثا

خطــاب الســيدة الــدكتورة/ رانيــا محمــد عزيــز نظمــى  المــدرير التنفيــذي لوحــدة القيــاس والتقــويم بشــأن نمــوذج االجابــة لالختبـــارات  .1

 منسق .الكترونيه على االميل الخاص بالوحدة وأسماء منسقوا األقسام العلمية  ونموذج تسليم و تسلم أوراق االجابة لل

 القرار :

. 
ً
 أحيط مجلس الكلية علما

 محضر اجتماع وحدة تكنولوجيا المعلومات : .0

بشــأن قيــام وحــدة تكنولوجيــا المعلومــات بــدورها فــي عمليــة التحــول الرقمــي وأيضــا مواكبــة الظــروف الحاليــة التــي فرضــها الو ــح  -1

ي لتكنولوجيـا المعلومـات بمقتـرح إلنشـاء)إيميل( رسـمي الحالي لجائحة كورونا تقدم السيد الـدكتور / أحمـد عطيـة المـدير التنفيـذ

لوحــدة ضــمان الجــودة بالكليــة يســلم إلــى الســيد األســتاذ الــدكتور/ محمــد أبــو علــى المــدير التنفيــذي لوحــدة ضــمان الجــودة بالكليــة 

ية الصـادرة مـن وحـدة يتم من خاللـه تلقـي متطلبـات الجـودة مـن األقسـام العلميـة واإلداريـة بصـفة رسـمية وأيضـا املخاطبـات الرسـم

 ضمان الجودة وكذا الواردة إليها ، وقد رحب فريق العمل بالمقترح.

 القرار :

افق مجلس الكلية .  و

 

(علـى منصـة وزارة التعلـيم العـالي للفصـل الدراسـ ي الثـاني يناشـد on lineبخصـوص االسـتعداد للتعلـيم مـن بعـد وعقـد املحاضـرات) -0

ء األقســام العلميــة ســرعة إمــداد الوحــدة بتوزيــع المقــررات الدراســية للفصــل الدراســ ي الســيد الــدكتور أحمــد عطيــة الســادة رؤســا

 ( لتسجيلها على منصة وزارة التعليم العالي.on lineم ، وكذا جدول املحاضرات)0202/0201الثاني 

 القرار :

. 
ً
 أحيط مجلس الكلية علما

 

 بشأن البوابة اإللكترونية أفاد أ/ كيرلس سامي باالتى: -3
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إ و إقليميزا اسزتةاداإ إلزى معزايير تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترقى إلى مستوى التميزز واببزداف  زج م زاد ا دال والعلزوم ابةسزاةية   زى سزوا العمزد محليزا

علمية و البحثية ألساتذتها تعليمية و البحثية ، و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التكةولو ية ، و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و القدرات الال ودة ال

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

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

 والمستمر .

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

     1496633540ت + فاكس     -1496633540ت:           ~ 11 ~                          البحيرة  –دمنهور  –األبعادية –مجمع الكليات                    
suggestions@art.dmu.edu.eg mail:-E            ww.damanhour.edu.eg/artsfac/Pages/Home.aspxhttp://w  website 

                                                             

 

 رؤية الكلية :

تتطل  الكلية إلى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية معتمدة تحتد 

مستوى  بأساتذتها وخري يها إلى وتصد مكاةة مرموقة بين ةظائرما

و اقليميإا من خالد برامج دراسية متميزة  ى  المةا سة محليأ

مرحلتى الليساةس والدراسات العليا تسهم  ى الرقى و التةمية 

 .  المستدامة للم تم 

افقة مجلس  0201ح الموقع اإللكترونى  لطالب الدراسات العليا للتقديم اإللكترونى لفصل الربيع تم فت -أ وذلك على بناء مو

 الكلية فى هذا الشأن .

واعالنها للطالب من خالل  0202/0201تم االنتهاء من عمل التشكيالت النهائية لجميع األقسام  بالكلية للعام الجامعى  -ب

 . الموقع الرسمى للكلية

افقة مجلس الكلية وجارى عمل ايميل رسمى  -ت تم عمل ايميل رسمى لوحدة القياس والتقويم وتسليمة للوحدة بناء على مو

 لوحدة ضمان الجودة بناء على المقترح المقدم من المدير التنفيىذى لوحدة تكنلوجيا المعلومات بالكلية .

 لجميع أقسام الكلية على الموقع الرسمى للكلية . تم االنتهاء من رفع نتائج  مقرر مهارات اللغة العربية  -ث

لتصل نسبة  0202/0201تم االنتهاء من عمل االيميالت الجامعية لجميع طالب الفرقة األولى  المستجدين للعام الجامعى  -ج

 ألف طالب . 18222من اجمالى عدد طالب الكليىة والتى تزيد عن  % 97اإلنجاز فى عمل اإليمالت لجميع  الفرق  لما يزيد عن  

استمرار تقديم الدعم الفنى لجميع الطالب فيما يخص مشاكل اإليميل الجامعى على مدار الساعة وذلك من خالل الصفحة  -ح

 الرسمية للكلية .

 استمرار الوحدة فى تنظيم كافة االجتماعات اون الين وذلك لجميع اجتماعات اللجان ومجالس األقسام ومجلس الكلية . -خ

 ت التربية العسكرية الواردة من إدارة التربية العسكرية على الموقع الرسمى للكلية رفع نتائج دورا -د

 عـبر اإليمـيالت األكاديـمية للـسادة-بـإرسالم 0202في خالل شهـرديسمبرقـامـت الـوحدة  -

 ما يلي :  -أعـضاء هـيئة التدريس 

 محضر مجلس الكلية . -أ

 م.0201ايردعوة مجلس الكلية ، وجدول األعمال لشهر ين -ب

 دعوات مجالس األقسام لبعض األقسام العلمية بالكليةومحاضر اللجان. -ج

 االستدعاءات الخاصة بمكتب تحقيقات السادة أعضاء هيئة التدريس. -د

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

زيـارة ، كمـا بلـد عـدد القـراءات لموقـع الكليـة  خمسـة ماليـين ومـائتين وعشـرين ألـف  يزيد عـن=سجل الموقع الرسمي للكلية حتى اليوم ما 

 ع.قراءة للموضوعات المنشورة على الموق ألف  تسعين و وسبعمائة  مليون  ما يزيد عن
 القرار :

 .أحيط مجلس الكلية علما 
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 رؤية الكلية :

تتطل  الكلية إلى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية معتمدة تحتد 

مستوى  بأساتذتها وخري يها إلى وتصد مكاةة مرموقة بين ةظائرما

و اقليميإا من خالد برامج دراسية متميزة  ى  المةا سة محليأ

مرحلتى الليساةس والدراسات العليا تسهم  ى الرقى و التةمية 

 .  المستدامة للم تم 

( ، و أ/ كيرلس سامي بدير )مسئول البوابة MISئول زيل الشكر والتقدير لكل من أ/ حسن أنور حسن أبو اليزيد) مستقديم ج -4

 -بعد انتهاء مواعيد العمل الرسمية-اإللكترونية( لتفانيهما في العمل والحرص على االنتهاء من كل ما يوكل إليهما من أعمال

بها في العمل فلهما جزيل  واستكمال ما تبقى منها بالعمل في المنزل لفترات طويلة وفي ظروف صعبة ؛ فهما من األمثلة التي يحتذي

 الشكر.  
 القرار :

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

 : هيئة التدريس موضوعات شئون 
 

افقــة .1 علــى ســـفره  الطلــب المقــدم مــن الســيد الـــدكتور/ ايمــن محمــد أحمــد األســـتاذ المســاعد بقســم اآلثــار بالكليــة بشـــأن طلــب المو

ــــمن خطـــــة البعثـــــات لعــــــام  0201للمهـــــه علميـــــة بعـــــد الــــــدكتوره لمـــــدة ســـــته أشــــــهر خـــــالل شـــــهر مـــــارس ــبانيا ضــ ــ ــــدو  بإسـ ـــة أوفييـ لجامعـــ

 على نفقة البعثات بمرتب يصرف بالداخل دون أن تتحمل الجامعة أية نفقات . 0219/0202
 القرار :

افق مجلس الكلية .  و

ــــدال .0 ــ ــــد عبــ ــ ــــدالعظيم أحمــ ــ ـــيد أ.د/ عبــ ــ ــــخطـــــــاب الســـ ــ افقــ ــي  ةعظيم بمو ــ ــ ــته فــ ــ ــ ــــم بجلســ ــ ــــس القســ ــ علــــــــى تشــــــــكيل املجلــــــــس  3/1/0201مجلــ

افيا على النحو التالى :  االستشاري لقسم الجغر

افيا ) بصفته ( -       السيد أ.د/ رئيس مجلس قسم الجغر
ً
 رئيسا

 أمين املجلس    السيد الدكتور/ ابراهيم مصطفى شعبان  المدرس بالقسم -

 حيرة ) بصفته(مديرية المساحة بمحافظة البمدير  -

 مدير مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمحافظة البحيرة ) بصفته ( -

 مدير ادارة التخطيط العمرانى بمحافظة البحيرة ) بصفته ( -

افيا بمديرية التربية والتعليم بمحافظة البحيرة ) بصفته ( -  موجه عام الجغر

 رئيس مجلس ادارة شركة سيرفيينج سيستمز  ) بصفته ( -
 : القرار

 للقرارات الموضوعه في هذا الشأن .
ً
افق مجلس الكلية طبقا  و
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 رؤية الكلية :

تتطل  الكلية إلى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية معتمدة تحتد 

مستوى  بأساتذتها وخري يها إلى وتصد مكاةة مرموقة بين ةظائرما

و اقليميإا من خالد برامج دراسية متميزة  ى  المةا سة محليأ

مرحلتى الليساةس والدراسات العليا تسهم  ى الرقى و التةمية 

 .  المستدامة للم تم 

 

 االهداء المقدم من األستاذ / شحات محمود الصاوى ابوالحسن  والذي يضم مجموعة من الكتب . .3
 القرار :

 يتقدم مجلس الكلية بالشكر لالستاذ / شحات محمود الصاوى أبوالحسن ويتم فحص االهداء عن طريق لجنة المكتبات .

 

خطــــاب أ.د/ اينــــاس محمــــد ابـــــراهيم عميــــد كليــــة التمـــــريض بجامعــــة دمنهــــور بشـــــأن تســــهيل مهمــــة طالبـــــة الــــدكتوراه / اســــماء حامـــــد   .4

محمـــــد عبـــــدالفتاح المــــــدرس المســـــاعد بقســـــم تمــــــريض نـــــحة املجتمـــــع وذلــــــك للحصـــــول علـــــى البيانــــــات والمعلومـــــات الالزمـــــة عــــــن 

 تعليمي لهن عن كيفية الوقاية من االصابة بسرطان الثدى . الطالبات المقيدات في المرحلة الرابعة وعمل برنامج
 القرار :

 ل
ً
افق مجلس الكلية طبقا  لقرارات الموضوعه في هذا الشأن .و

 : موضوعات شئون الطالب  :
ً
 خامسا

 
 .  On line مقترح وحدة ضمان الجودة بالكلية بشأن آلية االختبارا االلكترونية  .1

 القرار :

افق مجلس الكلية عل افقة الجامعة وفي ضوء القرارات والقواعد والقوانين و ى المقترح كاجراء احترازى يتم اللجوء اليه حال مو
 واللوائح المنظمة   .

 :  موضوعات املحضر

 التصديق على موضوعات الجلسة السابقة:
ً
   أوال
   .تم التصديق 

 القرار : 
.
ُ
 أحيط مجلس الكلية علما

 
 : موضوعاوت وحدات الجو 

ً
 القياس والتقويم  – MIS –دة ثانيا
 : يرفع املحضر ملجلس الكلية . ةفيما يتعلق بوحدة الجود .1

 : يرفع املحضر ملجلس الكلية. MISفيما يتعلق بوحدة  .0
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 رؤية الكلية :

تتطل  الكلية إلى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية معتمدة تحتد 

مستوى  بأساتذتها وخري يها إلى وتصد مكاةة مرموقة بين ةظائرما

و اقليميإا من خالد برامج دراسية متميزة  ى  المةا سة محليأ

مرحلتى الليساةس والدراسات العليا تسهم  ى الرقى و التةمية 

 .  المستدامة للم تم 

 المدير التنفيذي للوحدة ما يلي: -فيما يتعلق بوحدة القياس والتقويم : أفادت السيدةالدكتورة/ رانيا نظمي .3

 -ة:تحديد المهام الخاصة بالوحد .3.1

 اعتماد نموذج اقرار تسليم وتسلم أوراق اإلجابة. -

 النماذج الخاصة باألقسام بناًءا علي جدول. -

 ـــ  الرجاء من كل منسق تسليمنااإلحصائية في الوحدة حتي يتسني استالم أوراق اإلجابة االلكترونية.

 . ــ   قيام د/كارم  بتعديل تقارير التسليم والتسلم  أوراق االجابة والنتائج

ــ تسليم منسقي األقسام مهام الوحدة الخاصة بهم أثناء االختبارات وتوقيعهم قبل استالم أوراق االجابة واالحتفاظ بااليصال مع 

 األستاذة شيماء.

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

 ت الكنترول أو المنسق.أــ تسليم التقارير بعد التصحيح علي ايميال 

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

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

لسلي ألوراق االجابة لتعذر ربط جهاز التصحيح بقاعدة خطاب لرؤساء األقسام بالتأكيد علي الكنتروالت بعمل ترقيم تس .3.0

 البيانات.

 توزيع مهام العمل علي االعضاء والمساعدين .3.3
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 رسالة الكلية :

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

علمية و البحثية ألساتذتها تعليمية و البحثية ، و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التكةولو ية ، و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و القدرات الال ودة ال

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

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

 والمستمر .
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 رؤية الكلية :

تتطل  الكلية إلى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية معتمدة تحتد 

مستوى  بأساتذتها وخري يها إلى وتصد مكاةة مرموقة بين ةظائرما

و اقليميإا من خالد برامج دراسية متميزة  ى  المةا سة محليأ

مرحلتى الليساةس والدراسات العليا تسهم  ى الرقى و التةمية 

 .  المستدامة للم تم 

 القرار :

. 
ً
 أحيط مجلس الكلية علما

ا: موضوعات قسم اللغة اإلنجليزية:
ً
 ثالث

بشــأن اعتمـــاد جلســات االختبـــارات  0/1/0201الموضــوع: كتــاب مجلـــس قســم اللغــة اإلنجليزيـــة إلكترونًيــا بجلســته المنعقـــدة بتــاريخ  .1

 .0202/0201األول للعام الجامعي  الشفهية للفصل الدراس ي

 القرار: أحيطت اللجنة علًما.       
 القرار :

. 
ً
 أحيط مجلس الكلية علما

 املجموعة  م

 

 المساعديين األقسام

 أ/شيماء أحمد صالح 1

 

 أ/ ندي ابراهيم الرومي االجتماع /السياسة

 أ/ جيالن عبد النبي عبدالعزيز

 أ/أسماء خميس رمضان

 

 د/كارم القاض ي 0

 

 أ/أحمد حسن عبد الرحيم التاريخ / اآلثار اليوناني والروماني 

 أ/ ضحي رمضان منصور 

 د/ والء محمد صابرالبوصاتي

 

 

 اللغة االنجليزية/  الفلسفة د/نهله نجيب 3

 اآلثارالعام/ اللغات الشرقية

 

 د/أميرة الصفتي

 د/ شيماء النجار

 أ/ نهله عامر النجار

 

افيا /اللغة العربية    د/ سامح كمال 4  لأ/مي  محمد محمد خزع الجغر

 أ/ أسماء علي رزق المكي

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

علمية و البحثية ألساتذتها تعليمية و البحثية ، و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التكةولو ية ، و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و القدرات الال ودة ال

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

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

 والمستمر .
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 رؤية الكلية :

تتطل  الكلية إلى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية معتمدة تحتد 

مستوى  بأساتذتها وخري يها إلى وتصد مكاةة مرموقة بين ةظائرما

و اقليميإا من خالد برامج دراسية متميزة  ى  المةا سة محليأ

مرحلتى الليساةس والدراسات العليا تسهم  ى الرقى و التةمية 

 .  المستدامة للم تم 

 

بشـأن تعـديل توزيـع ُمقـررات الفصـل  0/1/0201الموضوع: كتاب مجلس قسم اللغة اإلنجليزية إلكترونًيا بجلسته المنعقـدة بتـاريخ  .0

 لى النحو التالي:ع 0202/0201الدراس ي الثاني للعام الجامعي 

 القائم بالتدريس الفرقة اسم الُمقرر 

اية  د/ عمرو الشريف أدب –الثانية  رو

 د/ محمد فاروق أدب –الثانية  نقد كالسيكي

اية  أ.م.د/ محمد داود أدب –الثالثة  رو

 أ.م.د/ محمد داود أدب –الثالثة  أدب أمريكي

 أ.م.د/ محمد داود أدب –الرابعة  أدب أمريكي

افقت اللجنة.         القرار: و
 القرار :

افق مجلس الكلية   .مع مراعاة القسم للعبء التدريس ي وقررات الجامعة في هذا الشأن  و

 رابًعا: موضوعات قسم التاريخ:

بشـــأن االطمئنـــان علـــى تشـــكيالت الكنتـــرول ومخاطبـــة  0/1/0201الموضـــوع: كتـــاب مجلـــس قســـم التـــاريخ بجلســـته المنعقـــدة بتـــاريخ  .3

الكلية باتخاذ االجراءات االحترازية الالزمة وكذلك القسم وعلى وكيـل الكليـة لشـؤون البيئـة واملجتمـع اخطـار املجلـس بـالخطط  ادارة

االحترازيــة لاللتــزام بهــا ، وعلــى الجميــع اتبــاع كافــة االجــراءات االحترازيــة مــن اجــل اجــراء االمتحانــات بشــكل نــحيح  عنــد االعــالن عــن 

 ت من قبل الجهات املختصة.موعد انعقاد االمتحانا

 القرار: أحيطت اللجنة علًما، ويتم توزيع الخطط االحترازية على األقسام العلمية.         
 القرار :

  ويتم توزيع الخطط االحترازية على األقسام العلمية .
ً
 أحيط مجلس الكلية علما

افقة على ما ورد فى تقرير الدعم  0/1/0201الموضوع: كتاب مجلس قسم التاريخ بجلسته المنعقدة بتاريخ  .4 بشأن اإلحاطة والمو

 الطالبى وهو :

 تسليم نسخ مجانية للطالب فى كل الفرق من غير القادرين -

 االطمئنان على توزيع الكتب ومطابقتها للمواصفات الى حد كبير  -

 أخذ رأى الطالب فى توزيع ايام وجداول االمتحانات -
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إ و إقليميزا اسزتةاداإ إلزى معزايير تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترقى إلى مستوى التميزز واببزداف  زج م زاد ا دال والعلزوم ابةسزاةية   زى سزوا العمزد محليزا

علمية و البحثية ألساتذتها تعليمية و البحثية ، و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التكةولو ية ، و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و القدرات الال ودة ال

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

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

 والمستمر .
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 رؤية الكلية :

تتطل  الكلية إلى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية معتمدة تحتد 

مستوى  بأساتذتها وخري يها إلى وتصد مكاةة مرموقة بين ةظائرما

و اقليميإا من خالد برامج دراسية متميزة  ى  المةا سة محليأ

مرحلتى الليساةس والدراسات العليا تسهم  ى الرقى و التةمية 

 .  المستدامة للم تم 

 كل وتذليل الصعوبات الرد على شكاوى الطالب وحل كل المشا -

 والبث المباشر واستطالع راى الطالب  on lineمتابعة املحاضرات  -

 القرار: أحيطت اللجنة علًما.       
 القرار :

. 
ً
 أحيط مجلس الكلية علما

بشــأن اإلحاطــة بضــرورة عقــد امتحــان مســتقل لطــالب  0/1/0201الموضــوع: كتــاب مجلــس قســم التــاريخ بجلســته المنعقــدة بتــاريخ  .5

 لدمج يتناسب مع قدراتهم الذهنية وذلك وفقا لما ورد من ادارة الكلية والجامعة وعلى الجميع ضرورة االلتزام بذلك.ا

افقت اللجنة.  القرار:  و
 القرار :

افق مجلس الكلية.  و

من إعطاء بشأن اإلحاطة بما ورد فى مجلس الكلية  0/1/0201الموضوع: كتاب مجلس قسم التاريخ بجلسته المنعقدة بتاريخ  .6

حرية الستاذ المادة باعداد امتحان الكترونى او مقالى لطالب الالئحة القديمة وذوى االحتياجات الخاصةحرصا على الصالح 

 العام للطالب مع اتباع كافة االجراءات االحترازية .

 القرار: يتم عمل امتحان مقالي لطالب الالئحة القديمة فقط، وفي أضيق الحدود.
 القرار :

افق  مجلس الكلية . و

 

ــاء  مــــن عقــــد االمتحانــــات  0/1/0201الموضــــوع: كتــــاب مجلــــس قســــم التــــاريخ بجلســــته المنعقــــدة بتــــاريخ  .7 ــى  اإلنتهــ ــان الــ ــأن االطمئنــ بشــ

وعليــه  تكليــف كــل اســتاذ مــادة بتســليم الكشــف النهــابى للطــالب مرتــب حســب ارقــام الجلــوس ومســتوفى   on lineالشــفهية بطريقــة 

لشــيت إكسـل لكــل طالـب وعليــه قبـول التكليفــات ورقيـا مــن الطـالب الــذين تعاـروا الســباب تقنيـه او غيرهــا فــى التوقيعـات ومرفــق بـه ا

 . رفع تكليفات االمتحان، وتكليف د/ كارم القاض ى، بجمع الكشوف من االساتذه وتسليمها الى القسم

 القرار: أحيطت اللجنة علًما.
 القرار :

. 
ً
 أحيط مجلس الكلية علما
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علمية و البحثية ألساتذتها تعليمية و البحثية ، و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التكةولو ية ، و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و القدرات الال ودة ال

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

تتطل  الكلية إلى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية معتمدة تحتد 

مستوى  بأساتذتها وخري يها إلى وتصد مكاةة مرموقة بين ةظائرما

و اقليميإا من خالد برامج دراسية متميزة  ى  المةا سة محليأ

مرحلتى الليساةس والدراسات العليا تسهم  ى الرقى و التةمية 

 .  المستدامة للم تم 

بشأن اإلحاطة بما ورد من إدارة الكلية وضرورة إنجاز  0/1/0201كتاب مجلس قسم التاريخ بجلسته المنعقدة بتاريخ الموضوع:  .8

تعديل اللوائح الداخلية للمقررات الدراسية ويهيب املجلس بفريق اللوائح بالقسم بضرورة اإلنتهاء من إخراج الالئحة فى شكلها 

 النهابى.

هيــب الســيدة األســـتاذة الــدكتور/ حنــان الشـــافعي القــرار: أحيطــت اللجنــة علًمـــا
ُ
عميــد الكليــة؛ بضـــرورة اإلنتهــاء مــن التعـــديالت  –، وت

 المطلوبة.
 القرار :

. 
ً
 أحيط مجلس الكلية علما

 

بشأن تقرير سير العمل وانتظام العملية التدريسية  0/1/0201الموضوع: كتاب مجلس قسم التاريخ بجلسته المنعقدة بتاريخ  .9

دة أعضاء هيئة القسم الموقرين، ومدى االلتزام بأداء العمل والمهام التدريسية، وما أوكل إليهم من أنشطة من قبل وأداء السا

 م.0202مجلس القسم، وذلك عن شهر ديسمبر 

 القرار: أحيطت اللجنة علًما.
 القرار :

. 
ً
 أحيط مجلس الكلية علما

 

افيا:  خامًسا: موضوعات قسم الجغر

ــــاب مجلــــــس .12 ـــوع: كتــ افيابجلســــــتهالمنعقدة إليكترونًيــــــا بتــــــاريخ  الموضـــ ــــأن 3/1/0201قســــــم الجغر النظــــــر فــــــي زيــــــادة عــــــدد الطــــــالب  بشــ

ــا  افيـ ــا بعـــد عـــام علـــى قســـم الجغر افيـــة(؛ فنظـــرا لزيـــادة إقبـــال الطـــالب عامـ المقبـــولين بشـــعبة )المســـاحة ونظـــم المعلومـــات الجغر

ة الكليـة فـي زيـاد عـدد المقبـولين بالشـعبة؛ ومسـاهمة مـن أعضـاء ابتغاء دخول شعبة المساحة، ورغبة إدارة الجامعة المـوقرة وإدار 

افيــــة؛  ــين فـــي نظــــم المعلومــــات الجغر افيين والمســــاحين والمتخصصــ ــرة مـــن الجغــــر ــاء محافظــــة البحيــ ــي تشـــغيل أبنــ ــم فــ مجلـــس القســ

افق أعضاء املجلس على زيادة أعداد المقبولين في ا  :بالشروط التالية  0201/0200لعام الجامعي القادم  و

 من جملة المنقولين إلى الفرقة الثالثة بالقسم. %05يبلد عدد الطالب  (1)

 تم ترتيب المتقدمين تنازلًيا على أساس املجموع الكلى فى الفرقة الثانية فقط .  (0)

 استخراج بيان حالة رسمي من شئون الطالب مو ًحا فيه املجموع الكلى فى الفرقة الثانية. (3)

 الفرقة الثانية(. -الفرقة األولى( و)المساحة المستوية -األولى في مادة )مبادئ الخرائطأن يكون الطالب ناجًحا من المرة  (4)

 تم تقييم الطالب بالدرجات التالية: (5)
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 رسالة الكلية :

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

علمية و البحثية ألساتذتها تعليمية و البحثية ، و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التكةولو ية ، و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و القدرات الال ودة ال

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

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

 والمستمر .
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 رؤية الكلية :

تتطل  الكلية إلى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية معتمدة تحتد 

مستوى  بأساتذتها وخري يها إلى وتصد مكاةة مرموقة بين ةظائرما

و اقليميإا من خالد برامج دراسية متميزة  ى  المةا سة محليأ

مرحلتى الليساةس والدراسات العليا تسهم  ى الرقى و التةمية 

 .  المستدامة للم تم 

 درجة ملجموع درجات الفرقة الثانية. 72 -أ

 درجات في اختبار الرياضيات لمقرر الفرقة األولى ثانوية عامة. 12 -ب

 (.word  +Excelاآللي )برامج درجات مهارات استخدام الحاسب  12 -ج

 درجات مهارات شف ورسم الخرائط. 12 -د

 ويترتب على ذلك ما يلي:

يطالــب القســم بزيــادة عــدد األجهــزة المســاحية، وتحــديث المرســم، وعمــل معمــل جيومــاتكس، وقــد ســبق تقــديم تلــك الطلبــات  (1)

 مفصلة إلدارة الكلية )مرفق(.

ت بـــــين القســــم والجهــــات التدريبيـــــة مــــن املجتمـــــع المــــدني مثـــــل هيئــــة المســـــاحة، إســــهام إدارة الكليــــة فـــــي ســــرعة عقـــــد بروتوكــــوال  (0)

 والمساحة العسكرية وفق متطلبات القسم لسد العجز في اإلمكانيات التدريبية لحين توفير األجهزة المطلوبة.

 أعمال التقديم واالختيار. ( يتم تشكيل لجنة بمعرفة مجلس القسم تختص بوضع امتحانات الرياضيات والمهارات ومتابعة 3)      

افقــــة كـــل مــــن:*  أ.د. محمــــد عبــــد القـــادر عبــــد الحميــــد، ود. محمـــد عــــوض الســــمني، علــــى شـــروط االختبــــار لاللتحــــاق بشــــعبة  مـــع عــــدم مو

 المساحة ونظم المعلومات.

 القرار: يرفع الموضوع ملجلس الكلية، ثم ُيرفع للسيد األستاذ الدكتور/ رئيس الجامعة.    
 القرار :

ا  فق مجلس الكلية .و

 

 سادًسا: موضوعات قسم اآلثار والدراسات اليونانية والرومانية:

بشأن  3/1/0201الموضوع: كتاب مجلس قسم اآلثار والدراسات اليونانية والرومانية بجلسته المنعقدة إليكترونًيا بتاريخ  .11

 اإلحاطة بشأن خطاب اإلرشاد األكاديمي المقدم من د/ شيرويت فضل.

 أحيطت اللجنة علًما.القرار: 
 القرار :

. 
ً
 أحيط مجلس الكلية علما

 سابًعا: موضوعات قسم اللغات الشرقية:

 م.0202الموضوع: كتاب القسم بشأن تقرير إلتزام السادة أعضاء هيئة التدريس خالل شهر ديسمبر  .10

 القرار: أحيطت اللجنة علًما.
 القرار :
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 رسالة الكلية :

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

علمية و البحثية ألساتذتها تعليمية و البحثية ، و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التكةولو ية ، و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و القدرات الال ودة ال

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

تتطل  الكلية إلى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية معتمدة تحتد 

مستوى  بأساتذتها وخري يها إلى وتصد مكاةة مرموقة بين ةظائرما

و اقليميإا من خالد برامج دراسية متميزة  ى  المةا سة محليأ

مرحلتى الليساةس والدراسات العليا تسهم  ى الرقى و التةمية 

 .  المستدامة للم تم 

. 
ً
 أحيط مجلس الكلية علما

ــ .13 بشـــأن مخاطبــــة إدارة الكليـــة تســــكين عضــــو  4/1/0202س قســــم اللغـــات الشــــرقية بجلســــته الُمنعقـــدة بتــــاريخ الموضـــوع: كتــــاب مجلـ

 مـن الـدكتورة/ هـدى عيسـ ى ) الُمـدرس بالقسـم(، والتـي قـدمت اعتـذاًرا عـن 
ً
هيئة تدريس ليكون رئيًسا لكونترول الفرقة الثالثة بـدال

 أعمال الكونترول نظًرا لظروفها الصحية.

ن
ُ
 الِمشرف على قسم اللغات الشرقية بتوفير البديل -اشد اللجنة السيد الدكتور/ محمد الفقيالقرار: ت

 القرار :

. 
ً
 أحيط مجلس الكلية علما

 

ا: موضوعات قسم الفلسفة:
ً
 ثامن

 الموضوع: تقرير المتابعة الخاص بالتزام السادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة. .14

 القرار: أحيطت اللجنة علًما.
 القرار :

. 
ً
 أحيط مجلس الكلية علما

 الموضوع: تقرير الدعم الطالبي للفرقة الرابعة بالقسم. .15

 القرار: أحيطت اللجنة علًما
 القرار :

. 
ً
 أحيط مجلس الكلية علما

 

 اعذار طالب الكلية على النحو التالى :الموضوع : .16

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

الفرقة الثانية  قسم  أميرة عادل سعد ابراهيم الغريب  .1

االجتماع )انتظام من 

 الخارج ( 

عذر 

 اجتماعى

 يينالجامع ينالعام

0218/0219 

0219/0202 

وافق مجلس 

 الكلية

افق 0219/0202العام الجامعى  عذر مرض يالفرقة الرابعة قسم  جمال محمد رويشد محمد / .0 مجلس  و
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 رسالة الكلية :
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 رؤية الكلية :

تتطل  الكلية إلى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية معتمدة تحتد 

مستوى  بأساتذتها وخري يها إلى وتصد مكاةة مرموقة بين ةظائرما

و اقليميإا من خالد برامج دراسية متميزة  ى  المةا سة محليأ

مرحلتى الليساةس والدراسات العليا تسهم  ى الرقى و التةمية 

 .  المستدامة للم تم 

االجتماع انتظام من 

 الخارج

 الكلية

 

 

 
ً
 :   موضوعات الدراسات العليا:سادسا

 

م بشأن تعديل مسميات البرامج التدريبية بمركز تنمية قدرات أعضاء هيئة 0202( لسنة 30قرار مجلس الجامعة رقم ) -

 .التدريس والقيادات بالجامعة 
 القرار : 

. 
ً
 أحيط مجلس الكلية علما

 

م بشأن دورات مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعة 0202( لسنة 33قرار مجلس الجامعة رقم ) -

 .للسادة أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم وكذلك طالب الدراسات العليا بمرحلتي الماجستير والدكتوراه 
 القرار : 

. 
ً
 أحيط مجلس الكلية علما

 

 قسم اللغة العربية :
ً
 أوال
افق مجلس قسم اللغة العربية بجلس -1 على أعادة تشكيل لجنة الحكم والمناقشة الستكمال متطلبات  م4/1/0201 ته المنعقدةو

 بنظام الساعات المعتمدة اللغة العربية تخصص الدراسات االدبية والنقدية  درجة دكتوراه الفلسفة في اآلداب من قسم
ً
نظرا

 النتهاء مدة التشكيل من:

 اجستير /ساعات معتمدة لجنة المناقشة و الحكم للم الموضوع اسم الطالب

محي الدين 

صالح عبد 

ــــنص  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــعرية الــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ "شـ

األخيــر دراســة نقديــة 
 أ.د/ عيد مهدي بلبع     1

ـــة    ــ ــــد والبالغــ ـــتاذ النقـــ ــ ـــة اآلداب –أسـ ــ –كليــ

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

تتطل  الكلية إلى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية معتمدة تحتد 

مستوى  بأساتذتها وخري يها إلى وتصد مكاةة مرموقة بين ةظائرما

و اقليميإا من خالد برامج دراسية متميزة  ى  المةا سة محليأ

مرحلتى الليساةس والدراسات العليا تسهم  ى الرقى و التةمية 

 .  المستدامة للم تم 

ـــياب  الحميد مبارك            ــ ــ ــــداع الســ ــ ــى إبـــ ــ ــ فــ

 ودنقل ودرويش"
0 

ـــو  ــ ــ ــ ــ ـــطفى أبـ ــ ــ ــ ــ ــــد مصـ ــ ــ ــ أ.د/ محمـ

 شوارب    

ـــتاذ الن ـــة  أســ ــــد والبالغـــ ـــة التربيــــــة  –قــ  –كليـــ

 جامعة األسكندرية 
 
ً
 مشرفا

 أ.د / أحمد محمد عوين  3
ـــة   ــ ــ ــــد والبالغــ ــ ــ ـــتاذ النقـ ــ ــ ـــة اآلداب   -أســ ــ ــ  -كليــ

 جامعة قناة السويس 
 
ً
 مناقشا

 أ.د/ محمد محمود أبو على   4
أســتاذ النقــد األدبـــى والبالغــة  كليـــة اآلداب 

 جامعة دمنهور   -
 مشرفا

  - على أن يكون:

 لجنة المناقشة و الحكم للماجستير /ساعات معتمدة  الموضوع اسم الطالب

محي الدين 

صالح عبد 

 الحميد مبارك           

ــر  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــنص األخيــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــعرية الــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ "شــ

دراســـــــــــة نقديـــــــــــة فـــــــــــى إبـــــــــــداع 

 السياب ودنقل ودرويش"

 أ.د/ عيد مهدي بلبع     1
كليــة –أســتاذ النقــد والبالغــة   

 جامعة المنوفية–اآلداب 
 مناق
ً
 شا

 أ.د/ محمد مصطفى أبو شوارب     0
كلية  –أستاذ النقد والبالغة  

 جامعة األسكندرية  –التربية 
 
ً
 مشرفا

 أ.د / أحمد محمد عوين  3

كلية  -أستاذ النقد والبالغة  

جامعة قناة  -اآلداب  

 السويس 

 
ً
 مناقشا

 أ.د/ محمد محمود أبو على   4
أستاذ النقد األدبى والبالغة  

 جامعة دمنهور   -كلية اآلداب 
 مشرفا

افقت اللجنة   القرار : و
 القرار : 

افق مجلس الكلية .  و

 

افق مجلس قسم اللغة العربية بجلسته المنعقدة -0 عمرو عبد الفتاح حسن الشيخ درجة  على منح الطالب/ م4/1/0201في  و

وآدابها تخصص الدراسات األدبية والنقدية فى موضوع "  الماجستير في اآلداب بنظام الساعات المعتمدة من قسم اللغة العربية
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 رسالة الكلية :

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

علمية و البحثية ألساتذتها تعليمية و البحثية ، و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التكةولو ية ، و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و القدرات الال ودة ال

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

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

 والمستمر .
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 رؤية الكلية :

تتطل  الكلية إلى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية معتمدة تحتد 

مستوى  بأساتذتها وخري يها إلى وتصد مكاةة مرموقة بين ةظائرما

و اقليميإا من خالد برامج دراسية متميزة  ى  المةا سة محليأ

مرحلتى الليساةس والدراسات العليا تسهم  ى الرقى و التةمية 

 .  المستدامة للم تم 

وذلك بعد ان أتم الطالب التصويبات والمالحظات التي أبدتها لجنة دراسة تحليلية أسلوبية "  –اإلنسان في شعر وديع سعادة 

 المناقشة والحكم.

افقت اللجنة   القرار : و
 القرار : 

افق مجلس الكلية .  و

 

افق مجلس قسم اللغة ال -3 ضحى عيد طة أحمد عبد النبي   درجة على منح الطالبة /  م4/1/0201في  عربية بجلسته المنعقدةو

الماجستير في اآلداب بنظام الساعات المعتمدة من قسم اللغة العربية وآدابها تخصص الدراسات األدبية والنقدية في موضوع " 

أتم الطالب التصويبات والمالحظات التي أبدتها لجنة المناقشة  وذلك بعد انتجليات الحضارة اإلسالمية في شعر بدوي الجبل " 

 والحكم.

افقت اللجنة   القرار : و
 القرار : 

افق مجلس الكلية .  و

 

: 
ً
 : التاريخقسم  ثانيا
م بشأن اإلحاطة بتكليف أ.د. فايزة محمد ملوك بتولي ملف الطالب 0/1/0201كتاب مجلس قسم التاريخ بجلسته المنعقدة في  .1

ا كويتى الجنسية لأللتحاق بالدراسات العليا )ماجستير تاريخ حديث( والعمل كمرشد أكاديمى  –فد / يوسف عبد الرسول الو

بالنسبة للطالب وكذلك أنهاء كافة اإلجراءات والترتيبات مع إدارة الكلية فى ضوء اللوائح والقرارات والقوانين المنظمة 

افدين.  للو

 
ً
 القرار : أحيطت اللجنة علما

 لقرار : ا
افق مجلس الكلية .  و

 

افق مجلس قسم التاريخ بجلسته المنعقدة فى .0 م على منح الطالبة / هبة مسعود عبد السالم جمعة، درجة الماجستير 0/1/0201و

من قسم التاريخ، بنظام الساعات المعتمدة، فى موضوع "مدينة ازمور منذ العصر المرابطى الى نهاية العصر المرينى من القرن 
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 رسالة الكلية :

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

علمية و البحثية ألساتذتها تعليمية و البحثية ، و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التكةولو ية ، و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و القدرات الال ودة ال

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

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

 والمستمر .
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 رؤية الكلية :

تتطل  الكلية إلى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية معتمدة تحتد 

مستوى  بأساتذتها وخري يها إلى وتصد مكاةة مرموقة بين ةظائرما

و اقليميإا من خالد برامج دراسية متميزة  ى  المةا سة محليأ

مرحلتى الليساةس والدراسات العليا تسهم  ى الرقى و التةمية 

 .  المستدامة للم تم 

امس الهجري الى نهاية القرن التاسع / الحادى عشر الميالدى والخامس عشر الميالدى " ذلك بعد ان أتمت الطالبة الخ

 التصويبات والمالحظات التى أبدتها لجنة المناقشة والحكم.

افقت اللجنة   القرار : و
 القرار : 

افق مجلس الكلية .  و

 

افق مجلس قسم التاريخ بجلسته فى  .3 ى تسجيل خطة بحث للطالب / عاطف عبد الحكيم تهامى حسين م عل0201/ 0/1و

 الستكمال متطلبات درجة الدكتوراه بنظام الساعات المعتمدة شعبة التاريخ اسالمى، فى موضوع 

 م(1410 -1302هـ / 815 -702" الفتن والثورات فى عصر السالطين التغلقيين فى الهند ") 

 م 07/10/0202د/ أمل محمد حلقها علما بأن تاريخ السمنار يوم االثنين تحت اشراف، أ.د/ ابراهيم محمد مرجونة، 

افقت اللجنة   القرار : و

 القرار : 

افق مجلس الكلية .  و

افق مجلس قسم التاريخ بجلسته فى  .4 م على تسجيل خطة بحث الطالبة / أسماء أحمد فخري عبد الرحيم الستكمال 0201/ 0/1و

 ساعات المعتمدة شعبة التاريخ اسالمى، فى موضوع:متطلبات درجة الماجستير بنظام ال

 " المردود السياس ى والحضارى للخط العربى منذ قيام الدولة االسالمية حتى نهاية الدولية االموية

 م("752 -م600هـ/ 130 -هـ 1)

 م 07/10/0202تحت اشراف، ا.م.د/ تيسير محمد شادي، د/ ماهر محمد السعيد علما بأن تاريخ السمنار يوم االثنين 

افقت اللجنة   القرار : و

 القرار : 
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 رسالة الكلية :

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

علمية و البحثية ألساتذتها تعليمية و البحثية ، و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التكةولو ية ، و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و القدرات الال ودة ال

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

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

 والمستمر .
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 رؤية الكلية :

تتطل  الكلية إلى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية معتمدة تحتد 

مستوى  بأساتذتها وخري يها إلى وتصد مكاةة مرموقة بين ةظائرما

و اقليميإا من خالد برامج دراسية متميزة  ى  المةا سة محليأ

مرحلتى الليساةس والدراسات العليا تسهم  ى الرقى و التةمية 

 .  المستدامة للم تم 

افق مجلس الكلية .  و

 

افق مجلس قسم التاريخ بجلسته المنعقدة في  .5 م على تشكيل لجنة الحكم والمناقشة الستكمال متطلبات درجة 0/1/0201و

 التالي: التاريخ تخصص التاريخ اإلسالمي على النحو الدكتوراة فى التاريخ بنظام الساعات المعتمده بقسم 

 

 لجنة المناقشة و الحكم للماجستير /ساعات معتمدة  الموضوع اسم الطالب

عبد الشافى 

احمد محمد 

 هيكل  

" استراتيجية حماية امـن 

الدولـة فــى مصــر المماليــك 

 البحرية 

ـــ/648-784)  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  -1052هــ

 م(" 1380

1 

ــــماعيل  ــ ــ ــ ــ ــ ـــومى إســ ــ ــ ــ ــ ــ ــ أ.د/ البيـ

 الشربينى  

        

رته أسـتاذ التــاريخ االسـالمى وحضــا

ورئــيس قســم التــاريخ بكليــة اآلداب 

 جامعة دمياط   

رئيسا 

 
ً
 ومناقشا

0 

أ.د/ ابراهيم محمد على 

 مرجونة 

        

أســـــــــــــــــــتاذ التـــــــــــــــــــاريخ االســـــــــــــــــــالمى        

وحضــــــارته  ورئـــــــيس قســــــم التـــــــاريخ 

 بكلية اآلداب جامعة دمنهور      

ا
ً
 ُمشرف

3 
وحضــارته   أسـتاذ التــاريخ االسـالمى أ.د/ حنان مبروك اللبودى

 كلية اآلداب جامعة االسكندرية    

ا
ً
 ُمناقش

4 

 أ.م.د/ تسير محمد شادى 

              

 

أسـتاذ التــاريخ االسـالمى وحضــارته 

ـــة اآلداب جامعــــــــــــة  ــ ــ ــ ــــاعد  كليــ ــ ــ ــ المسـ

 دمنهور   

ا 
ً
 ُمشرف

افقت اللجنة   القرار : و
 القرار : 

افق مجلس الكلية .  و

 

افق مجلس قسم التاريخ بجلسته ا .6 م على تشكيل لجنة الحكم والمناقشة الستكمال متطلبات درجة 0/1/0201لمنعقدة فى و

 التاريخ تخصص التاريخ اإلسالمي على النحو التالي:الدكتوراه فى التاريخ بنظام الساعات المعتمدة بقسم 
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 رسالة الكلية :

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

علمية و البحثية ألساتذتها تعليمية و البحثية ، و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التكةولو ية ، و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و القدرات الال ودة ال

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

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

 والمستمر .
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 رؤية الكلية :

تتطل  الكلية إلى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية معتمدة تحتد 

مستوى  بأساتذتها وخري يها إلى وتصد مكاةة مرموقة بين ةظائرما

و اقليميإا من خالد برامج دراسية متميزة  ى  المةا سة محليأ

مرحلتى الليساةس والدراسات العليا تسهم  ى الرقى و التةمية 

 .  المستدامة للم تم 

 

 لجنة المناقشة و الحكم للماجستير /ساعات معتمدة  الموضوع اسم الطالب

محمد السيد 

 السيد بسيونى

ــيعية  " التنظيمــــات الســــرية الشــ

ــر  ــ ــ ــ ــــالل عصــ ــ ــ ــلمية خـ ــ ــ ــ ـــة سـ ــ ــ لمدينــ

 الدولة العباسية

 م(  "1058-752هـ/130-656) 

1 

أ.د/ ابراهيم محمد 

 على مرجونة 

        

أســـتاذ التـــاريخ االســـالمى وحضـــارته  

ورئـــيس قســـم التـــاريخ بكليـــة اآلداب 

 جامعة دمنهور      

ا رئيسا 
ً
 ُمشرف

0 

أ.د/ أحمد عبد 

 سالم ناصفال

        

أســـتاذ التـــاريخ االســـالمى وحضـــارته  

 كلية اآلداب جامعة طنطا                     

 
ً
 مناقشا

3 

  

ــد  ــ ــ ـــود محمــ ــ أ.د / محمـــ

 قمر

 

أســـتاذ التـــاريخ االســـالمى وحضـــارته  

ـــة اآلداب جامعـــــــــــــــة  ــ ــ ــ ــ ــ ــــاعد كليــ ــ ــ ــ ــ المســ

 الزقازيق                       

 
ً
 مناقشا

4 

أ.م.د/ تسير محمد 

 شادى 

أســـتاذ التـــاريخ االســـالمى وحضـــارته 

ـــة اآلداب جامعـــــــــــــة  ــ ــ ــ ــ ــــاعد  كليــ ــ ــ ــ ــ المسـ

 دمنهور   

ا 
ً
 ُمشرف

افقت اللجنة   القرار : و
 القرار : 

افق مجلس الكلية .  و

 

: 
ً
افياقسم  ثالثا  : الجغر
افيا في 1 افق مجلس قسم الجغر لجنة ترشيح أ.د عبد العظيم أحمد عبد العظيم ممثال عن القسم ل على 0201يناير  3.و

الدراسات العليا، وفق الخطاب الوارد من معالي السيدة أ.د./ وكيل الكلية لشؤون الدراسات العليا والبحوث بخصوص تحديد 

    ممثل عن القسم للجنة الدراسات العليا
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 رسالة الكلية :

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

علمية و البحثية ألساتذتها تعليمية و البحثية ، و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التكةولو ية ، و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و القدرات الال ودة ال

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

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

 والمستمر .
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 رؤية الكلية :

تتطل  الكلية إلى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية معتمدة تحتد 

مستوى  بأساتذتها وخري يها إلى وتصد مكاةة مرموقة بين ةظائرما

و اقليميإا من خالد برامج دراسية متميزة  ى  المةا سة محليأ

مرحلتى الليساةس والدراسات العليا تسهم  ى الرقى و التةمية 

 .  المستدامة للم تم 

 القرار : أحيطت اللجنة علما 
 القرار : 

. 
ً
 أحيط مجلس الكلية علما

 

افيا في  -0 افق مجلس قسم الجغر على تسجيل خطة بحث الستكمال متطلبات درجة الدكتوراه في اآلداب من  0201 يناير 3و

افيا على النحو التالي:   -قسم الجغر

 

ــــراف عنوان الخطة اسم الطالب  اإلشـ

وفاء محمود عبد   

 المنعم أبو شوشة

ــاه  )الجريـــان الســـيلي وتقنيـــات حصـــاد الميـ

فــــــــــــي حــــــــــــوض وادي ســــــــــــنور بهضــــــــــــبة مصــــــــــــر 

ــــرقية ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ دراســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة  -الشــ

 وجيومورفومناخية(هيدر 

 أ.د./ ماجد محمد شعلة 1

افيا الطبيعية كلية  أستاذ الجغر

 جامعة دمنهور  –اآلداب 

 

 

0 
أ.د./ مدحت سيد أحمد 

 األنصاري 

افيا الطبيعية بكلية  أستاذ الجغر

 جامعة دمنهور  -التربية

   

افقت اللجنة   القرار : و
 القرار : 

افق مجلس الكلية .  و
 

: 
ً
 :االجتماع قسم  رابعا
افــــــق -1 افــــــق مجلــــــس قســــــم االجتمــــــاع بجلســــــته المنعقــــــدة يــــــوم الخمــــــيس المو م أون اليــــــن علــــــى تســــــجيل الخطــــــة المقدمــــــة 7/1/0201و

 من قسم االجتماع وفق نظام الساعات المعتمدة وذلك على النحو التالي:في اآلداب  ألستكمال متطلبات درجة الماجستير 

 

ــــراف عنوان الخطة اسم الطالب  اإلشـ



    

                                                                                                                                              
       Damanhur university                              جامعة دمنهور                                                                                           
          Faculty of Artكلية اآلداب                                                                                                                                
                                                        

 

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

 رسالة الكلية :

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

علمية و البحثية ألساتذتها تعليمية و البحثية ، و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التكةولو ية ، و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و القدرات الال ودة ال

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

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

 والمستمر .
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 رؤية الكلية :

تتطل  الكلية إلى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية معتمدة تحتد 

مستوى  بأساتذتها وخري يها إلى وتصد مكاةة مرموقة بين ةظائرما

و اقليميإا من خالد برامج دراسية متميزة  ى  المةا سة محليأ

مرحلتى الليساةس والدراسات العليا تسهم  ى الرقى و التةمية 

 .  المستدامة للم تم 

ــين    ــ ــ ــ مــــــــــي كمــــــــــال أمــ

 راض ي

)االنعكاســــات االجتماعيــــة لجــــرائم غســــل 

األمــوال باســتخدام العمــالت االفتراضــية( 

 "دراسة استطالعية"

 د. ناجى بدر إبراهيم  1

ـــتاذ علـــــــــم االجتمـــــــــاع المســـــــــاعد  ــ ــ أسـ

 جامعة دمنهور  –كلية اآلداب 

 

  
 د. خالد السيد شحاتة  0

 مدرس علم األجتماع 

 هور جامعة دمن –كلية اآلداب 

افقت اللجنة   القرار : و
 القرار : 

افق مجلس الكلية .  و
 

افــــــق -0 افــــــق مجلــــــس قســــــم االجتمــــــاع بجلســــــته المنعقــــــدة يــــــوم الخمــــــيس المو م أون اليــــــن علــــــى تســــــجيل الخطــــــة المقدمــــــة 7/1/0201و

 و التالي:من قسم االجتماع وفق نظام الساعات المعتمدة وذلك على النحفي اآلداب الستكمال متطلبات درجة الدكتوراه 

 

ــــراف عنوان الخطة اسم الطالب  اإلشـ

ــ ى    ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ هالــــــــــــــــــــــــــة مرســ

 أحمد عارف 

)التسـويق االجتمـاعي وتغييــر ثقافـة األســرة 

 المصرية تجاه التعليم الرقمي( 

 دراسة استطالعية بمحافظة البحيرة "“

 د. ناجى بدر إبراهيم  1

ـــتاذ علـــــــم االجتمـــــــاع المســـــــاعد  ــ أسـ

 جامعة دمنهور  –كلية اآلداب 

 

 د. حمدي على أحمد   0
 أستاذ علم االجتماع المساعد

 جامعة دمنهور  –كلية اآلداب  

افقت اللجنة   القرار : و
 القرار : 

افق مجلس الكلية .  و
 

افق مجلس قسم االجتماع بجلسته المنعقدة يوم الخميس الموافق -3 م أون الين على تشكيل لجنة الحكم والمناقشة 7/1/0201و

درجة الماجستير في اآلداب من قسم االجتماع تخصص األتصال واالعالم وفق نظام الساعات المعتمدة الستكمال متطلبات 

 وذلك على النحو التالي:
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 رسالة الكلية :

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

علمية و البحثية ألساتذتها تعليمية و البحثية ، و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التكةولو ية ، و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و القدرات الال ودة ال

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

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

 والمستمر .
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 رؤية الكلية :

تتطل  الكلية إلى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية معتمدة تحتد 

مستوى  بأساتذتها وخري يها إلى وتصد مكاةة مرموقة بين ةظائرما

و اقليميإا من خالد برامج دراسية متميزة  ى  المةا سة محليأ

مرحلتى الليساةس والدراسات العليا تسهم  ى الرقى و التةمية 

 .  المستدامة للم تم 

 لجنة المناقشة و الحكم للماجستير /ساعات معتمدة  الموضوع اسم الطالب

مريم شحاتة 

 إبراهيم

)التعـرض لإلعـالن عبـر الفـيس بــوك 

ي وانعكاســــــه علــــــى الــــــوعي االســــــتهالك

 للمرأة المصرية(

 "دراسة ميدانية مقارنة"

 

1 

أستاذ ورئيس قسم  أ.د. طة عبد العاطي نجم 

األعالم كليه اآلداب 

جامعة  –

 اإلسكندرية 

 
ً
رئيسا

 
ً
 ومناقشا

0 

أستاذ علم  د. محمودعبد الحميد حمدي 

االجتماع المساعد 

 –كلية اآلداب 

  جامعة دمنهور 

 
ً
 مشرفا

3 

 

أستاذ علم   د. حمدي على أحمد 

االجتماع المساعد 

 –كلية اآلداب 

   جامعة دمنهور 

 
ً
 مناقشا

افقت اللجنة   القرار : و
 القرار : 

افق مجلس الكلية .  و
 
 

افق مجلس قسم االجتماع بجلسته المنعقدة يوم الخميس الموافق -4 م أون الين على تسجيل الخطة المقدمة 7/1/0201و

 اآلداب من قسم االجتماع وفق نظام الساعات المعتمدة وذلك على النحو التالي:الستكمال متطلبات درجة الماجستير في 

 

ــــراف عنوان الخطة اسم الطالب  اإلشـ

همت حسين 

 المسلماني

)األبعاد املجتمعية والتشريعية للتمايز 

 الطبقي في التعليم(
1 

ــد  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــد الحميــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــود عبــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ د. محمـ

 حمدي 

ـــتاذ علـــــــم االجتمـــــــاع المســـــــاعد ــ  أسـ

 جامعة دمنهور  –كلية اآلداب 
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 رسالة الكلية :

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

علمية و البحثية ألساتذتها تعليمية و البحثية ، و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التكةولو ية ، و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و القدرات الال ودة ال

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

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

 والمستمر .
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 رؤية الكلية :

تتطل  الكلية إلى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية معتمدة تحتد 

مستوى  بأساتذتها وخري يها إلى وتصد مكاةة مرموقة بين ةظائرما

و اقليميإا من خالد برامج دراسية متميزة  ى  المةا سة محليأ

مرحلتى الليساةس والدراسات العليا تسهم  ى الرقى و التةمية 

 .  المستدامة للم تم 

  "دراسة تحليلية"

 

 د. إسالم فوزى  أنس 0
كليـــــــــــــة  -مـــــــــــــدرس علـــــــــــــم االجتمـــــــــــــاع 

 جامعة دمنهور   –اآلداب 

 

افقت اللجنة   القرار : و
 القرار : 

افق مجلس الكلية .  و

 

: 
ً
 : الفلسفةقسم  خامسا

افق مجلس قسم الفلسفة بجلسته المنعقدة في -1  م على أن يكون األستا4/1/0201و
ً
ذ الدكتور / فضل الله إسماعيل رئيسا

 لكنترول الدراسات العليا. 

 القرار : أحيطت اللجنة علما 
 القرار : 

افق مجلس الكلية .  و

 

: 
ً
 : اآلثار والدراسات اليونانية والرومانية قسم  سادسا

افق  -0 م على اعادة تشكيل لجنة  3/1/0201مجلس قسم االثار والدراسات اليونانية والرومانية بجلسته المنعقدة اون الين فى و
 -الحكم والمناقشة ألستكمال متطلبات درجة الماجستير بنظام الساعات المعتمدة على لنحو التالى :

 لجنة المناقشة و الحكم للماجستير /ساعات معتمدة  الموضوع اسم الطالب
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 رسالة الكلية :

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

علمية و البحثية ألساتذتها تعليمية و البحثية ، و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التكةولو ية ، و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و القدرات الال ودة ال

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

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

 والمستمر .
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 رؤية الكلية :

تتطل  الكلية إلى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية معتمدة تحتد 

مستوى  بأساتذتها وخري يها إلى وتصد مكاةة مرموقة بين ةظائرما

و اقليميإا من خالد برامج دراسية متميزة  ى  المةا سة محليأ

مرحلتى الليساةس والدراسات العليا تسهم  ى الرقى و التةمية 

 .  المستدامة للم تم 

 القرار : 
افق مجلس الكلية .  و

 

افق  -0 م  على اعادة تشكيل  لجنة  3/1/0201مجلس قسم االثار والدراسات اليونانية والرومانية بجلسته المنعقدة اون الين  فى و

 -تالى  :الحكم والمناقشة الستكمال متطلبات درجة الماجستير بنظام الساعات المعتمدة على لنحو ال

ديفيد جورج 
ميخائيل 
 يوسف

" المـــــــــــــــــدلول السياســـــــــــــــــ ي 
لألســـــــــــــــــــــــــــــاطير والرمـــــــــــــــــــــــــــــوز  

 لى العمالتالمصورة ع
 الهللينستية بشمال  
 افريقيا فى الفترة من 
 م"42ق.م إلى 300 

1 
 أ.د/ عالء الدين على صابر 

 

ــانى   ــــــــــــــــــــ ــ ــ ــ ــتاذ االدب اليونـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ أســ
ــار اليونانيــــــــــــــــــــة  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــم اآلثــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ بقســ
والرومانيــــــــــــــــــة بكليــــــــــــــــــة اآلداب 

 جامعة القاهرة

 
ً
رئيسا
 
ُ
 ومناقشا

                   أ.د/ حنان خميس الشافعي                                 0
 أستاذ اآلثار اليونانية

والرومانيـــــــــــــة وعميـــــــــــــد كليـــــــــــــة  
 اآلداب جامعة دمنهور                   
       

ً
 مناقشا

3 
 أ.د/ عبير عبد املحسن قاسم                                                                   

 
 

أســــتاذ  ورئــــيس قســــم اآلثــــار   
ـــة وا لرومانيــــــة بكليــــــة اليونانيـــ

 اآلداب جامعة دمنهور       

 
ً
 مشرفا

 

4 
 

 أ.د/ أيمن عبد التواب حسن                                                                   
 

ــاطير اليونانيــــــــــة  ــ ــ ــ ـــتاذ األســ ــ ــ أســ
والرومانيــــة بقســــم الحضــــارة 
واللغــــات األوروبيـــــة القديمـــــة 
ـــة عــــــــــين  ــ ــ ــ ـــة اآلداب جامعـ ــ ــ بكليــ

 شمس.

 مشرف
ً
 ا

افقت اللجنة   القرار : و
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 رسالة الكلية :

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

علمية و البحثية ألساتذتها تعليمية و البحثية ، و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التكةولو ية ، و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و القدرات الال ودة ال

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

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

 والمستمر .
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 رؤية الكلية :

تتطل  الكلية إلى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية معتمدة تحتد 

مستوى  بأساتذتها وخري يها إلى وتصد مكاةة مرموقة بين ةظائرما

و اقليميإا من خالد برامج دراسية متميزة  ى  المةا سة محليأ

مرحلتى الليساةس والدراسات العليا تسهم  ى الرقى و التةمية 

 .  المستدامة للم تم 

 

افقت اللجنة   القرار : و
 القرار : 

افق مجلس الكلية .  و

 

 

افق  -6 م  على اعادة تشكيل  لجنة  3/1/0201مجلس قسم االثار والدراسات اليونانية والرومانية بجلسته المنعقدة اون الين  فى و

 -ألستكمال متطلبات درجة الماجستير بنظام الساعات المعتمدة على لنحو التالى  : الحكم والمناقشة

 لجنة المناقشة و الحكم للماجستير /ساعات معتمدة  الموضوع اسم الطالب

إسالم عبد 

 الجواد سليم 

ـــة   ــ ــ ــ ــ ــ ـــوانىء البطلميــ ــ ــ ــ ــ ــ " المــ

ــــط   ــ ــ ــر المتوســ ــ ــ ــ ــى البحــ ــ ــ ــ علـ

ــابى  ــ ــ ــ ــــر مينــ ــ ــ ــــر األحمــ ــ ــ والبحــ

هيراكليــــــــــــــــــــــــــون وبرنيكــــــــــــــــــــــــــى 

 دراسة مقارنة"

1 

                               أ.د/ عبير عبد املحسن قاسم                                     

 

 

أســـــــــــــتاذ  ورئـــــــــــــيس قســـــــــــــم اآلثـــــــــــــار   

اليونانيــــــــــــــــــة والرومانيــــــــــــــــــة بكليــــــــــــــــــة 

 اآلداب جامعة دمنهور       

 
ً
رئيسا

 ومشرفا

0 

 أ.د/ حسام أحمد المسيرى                                              

 

 

أستاذ اآلثار اليونانيـة والرومانيـة 

 كفر الشيخبكلية اآلداب جامعة 

       
ً
 مناقشا

 

3 

 د/ محمد السيد محمد السيد                                                      

 

 

مدير البحث العلمى باإلدارة 

المركزية لآلثار الغارقة بوزارة 

 السياحة واآلثار

 

 
ً
 مناقشا

 

                              د/ محمد مصطفى عبد املجيد                                 4

مدير عام بوزارة السياحة 

 واآلثار

 

 
ً
 مشرفا
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 رسالة الكلية :

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

علمية و البحثية ألساتذتها تعليمية و البحثية ، و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التكةولو ية ، و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و القدرات الال ودة ال

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

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

 والمستمر .
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 رؤية الكلية :

تتطل  الكلية إلى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية معتمدة تحتد 

مستوى  بأساتذتها وخري يها إلى وتصد مكاةة مرموقة بين ةظائرما

و اقليميإا من خالد برامج دراسية متميزة  ى  المةا سة محليأ

مرحلتى الليساةس والدراسات العليا تسهم  ى الرقى و التةمية 

 .  المستدامة للم تم 

افقت اللجنة   القرار : و
 القرار : 

افق مجلس الكلية .  و

 

افق  -4 م  على اعادة تشكيل  لجنة  3/1/0201ثار والدراسات اليونانية والرومانية بجلسته المنعقدة اون الين فى مجلس قسم االو

 -الحكم والمناقشة ألستكمال متطلبات درجة الدكتوراة بنظام الساعات المعتمدة على لنحو التالى  :

 لجنة المناقشة و الحكم للماجستير /ساعات معتمدة  الموضوع اسم الطالب

آيات محمد  

 الخيوطى

" ســـــــــــــــــــــــــــــــــمات العمـــــــــــــــــــــــــــــــــارة 

ــى  ــ ــ ــ ــ ــ ـــة فـ ــ ــ ــ ــ ـــة والدينيــ ــ ــ ــ ــ المدنيــ

مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدينتى جـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدارة 

ــــالل  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــطيه خـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ وسباســ

العصــــــــــــــــر  االمبراطـــــــــــــــــورى 

 ة أثرية("  )دراسة تحليلي

1 

أ.د/ إبراهيم سعد إبراهيم 

 صالح                                                          

 

 

ــار اليونانيــــــــــــــــــــة     ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــتاذ اآلثــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ أسـ

 والرومانية جامعة طنطا

 
ً
رئيسا

 ومشرفا

0 

        أ.د/ عبير عبد املحسن قاسم                                                            

 

 

أســـــــتاذ  ورئــــــــيس قســــــــم اآلثــــــــار   

اليونانيـــــــــــة والرومانيـــــــــــة بكليـــــــــــة 

 اآلداب جامعة دمنهور       

 
ً
 مشرفا

 

3 
أ.م.د/ نجــــــــوى عبـــــــــد النبــــــــي عبـــــــــد 

 الرحمن إبراهيم  

أستاذ مساعد بكلية اآلداب 

 جامعة عين شمس

 
ً
 مناقشا

 

4 

أ.م.د/ محمد أحمد راض ى  

                                          أبوعرب                            

                       

أستاذ مساعد اآلثار اليونانية 

 -قسم اآلثار –والرومانية 

كلية اآلداب جامعة كفر 

 الشيخ                               

 
ً
 مشرفا



    

                                                                                                                                              
       Damanhur university                              جامعة دمنهور                                                                                           
          Faculty of Artكلية اآلداب                                                                                                                                
                                                        

 

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

 رسالة الكلية :

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

علمية و البحثية ألساتذتها تعليمية و البحثية ، و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التكةولو ية ، و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و القدرات الال ودة ال

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

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

 والمستمر .
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 رؤية الكلية :

تتطل  الكلية إلى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية معتمدة تحتد 

مستوى  بأساتذتها وخري يها إلى وتصد مكاةة مرموقة بين ةظائرما

و اقليميإا من خالد برامج دراسية متميزة  ى  المةا سة محليأ

مرحلتى الليساةس والدراسات العليا تسهم  ى الرقى و التةمية 

 .  المستدامة للم تم 

افقت اللجنة    القرار : و
 ار : القر 

افق مجلس الكلية .  و
 
 
 

 :سابع -
ً
 : ما يستجد من أعمال  ا

 قسم التاريخ  -

 لجنة المناقشة و الحكم للماجستير /ساعات معتمدة  الموضوع اسم الطالب

فاء رجب ص

 ابو بكر

" عمـــــــالت يهـــــــودا الرومانيـــــــة 

ــــالل  ــ ــ ــ ـــطين خــ ــ ــ ــ ــ ـــوب فلسـ ــ ــ ــ ــ بجنـ

العصـــــــــــــــــــــــــــــر االمبراطــــــــــــــــــــــــــــــورى 

 الرومانى"

1 

 أ.د/ سلوى حسين بكر                                                          

 

 

 

 

ــار اليونانيـــــــــــــــــة      ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــتاذ اآلثـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ أسـ

 والرومانية جامعة طنطا

 
ً
رئيسا

 ومشرفا

0 
 فعى                                                                      أ.د/ حنان خميس الشا

 

ــار اليونانيـــــــــــــــــــــة  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــتاذ  اآلثـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ أســ

والرومانيـــــــــــــــــة وعميـــــــــــــــــد كليــــــــــــــــــة 

 اآلداب جامعة دمنهور       

       
ً
 مشرفا

 

3 
 أ.د/ سماح محمد الصاوى                                                   

 

ليونانية أستاذ  اآلثار ا

والرومانية  بكلية اآلداب 

 جامعة دمنهور       

 
ً
 مناقشا

 

4 

 د/ عزة عبد الحميد قابيل                                                         

 

                       

أستاذ اآلثار اليونانية 

 والرومانية جامعة طنطا

 
 
ً
 مناقشا
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 رسالة الكلية :

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

علمية و البحثية ألساتذتها تعليمية و البحثية ، و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التكةولو ية ، و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و القدرات الال ودة ال

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

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

 والمستمر .
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 رؤية الكلية :

تتطل  الكلية إلى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية معتمدة تحتد 

مستوى  بأساتذتها وخري يها إلى وتصد مكاةة مرموقة بين ةظائرما

و اقليميإا من خالد برامج دراسية متميزة  ى  المةا سة محليأ

مرحلتى الليساةس والدراسات العليا تسهم  ى الرقى و التةمية 

 .  المستدامة للم تم 

شعبة  –تعديل لجنة اإلشراف للطالب /  إسالم مسعود قاسم عبد البارى المسجل لدرجة الدكتوراة فى اآلداب قسم التاريخ  -1

افقة مجلس ا  على مو
ً
م فى موضوع "الحركة  0/1/0201لقسم فى التاريخ الحديث والمعاصر بنظام الساعات المعتمدة وذلك بناءا

أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر  –م" على أن يكون أ.د. فايزة محمد حسن ملوك 1995 -1992القومية  ويوغسالفيا  الفيدرالية 

 مدرس التاريخ الحديث والمعاصر بكلية اآلداب جامعة دمنهور  –, د. أحمد خميس الفقى 

افقت اللجنة  القرار : و
 ر : القرا

افق مجلس الكلية .  و

 

شعبة التاريخ  –تعديل لجنة اإلشراف للطالب /  عمرو محمد عباس إبراهيم  المسجل لدرجة الماجستيرفى اآلداب قسم التاريخ    -0

افقة مجلس القسم فى   على مو
ً
م فى موضوع "  العالقات   0/1/0201الحديث والمعاصر بنظام الساعات المعتمدة وذلك بناءا

 –م  (   على أن يكون أ.د. صالح أحمد هريدى أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر بكلية اآلداب 1961 -1899البريطانية)  الكويتية

 أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر       –جامعة دمنهور ، أ.د. فايزة محمد حسن ملوك 

افقت اللجنة          القرار : و
 القرار : 

افق مجلس الكلية .  و
 

شعبة التاريخ  –اإلشراف للطالب /  محمود الضبع فايز محمد   المسجل لدرجة الماجستيرفى اآلداب قسم التاريخ  تعديل لجنة -3

افقة مجلس القسم فى   على مو
ً
م فى موضوع "العالقات   0/1/0201الحديث والمعاصر بنظام الساعات المعتمدة وذلك بناءا

 –.د. صالح أحمد هريدى أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر بكلية اآلداب م( على أن يكون أ0213 -1979األيرانية الخليجية ) 

 أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر       –جامعة دمنهور ، أ.د. فايزة محمد حسن ملوك 

افقت اللجنة                                                         القرار : و
 القرار : 

افق مجلس الكلية   .و
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 رسالة الكلية :

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

علمية و البحثية ألساتذتها تعليمية و البحثية ، و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التكةولو ية ، و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و القدرات الال ودة ال

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

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

 والمستمر .
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 رؤية الكلية :

تتطل  الكلية إلى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية معتمدة تحتد 

مستوى  بأساتذتها وخري يها إلى وتصد مكاةة مرموقة بين ةظائرما

و اقليميإا من خالد برامج دراسية متميزة  ى  المةا سة محليأ

مرحلتى الليساةس والدراسات العليا تسهم  ى الرقى و التةمية 

 .  المستدامة للم تم 

 ساب
ً
 : موضوعات العالقات الثقافية والخارجية : عا

 

: 
ً
 موضوعات قسم التاريخ : أوال

 بأن مجلس قسم التاريخ بجلسته فى .1
ً
 م  قد احيط علما بشأن اإلحاطات المقدمة من0201/ 0/1أحيط سيادتكم علما

 أ.د/ ابراهيم  محمد على مرجونة وهى على النحو االتى : 

 ة باألتى :بشأن إحاطة أ.د/ ابراهيم مرجون

 0جزء 6،عدد1نشر بحث  باملجلة الدولية )ابحاث فى العلوم االنسانية والتربوية واالداب واللغات(  تصدرجامعة البصرة مجلد  -أ

-issn:2708م ، والبحث بعنوان / اهتمام خلفاء بنى العباس بتربية وتعليم ابنائهم  ومعامل تاثير املجلة )15/11/0202بتاريخ 

4663Dnnld:2020-3/1128) 

عضوية اللجنة العلمية لورشة العمل العلمية الدولية التى تحمل عنوان " الحزام البحرى لطريق الحرير واهميته  -ب

اقية للمحفوظات بجامعة البصرة  االستراتيجية عبر التاريخ وتاثيره فى منطقة الشرق االوسط ،  والتى تعقد بالجمعية العر

 ة بالسويدوالموصل و منظمة الصداقة الدولي

شهادة مشاركة بالورشة العلمية االفتراضية المعنونه ب " العلمانية وحرية االديان والتى اقيمت بكلية التربية جامعة بيسان  -ج

 .  on lineم 06/11/0202يوم الخميس 

تائج من مركز التعليم شهادة مشاركة من مركز التعليم المستمر بحضور ورشة عمل بعنوان " المناقشات العلمية الغايات والن -د

 المستمر جامعة تكريت ، واملجلس يتمنى لسيادته مزيدا من التقدم والتميز و يقدم التهنئة لسيادته

 القرار : أحيطت اللجنة علما

 القرار : 
. 
ً
 أحيط مجلس الكلية علما
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 رسالة الكلية :

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

علمية و البحثية ألساتذتها تعليمية و البحثية ، و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التكةولو ية ، و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و القدرات الال ودة ال

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

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

 والمستمر .
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 رؤية الكلية :

تتطل  الكلية إلى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية معتمدة تحتد 

مستوى  بأساتذتها وخري يها إلى وتصد مكاةة مرموقة بين ةظائرما

و اقليميإا من خالد برامج دراسية متميزة  ى  المةا سة محليأ

مرحلتى الليساةس والدراسات العليا تسهم  ى الرقى و التةمية 

 .  المستدامة للم تم 

 

 بأن مجلس قسم التاريخ بجلسته فى .0
ً
شأن اإلحاطات المقدمة من أ.م.د/ م    قد احيط علما ب0201/ 0/1أحيط سيادتكم علما

 تيسير شادى، وهى على النحو االتى :

 .م على مستوى الوطن العربى0202أ/ حصولها على المركز األول فى المؤلفات والبحوث التاريخية وجائزة االتحاد العربى للثقافة 

م من 10/0202/ بشهر 15-14والنتائج يومىب/ شهادة مشاركة لورشة عمل عبر االنترنت بعنوان / المناقشات العلمية الغايات 

 مركز التعليم المستمر جامعة تكريت .

 القرار : أحيطت اللجنة علما

 القرار : 

. 
ً
 أحيط مجلس الكلية علما

 

 بأن مجلس قسم التاريخ بجلسته فى .3
ً
م    قد احيط علما بشأن إحاطة أ.د علي السيد بحضور 0201/ 0/1أحيط سيادتكم علما

ديسمبر وقد شارك سيادته  بورقة بحثية وذلك في إطار مشروع  10 -11الكتروني امتدت فاعلياته من  Webinarوقابع وبينار

ومركز البحوث  ARSTسيادته البحثي ) التأثير الحضاري المتبادل  بين الشرق والغرب  برعاية أكاديمية البحث العمي المصري 

 CNR.اإليطالي

 القرار : أحيطت اللجنة علما

  القرار :

. 
ً
 أحيط مجلس الكلية علما

 

 بأن مجلس قسم التاريخ بجلسته فى .4
ً
افق على سفر د. محمد رشاد جبر المقدم في مهمة 0201/ 0/1أحيط سيادتكم علما م قد و

م بجامعة تويو ايو 3/0200/ 08م وحتى 1/4/0201علمية شخصية  إلجراء أبحاث ما بعد الدكتوراه وذلك لمدة عام اعتباًرا من 

ا للخطاب الوارد من األستاذ الدكتور كازوكو واتانابي  باليابان
ً
بمرتب يصرف من الداخل مع إقرار   Kazuko Watanbeطبق

افقة القسم شريطة أن يكون ذلك في ضوء اللوائح  سيادته بتحمل مصاريف اإلقامة في اليابان على نفقته الخاصة, ومو

افق املجلس  في جلس ة األول من نوفمبر على أجازة دراسية  لسيادته , وفي هذه الجلسة يعدل والقوانين المنظمة , فقد سبق أن و

افقة على السفر في مهمة علمية بناًء على طلب الزميل حسب ما ورد إليه  افقة على أجازة دراسية إلى مو افقة من مو املجلس المو

 من الجامعة.

افقت اللجنة   القرار : و
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 رسالة الكلية :

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

علمية و البحثية ألساتذتها تعليمية و البحثية ، و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التكةولو ية ، و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و القدرات الال ودة ال

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

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

تتطل  الكلية إلى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية معتمدة تحتد 

مستوى  بأساتذتها وخري يها إلى وتصد مكاةة مرموقة بين ةظائرما

و اقليميإا من خالد برامج دراسية متميزة  ى  المةا سة محليأ

مرحلتى الليساةس والدراسات العليا تسهم  ى الرقى و التةمية 

 .  المستدامة للم تم 

 القرار : 

افق مجلس الكلية .  و

 
ً
 موضوعات خدمة املجتمع وتنمية البيئة   ::   ثامنا

 

وتم استدعاء االستاذ /محمود الشريف  0202/0201الفصل الدراسيى الثانى ناقشت اللجنة استعدادات الكلية لبداية  -1

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

افقت اللجنة القرار :  و

 القرار : 

. 
ً
 أحيط مجلس الكلية علما

 

 .طالق حملة للتوعية على الموقع واألستعانه بأطباء لتنمية الوعى الصحى ويتم نشرها على موقع الكلية إ -0

افقت اللجنة    القرار : و

 القرار : 

. 
ً
 أحيط مجلس الكلية علما

 

 .ضرورة توفير مطهرات بكل ادوار الكلية  -3

افق  ت اللجنةالقرار: و

 القرار : 

. 
ً
 أحيط مجلس الكلية علما

 

 بارتداء الماسك الخاص بة والتزامه بالماسك أثناء تواجدة بالكليه واملحاضرات. التأكيد على أمن الكلية بعدم دخول أحد اال -4

افقت اللجنة      القرار: و

 القرار : 

افق مجلس الكلية   .و

 

 



    

                                                                                                                                              
       Damanhur university                              جامعة دمنهور                                                                                           
          Faculty of Artكلية اآلداب                                                                                                                                
                                                        

 

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

 رسالة الكلية :

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

علمية و البحثية ألساتذتها تعليمية و البحثية ، و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التكةولو ية ، و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و القدرات الال ودة ال

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

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

 والمستمر .
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 رؤية الكلية :

تتطل  الكلية إلى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية معتمدة تحتد 

مستوى  بأساتذتها وخري يها إلى وتصد مكاةة مرموقة بين ةظائرما

و اقليميإا من خالد برامج دراسية متميزة  ى  المةا سة محليأ

مرحلتى الليساةس والدراسات العليا تسهم  ى الرقى و التةمية 

 .  المستدامة للم تم 

 -تاسعاً : ما يستجد من أعمال :
 عالقات الثقافية .موضوعات ال

خطاب السيدة أ.د/ عبير قاسم رئيس مجلس قسم اآلثار والدراسات اليونانية والرومانية بمشاركة سيادتها لقاء بعنوان  -1

افق  االحتفاالت عند  .   Zoomعلى تطبيق  31/10/0202االغريق والرومان يوم الخميس المو

 القرار : 

 
ً
 أحيط مجلس الكلية علما

 

 بجلسته المنعقدة في السيد أ.د/ خطاب  -0
ً
افيا باحاطة املجلس علما عبدالعظيم أحمد عبدالعظيم رئيس مجلس قسم الجغر

 -باالتي: 3/1/0201

 .32/6/0200حتى  1/7/0202حصول أ.د/ عبدالعظيم أحمد عبدالعظيم على عضوية االتحاد الدولى للغة العربية بداية  -

بالقسم في الدورات التدريبية التى أقامتها وحدة ضمان الجودة  مشاركة الدكتور/ محمد عوض السمنى األستاذ المساعد -

 .0202في الفترة من اكتوبر حتى ديسمبر   On lineووحدة القياس والتقويم بالكلية 

مشاركة الدكتور/ محمد عوض السمنى األستاذ المساعد بالقسم في الندوة الدولية االفتراضية حول آثار التغير المناخي  -

 .On lineبالجمعية التونسية لالعالم الجغرافي الرقمى  8/10/0202مقامة بمناسبة اليوم العالمى للمناخ يوم والتأقلم  وال

مشاركة الدكتور/ محمد عوض السمنى األستاذ المساعد بالقسم في وضع الالئحة الداخلية لمرحلة الليسانس البرنامج  -

افية الخاص المميز ) الجيوماتكس ( بننظام الساعات المعتمدة  حيث قام بعمل توصيفات مقررات نظم المعلومات الجغر

 .اضافة الى بعض المقررات األخرى 

وضع معايير الجودة الداخلية بالقسم حيث شهدت مشاركة الدكتور/ محمد عوض السمنى األستاذ المساعد بالقسم في  -

كل معايير الجودة وتم تجميع عمل ملفات ل 0217/0218فترة قيامة كمنسق للجودة بالقسم خالل العام الجامعى 

 من المادة العلمية على الحاسب اآللي بالقسم. Softيار من محاضر مجلس الكلية، وتوفير نسخه المستندات الخاصة بكل مع

 القرار : 

 
ً
 أحيط مجلس الكلية علما

 .املجلس في حالة انعقاد دائم منذ بداية أزمة كورونا وحتى تاريخه 

 

 .  الثانية  بعد الظهر لساعةهذا وقد انتهى االجتماع ا
 

 عميد الكلية                                                                                              
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علمية و البحثية ألساتذتها تعليمية و البحثية ، و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التكةولو ية ، و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و القدرات الال ودة ال

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

تتطل  الكلية إلى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية معتمدة تحتد 

مستوى  بأساتذتها وخري يها إلى وتصد مكاةة مرموقة بين ةظائرما

و اقليميإا من خالد برامج دراسية متميزة  ى  المةا سة محليأ

مرحلتى الليساةس والدراسات العليا تسهم  ى الرقى و التةمية 

 .  المستدامة للم تم 

 
 حنان الشافعىأ.د/                                                                                              


