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

 :رسالة الكلية 

معزايير    زى سزوا العمزح محليزاإ و إقليميزا اسزتإاواإ إلزى       تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترقى إلى مستوى التميزز واببزداف  زج م زاد ا وال والعلزوم ابةسزاةية       

لقدرات العلمية و البحثية ألساتذتها ال ووة التعليمية و البحثية ، و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التكإولوجية ، و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و ا

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

ج ذاتحززح مالزكالت  ، و بإززاخ الالخلززية الملززرية و تإميزة قززيا اوةتمززاخ و المززواطإين مزن خززالد إجززراخات تتسززا باوسزتقاللية و التعززاو  و التقززويا الزز       جالمسزاممة  زز ،و

 .والمستمر 
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 :رؤية الكلية 

تتطل  الكلية إلى أ  تكو  مؤسسة تعليمية وبحثية معتمدة تحتح 

مستوى  بأساتذتها وخري يها إلى وتلح مكاةة مرموقة بين ةظائرما

يإا من خالد برامج وراسية متميزة  ى المإا سة محليأ و اقليم

مرحلتى الليساةس والدراسات العليا تسها  ى الرقى و التإمية 

 .  المستدامة للم تم 

 0291/0202 لعام الجامعيل عشر ثانى ال محضر مجلس الكلية 
 1/7/0202 الموافق خميسلاالمنعقد يوم 

********** 
حنان خميس  / األستاذ الدكتور ةبرئاسة السيد عشر ظهرًا لثانية جتمع مجلس الكلية في تمام الساعة اا       

- :س و بمشاركة كل من نريق الفيديو كونفراالكلية عن ط عميد  ىـــــــــــــــــــــــــــــالشافع
 وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب   أحمد عبدالعزيز عيسى/ د.أ .9
 وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث   سماح محمد الصاوى/ د.أ .0
 قائم بعمل وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة  وفدى السيد أبوالنضر /د2أ .3
 رئيس مجلس قسم الجغرافيا  بدالعظيمأحمد ع عبدالعظيم/ د.أ .4
 رئيس مجلس قسم الفلسفة  فضل اهلل محمد اسماعيل/ د.أ .5
 رئيس مجلس قسم اللغة االنجليزية   ايمان حلمى المليجى/ د.أ .6
 رئيس مجلس قسم اآلثار والدراسات اليونانية والرومانية   عبير عبدالمحسن قاسم/ د.أ .7
 رئيس مجلس قسم التاريخ  ابراهيم محمد على مرجونة/ د.أ .8
 رئيس مجلس قسم اللغة العربية وآدابها   ايمان فؤاد بركات/ د.أ .1

 قائم بعمل رئيس مجلس قسم اللغات الشرقية و آدابها   محمد أحمد الفقى. د .92
 األستاذ بقسم اللغة االنجليزية  ميراندا محمد خميس الزوكه/ د.أ .99
 لجغرافيااألستاذ المتفرغ بقسم ا   محمد مجدى تراب/د.أ .90
 األستاذ المتفرغ بقسم الفلسفة   ميالد زكى غالي/ د.أ .93
 األستاذ المتفرغ بقسم اللغة العربية  عبدالواحد حسن الشيخ/ د.أ .94
 األستاذ المساعد بقسم اللغة العربية  مصطفى محمد اسماعيل وتيد. د .95
 المدرس بقسم الجغرافيا  محمد محمود الشرقاوى. د .96
 لمدير التنفيذي لوحدة ضمان الجودة بالكليةا   محمد محمود ابوعلى. د.أ .97
 مدير وحدة الخدمات االلكترونية    أحمد عطية حميدة. د .98
 أمين الكلية   هانى محمد كتات/ السيد .91

 -:وتمت دعوة كل من 
 وحدة القياس والتقويم مدير   رانيا محمد عزيز نظمي. د .9
 ليةمنسق وحدة التعليم المفتوح بالك    فايز أنور عبدالمطلب. د .0

 
 
 

 حنان خميس الشافعى  عميد الكلية/  د.افتتحت السيدة أ

 "بسم اهلل الرحمن الرحيم " 

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

 . مشاركين في الجلسةال
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  ار  وزير الدولة لالنتاج الحربي محمد العص/ فريق الالمغفور له باذن اهلل   قدم المجلس خالص العزاء في وفاة

 .داعين المولى عز وجل أن يتغمده برحمته ويسكنه فسيح جناته  

  ثم شرعت سيادتها في موضوعات المجلس على النحو التالي: 

 

- : التصديق و موضوعات اإلحاطة: أوال 
 الموضوعات التى ًطرحت في مجلس الجامعة،  .9

البحث العلمى والمشروعات  –التعليم والطالب ) بكل كلية في مجال ل األنشطة موافاة ببيان شهرى بكال .9

 .الى أمانة المجالس على جروب مجلس العمداء  Wordخدمة المجتمع على نموذج  –التنافسية 

) امة أى ملتقى او مؤتمر أو ندوة علمية يجب ابالغ مكتب رئيس الجامعة قبل الحدث بفترة كافية قعند ا .0

 .رئيس الجامعة/ د.حتى يتم ادارجها في جدول األعمال الخاصة بالسيد أ (اسبوعين 

رئيس الجامعة ومراجعته من قبل / د.عالمى بدون موافقة السيد أإى بيان أال يحق آلي عميد كلية اصدار  .3

 .ى بياناتأالمركز االعالمى بالجامعة قبل اصدار 

و اليتم التواصل اال من خالل الصفحة الرئيسية  و صفحات خاصة بالكليات أو الطالبأيتم حظر أى جروبات  .4

معة وموقع الجامعة لصحة المعلومات المتداولة عن الجامعة و تخصيص صفحة واحدة وجروب واحد لكل اللج

دارة أمانة المجالس ‘عميد الكلية  ، على أن يتم موافاة / د.كلية يتم التواصل من خاللها وتكون مسئولية السيد أ

 .ات باسم الجروب والمسئول عنه دارة المشروعإو

و طالب أن ينشر على صفحته الشخصية أى معلومات أيحظر على أى عضو هيئة تدريس أو موظف أو عامل  .5

 ,خاصة بالجامعة و ذلك لمحاربة الشائعات والتصدى لها

 .لم ترجمة االخبار على الموقع باللغتين االنجليزية والفرنسية وذلك لجذب الوافدين من كل دول العا .6

 عميد الكلية / د.ألى السيد إعند ورود أى شكوى من على صفحة الشكاوى تخص اى كلية سيتم توجيهها  .7

 .ساعة 04ويكون الرد معتمد خالل 

على ضد فيروس كورونا  التأكيد على السادة عمداء الكليات بضرورة عرض االجراءات االحترازية الوقائية  .8

التواصل الرسمية مع الطالب باالضافة الى عرضها على شاشات العرض  المواقع االلكترونية للكليات وجروبات

 .بالكليات

 .لطالب فرق النقل بكليات الجامعة  ثرئيس الجامعة بصورة معتمدة من نتائج االبحا/ د.موافاة مكتب السيد أ .1

هائية بكليات التنبيه على السادة أعضاء هيئة التدريس والكنتروالت بالتصحيح اليومى المتحانات الفرق الن .92

 .02/8/0202 لالمتحانات الجامعة لسرعة اعالن النتائج علمًا بأن أخر موعد 
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 .  المستدامة للم تم 

تخصيص صفحة على موقع الكلية للجنة الشكاوى والمقترحات االلكترونية على أن يكون المسئول عنها السيد  .99

 .عميد الكلية ومن يرشحه / د.أ

 .تشكيل لجنة للتدخل السريع بكل كلية  .90

 : القرار 

 .ط مجلس الكلية علمًا أحي

 

 . التصديق على محضر مجلس الكلية السابق .0

 : القرار 

 .تم التصديق 

 

 :موضوعات وحدة ضمان الجودة :   ثانيا
 .التصديق على محضر المجلس السابق    - 9 

 .تم التصديق :  القرار

 تفعيل دور الجامعةأحمد شتيه بشأن دراسة سبل المشاركة المجتمعية و/ المقترح المقدم من د: أوال 

 .رج في توعية المجتمع ومساندته في هذا الظرف الح( أساتذة وطالبا) 

 :المقترح 

 .إعالن على موقع الكلية وصفحات األساتذة بعقد ندوات أون الين للتوعية يلقيها أعضاء هيئة التدريس 

 .خبراء في األوبئة  –أطباء  –أساتذة  –مدربون 

 .التصور والتنبيه على سرعة التنفيذ تمت الموافقة على: القرار 

 : القرار  

 .وافق مجلس الكلية 

 

 .عصام وهبان. دو   محمد أبو علي . أدبشأن مقترح آلية جديدة لبنك األسئلة مقدمة من : ثانيا 

 .الموافقة مع تعديل بعض البنود : القرار 

 : القرار 

 .وافق مجلس الكلية 

 

علي بعمل موقع الكتروني لكل مقرر يتم اإلفادة في تصميمه بما تم إنجازه من قبل في محمد أبو . بشأن مقترح أد: ثالثا 

 .التعلم عن بعد وتفعيل المواقع الرسمية 



    

                                                                                                                                              
       Damanhur university                                               جامعة دمنهور                                                                          
          Faculty of Artكلية اآلداب                                                                                                                                
                                                        

 

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

 :رسالة الكلية 

معزايير    زى سزوا العمزح محليزاإ و إقليميزا اسزتإاواإ إلزى       تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترقى إلى مستوى التميزز واببزداف  زج م زاد ا وال والعلزوم ابةسزاةية       

لقدرات العلمية و البحثية ألساتذتها ال ووة التعليمية و البحثية ، و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التكإولوجية ، و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و ا

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

ج ذاتحززح مالزكالت  ، و بإززاخ الالخلززية الملززرية و تإميزة قززيا اوةتمززاخ و المززواطإين مزن خززالد إجززراخات تتسززا باوسزتقاللية و التعززاو  و التقززويا الزز       جالمسزاممة  زز ،و

 .والمستمر 

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

     1496633540فاكس  + ت    -1496633540: ت          ~ 4 ~                          البحيرة  –دمنهور  –األبعادية –مجمع الكليات                    

Smartgate@damanhour.edu.egmail:-E                                  www.Damanhour.edu.egebsite:w 
                                               

 

 :رؤية الكلية 

تتطل  الكلية إلى أ  تكو  مؤسسة تعليمية وبحثية معتمدة تحتح 

مستوى  بأساتذتها وخري يها إلى وتلح مكاةة مرموقة بين ةظائرما

يإا من خالد برامج وراسية متميزة  ى المإا سة محليأ و اقليم

مرحلتى الليساةس والدراسات العليا تسها  ى الرقى و التإمية 

 .  المستدامة للم تم 

 .الموافقة مع عقد ورشة عمل أون الين بتقنية الفيديو كونفرنس لكل قسم يشرح األمر : القرار 

 : القرار 

 .وافق مجلس الكلية 

 

أحمد شتيه بشأن عقد اجتماع يضم مختصين لبحث وضع آلية عمل قانونية أكثر سالسة / بشأن مقترح د: رابعا 

وبساطة تعفي أستاذ المادة والطالب من الحرج عند ضعف اإلنترنت أو مواجهة أي مشكلة من هذا النوع وتمكن الطالب 

 .سة حلول وسط بمعنى درا . الذي ال يتعامل مع اإلنترنت بشكل احترافي من الحصول على نصابه العلمي

دراسة الوضع األخير كمحاضرات اون الين وامتحانات من خالل استبيانات الكترونية سبق اقتراحه لقياس : المقترح 

 –متخصصين في التعليم عن بعد ) عقد جلسات عمل تضم ، ومستويات الرضا والفاعلية للطالب واألساتذة على السواء 

ؤاهم عن كيفية تحسين الوضع التدريسي، مع االستعانة بتجارب دول وجامعات لعرض ر( أساتذة في تكنولوجيا التعليم 

 .أخرى 

 .الموافقة على االستبيان وسرعة رفعه على موقع الكلية:القرار 

 : القرار 

 .وافق مجلس الكلية 

 

 مية القدراتمحمد أبو علي بعقد دورات عن استراتيجيات التعليم عن بعد ومخاطبة مركز تن. بشأن مقترح أد: خامسا 

، كما اقترحت onlineودراسة متابعة بروتوكوالت التعاون في هذا الموضوع مع جامعة سنجور على أن تكون الدورات 

رانيا نظمي وضع شرط بوجوبية حصول كل أعضاء هيئة التدريس علي هذه الدورات سواء من سنجور أو من / د

 .غيرها وأن تكون دورات إجبارية لكل الفئات 

سماح الصاوي بترتيب هذه الدورات بترشيح / مخاطبة أدو ، ة الموافقة على االقتراح ورفعه إلى مجلس الكلي:القرار 

 .مدربي الكلية الحاصلين عليها، والتنسيق بإشرافها مع وحدة ضمان الجودة

 : القرار 

 .وافق مجلس الكلية 

 

بعمل ورشة عمل بعنوان إنشاء بنوك االسئلة، شيماء البنا بأن تقوم وحدة ضمان الجودة / دبشأن مقترح : سادسا 

وتدريب أعضاء هيئة التدريس على هذا األمر، وأيضا على االمتحانات اإللكترونية إلكمال المنظومة التعليمية وحاجة 

 .الوضع الراهن لكل تلك اللوازم 

 .محمد عبده للقيام بهذه المهمة كمدرب / الموافقة على المقترح، مع ترشيح د:القرار 

 : القرار 

 .وافق مجلس الكلية 
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معزايير    زى سزوا العمزح محليزاإ و إقليميزا اسزتإاواإ إلزى       تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترقى إلى مستوى التميزز واببزداف  زج م زاد ا وال والعلزوم ابةسزاةية       

لقدرات العلمية و البحثية ألساتذتها ال ووة التعليمية و البحثية ، و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التكإولوجية ، و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و ا

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

ج ذاتحززح مالزكالت  ، و بإززاخ الالخلززية الملززرية و تإميزة قززيا اوةتمززاخ و المززواطإين مزن خززالد إجززراخات تتسززا باوسزتقاللية و التعززاو  و التقززويا الزز       جالمسزاممة  زز ،و

 .والمستمر 
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 :رؤية الكلية 

تتطل  الكلية إلى أ  تكو  مؤسسة تعليمية وبحثية معتمدة تحتح 

مستوى  بأساتذتها وخري يها إلى وتلح مكاةة مرموقة بين ةظائرما

يإا من خالد برامج وراسية متميزة  ى المإا سة محليأ و اقليم

مرحلتى الليساةس والدراسات العليا تسها  ى الرقى و التإمية 

 .  المستدامة للم تم 

شيماء البنا بأن تقوم وحدة ضمان الجودة بالتركيز على بعض وسائل التعليم عن بعد والتي من / دبشأن مقترح : سابعا 
، وإخضاعها لعدة معايير (اسطوانات وغيرها -بصرية  –سمعية )أهمها المواد التعليمية المطبوعة وغير المطبوعة 

 .وف الحالية، ولكى تخرج بالصورة المرجوةوأسس مواكبة للظر
التوصية بإعادة التوصيف بما يناسب المرحلة الحالية من وجود تعليم إلكتروني وأن تكون المادة العلمية :القرار  

 .مطابقة للتوصيف المعتمد من القسم ورئيس القسم 
 : القرار 

 .أحيط مجلس الكلية علمًا 
 

صري بإنشاء وحدة للتعليم عن بعد أسوة ببعض الجامعات التي بدأت حديثا باألخذ عصام الم/ بشأن مقترح د: ثامنا 
 ..بوسائل مبتكرة للتعليم 

الموافقة على إنشاء الوحدة بحيث تكون وحدة منبثقة عن وحدة ضمان الجودة، ورفع القرار للجنة شئون :القرار 
 .التعليم والطالب ثم لمجلس الكلية 

 :القرار 
 ى أن يكون األعضاء تمت الموافقة عل

 ابو علي محمد محمود / د.أ
 محمد عزيز نظمىد رانيا 

 كمال المصرىد عصام 
 عبدالحميد البناد شيماء  

 .شتيه أحمد خميس د 
 : القرار 

 .وافق مجلس الكلية 
 

ة العربية، محمد أبو علي بعقد مسابقات ثقافية وأنشطة عن طريق البث المباشر ألبناء اللغ /د.بشأن مقترح أ: تاسعا 
دقائق بث  ٥وعقد مسابقات متعددة وجوائز قيمة تكون بالبث المباشر على صفحة الجروب، ويحدد لكل صاحب موهبة 

ن الكريم وتالوته، وسيمنح الفائز مجموعة من الكتب في أمباشر يعرض موهبته، وتبدأ على شكل مسابقة في حفظ القر
يه ومن يختار معه فضال عن التصويت لكم في حالة تساوي درجات لجنة أحمد شت. التفسير، وتتكون لجنة التحكيم من د

، بحيث يقوم كل متسابق بتسميع ما يطلب منه عبر البث المباشر، المسابقة الثانية في حفظ األربعين النوويةو  ،التحكيم
وتتكون لجنة التحكيم من : يني المسابقة الثالثة في اإلنشاد الد،وسيمنح الثالثة األوائل مكتبة دينية من ستة كتب مختلفة

  .فضال عن تصويت الحضورأحمد شتيه .ان ودــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهبعصام و.دعلي محمد أبو. وأد
 
 . المسابقة الخامسة في الغناء، والسادسة في الرسم وصناعة األشكالو

 م الشهر القادفي العرض  معالمزيد من الدراسة:  القرار 
 : القرار 

 .أحيط مجلس الكلية علمًا 
 

 :محمد أبو علي .د .مقترح تعديل محضر  نتيجة المناقشات المقدم من ا: عاشرا 
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 :رؤية الكلية 

تتطل  الكلية إلى أ  تكو  مؤسسة تعليمية وبحثية معتمدة تحتح 

مستوى  بأساتذتها وخري يها إلى وتلح مكاةة مرموقة بين ةظائرما

يإا من خالد برامج وراسية متميزة  ى المإا سة محليأ و اقليم

مرحلتى الليساةس والدراسات العليا تسها  ى الرقى و التإمية 

 .  المستدامة للم تم 

 .يرجأ األمر للمزيد من الدراسة :     القرار 
 : القرار 

 .أحيط مجلس الكلية علمًا 
 

 الملف  إعداد ملف التقرير السنوي ومشاركة أعضاء فريق الجودة في:   حادي عشر
 :يتقدم مجلس إدارة الوحدة بالشكر لكل من : القرار 

رلس سامي لما يك. نهلة النجار ، ا. شيماء البنا ، أ. أحمد خميس شتية ، د. عصام المصري ، د. د. م.ا                
 .ة أحمد عطي. من د ( IT  )قدموا من تجميع لإلنجازات ، والوحدة بصدد إكمال الملف باالستعانة بملف

 : القرار 
 .أحيط مجلس الكلية علمًا 

 
عصام وهبان . أحمد شتية ود. عصام المصري و د/د .م.محمد أبو علي  و ا/ د.بشأن المقترح المقدم من أ:  ثاني عشر 

بخصوص آلية الدراسة في العام الدراسي المقبل  ، مرفق ملف الخطة منفصال مع محضر مجلس إدارة الوحدة يوليو 
 م 0202

 .وافق أعضاء المجلس ، وترفع الخطة لمجلس الكلية لالعتماد بعد مراجعتها :  ار القر
 : القرار 

 .أحيط مجلس الكلية علمًا 
 

  -:في ظل جائحة كورونا( م0202/0209)مقترح  بشأن خطة سير الدراسة للعام الدراسي الجامعى .  0
المقترح المقدم من سيادته لسير الدراسة للعام  محمد محمود أبوعلى  على/ د.يتقدم مجلس الكلية بالشكر للسيد أ

 .في ظل جائحة كورونا  ، والمقترح مدرج  في لجنة شئون التعليم والطالب  0202/0209ى الجامع

 

 

 : ITموضوعات  وحدة تكنولوجيا المعلومات :   ثالثًا
عضاء هيئة التدريس والطالب أ من خدمات للسادةئمين عليها على ما تقدمه قدم مجلس الكلية الشكر للوحدة و القا .9

 .من الناحية االدارية والتعليمية  بالكلية  لخدمة العملية التعليمية و حسن سير العمل

 

 : هيئة التدريس موضوعات شئون 
ايمان المليجى  رئيس مجلس قسم اللغة ااالنجليزية بالكلية بشأن موافقة مجلس القسم بجلسته / د.كتاب السيدة أ .9

في وظيفة مدرس  بسمه أشرف عبدالقادر دياب المعيدة بالقسم/ على تعيين االستاذة  0202/ 9/7ــــــــــى فـــــــــــــ
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 :رؤية الكلية 

تتطل  الكلية إلى أ  تكو  مؤسسة تعليمية وبحثية معتمدة تحتح 

مستوى  بأساتذتها وخري يها إلى وتلح مكاةة مرموقة بين ةظائرما
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مرحلتى الليساةس والدراسات العليا تسها  ى الرقى و التإمية 

 .  المستدامة للم تم 

لحصولها على الماجستير حيث أنها مشهود لها بالسمعة الطيبه  والسيرة   تمساعد بذات القسم تخصص لغويا

 .الحسنة و محسنه في أداء عملها منذ تعيينها بالقسم 

 :القرار 

 .مجلس الكلية وافق 

 

طبقا للخطة  0291دور مايو  0298/0291للعام الجامعى  االعالن عن تعيين معيدين جدد من أوائل خريجى الكلية  .0

اآلثار  –االجتماع  –التاريخ  –الجغرافيا  -اللغة االنجليزية  ) الخمسية المعتمدة من مجلس الجامعة وموافقة أقسام 

 . (والدراسات اليونانية والرومانية 

 :القرار 

 .وافق مجلس الكلية 

 

النظر في اعتماد تشكيل اللجان المنبثقة من مجلس الكلية وتشكيل مجالس األقسام العلمية بناًء على ما ورد من  .3

 .ولمدة عام  9/8/0202مجالس األقسام العلمية اعتبارًا من 

 :القرار 

 .وافق مجلس الكلية 

 

 9س قسم اللغة العربية بالكلية بشأن موافقة مجلس القسم بجلسته فى ايمان بركات  رئيس مجل/ د.كتاب السيدة أ .4

الثالث  اعتبارًا من المدرس بالقسم  للعام   محمد رضا عوض محفوظ / على تجديد إعارة السيد الدكتور 7/0202/

 .المملكة العربية السعوديةالجوف بللعمل بجامعة و لمدة عام  9/1/0202

 : القرار   

 .ية وافق مجلس الكل

 

 9ايمان بركات  رئيس مجلس قسم اللغة العربية بالكلية بشأن موافقة مجلس القسم بجلسته فى / د.كتاب السيدة أ .5

لعام ثانى   اعتبارًا من المدرس بالقسم    غاده حسن زكريا عشبه / ةالدكتور ةعلى تجديد إعارة السيد 7/0202/

 .العربية السعودية المملكةالجوف بللعمل بجامعة  ولمدة عام  9/1/0202

 : القرار   

 .وافق مجلس الكلية 
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 :رؤية الكلية 

تتطل  الكلية إلى أ  تكو  مؤسسة تعليمية وبحثية معتمدة تحتح 
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مرحلتى الليساةس والدراسات العليا تسها  ى الرقى و التإمية 

 .  المستدامة للم تم 

على  بالكلية بشأن موافقة مجلس القسم  الجغرافيا رئيس مجلس قسم   عبدالعظيم أحمد عبدالعظيم/ د.أ كتاب السيد .6

ث ثالاألستاذ المساعد  بقسم الجغرافيا بالكلية للعام ال  مرفت عبداللطيف غالب / ةالدكتور ةتجديد إعارة السيد

 .طيبه بالمملكة العربية السعودية لجامعة لمدة عام  9/1/0202اعتبارًا من  

 : القرار   

 .وافق مجلس الكلية 

 

 :موضوعات شئون الطالب :    ًارابع
للعااام الجااامعى  بالكليااة ماادير عااام شاائون التعلاايم والطااالب بالجامعااة بشااأن االعااداد المقتاارح قبولهااا   / خطاااب الساايد .9

 ( .أدبي /  علمى)  0202/0209

 :القرار 

 .طالب وطالبه انتساب موجه  9522طالب وطالبه انتظام و  0222وافق مجلس الكلية على أن تكون االعداد المقترحه 

  
 . 7/0202/ 6محضر لجنة شئون التعليم والطالب بجلستها التى عقدت في   .0

 وقد تم التصديق عليه،  : التصديق على محضر الجلسة السابقة 

 :وحدة القياس والتقويم -MIS –الجودة : موضوعات وحدات: ثانيًا   

المادير التنفياذي لوحادة ضامان الجاودة بماا       -محماد أباوعلي   / أفاد السيد األساتاذ الادكتور  :  فيما يتعلق بوحدة الجودة .9

 :يلي

 :في ظل جائحة كورونا، وذلك على النحو اآلتي 0202/0209مقترح خطة سير الدراسة للعام الدراسي .9.9

 :م إلى عدة محاور كالتالي ( 0202/0209)نقسم خطة سير الدراسة المقترحة للعام الدراسي القادم ت

 : بخصوص توصيف المقررات وآلياته : أوال

البد من االنتهاء من توصيف المقررات الدراسية التي ستدرس العام القادم في ظل الظروف التي تمر بها البالد، مع   

التي جاءت في قرار المجلس األعلى للجامعات األخير، وأن يشمل  62/42ما يتفق مع نسبة مراعاة تحديث التوصيف ب
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العناصر في المقرر تستلزم التدريس وجها لوجه كالتدريب العملي وغيره من عناصر المقرر التي تستلزم وجود الطالب  

 .، وعناصر أخرى يمكن استكمالها على موقع الكلية

 94على كل عضو هيئة تدريس أن يحدد  كل هذه العناصر  التي سيدرسها في شكل جدول، فلدينا حوالى   -0

عناصر أون 6، فيحدد على سبيل المثال ال التحديد (أسبوع تقريبا  94) را ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعنص

 . Onlineمحاضرات عادية وجها لوجه، والبد من تحديد موضوعات المحاضرات العادية وموضوعات  8الين و
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 :رسالة الكلية 

معزايير    زى سزوا العمزح محليزاإ و إقليميزا اسزتإاواإ إلزى       تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترقى إلى مستوى التميزز واببزداف  زج م زاد ا وال والعلزوم ابةسزاةية       

لقدرات العلمية و البحثية ألساتذتها ال ووة التعليمية و البحثية ، و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التكإولوجية ، و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و ا

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

ج ذاتحززح مالزكالت  ، و بإززاخ الالخلززية الملززرية و تإميزة قززيا اوةتمززاخ و المززواطإين مزن خززالد إجززراخات تتسززا باوسزتقاللية و التعززاو  و التقززويا الزز       جالمسزاممة  زز ،و

 .والمستمر 
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تتطل  الكلية إلى أ  تكو  مؤسسة تعليمية وبحثية معتمدة تحتح 

مستوى  بأساتذتها وخري يها إلى وتلح مكاةة مرموقة بين ةظائرما

يإا من خالد برامج وراسية متميزة  ى المإا سة محليأ و اقليم

مرحلتى الليساةس والدراسات العليا تسها  ى الرقى و التإمية 

 .  المستدامة للم تم 

في التوصيف، بحيث تكون هذه المصادر  من المتاحة على شبكة اإلنترنت البد من ذكر بعض المصادر العامة   -3

 .والتي تخدم المقرر المطروح للتدريس 

البد من وضع روابط وعناوين لبعض الفيديوهات والمحركات البحثية والعروض التقديمية والمواقع البحثية   -4

 . عملية التعلم إن وجد والمعامل والمعابد والمواقع االفتراضية التي تساعد الطالب  علي

تقسيم عناصر كل مقرر زمنيا على فترة الفصل الدراسي ، وإعالن ذلك رسميا في بداية كل مقرر، بحيث يعرف   -5

 .الطالب  ما سيدرسه كل أسبوع من موضوعات 

م وضع رابط تفاعلي لكل مقرر يشبه الروابط البحثية في العام الماضي، ويتم تكليف كل طالب أسبوعيا بتقدي  -6

 :بعض التكليفات و  األسئلة التي البد أن تقسم إلى عدة فروع 

 .أسئلة تمثل استفسارات عن عناصر لم يفهمها الطالب من المحاضرة سواء في المدرج أو اإللكترونية  - أ

 .أسئلة يمكن أن تكون امتحانية عن هذا العنصر من المقرر - ب

 : تقسم هذه األسئلة إلى عدة أنواع

 داالختيار من المتعد-

 أسئلة صح وخطأ  -

 .أسئلة مقالية -

وتكليف الطالب في نهاية كل محاضرة بتكليف يساعد علي تتبع ما تم شرحه، و  يحاول الطالب أن يكون مبدعا في      

التكليفات واألسئلة في ضوء تبسيط أستاذ المقرر ، وبهذا الشكل يمكن أن يشارك الطالب في وضع مقترحات امتحانية 

 .ية وموضوعات علم

أيضا البد أن يسهم الطالب في الروابط البحثية بوضع فيديوهات مساعدة لزمالئه في المادة، ، و يمكن أن يمنح الطالب 

درجات الشفوي على أساس نشاطه األسبوعي على الروابط التفاعلية بإضافاته هذه الفيديوهات أو الكتب أو الروابط  أو 

 .ثرية في كل محاضرة المعامل االفتراضية وكذلك المواقع األ

يتم إعالن الخطة كاملة لكل من أعضاء هيئة التدريس والطالب ، على أن يوقع أعضاء هيئة التدريس على   -7

إلى موقع    pdfالخطة بالموافقة باستكمال كل المطلوب منهم، وال يقتصر دورهم على إرسال مقرراتهم في شكل 

 .وادالكلية، ولكن البد من وجود بث مباشر لهذه الم

يتم  مشاركة  صفحات أعضاء هيئه التدريس على الفيس بوك مع  موقع الكلية ، بحيث يكون هناك بث مباشر   -8

 .بمواعيد محددة مسبقة يعلم بها الطالب رسميا من خالل جدول محاضرات مواز للجدول العادي 

لعملية التعليمية بأهمية األمور تحديث استبيانات الكلية لتتوافق مع طرق التدريس الحديثة إلشعار كل أطراف ا  -1

 . بكل إجراءاتها المتبعة 

تقوم إدارة الكليات بوضع مقررات إلكترونية ، وتحديث المقررات التي اعتمدت من قبل، واستكمال الئحة   -92

إلكترونية بمقررات شارك في وضعها أعضاء هيئة التدريس من الكلية، ومقررات أخرى شارك في وضعها أساتذة من 

 .يات أخرى، وظهرت من قبل على موقع المجلس األعلى للجامعاتكل

ضرورة استكمال الالئحة اإللكترونية بأن تشمل كل مقررات البرامج بشكل إلكتروني، وذلك من خالل موقع  - 99 

 .المجلس األعلى للجامعات
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مت به وحدة ضمان الجودة، تعمل اعتماد وحدة رسمية داخل كل كلية للتعلم عن بعد على غرار المقترح الذي تقد - 90 
، تشكل الوحدة بقرار من مجلس الكلية، ( مركز التعلم عن بعد) هذه الوحدات تحت قيادة وحدة مركزية بالجامعة تسمى 

 :وتضم بين أعضائها كل من 
 .عميد الكلية/ السيد األستاذ الدكتور - 
 .لطالبالسيد األستاذ الدكتور  وكيل الكلية لشؤون التعليم وا -    

 .مدير وحدة ضمان الجودة -     
 .المدير التنفيذي لوحدة التعليم عن بعد -
 .عدة أعضاء من البرامج تساوي عدد البرامج بكل كلية -
ويتم اقتراح مركز (  ، الثالث من القياس والتقويمITمدير شؤون الطالب، عضو من ) ثالث أعضاء إدارية  -

 .للتعليم عن بعد بجامعة دمنهور 
وضع الئحة تنفيذية لوحدة التعليم عن بعد واعتمادها من مجلس الكلية، على أن يمثل مديرها التنفيذي في لجنة  -93

 .شؤون الطالب ومجلس الكلية لعرض كل ما يتم على المجالس الرسمية
 

البد من إلغاء :  تقسيم الطالب حسب قرار المجلس األعلى للجامعات في اجتماعه األخير على النحو التالي :  ثانًيا 
حضور االنتساب الموجه في المحاضرات العادية، ويمكن تقسيم الطالب وتحديد يومين في األسبوع لكل قسم بحيث يتم 

 :التوزيع على النحو اآلتي
يتم تقسيم طالب كل فرقة إلى عدة مجموعات، ويتم توضيح طريقة التقسيم في آلية خاصة، ويقوم بتدريس المادة  -9

عضاء هيئة تدريس التخصص في وقت واحد ، على أن يلتزم كل منهم مهما كثر  عدد مجموعاته الواحدة كل أ
بعناصر  التوصيف المقرر المعلن من قبل علي شبكة اإلنترنت، ، وال يجوز ألحدهم الخروج عن عناصر المقرر 

البد من إبالغ رئيس زمنيا أو علميا أو غير ذلك، وفي حالة رغبة أحدهم في التغيب عن محاضرة لظروف ما ؛ 
القسم ليتسنى له توفير بديل في الوقت المحدد للمحاضرة إلعالم الطالب، واحترامهم وأن يتم استكمال المحاضرات 

 .بشكل عادي
طالب باستخدام التسجيل اإللكتروني بواسطة الطالب وباستخدام اإليميل  52يتم تقسيم المجموعات المحددة إلى  -0

موقع الكلية ، على أن يتم تحديد ضوابط تفاعل الطالب مع الطريقة الجديدة في نقاط األكاديمي الخاص به على 
محددة تكون حاكمة ألدائه وتحقق العدالة له، وللقائمين على األمر، والبد من إعالن بدء التسجيل في تاريخ معين، 

 .ريقة رسمية والتوزيع يكون بأسبقية تسجيل الطالب في المجموعات، وسيتم وضع آليه للتسجيل بط

 

 :ITآلية تقسيم الطالب إلى مجموعات بالتعاون مع نظام : ثالًثا  

بخصوص محاضرات اإلنترنت، والمحاضرات العادية لمراعاة ظروف (  انتظام)  تقسيم الطالب إلى مجموعات  -9 

قة تراعي كل اإلجراءات التباعد ، علي  أن يخصص لكل برنامج يومان يتم فيهما توزيع الطالب علي أماكن الكلية بطري

 .االحترازية ، وذلك من خالل خطة محكمة تراجع مع وكيل الكلية لشؤون التعليم والطالب ، ووحدة إدارة األزمات 

 (.روابط تسجيل المقررات )طالب وطالبة بأسبقية التسجيل  علي موقع كل قسم  52تحديد حد أقصى لكل مجموع  -0 

س كل تخصص برابط  لكل مقرر بعد موافقة مجالس األقسام العلمية ، ويوضع رابط يتم إعالن أعضاء هيئة التدري -3

لكل عضو هيئه تدريس في كل تخصص، ويمكن للعضو الواحد وضع عدة روابط للمادة الواحدة بحيث ال يزيد عدد 

وبدء التسجيل  على أن يقوم كل عضو بعمل رابط يشبه رابط رفع األبحاث، يحدد فيه عدد المجموعة 52المجموعة عن 
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وإجراءات التسجيل ونهاية اإلغالق وموعد المحاضرة على النت، والمواد العلمية التي يمكن استخدامها من عروض 

ومعامل افتراضية ومواقع أثرية وغير ذلك، بحيث تكون هذه األمور   pdf  تقديمية وفيديوهات وبث مباشر وملفات

عة دون غيرها ، وعلي كل أعضاء هيئة التدريس بذل جهد أكبر  ، بمثابة تحفيز للطالب على االشتراك في مجمو

سيتم اقتراح آلية .     وتحسين روابط مقرراتهم العلمية  حتي ال ينصرف الطالب عن االشتراك في مجموعاتهم المعلنة  

 (لتقسيم الطالب إلي مجموعات 

 .ريقة آلية عضوا يتم إغالق الجروب رسميا بط 52حين يصل عدد المجموعة إلى  -4 

وضع آلية تسجيل رسمية داخل اللينك بحيث يمكن التأكد من نسبة حضور الطالب عن بعد، مع وضع آلية متابعة  -5

 .للحضور عن بعد من إدارة الكلية ، بحيث ال يسمح للطالب من مجموعة أخرى الحضور مع غير مجموعته 

، بحيث ال يسمح ألحد بعدم المشاركة من باب أن ضرورة إشراك كل أعضاء هيئة التدريس في كل المحاضرات  -6

الطالب لم يسجلوا معه، ووضع جائزة تقرها الجامعة للروابط المتميزة والتي ثبت رسميا تفاعل الطالب معها بشكل أكبر 

 .طوال فترة الفصل الدراسي  

وكيل الكلية للمحاضرات العادية  وجود آلية إشراف ومتابعة من الجامعة والكلية لهذه المحاضرات تشبه آلية متابعة -7

من قبل، بمعنى أنه البد من وجود ممثل رسمي من إدارة الكلية داخل كل المجموعات للتأكد من حسن سير خطة 

 .الدراسة، وأن المحاضرات تتم في المواعيد المحددة لها من قبل

دد اآللية وحدة التعلم عن بعد بعد تح. ) وضع آلية لمحاسبة الطالب المنصرفين عن المحاضرات وخاصة عن بعد  -8

 (إجراءات اعتمادها والموافقة عليها 

وضع آلية لمحاسبة أعضاء هيئة التدريس حال عدم التزامهم بالجداول المعلنة سواء بخصوص المحاضرات العادية  -1

 .أو المحاضرات عن بعد 

 .ح لهم بدخول االمتحان النهائي في حالة عدم تسجيل الطالب في الجداول والمواعيد المعلنة ال يسم -92

 .إعالن كل الخطوات السابقة  في شكل فيديو توضيحي ، والتأكيد على كل األطراف المعنية بالقيام بدورهم  -99

 :آلية إجراء االمتحانات الشفوية: رابًعا  
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 :رسالة الكلية 

معزايير    زى سزوا العمزح محليزاإ و إقليميزا اسزتإاواإ إلزى       تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترقى إلى مستوى التميزز واببزداف  زج م زاد ا وال والعلزوم ابةسزاةية       

لقدرات العلمية و البحثية ألساتذتها ال ووة التعليمية و البحثية ، و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التكإولوجية ، و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و ا

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

ج ذاتحززح مالزكالت  ، و بإززاخ الالخلززية الملززرية و تإميزة قززيا اوةتمززاخ و المززواطإين مزن خززالد إجززراخات تتسززا باوسزتقاللية و التعززاو  و التقززويا الزز       جالمسزاممة  زز ،و

 .والمستمر 
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 :رؤية الكلية 

تتطل  الكلية إلى أ  تكو  مؤسسة تعليمية وبحثية معتمدة تحتح 

مستوى  بأساتذتها وخري يها إلى وتلح مكاةة مرموقة بين ةظائرما

يإا من خالد برامج وراسية متميزة  ى المإا سة محليأ و اقليم

مرحلتى الليساةس والدراسات العليا تسها  ى الرقى و التإمية 

 .  المستدامة للم تم 

 : البدء بتغيير نمط المحاضرات اإللكترونية: أ 

 .  مكن للطالب حضور المحاضرة من خاللهتحديد جدول مواعيد المحاضرات اإللكترونية والرابط الذي ي -9

يتم تحميل ملفات علمية مساندة لكل محاضرة إلثراء موضوع المحاضرة يتعامل معها الطالب بإيميالتهم  -0

 .األكاديمية

محاضرات تفاعلية، مواقع إلكترونية، منصات تعليمية، مواقع ) تحديد الوسائل المستخدمة في التدريس والتقويم  -3

، مواقع جغرافية افتراضية ، معامل افتراضية ،  وغيرذلك  من الوسائل التي تناسب طبيعة  أثرية افتراضية

 .المواد في كل قسم ، شريطة أن يتم ذكر كل ذلك بملف توصيف المقرر والبرنامج 

اإلعالن في نهاية كل محاضرة عن موضوع المحاضرة القادمة، وحث الطالب علي استحضار المواد العلمية   -4

 . له بشتي الوسائل الممكنة للمحاضرة القادمة، وذلك لتنمية مهارة البحث العلمي لدى الطالب المتاحة

يتم رصد الغياب والحضور من خالل مشاركة الطالب في إجابة سؤال واحد عن المحاضرة يعلنه األستاذ في   -5

 google)من التفاعل نهاية محاضرته، وعلى كل طالب أن يرسل إجابته علي منصة تعليمية تتيح هذا النوع 

class room )ليتم حصر عدد الحضور من خالل عدد االستجابات، ومعرفة األسماء من خالل برنامج إكسل. 

 

 :البدء بتأسيس بنك أسئلة إلكترونية لكل مادة: ب 

 ". شارك في وضع امتحانك" اإلعالن عن مبادرة للطالب بعنوان  -9

سئلة الموضوعية وشروطها العلمية عن طريق خبراء الكلية عمل محاضرة تعريفية موجزة عن فنيات وضع األ -0

 .بالتعاون مع وحدة القياس والتقويم ، ويرسل الفيديو علي كل اإليميالت األكاديمية لكل منسوبي الكلية 

دعوة الطالب لمذاكرة المحاضرات أوال بأول ، على أن تبدأ كل محاضرة بعرض بعض النماذج الجيدة من األسئلة   -3

قترحها بعض الطالب علي المحاضرة السابقة ، وكأن عضو هيئة التدريس يعلم الطالب بطريقة غير التي ا

 . مباشرة كيفية التعامل مع االمتحان اإللكتروني آخر العام 

بعد نهاية كل محاضرة  يبدأ كل طالب في وضع عدد عشرة أسئلة على متن المحاضرة  وفًقا لضوابط محددة  -4

 : رر كاماَل   وهيتساعد على تغطية المق

 (. بما ال يقل عن عشرة  أسئلة في اإلجمالي) وضع سؤال عن كل عنصر بمحاضرته   

في ضوء الفيديو ( مع الحرص على تقارب اإلجابات وتوازنها) تكون ستة أسئلة اختيار من متعدد      

 . الذي أرسل للطالب عن فنيات األسئلة الموضوعية 

 (. بحيث تتوزع اإلجابات بين الصواب والخطأ ( ) × )  أو   ) ) أربعة أسئلة  على صيغة  

) يكون بعض األسئلة العشرة مرتكًزا على قياس نسبة التذكر والباقي لقياس التحليل واالبتكار والمقارنة  

 (. هرم  بلوم لمسويات األسئلة 

 .إعطاء الطالب مهلة لوضع األسئلة قبل المحاضرة القادمة  -5

مشاركته عبر اإليميل اإللكتروني، مما يمكننا أيًضا من حصر عدد الطالب المتفاعلين، يقوم الطالب بإرسال   -6

 .  ويمكن اتخاذها وسيلة لضبط الحضور والغياب، وربط الطالب بصفة مستمرة بالمحاضرات
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 :رؤية الكلية 

تتطل  الكلية إلى أ  تكو  مؤسسة تعليمية وبحثية معتمدة تحتح 

مستوى  بأساتذتها وخري يها إلى وتلح مكاةة مرموقة بين ةظائرما

يإا من خالد برامج وراسية متميزة  ى المإا سة محليأ و اقليم

مرحلتى الليساةس والدراسات العليا تسها  ى الرقى و التإمية 

 .  المستدامة للم تم 

 : القيام بجمع األسئلة والبدء في تنقيحها ومراجعتها بمعرفة لجنة تمثل كل تخصص  وفًقا لما يلي  -7

 . كرر من األسئلةحذف الم . أ

 . حذف األسئلة دون المستوى . ب

 . مراجعة ما تبقى من األسئلة إمالئًيا . ت

 .إعادة صياغة األسئلة بشكل الئق . ث

 .تحديد األسئلة الجيدة وإعالن أسماء أصحابها للتكريم  . ج

 .تحديد بعض األسئلة الخطأ ، مع إخفاء أسماء أصحابها للتعلم من الخطأ بوصفه استراتيجية معروفة  . ح
تيب األسئلة وفًقا لرغبة أستاذ المادة في أقسام محددة، وبما يراه أكثر إفادة للطالب ، وترتيب األسئلة في تر . خ

 (. كل قسم من األقسام وفًقا لترتيب المقرر
يمكن للسؤال الواحد أن يتم تناوله في كل قسم بصياغة مختلفة، وفي ذلك إثراء لقدرة الطالب على التفكير  . د

 . رة حفظ األسئلةوالحل  وإزاحة لفك
 .  يمكن عمل مجموعات علي الواتس إلرسال األسئلة ومراجعتها قبل التعامل مع اإليميل األكاديمي   -8
وهكذا مع تكرار الفكرة في العام القادم تتضاعف عدد األسئلة، ويشعر الطالب أنه مشارك بدوره في وضع  -1

 .االمتحان
المتميزين في األنشطة ، وأن يثاب هؤالء الطالب  وضع الئحة شرف علي موقع كل قسم يعلن فيه أسماء -92

 .في إعطائهم درجات متميزة في األعمال الشفوية 
 .وضع الئحة استنكار يعلن فيها أسماء المنصرفين عن النشاط أسبوعيا وحثهم علي النشاط  -99
ي حالة توجيه إنذارات أسبوعية الكترونية علي المنصة العلمية للطالب المنصرفين عن المشاركة ، وف -90

 .الدرجات الشفوية / زيادة اإلنذارات عن أربعة  مرت يحرم الطالب من أعمال السنة 
يمكن االستعانة بالهيئة المعاونة ، وبمدرسي المواد في استكمال هذه األعمال لتخرج بشكل أكاديمي الئق  -93

. 
اول الطالب أن يبحث عن تعلن بنوك األسئلة بدون إجابات علي موقع الكلية االلكتروني قبيل االمتحان ليح -94

إجابات األسئلة في ثنايا المقرر  ، وال يقتصر دوره علي حفظ األسئلة وإجاباتها دون الرجوع إلي المقرر حال 
 .تحميل بنك األسئلة باإلجابات 

أسئلة جديدة اتبعت الخطوات %  05ُتحّدث بنوك األسئلة سنويا باتباع نفس الخطوات بإضافة نسبة  -95
 .ويتم تغيير ترتيبها  السابقة نفسها ،

يتم إعالم الطالب بأن درجة الشفوي ستمنح علي هذه األنشطة تراكميا ، ولن يكون هناك امتحان شفوي  -96
وذلك في ظل استمرار الجائحة، أو تعذر انعقاد االمتحان الشفوي بهيئته الكاملة باألسلوب ) كما جرت العادة 

 (.المعتاد 
ف بأسماء الطالب إلي الكنترول ، وقد حدد درجة الشفوي لكل يقوم كل عضو هيئة تدريس بتسليم كش -97

ُتبنى الدرجة على أساس انتظام المشاركة في أنشطة المادة، والتي تكون مسجلة على اإليميل األكاديمي ) طالب 
 (.لعضو هيئة التدريس

وحدة القياس يقوم كل عضو هيئة تدريس برفع بنك األسئلة بإجاباتها  شرط أال يقل عن ألفي سؤال إلي  -98
والتقويم تمهيدا بعمل برنامج كمبيوتري باختيار األسئلة بطريقة متكافئة بعيدا عن تدخل ذاتية كل عضو هيئة 
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 :رؤية الكلية 

تتطل  الكلية إلى أ  تكو  مؤسسة تعليمية وبحثية معتمدة تحتح 

مستوى  بأساتذتها وخري يها إلى وتلح مكاةة مرموقة بين ةظائرما

يإا من خالد برامج وراسية متميزة  ى المإا سة محليأ و اقليم

مرحلتى الليساةس والدراسات العليا تسها  ى الرقى و التإمية 

 .  المستدامة للم تم 

تعاون وحدة ) تدريس ، وعليه فسيكون وضع االمتحان وتصحيحه ألكترونيا بعيدا عن عضو هيئة التدريس 
 ( .ضمان الجودة مع وحدة القياس والتقويم 

ء هيئة التدريس بهذه البنود بعد اعتمادها ، وفي حالة الموافقة البد من تضافر الجهود ألن ُيعلم كل أعضا -91
 .تكون العملية االمتحانية كلها الكترونية 

 . وضع استبيان في نهاية كل فصل دراسي لقياس نسبة رضا الطالب عن كل األمور السابقة  -02

   
 :ُبعد عن التعليم وحدة إنشاء اقتراح : سادًسا

 :الوحدة لةرسا
 الجامعااة سياساة  اطاار  فاى  النظاامي  للتعلايم  التكنولاوجي  البعاد  بإضااافة التعليماى  الكلياة  دور ُبعاد  عان  التعلايم  وحادة  تادعم 

 الشاابكة علاى  حديثاة  الكترونياة  مقارارت  النتااج  التادريس  هيئاة  أعضااء  مهاارات  دعام  و تطاوير  علاى  والعمال  ، الطموحاة 
 . الذاتي التعلم على وتشجيعهم ااستخدامه فى الطالب كفاءة ورفع الدولية

 :الوحدة رؤية
 خاالل  مان  ذاتاى  تكنولاوجى  تعليماى  نظاام  تطبياق  و تنمية الى دمنهور جامعة اآلداب بكلية اإللكتروني التعليم وحدة تسعى
 الحديثااة بالتكنولوجيااا مادعم  الجااودة عااالى خاربج  وإعااداد العالميااة، الجاودة  معااايير حسااب متمياز  الكترونااى تعلاايم تاوفير 

 والتوسع واالجانب المصريين الطلبه من مزيد وجذب ، العربية والمنطقة مصر فى الحديث العصر متطلبات مع للتواصل
   العليا والدراسات الجامعى التعليم فى بعد عن التعلم فى

 :الوحدة أهداف

 :هى مجموعات ثالث منها يستفيد وخدمات برامج تقديم إلى بعد عن التعليم وحدة تهدف
 . اإللكتروني التعليم أنظمة خالل من اإللكترونية التعليمية بالمواد الطالب بإمداد الوحدة تقوم حيث الطالب: أواًل
 مطابقاة  إلكترونياة  مقاررات  إلنتااج  الاالزم  والتادريب  الفناي  الادعم  لهام  توفر فالوحدة بالكلية التدريس هيئة أعضاء: ثانيًا

 . القياسية للمعايير
 تضايف  حياث  االجتماعياة  والبارامج  االستشاارات  وتقاديم  عمال  ورش عقاد  خاالل  مان  ذلاك  ويكاون  المحلاي  المجتماع : ثالثًا

 . الخدمات هذه لكل التكنولوجية األبعاد الوحدة
 :   اإللكتروني الوحدة أعمال أهم ومن

 اآلداب بكلية اإللكتروني التعليم ثقافة نشر - 9
 . إلكترونية مقررات إلى مقرراتهم يلوتحو إنتاج في بالكلية التدريس هيئة أعضاء مساعدة - 0
 . المعاونة والهيئة التدريس هيئة ألعضاء عمل وورش دورات تقديم - 3
 . اإلنترنت على وتحديثه وتطويره الكلية موقع على اإلشراف - 4
 . اإلنترنت على وتحديثها وتطويرها العلمية األقسام مواقع على اإلشراف - 5
 التعلايم  بوحادة  الخااص  الذاتياة  السايرة  مصامم  طرياق  عان  الذاتياة  السيرة إعداد على يسالتدر هيئة أعضاء مساعدة - 6

 . اإللكتروني
 . اإللكترونية مواقعهم إعداد على التدريس هيئة أعضاء مساعدة - 7 

 العمل فريق
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 .  المستدامة للم تم 

 

 onlineاقتراح  آداء االمتحان : سابًعا 

  نسوبي كلية اآلداب وحًبا في إتمام العملية التعليمية بكل حرًصا على ما تمر به البالد هذه األيام وخوًفا عل كل م

 .محاورها وتنفيًذا التعليمات وزارة التعليم العالي وجامعة دمنهور من ضرورة عقد امتحانات تقيمية للفرقة النهائية

  الل تقترح وحدة ضمان الجودة عمل استبيان يتم رفعه على الموقع الرسمي للكلية وتلقي ردود فعل الطالب خ

يتم تصميم عدة نماذج من الورقة االمتحانية عن  onlineآداء االمتحان / أسبوع وفي حالة موافقتهم على االستبيان

وتحديد وقت معين لكل فرقة وإعالمهم بهذا الوقت بفترة كافيةعلى أن يتعهد كل منهم  Formsطريق برنامج 

وعلى ان يكون تماًما  onlineية على آداء االمتحان بإرسال إيميل أكاديمي رسمي لموقع الكلية بموافقته الرسم

بجهاز عليه إيميله الشخصي ومتوفر وسيلة لالتصال باالنترنت، وفي هذه الحالة يمكن لوحدة الجودة أن تتقدم 

 :يتمثل في الشكل التالي onlineبمقترح آلداء امتحانات الفرق النهائية 

 :  onlineمقترح آداء امتحان  -أ 

 .ITيكون عن طريق الـ  Formمل عن طريق تصميم عدة نماذج امتحانية موضوعية على برنامج عقد ورشة ع .9

 .ويقوم كل عضو هيئة تدريس بإعداد بنك أسئلة وافي لمقرره .0

 .بنك األسئلة يشترك فيه كل القائمين بتدريس المقرر .3

واحد بحيث يكلف كل رقم جلوس استخدام فكرة التبادل والتوافق يمكن تقديم عشرة نماذج امتحانية من البنك ال .4

 .بنموذج امتحاني مما يقلل فرص الغش ويجعلنا في غير حاجة إلى مراقبة ومالحظة

يجتهد كل عضو هيئة تدريس في إعداد الألسئلة وتنوعيها بحيث يجعل الطالب مستعًدا آلداء االمتحان مما ذاكر  .5

ن ذلك سيجعله غير قادر على متابعة حل األسئلة وليس عن طريق فتح كتب المقرر أو الملفات المرسلة من قبل؛ أل

 .األخرى في النموذج االمتحاني

تحديد فترة بداية كل امتحان وتاريخه وفترة االنتهاء بحيث ال يتم فتح البرنامج إال مع الوقت المحدد ويتم إغالقه  .6

من فرص الغش أو عمل مجموعات  مباشرة مع انتهاء الوقت وُيعلم كل الطالب بهذه المعايير بفترة كافية وهذا يقلل

 .جماعية لإلجابة فكل طالب مشغول بالنموذج الخاص به متعدد األسئلة

بمجرد غلق نموذج اإلجابة اإللكتروني يعرف الطالب الدرجة الخاصة به، واعتقد أنه يمكن تصميم ذلك إلكترونًيا  .7

ة يسهل جًدا إعالن نتيجة كل المقررات ، وفي هذه الحالFormsفي برنامج  Quizوالـ  ITباالستعانة بوحدة ال 

 .بالدرجات

، وموافقتهم على وقت البداية onlineضرورة وجود تعهد رسمي من الطالب بتوفير كل الوسائل آلداء االمتحان  .8

 .واالنتهاء وفي حالة دخول الطالب بعد بداية االمتحان يكون موعد الغلق هو الموعد النهائي للجميع

 .Formsك على برنامج واعتقد يمكن تصميم ذل

من الطالب على ذلك المقترح يتم إلغاؤه وتقديم آليات آداء االمتحان % 52في حالة عدم وجود موافقة نسبة  .1

 .بالطريقة التقليدية شريطة أن تؤجل االمتحانات حتى تتضح ظروف انتشار فيروس كورونا

 .رفع الرهبة عند الطالبوذلك ل onlineوضع سيناريوهات محاكاة آلداء العملية االمتحانية  .92

 .ووافقت  أحيطت اللجنة علًما: القرار
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 : القرار   
 . ووافق أحيط مجلس الكلية علمًا

 

 :المدير التنفيذي للوحدة بما يلي –أحمد عطية / أفاد السيد الدكتور: MISفيما يتعلق بوحدة  .0

، وذلااك علااى النحااو (لفارق النقاال )المرفوعااة بياان بأعااداد طااالب كليااة اآلداب الااذين رفعاوا أبحاااثهم وعاادد األبحاااث    . 3.9

 :التالي

عدد الطالب الذين  العدد الكلي للفرقة الفرقة

 أرسلوا أبحاثهم

 عدد األبحاث التي النسبة المئوية

 تم إرسالها إليكترونًيا

 39020 تقريًبا% 13 4453 4820 األولى

 30997 تقريًبا% 16.4 4601 4829 الثانية

 08153 تقريًبا% 11.9 4240 4275 الثالثة

 10070 تقريًبا% 16 93904 93678 اإلجمالي

 

 :المدير التنفيذي للوحدة، بما يلي –رانيا نظمي / اقترحت السيدة الدكتورة: فيما يتعلق بوحدة القياس والتقويم .3

المهااام تاام اعتماااد مجلااس اإلدارة مهااام منسااق الوحاادة أثناااء فتاارة االختبااارات، وتسااليمه إقاارار بااذلك، وهااذه      . 3.9

 :كالتالي

يقتصر التعامل مع كنتروالت األقسام على منسق القسم فقط، فهو المسئول الوحيد عن تسلم نماذج اإلجابة من  -

 .الوحدة، وتسليمها بعد االنتهاء من االمتحانات

ة منسق القسم العلمي هو المسئول عن تحرير اإليصاالت ألعضاء هيئة التدريس الخاصة بتسلم نماذج اإلجاب -

 .اإللكترونية من وإلى الوحدة، وعن حصر عدد أوراق اإلجابة وتصنيفها عند تسليمها للوحدة

تسلم أوراق اإلجابة اإللكترونية بعد ترقيمها ترقيما سريا، والتأكد من األختام الخاصة برئيس الكنترول، والتاريخ،  -     

 .والفرقة، وحالة الطالب

رقام جلوس الطالب، وتصنيفها إلى ملفات؛ ملف لالنتظام، وملف لالنتساب، ضرورة ترتيب نماذج اإلجابة حسب أ -

 .وملف للشفوي

ضرورة تسليم نماذج اإلجابة للوحدة في نفس يوم االختبار، ومرفق معها نموذج لإلجابة موزعة عليه درجات  -

 .المادة

 . اللجنة وافقت: القرار

 : القرار   
 .  وافق مجلس الكلية
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 :ير الواردة من األقسام العلميةالتقار: ثالًثا

 .اللغة اإلنجليزية، واآلثار والدراسات اليونانية والرومانية: التقارير الواردة من قسمي: الموضوع .9

 .أحيطت اللجنة علًما: القرار
 : القرار   

 .أحيط مجلس الكلية علمًا 

 

 :الموضوعات المتعلقة باالمتحانات التحريرية: رابًعا

م بشأن االطمئنان على االنتهاء من  9/7/0202لس قسم التاريخ بجلسته الُمنعقدة بتاريخ كتاب مج: الموضوع .0

رفع االبحاث وبدء اعمال الكنتروالت فى الفرق الثالث  واالستعداد المتحان الفرقه النهائية  ويدعو الجميع 

 .االلتزام بما ورد من قرارات وتعليمات سابقة بشأن اعمال الكنترول واالمتحانات

 .أحيطت اللجنة علًما: القرار
 : القرار   

 .أحيط مجلس الكلية علمًا 

م بشأن الموافقة على المذكرة  9/7/0202كتاب مجلس قسم التاريخ بجلسته الُمنعقدة بتاريخ : الموضوع .3

فايز انور رئيس كنترول الفرقة الرابعة بخصوص االستغناء عن الترقيم السري ويؤيد ما جاء / د.المقدمة من أ

 .فيها حرصا على حسن سير العملية االمتحانية

 .رفضت اللجنة: القرار
 : القرار   

 .أحيط مجلس الكلية علمًا 
وصلت : 0291/0202تشكيل لجان وضع وتصحيح أسئلة االمتحانات للفصل الدراسي الثاني : الموضوع .4

فة، واآلثار والدراسات اليونانية اللغة اإلنجليزية، والتاريخ، والجغرافيا، والفلس: التشكيالت الخاصة بأقسام
 .والرومانية، واآلثار

 .أحيطت اللجنة علًما، وتهيب بباقي األقسام إرسال تشكيالتها: القرار
 : القرار   

 .أحيط مجلس الكلية علمًا 
 

م بشأن الموافقة على مقترح تشكيل  9/7/0202كتاب مجلس قسم التاريخ بجلسته الُمنعقدة بتاريخ : الموضوع .5
ابراهيم مرجونة والمشرف العام على / د.امتحانات الشفوى للفرقة الرابعة الئحة قديمة وحديثة برئاسة أ لجان

اللغة اإلنجليزية، وقسم الفلسفة، وقسم اآلثار والدراسات اليونانية : كما قدم أقسام. االمتحانات بالقسم
 .والرومانية، واللغات الشرقية التشكيالت الخاص بهم

 .اللجنة علًما، وتهيب بباقي األقسام إرسال تشكيل لجان االمتحانات الشفهية للفرقة الرابعة أحيطت: القرار
 : القرار   

 .أحيط مجلس الكلية علمًا 
بشأن تعديل تشكيل كونترول  98/6/0202كتاب مجلس قسم اللغة اإلنجليزية بجلسته الطارئة بتاريخ : الموضوع .6

 :ة، وذلك على النحو اآلتيالفرقة الرابعة بقسم اللغة اإلنجليزي
 رئيسا             المدرس بالقسم   إيمان عالم. د -
 عضوا       المدرس بالقسم   محمد فاروق. د -
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ج ذاتحززح مالزكالت  ، و بإززاخ الالخلززية الملززرية و تإميزة قززيا اوةتمززاخ و المززواطإين مزن خززالد إجززراخات تتسززا باوسزتقاللية و التعززاو  و التقززويا الزز       جالمسزاممة  زز ،و
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 :رؤية الكلية 

تتطل  الكلية إلى أ  تكو  مؤسسة تعليمية وبحثية معتمدة تحتح 

مستوى  بأساتذتها وخري يها إلى وتلح مكاةة مرموقة بين ةظائرما

يإا من خالد برامج وراسية متميزة  ى المإا سة محليأ و اقليم

مرحلتى الليساةس والدراسات العليا تسها  ى الرقى و التإمية 

 .  المستدامة للم تم 

 عضًوا  المدرس بكلية الزراعة جامعة دمنهور  : يحي علي. د -
 عضوا     لغة أول بالقسم مدرس : أميرة عكارة. أ -
 .وافقت اللجنة: القرار

 : القرار   
 .لس الكلية وافق مج

 
للعااام الجاااامعي  ( الئحااة قديمااة وحديثااة   )تشااكيل كنتااارول الفرقااة الرابعااة    كتاااب قساام الجغرافيااا بشااأن     : الموضااوع  .7

0291/0202 
 : الفرقة الرابعة الئحة قديمة

 محمد السمني              رئيًسا. د  -
 د مجدي تراب               عضًوا. أ -
 : الفرقة الرابعة الئحة حديثة     

 محمد عبده                رئيًساد   -
 هبة عزاز                     عضًوا. د  -
 .وافقت اللجنة: القرار

 : القرار  
 .وافق مجلس الكلية 

 :، وذلك على النحو التالي0291/0202شكيل لجنة الممتحنين للعام الجامعي ت: الموضوع .8

الصفة  التوصيف االسم م

 باللجنة

 رئيًسا وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب يسىأحمد عبد العزيز ع/ د.أ 9

 عضًوا رئيس مجلس قسم الفلسفة فضل اهلل محمد إسماعيل/ د.أ 0

 عضًوا رئيس مجلس قسم اآلثار  والدراسات اليونانية والرومانية    عبير عبد المحسن قاسم / د.أ 3

 عضًوا رئيس مجلس قسم التاريخ إبراهيم محمد علي مرجونة/ د.أ 4

 عضًوا األستاذ بقسم اللغة اإلنجليزية ميراندا محمد الزوكة/ د.أ 5

 عضًوا رئيس مجلس قسم اللغة العربية إيمان فؤاد بركات/ د.أ 6

عااااالء الاااادين حسااااين عاااازت / د.أ 7

 شلبي 

 عضًوا األستاذ الُمتفرغ بقسم الجغرافيا

 اعضًو األستاذ الُمتفرغ بقسم االجتماع ناجي بدر إبراهيم/ د.م.أ 8

 عضًوا قسم اللغات الشرقية القائم بعمل  رئيس مجلس محمد عبد الحميد الفقي/ د.م.أ 1

 عضًوا الُمدير التنفيذي لوحدة تكنولوجيا المعلومات أحمد عطية حميدة/ د 92

 عضًوا الُمدرس بقسم السياسة آيات عادل زكريا/ د 99

 .وافقت اللجنة: القرار
 : القرار   

 .وافق مجلس الكلية 
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 :الخطابات الواردة من األقسام العلمية : خامًسا

تشكيل تصحيح بشأن تعديل  98/6/0202كتاب مجلس قسم اللغة اإلنجليزية بجلسته الطارئة بتاريخ :  الموضوع .1

. نظًرا لرفض  د 0291/0202مقرري اللغة الفرنسية للفرقتين الثانية والثالثة للفصل الدراسى الثاني للعام الجامعى 

التصحيح على الروابط اإللكترونية من كلية التربية جامعة المنصورة ميالد المدرس المتفرغ المنتدب  ناجي

ومقترح . وإصراره على أن يرسل الطالب أبحاثهم بالبريد العادي مما يعرضهم للمخاطر في وقت التباعد االجتماعي

 :التشكيل من كلية التربية جامعة دمنهور قسم اللغة الفرنسية

 ميرة الحكيمأ. د

 علياء زاهر. د         

 زهرة نوار . د        

 جالديس نجيب . د        

 .وافقت اللجنة: القرار       
 : القرار   

 .وافق مجلس الكلية 

 

/ د.م بشااأن الموافقااة علااى اختيااار أ   9/7/0202كتاااب مجلااس قساام التاااريخ بجلسااته الُمنعقاادة بتاااريخ     :  الموضااوع .92

احمااد جااالل بساايونى العااداد خطااة الدراسااة  للعااام الجااامعى القااادم تماشاايا مااع الظااروف          / د.م.ابااراهيم مرجونااة  أ 

 .                  ن يفوض رئيس المجلس فى رفعها فور االنتهاء منها  أوالمتغيرات على 

 .         وافقت اللجنة:  القرار        
 : القرار           

 .وافق مجلس الكلية 

     

/ د.م بشأن الموافقة على اختيار أ 9/7/0202كتاب مجلس قسم التاريخ بجلسته الُمنعقدة بتاريخ   :الموضوع .99

 .ابراهيم مرجونة مديرا تنفيذيا للجمعية التاريخية  بالقسم 

 .         وافقت اللجنة: القرار       
 : القرار   

 .وافق مجلس الكلية 

 

علياء / م بشأن الموافقة على اختيار د 9/7/0202لُمنعقدة بتاريخ كتاب مجلس قسم التاريخ بجلسته ا:  الموضوع .90

 . شيماء النجار منسقا الكترونيا بالقسم/ ابو علو و أ

 .         وافقت اللجنة: القرار        
 : القرار   

 .وافق مجلس الكلية 
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/ د.م.الموافقة على اختيار ام بشأن  9/7/0202كتاب مجلس قسم التاريخ بجلسته الُمنعقدة بتاريخ :  الموضوع .93

 . تيسير محمد شادى مديرا تنفيذيا لوحدة االبداع واالبتكار بالقسم
 .وافقت اللجنة: القرار

 : القرار   
 .وافق مجلس الكلية 

 
كارم / م بشأن الموافقة على اختيار د 9/7/0202كتاب مجلس قسم التاريخ بجلسته الُمنعقدة بتاريخ :  الموضوع .94

 .علي ثابت.للقسم لوحدة التقويم والقياس، ويعاونه في ذلك أ القاضى منسقا
 .وافقت اللجنة: القرار

 : القرار   
 .وافق مجلس الكلية 

 
محمد / م بشأن الموافقة على اختيار د 9/7/0202كتاب مجلس قسم التاريخ بجلسته الُمنعقدة بتاريخ :  الموضوع .95

 . ITالمقدم منسًقا للقسم لوحدة 
 .اللجنةوافقت : القرار

 : القرار   
 .وافق مجلس الكلية 

 
/ م بشأن الظروف الصحية للطالبة  9/7/0202كتاب مجلس قسم التاريخ بجلسته الُمنعقدة بتاريخ :  الموضوع .96

وهى مريضه بالسرطان وعليه وافق المجلس ان  09876أمانى فتحى احمد شعالن  الفرقة الثانية باقى رقم جلوس 
ى االحتياجات الخاصة من حيث رفع األبحاث بأى طريقة تناسبها إليكترونيه أو ورقية، تعامل معاملة الطالب ذو

ولم تستجب لشكواهم على أن يرفعوا األبحاث ’ وكذلك وافق المجلس أن يعامل الطالب الذين واجهوا صعوبات  تقني
 .مرضبنفس الطريقة حرصا على مستقبل أبناؤنا الطالب ومراعاة للظروف الراهنة من تفشى ال

 .وافقت اللجنة: القرار        
 :  القرار  

 .وافق مجلس الكلية 
 

كتاب قسم اللغة العربية بشأن عمل بنك أسئلة، فإنه ال داعي لتنفيذ فكرة بنك األسئلة؛ حيث إنه قد سبق :  الموضوع .97
ا كافًيا، وهذا النوع من أن تدرب الطالب على نظام االمتحان اإللكتروني على مدار سنواته الدراسية السابقة تدريًب

 .االمتحانات ليس باألمر المستحدث عليه
 .رفضت اللجنة: القرار         

 : القرار   
 .أحيط مجلس الكلية علمًا 

/ بشاأن تشاكيل لجناة لعمال الئحاة السااعات المعتمادة للقسام برئاساة الادكتور          كتاب مجلس قسم الجغرافيا : الموضوع .98
 .داخل وخارج الوطن على أن يشكل فريقه كيفما شاء ابراهيم مصطفى لخبراته السابقة

 .وافقت اللجنة: القرار
 : القرار   

 .وافق مجلس الكلية 
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 :التعليم المدمج: سادًسا

كتاب قسم اللغة العربية بشأن رفع الموضوعات البحثية الخاصة بالتعليم اإللكتروني الُمْدَمج للمستوى : الموضوع .91
 . فايز أنور/ د.لمسؤول التعليم اإللكتروني الُمْدَمج بالكلية أم 0/9 ، والمستوى9/0، والمستوى 9/9

 .أحيطت اللجنة علًما: القرار
 : القرار   

 .أحيط مجلس الكلية علمًا 
 :اعذار طالب الكلية على النحو التالى :الموضوع ا :سابعًا 

 القرار الفترة  سبب العذر القسم/ الفرقة  الطالبة/اسم الطالب  م
الفرقة الرابعة قسم  سمير أحمد صقر  بسمه  .9

 االجتماع انتظام 
عذر 

 اجتماعى 
 الجامعىالعام  

0291/0202 
 
 

وافق مجلس 
 الكلية

الفرقة الثانية قسم  الشريف اسالم محمد السيد  .0
االجتماع  انتساب 

 موجه

عذر 
 اجتماعى

وافق مجلس  0291/0202 الجامعىالعام 
 الكلية

الفرقة األولى  قسم   آالء عادل محمد عبدالجواد  .3
 االجتماع  انتظام

عذر 
 مرضى

الفصل الدراسى الثانى  للعام 
 0298/0291الجامعى 

 

وافق مجلس 
 الكلية

ياسمين خالد عبدالحميد   .4
 احمد

الفرقة الرابعة قسم 
 انتظام) اللغة العربية 

عذر 
 اجتماعى

الفصل الدراسى الثانى للعام 
 0291/0202الجامعى  

وافق مجلس 
 الكلية 

 
أنغام طارق أحمد محمد نصار المقيدة بالفرقة الثالثة انتظام من الخارج والذي  / رفض العذر االجتماعى للطالبة .5

 . 95/4/0202 وافق عليه مجلس الكلية بجلسته فيسبق وان 
 
 . 0291/0202اعتماد نتيجة الفرق األولى و الثانية والثالثة  للفصل الدراسى الثانى للعام الجامعى : الموضوع .02

 : القرار   
 .وافق مجلس الكلية 

 

 :موضوعات الدراسات العليا:   سادسًا
 قسم اللغة العربية : أوال 

على تسجيل طالب   الفيديو كونفرانس عبر  0202/ 7/ 9موافقة مجلس قسم اللغة العربية بجلسته فى :الموضوع   
اعات المعتمدة من قسم اللغةالعربية وآدابها تخصص الدراسات العليا موضوعات استكمال متطلبات الماجستير نظام الس

 دراسات أدبية ونقد
 

 اإلشـــــراف عنوان الخطة اسم الطالب
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ج ذاتحززح مالزكالت  ، و بإززاخ الالخلززية الملززرية و تإميزة قززيا اوةتمززاخ و المززواطإين مزن خززالد إجززراخات تتسززا باوسزتقاللية و التعززاو  و التقززويا الزز       جالمسزاممة  زز ،و

 .والمستمر 
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 :رؤية الكلية 

تتطل  الكلية إلى أ  تكو  مؤسسة تعليمية وبحثية معتمدة تحتح 

مستوى  بأساتذتها وخري يها إلى وتلح مكاةة مرموقة بين ةظائرما

يإا من خالد برامج وراسية متميزة  ى المإا سة محليأ و اقليم

مرحلتى الليساةس والدراسات العليا تسها  ى الرقى و التإمية 

 .  المستدامة للم تم 

ماضى عبد  -9
المجيد 
ماضى 

 الجناينى          

لعبد ( الشوارع الخلفية )رواية 
 الرحمن الشرقاوى دراسة سيميائية     

 
 

 (دكتواره )

9 
محمد محمود أبو / د.أ

 على  

 
كلية  –النقد والبالغة  أستاذ

 اآلداب جامعة دمنهور   

 عصام لطفى وهبان       .د  0
مدرس األدب العربى  كلية 

 جامعة دمنهور   –اآلداب 

فاطمة  -0
حمادة عبد 

الجواد 
 حالوة   

اصداء الثورة السورية  فى روايات 
م  0299السوريين فى الفترة من 

 م  0202إلى 
9 

محمد عبد الحميد / د.أ
 يفة خل

أستاذ األدب العربى ورئيس 
قسم اللغة العربية  كلية 

 جامعة  –التربية 

 0  ( ماجستير )
محمد محمود أبو / أد   

 على 

أستاذ النقد والبالغة جامعة 
 دمنهور 

 

رقيه  -3
حمادة عبد 

الجواد 
 حالوه   

السيرة األدبية فى مصر فى الفترة 
عند الرموز  9150إلى 9191من 

محمد حسين / أمين أحمد ) الوطنية
فتحى راضوان     / أحمد حسين / هيكل 

 (    ماجستير ) 

9- 
محمد عبد الحميد / د.أ

 خليفة

أستاذ األدب العربى ورئيس 
قسم اللغة العربية  كلية 

 جامعة دمنهور –التربية 

  0 
محمد محمود أبو / أد 

 على
كلية  –أستاذ النقد والبالغة 

 اآلداب جامعة دمنهور   

 : رار الق  
 .وافق مجلس الكلية 

 :قسم اللغة االنجليزية : ثانيا 
على شروط قبول طالب  0202/  7/  9موافقة مجلس قسم اللغة االنجليزية فى جلسته المنعقدة فى :الموضوع -9

على أن يكون التقديم  09 02/  0202أدب إنجليزى خريف (  دكتواره / ماجستير / تكميلى )الدراسات العليا 
 .، وفق الشروط التى وضعها مجلس القسم  0202أول أغسطس  إلكترونى

 : القرار   
 .وافق مجلس الكلية 

 
 :موضوعات قسم الجغرافية : ثالثا

من خالل تواصل أعضاء  0202/ 7/ 9موافقة مجلس قسم الجغرافية بجلسته يوم األربعاء الموافق : الموضوع  -9
عبد المولى شعبان عبد المولى / ناقشة لدرجة الدكتواره للطالب القسم عبر االيميالت على تشكيل لجنة الحكم والم

 عرقوب المدرس المساعد بالقسم  
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 :رسالة الكلية 
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لقدرات العلمية و البحثية ألساتذتها ال ووة التعليمية و البحثية ، و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التكإولوجية ، و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و ا

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

ج ذاتحززح مالزكالت  ، و بإززاخ الالخلززية الملززرية و تإميزة قززيا اوةتمززاخ و المززواطإين مزن خززالد إجززراخات تتسززا باوسزتقاللية و التعززاو  و التقززويا الزز       جالمسزاممة  زز ،و
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 :رؤية الكلية 

تتطل  الكلية إلى أ  تكو  مؤسسة تعليمية وبحثية معتمدة تحتح 

مستوى  بأساتذتها وخري يها إلى وتلح مكاةة مرموقة بين ةظائرما

يإا من خالد برامج وراسية متميزة  ى المإا سة محليأ و اقليم

مرحلتى الليساةس والدراسات العليا تسها  ى الرقى و التإمية 

 .  المستدامة للم تم 

 
 

 ساعات معتمدة / لجنة المناقشة و الحكم ماجستير  الموضوع

عبد المولى 
شعبان عبد 

المولى 
 عرقوب         

مناطق التوسع الزراعى 
/ غرب طريق القاهرة 

اإلسكندرية الصحراوى  
فظة البحيرة بمحا

دراسة فى جغرافية "
 "   التنمية الزراعية 

9 
ابراهيم على عبد / أد

 الهادى غانم      

أستاذ الجغرافيا المتفرغ 
جامعة  –بكلية اآلداب 

 طنطا 

رئيسا  
 ومناقشًا

0 
محمد عبد القادر عبد / د.أ

 الحميد     

أستاذ الجغرافية 

االقتصادية   كلية االداب 

    جامعة دمنهور –

 مشرفا 

 عمر عبد الهادى غنيم    / د 3

أستاذ مساعد متفرغ 

بكلية اآلداب جامعة 

 االسكندرية  

 مناقشا 

 : القرار   
 .وافق مجلس الكلية 

 0209/ 0202يعتذر القسم عن فتح باب القبول لدبلومة المساحة فى فصل الخريف للعام الجامعى : الموضوع  -0
 .عودة االحوال الطبيعية نظرا لطبيعية المواد العملية  ،على ان يتم فتح الدبلومة بعد

 : القرار   
 .وافق مجلس الكلية 

 موضوعات قسم التاريخ  : رابعا

هدير محمد عبد المطلب / م  منح الطالبة  9/7/0202موافقة مجلس قسم التاريخ بجلسته فى :الموضوع  -9

بنظام الساعات المعتمدة ، وبعد مناقشتها عالنيه  مسعود درجة الماجستير فى التاريخ شعبة التاريخ االسالمى

الخطاب السياسى لخلفاء العصر العباسى االول دراسة تاريخية " فى موضوع الرسالة الذى يحمل عنوان 

وقد حصلت على االجتياز مع التوصية بالطبع والتداول مع الجامعات " م 847-752/ هـ030-903" تحليلية

وفت الطالبة جميع التعديالت ومالحظات لجنة الحكم والمناقشة واستوفت جميع العربية واالجنبية  وقد است

 الشروط بناء على ما تقدم به لجنة االشراف
 : القرار   

 .وافق مجلس الكلية 

 

م  وافق على اعادة تشكيل لجنة الحكم 9/7/0202موافقة مجلس قسم التاريخ بجلسته فى : الموضوع  -0

شعبة ) د العاطى رحيم  الستكمال متطلبات درجة الماجستير من قسم التاريخ شيرين عب/ والمناقشة للطالبة

 .بنظام الساعات المعتمدة  ( التاريخ االسالمى 
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 :رسالة الكلية 
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 :رؤية الكلية 

تتطل  الكلية إلى أ  تكو  مؤسسة تعليمية وبحثية معتمدة تحتح 

مستوى  بأساتذتها وخري يها إلى وتلح مكاةة مرموقة بين ةظائرما

يإا من خالد برامج وراسية متميزة  ى المإا سة محليأ و اقليم

مرحلتى الليساةس والدراسات العليا تسها  ى الرقى و التإمية 

 .  المستدامة للم تم 

 

 
 ساعات معتمدة / لجنة المناقشة و الحكم ماجستير  الموضوع

شيرين عبد 

 العاطى رحيم        

إدارة 

األزمات فى 

الدولة 

الخلجية فى 

 -681الهند 

 /هـ  702

9081- 

 م    9302

9 
ابراهيم محمد على / د.أ

 مرجونة    

أستاذ التاريخ االسالمى وحضارته  

 جامعة دمنهور    –كلية االداب 
 مشرفًا ورئيسًا

 احمد عبد السالم ناصف/ د.أ 0
استاذ التاريخ االسالمى وحضارته 

 بكلية االداب جامعة طنطا  
 مناقشا

3 
أحمد محمد اسماعيل / د

    الجمال

أستاذ التاريخ االسالمى وحضارته  

جامعة  –المساعد بكلية اآلداب

 دمنهور 

 مناقشا 

 تيسر محمد شادى   / د  4
أستاذ التاريخ االسالمى المساعد 

 وحضارته  بكلية آداب دمنهور
 مشرفا 

 : القرار   
 .وافق مجلس الكلية 

شكيل لجنة الحكم والمناقشة فى الرسالة م   على ت 9/7/0202موافقة  مجلس قسم التاريخ بجلسته فى -3
واستوفى الطالب جميع /المقدمةالستكمال متطلبات درجة  الماجستير بنظام الساعات المعتمده بقسم التاريخ 

 ً:الشروط واللجنة على النحو االتى 

 
 

 ساعات معتمدة / لجنة المناقشة و الحكم ماجستير  الموضوع

محمد ابراهيم 
محمود عبد 

 الماجد

اليتا زياد بن و
المهلب بن ابى 
) صفره فى عمان

16-11 ،929-
-795 -هــ 920

797،702-709 
 (  م

9 
ابراهيم سالمه ابو / د.أ

 العال

استاذ التاريخ االسالمى 
وحضارته كلية االداب جامعة 

 االسكندرية  

رئيسًا 
 ومشرفًا

0 
ابراهيم محمد على / د.أ

 مرجونة    

أستاذ التاريخ االسالمى 
جامعة  –رته  كلية االداب وحضا

 دمنهور   
 مشرفًا

3 
محمود احمد محمد / د.أ

 قمر

أستاذ التاريخ االسالمى 
جامعة  –وحضارته بكلية اآلداب

 الزقازيق
 مناقشا 

 تيسر محمد شادى   / د  4
أستاذ التاريخ االسالمى المساعد 

 وحضارته  بكلية آداب دمنهور
 مناقشا

 : القرار   
 .لكلية وافق مجلس ا

 
فايز انور عبد المطلب / د.م.م  على اختيار أ 9/7/0202مجلس قسم التاريخ بجلسته فى  موافقة : الموضوع -4

 وعليه رفع خطة العمل بالعام الجديد 0209/ 0202القسم للعام الجامعى مقرر لسيمنار 
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 :رسالة الكلية 

معزايير    زى سزوا العمزح محليزاإ و إقليميزا اسزتإاواإ إلزى       تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترقى إلى مستوى التميزز واببزداف  زج م زاد ا وال والعلزوم ابةسزاةية       
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 :رؤية الكلية 

تتطل  الكلية إلى أ  تكو  مؤسسة تعليمية وبحثية معتمدة تحتح 

مستوى  بأساتذتها وخري يها إلى وتلح مكاةة مرموقة بين ةظائرما

يإا من خالد برامج وراسية متميزة  ى المإا سة محليأ و اقليم

مرحلتى الليساةس والدراسات العليا تسها  ى الرقى و التإمية 

 .  المستدامة للم تم 

 : القرار   
 .وافق مجلس الكلية 

 
م  على اختيار المرشدين األكاديمين  للدراسات  9/7/0202ى مجلس قسم التاريخ بجلسته ف موافقة :الموضوع  -5

 :العليا فى الشعب االربعة بالقسم وهم على النحو االتى 
  ميرفت فراج / د: تاريخ  قديم 
  تيسير شادى / د..م.أ: تاريخ اسالمى 
  عادل هالل / د: تارسخ وسيط 
 احمد خميس الفقي / د: تاريخ حديث 
 : القرار   

 .لية وافق مجلس الك
 
 

احمد جالل / د.م.م  على المقترح المقدم من أ 9/7/0202موافقة مجلس قسم التاريخ بجلسته فى  :الموضوع  -6

بسيونى  لخطة العمل بالدراسات العليا ولرئيس القسم ان يضيف او يحذف ما يترأى  له على هذا المقترح بما 

 يخدم العمل وخطة الدراسة للعام الجديد
 : القرار   

 .جلس الكلية وافق م

 

 تشيكل لجنة المناقشة والحكم  م  على 9/7/0202موافقة مجلس قسم التاريخ بجلسته فى  :الموضوع  -7

 

 
 ساعات معتمدة / لجنة المناقشة و الحكم ماجستير  الموضوع

هبه مسعود 

 عبد السالم 

مدينة أزمور منذ 

العصر المرابطى إلى 

نهاية العصر المرينى 

القرن الخامس )

إلى نهاية ‘ الهجرى

التاسع الهجرى 

الحادى عشر الميالدى /

إلى نهاية الخامس 

 ( عشر الميالدى 

9 
ابراهيم سالمه / د.أ

 ابو العال

استاذ التاريخ االسالمى 

وحضارته كلية االداب 

 جامعة االسكندرية  

 رئيسًا ومشرفًا

0 
ابراهيم محمد / د.أ

 على مرجونة    

أستاذ التاريخ االسالمى 

 –كلية االداب   وحضارته

 جامعة دمنهور   

 مناقشا

3 
عبد الرحمن / د.أ

 على محمد بشير 

أستاذ التاريخ االسالمى 

 –وحضارته بكلية اآلداب

 جامعة الزقازيق

 مناقشا 

4 
احمد محمد / د 

 اسماعيل الجمال    

أستاذ التاريخ االسالمى 

المساعد وحضارته  بكلية 

 آداب دمنهور

 مشرفا 
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معزايير    زى سزوا العمزح محليزاإ و إقليميزا اسزتإاواإ إلزى       تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترقى إلى مستوى التميزز واببزداف  زج م زاد ا وال والعلزوم ابةسزاةية       

لقدرات العلمية و البحثية ألساتذتها ال ووة التعليمية و البحثية ، و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التكإولوجية ، و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و ا
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هيثم جمعة عبد الكريم / على منح الطالب  0202/  7/  9موافقة مجلس قسم التاريخ بجلسته فى : الموضوع  -8

شون الغالل األميرية فى بوالق ومصر القديمة  : "المنشاوى درجة الماجستير فى الرسالة المقدمة منه بعنوان 

 . لجنة المناقشة والحكم  أبدتها التى  بعد أن اتم الطالب التصويبات فى القرن السابع عشر والثامن عشر ،وذلك
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 .وافق مجلس الكلية 

 

 .قسم االجتماع : خامسا 

لجنة الحكم إعادة تشكيل  على 7/0202/ 5موافقة مجلس قسم االجتماع بجلسته يوم االحد الموافق : الموضوع  -9

 والمناقشة 

 

 
 لحكم ماجستير لجنة المناقشة و ا الموضوع

محمد 

اسماعيل 

 حسن بسيونى          

تعاطى وادمان المخدرات 

فى ضوء بعض 

الخصائص المهنية 

وانعكاس ذلك على برامج 

دراسة تطبيقية "التنمية 

اى البارود إيتعلى مركز 

 "    محافظة البحيرة 

 محمود عبد الحميد حمدى        / د.م..أ 9

أستاذ علم 

االجتماع المساعد 

 لقسم ذاته   با

رئيسا 

ومشر

 فا

 حمدى على أحمد       / د.م.أ 0

أستاذ علم 

االجتماع المساعد 

 بالكلية     

 مناقشا

 محمد على محمد البدوى      / م د.أ 3

أستاذ علم 

االجتماع المساعد 

كلية اآلداب جامعة 

 االسكندرية   

 مناقشا

 : القرار   
 .وافق مجلس الكلية 
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/ على منح الطالب  0202/ 7/ 5موافقة مجلس قسم االجتماع بجلسته يوم األربعاء الموافق  :الموضوع  -0

درجة الماجستير فى اآلداب بنظام الساعات المعتمدة فى الرسالة المقدمة منه  اهلل  محمود معوض علوانى جاب

ان اتم الطالب  بعد 0292 – 0229الحياة االجتماعية فى المجتمع المصرى فى الفترة من : " بعنوان 

 . التصويبات التى أبدتها لجنة الحكم والمناقشة 
 : القرار   

 .وافق مجلس الكلية 

 
على تشكيل لجنة المناقشة  0202/ 7/ 5موافقة مجلس قسم االجتماع بجلسته يوم األربعاء الموافق : لموضوعا -3

 والحكم  
 

 
 

 لجنة المناقشة و الحكم ماجستير  الموضوع

 المنعم دسمر عب
 السيد محمد           

شبكات التواصل 
االجتماعى 

وانعكاسها على 
االتجاه نحو الجرائم 

االلكترونية 
المستحدثة لدى 

دراسة "الشباب  
ميدانية على شباب 

 جامعة دمنهور 

9 
محمود عبد / د.م..أ

 الحميد حمدى        
أستاذ علم االجتماعالمساع 

 بالقسم ذاته   
رئيسا 

 ومشرفا

0 
مجدى أحمد / د.م.أ

 بيومى        
أستاذ علم االجتماع المساعد 

 بالكلية     
 مناقشا

 رجاء الغمراوى       / م د.أ 3
أستاذ علم االجتماع المساعد 

 جامعة فاروس    
 مناقشا

 : القرار   
 .وافق مجلس الكلية 

 موضوعات قسم اآلثار والدراسات اليونانية والرومانية : خامسا

م على 4/7/0202والدراسات اليونانية والرومانية بجلسته المنعقدة بتاريخ  موافقة مجلس قسم اآلثار : الموضوع  .9
درجة الماجستير فى اآلداب بنظام الساعات المعتمدة من قسم    -  هدير محمد عبد العزيزمحمد الطير/ منح الطالبة

ات والمالحظات التى أبدتها لجنة الحكم والمناقشة اآلثار اليونانية والرومانية وذلك بعد أن أتمت الطالبة التصويب
 م 05/90/0291: علما بأن تاريخ المناقشة هو 

 :القرار   
 .وافق مجلس الكلية  

 :مايستجد من أعمال : سادسًا 
األحد ،والثالثاء ، ) تستمر مناقشات الماجستير والدكتواره بالكلية خالل االمتحانات ايام توقف االمتحانات وهى  -9

 .من كل أسبوع  (خميسوال
 : القرار   
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 .مع اتخاذ كافة االجراءات االحترازية  وافق مجلس الكلية 
أول أغسطس بداية من على األقسام العلمية التى بها دراسات عليا تقديم مقترح لجدول امتحانات الدراسات  -0

 (.مرفق مقترحات بعض االقسام )
 : القرار   

 .وافق مجلس الكلية 
 

 :وعات العالقات الثقافية والخارجية موض:  سابعًا
بشأن نشر  9/7/0202ابراهيم مرجونه رئيس مجلس قسم التاريخ باحاطة مجلس القسم بجلسته في /د.كتاب السيد أ .9

على أحمد السيد  في أعمال المؤتمر األول بالمجلس األعلى للثقافة و الثانى في الجمعية / د.كتابين للسيد أ

 زــــةالتاريخيـــــــــــــــ

.  International relations between east and west 11 centuries 

 : القرار 

 .أحيط مجلس الكلية علمًا

 

بشاأن     9/7/0202القسام بجلساته فاي    ابراهيم مرجونه رئيس مجلس قسام التااريخ باحاطاة مجلاس     /د.كتاب السيد أ .0

 :على النحو التالى  نشاطه 
عن انتصارات و فتوحات رمضانية التى نظمتها مديرية الشباب والرياضة و  4/5/0202محاضرة في ندوه يوم  -

 .انتصارات و فتوحات رمضانية " ة البرلمان والتعليم المدنى بعنوان دارإ

فناى بادمنهور فاي اطاار مباادرة الثقافاة باين ياديك التاى اطلقتهاا وزارة           مشاركة بنادوة مان خاالل مركاز االباداع ال      -

يولياو ثاورة غيارت     03بعناون   ONLINEاينااس عبدالادايم وزيارة الثقافاة بمحاضارة      / د.الثقافة تحت رعاية أ

 .مجرى التاريخ
ة وفاي مجااالت   افادة بنشر مقاالت بعدد من المواقع االلكترونية والجرائد الورقية في موضوعات علمياة وتنمويا   -

شتى ، وكذلك نشر عدد من الفيديوهات عبر قناته على اليوتياوب تحمال ماادة علمياة لالساتفادة مان التااريخ فاي         

 .قراءة الواقع و بناء الشخصية والحث على الوطنية واالنتماء 

 : القرار   

 .أحيط مجلس الكلية علمًا
 

 :موضوعات خدمة المجتمع وتنمية البيئة   :   ًا ثامن
 التصديق على محضر الجلسة السابقة: وال ا

 .تم التصديق

 :مناقشة الموضوعات التالية:ثانيا 
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 االستعداد المتحانات الفرق النهائية   :أوال 

 :القرار 

حترزاية والوقائية داخل الكلية وداخل لجان ذه من قبل بشأن الضوابط واالجراءات االاكد على ما تم اتخؤاللجنة ت

 .رير يومى االمتحان وعمل تق

 : القرار   

 .أحيط مجلس الكلية علمًا

 

 رد على استفسارات الطالب خالل االمتحانات لمقترح عمل موقع إلكترونى لخدمة المجتمع ل:ثانيا 

 : القرار 

 .وافقت اللجنة 

 : القرار   

 .وافق مجلس الكلية مع تحديد الفريق المسئول عن ذلك 

 

قبل بدء االمتحانات لشرح مواعيد الحضور للكلية أيام االمتحانات و االجراءات  عمل ندوات أون الين للطالب: ثالثا

 االحترازية الواجب على الطالب اتباعها بالكلية  

 :القرار 

 .أحيطت اللجنة علمًا 

 : القرار   

 .أحيط مجلس الكلية علمًا

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

 .  بعد الظهر الثانية  د انتهى االجتماع الساعةهذا وق
 

 عميد الكلية                                                                                              
 

 الشافعى حنان/ د.أ                                                                                             


