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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

ة ، و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و القدرات العلمية و البحثية ألساتذتها ال ودة التعليمية و البحثية ، و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التكةولو ي

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

ج ت  ، و بةززال اللخصززية المصززرية و تةميزة قززيم الةتمززال و المززواطةين مزن خززالد إ ززرالات تتسززم بالسزتقاللية و التعززاون و التقززويم الززذاتحززد ملزكال جالمسزاممة  زز،و

 والمستمر .
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 رؤية الكلية :

تتطل  الكلية إلى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية 

بأساتذتها  وتصد معتمدة تحتد مكاةة مرموقة بين ةظائرما

مستوى المةا سة محليأ و اقليميإا من خالد  وخري يها إلى

برامج دراسية متميزة  ى مرحلتى الليساةس والدراسات 

 .  تةمية المستدامة للم تم العليا تسهم  ى الرقى و ال

1202/2202 الجامعي للعام  لتاسعا الكلية مجلس  

افقربعاءال  يوم المنعقد  11/4/2022 المو

********** 

 عميد الكلية   محمد رفعت االمامبرئاسة السيد الستاذ الدكتور/  الحادية عشر اجتمع مجلس الكلية في تمام الساعة        
 :وبحضور كل من 

 الكلية للدراسات العليا والبحوث وكيل                  أ.د/ سماح محمد الصاوى  .1
 البيئة وتنمية املجتمع خدمة لشئون  الكلية وكيل                أبوالنضر السيد وفدى/ د0أ .2
 وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب   .د/ ابراهيم محمد مرجونةأ .1
 والرومانية اليونانية راساتوالد اآلثار قسم مجلس رئيس                     قاسم عبداملحسن عبير/ د.أ .4
  العربية اللغة قسم مجلس رئيس                 بركات فؤاد ايمان/ د.أ .5
  الفلسفة الستاذ المتفرغ   اسماعيل محمد الله فضل/ د.أ .6
افيارئيس مجلس قسم    محمد عوض السمنى /دأ. .7  الجغر
 رئيس مجلس قسم التاريخ   أ.د/ فايزة محمد حسن ملوك .8
 القائم بعمل رئيس مجلس قسم اللغات الشرقية    الفقى د. محمد أحمد .9

  اآلثار الستاذ المساعد بقسم      عثمان سعيد أحمد/ د .10
 القائم بعمل رئيس مجلس االجتماع   د/ نها عبدالمقصود غالى .11
افيا  أ.د/ محمد عبدالقادر عبدالحميد .12  الستاذ بقسم الجغر
  االنجليزية اللغة مبقس الستاذ  الزوكة خميس محمد ميراندا/ د.أ .11
 الستاذ المتفرغ بقسم التاريخ   أ.د/ فايزة محمود صقر .14
 الستاذ المساعد بقسم اللغة العربية  د/ أسماء محمود شمس الدين .15
 اآلثار والدراسات اليونانية والرومانية بقسم المدرس   شيرويت مصطفى فضل/ د .16
 الجودة بالكلية المدير التنفيذى لوحدة ضمان   أبوعلى محمود محمد/ د.أ .17
  االلكترونية الخدمات وحدة مدير                 حميدة عطية أحمد/ د .18
  الكلية أمين                  لحوتي حلمى الوليد خالد/ السيد .19

 تم دعوة كل من :
 الستاذ المتفرغ بقسم التاريخ   أ.د/ على أحمد السيد .1
 م الفلسفةالستاذ المتفرغ بقس  أ.د/ فضل الله محمد اسماعيل .2
 الستاذ بقسم اللغة االنجليزية   أ.د/ ايمان محمد المليجى .1
 الستاذ المساعد بقسم اآلثار   أ.م.د/ أحمد سعيد عثمان .4

 :واعتذرت عن الحضور 
 الستاذ بقسم اآلثار والدراسات اليونانية والرومانية   أ.د/ حنان خميس الشافعى  .1

 : وتغيب كل من 
 تاذ بقسم اللغة العربية الس   أ.د/ عمر شحاته محمد .1
 الستاذ المتفرغ بقسم الفلسفة   أ.د/ ميالد زكى غالى .2
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تتطل  الكلية إلى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية 

بأساتذتها  وتصد معتمدة تحتد مكاةة مرموقة بين ةظائرما
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 االجتماع  عميد الكلية  محمد رفعت االمام افتتح السيد أ.د/  

 . الحضور عميد الكلية ورئيس املجلس  بجميع السادة   محمد رفعت االمامفي بداية االجتماع رحب السيد أ.د/  -

العزاء في وفاة المغفور له بإذن الله الستاذ الدكتور/ عبدالواحد حسن الشيخ  سائلين المولى  يتقدم مجلس الكلية بواجب -

افر رحمته   ويلهم أهله الصبر والسلوان . عز وجل ان يتغمده بو

 كما تقدم املجلس للسيدة أ.د/ سماح الصاوى  وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث بالمواساة في ذكرى رحيل نجلتها . -

التهنئة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك اعادة قام السيد أ.د/ محمد رفعت االمام  عميد الكلية ورئيس املجلس بتقديم  -

 الله بالخير والبركات .

 بتهنئة السيد اللواء / هشام آمنه بمناسبة حلول شهر  -
ً
أحاط السيد أ.د/ محمد رفعت االمام عميد الكلية املجلس علما

 شكر مجلس الكلية سيادته على هذه التهنئة متمنين  لسيادته دوام التوفيق والرقى .رمضان المعظم و ي

 : للسادة التى ورود تقرير اللجان العلمية لترقية سيادتهم وهم بالتهنئة السيد أ.د/ محمد رفعت االمام ثم تقدم  -

  بيةلترقية سيادته الى درجة أستاذالستاذ المساعد بقسم اللغة العر                 السيد أ.د/ محمود محمود حمزة .1

 المدرس بقسم التاريخ لترقية سيادتها لدرجة أستاذ مساعد. لدكتورة / شيماء عبدالحميد البنا       السيدة ا .2

 السيدة الدكتورة / غادة حسن زكريا عشبة        المدرس بقسم اللغة العربية لترقية سيادتها لدرجة أستاذ مساعد. .1

المدرس المساعد بقسم التاريخ لحصول سيادته   للسيد الدكتور/ أحمد محمد  عبدالقوى شعير كما تقدم بالتهنئة -

 شهادة معادلة درجة الدكتوراه من املجلس العلى للجامعات المصرية .على 

 كما تم المباركة للسيد أ.د/ أحمد محمد اسماعيل الجمال لحصول سيادته على أستاذ بقسم التاريخ . -

 

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

ً
 الموضوعات التى ط

 التصديق على محضر مجلس الكلية السابق . .2

 القرار :    

 تم التصديق .
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 ثانيا:   موضوعات وحدة ضمان الجودة :
 التصديق على مجلس الوحدة السابق. .1

 تم التصديق علي املجلس السابق .القرار: 

 القرار :    

 .أحيط مجلس 
ً
 الكلية علما

 بخصوص تقرير ورشة تجهيز البرامج لالعتماد  د. إبراهيم شعبان. .2

القرار : رفع المر ملجلس الكلية ، حيث إن إدارة وحدة ضمان الجودة قد جهزت المر ولكن فوجئت بقلة الحضور وعدم 

  االلتزام ، رغم مجانية الدورة ، لذا المر معروض على مجلس الكلية والسادة رؤساء
ً
القسام العلمية التخاذ ما يرونه مناسبا

 . 

 القرار :    

. 
ً
 أحيط مجلس الكلية علما

 

مقترح أ.د.محمد محمود أبوعلى المدير التنفيذى لوحدة ضمان الجودة   بشأن إعالن جائزة أفضل رسالة علمية ماجستير   .1

 ودكتوراه في كل برنامج سنوًيا وبنود الجائزة .

افق املجلس  افقة سوف يقوم سيادته بإعداد آلية كاملة خاصة بهذا القرار : و ورفع المر ملجلس الكلية ، وفى حال المو

 الشأن .

 القرار :    

افق مجلس الكلية .  و

 

 بخصوص إعادة عرض آلية االمتحانات اإللكترونية علي مجلس الوحدة وضرورة رفعها للجامعة باسم الوحدة. .4

إبراهيم مصطفى شعبان خبير الجودة واستشاريى التطوير. وبعد اعتماد اآللية  /دكتور القرار : تم تحديث اآللية بواسطة ال

 سوف يتم تطبيقها على مقررات متطلبات الجامعة . 

 القرار :    
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. 
ً
 أحيط مجلس الكلية علما

 

 بخصوص إنشاء وحدة ذات طابع خاص لمراجعة لغة  الرسائل العلمية  عربي. إنجليزي  فرنس ي. .5

افقة مجلس الكلية .القرار : أحي  ، وسوف يتم إعداد آلية كاملة للوحدة حال مو
ً
 ط املجلس علما

 القرار :    

افق مجلس الكلية .  و

 بخصوص رفع مقترح ا.د/ ميراندا الزوكة بشأن إنشاء وحدة الترجمة والمراجعة اللغوية  بكلية اآلداب جامعة دمنهور . 

افق املجلس على المقترح مع مجلس   الكلية ، مع ضم وحدة المراجعة اللغوية للمقترح . القرار : و

 القرار :    

افق مجلس الكلية .  و

 

التقرير المقدم من أ.د. محمد محمود أبوعلى المدير التنفيذى لوحدة ضمان الجودة ومقرر المؤتمر الدبى الثانى والعشرين  .6

 " . القليم غرب ووسط الدلتا الثقافى وعنوانه " القوى الناعمة فى الخطا
ً
 ب الدبى : الدب فى اإلقليم نموذجا

 
ً
 .، ورفع المر إلى مجلس الكلية  القرار : أحيط املجلس علما

 القرار :    

. 
ً
 أحيط مجلس الكلية علما

 

افل التعليمية المقرر تنفيذها ضمن  2022( لسنة 41بشأن الكتاب الدوري رقم ) .7 للسادة املحافظين بخصوص القو

 ير الريف المصرى ضمن المرحلة الجديدة لمبادرة حياة كريمة . البرنامج القومى لتطو 

 ، وإسناد المر إلى أ.د.محمد محمود أبوعلى إلعداد مقترح ورفعه إلى مجلس الكلية . 
ً
 القرار : أحيط املجلس علما

 القرار :    

. 
ً
 أحيط مجلس الكلية علما
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 رؤية الكلية :

تتطل  الكلية إلى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية 

بأساتذتها  وتصد معتمدة تحتد مكاةة مرموقة بين ةظائرما

مستوى المةا سة محليأ و اقليميإا من خالد  وخري يها إلى

برامج دراسية متميزة  ى مرحلتى الليساةس والدراسات 

 .  تةمية المستدامة للم تم العليا تسهم  ى الرقى و ال

:   موضوعات  وحدة تكنولوجيا المعلومات 
ً
 : ITثالثا

 

رح وح   دة تكنولوجي   ا المعلوم   ات لرقمن   ة قس   م ش   ؤون الط   الب بالكلي   ة وخاص   ة فيم   ا يتعل   ق بتق   ديم الخ   دمات اإللكتروني   ة للط   الب مقت   

 وللخريجين ليتم إنجاز العمل بدقة وبسرعة ، والخطوط العريضة لهذ المقترح هي :

رسمي للكلية بالرقم القومي فتظهر عمل برنامج يقوم من خالله الطالب أو الخريج بالدخول عليه عن طريق الموقع ال -

 للطالب بياناته الساسية المسجلة لدى الكلية. 

 -التحويل من انتساب الى انتظام  -التقدم الى شعب القسام-يقوم الطالب باختيار الخدمة التي يحتاجها سواء)بيان حالة  -

استعالم عن  –شهادة مؤقتة  –دة نجاح إفا –إخالء طرف  –تحويل الى الوحدة العالجية  -عمل عذر  –سداد مصروفات 

 النتيجة(، وغيرها.

بناء على الخدمة التي يحتاجها الطالب سيقوم البرنامج بطلب بعض البيانات يقوم الطالب بإدخالها على البرنامج بعدها  -
 سيقوم الطالب بطباعة استمارة التسجيل وبها ميعاد استالم الخدمة التي طلبها.  

على كل طلب للطالب وإنهاء كافة إجراءات الطلب من توقيعات وأختام وغيرها، وتسليمها إلى مكتب  يقوم املختصون بالرد -

 خدمات الطالب. 

يقوم الطالب بالتوجه إلى مكتب خدمات الطالب بإيصال الخدمة التي طلبها وذلك بعد سداد الرسوم المقررة على كل خدمة  -

 طالب.طلبها الطالب والرسوم الدراسية المقررة على ال

يتم تزويد مكتب خدمات الطالب بماكينة دفع المصروفات الدراسية والرسوم المقررة عن كل خدمة، وقاعدة بيانات  -

 الكلية وأجهزة كمبيوتر وانترنت وطابعة. 

 بالكلية ووحدة ادارة المشروعات بالجامعة.   itيتم تنفيذ البرنامج بين وحدة  -

افق سيادته على المقترح ، ووعد ب  التواصل مع السيد الستاذ الدكتور محمد رفعت عميد الكلية وشرح المر لبدأ التحضير وقد و

 لتنفيذ المقترح.

 القرار :

افق مجلس الكلية .  و
أف اد أ/ حس ن أن ور أب و اليزي  د بأن ه ي تم اآلن إنش اء الكنت روالت اآللي ة عل ى نظ ام الرص د اآلل  ي  ( :MISثاني ا: بش أن نظ م المعلوم ات اإلداري ة)

(MIS اس    تعدادا المتحان    ات الفص    ل الدرا      ي الث    اني ، وك    ذا إص    دار الش    يتات المتعلق    ة ب    المقررات الت    ي به    ا امتحان    ات ش    فوية طبق    ا )
 م. 2021/2022لالئحة ، والطالب الذين عليهم مواد تخلف وغيرها مما يتعلق بامتحانات ونتائج الفصل الدرا  ي الثاني 
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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

ة ، و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و القدرات العلمية و البحثية ألساتذتها ال ودة التعليمية و البحثية ، و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التكةولو ي

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

ج ت  ، و بةززال اللخصززية المصززرية و تةميزة قززيم الةتمززال و المززواطةين مزن خززالد إ ززرالات تتسززم بالسزتقاللية و التعززاون و التقززويم الززذاتحززد ملزكال جالمسزاممة  زز،و

 والمستمر .
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 القرار :    
. 
ً
 أحيط مجلس الكلية علما

 
 باآلتي : Portalأفاد أ/ كيرلس سامي  مسئول وحدة ثالثا : بشأن البوابة اإللكترونية :  

من  2022-2021للعام الجامعى 2022تم االعالن عن جدول محاضرات برنامج الدراسات العربية تعليم مدمج فصل الربيع  -أ
 خالل الموقع الرسمى للكلية .

من خالل الموقع الرسمى 2022تحقيق التراث تعلم الكترونى مدمج فصل الخريف تم اعالن نتائج برنامج الدراسات العربية و  -ب
 للكلية  .

 تم االعالن عن مؤتمر  -ت

1st international Research conference on Management and entrepreneurship(ICOME2022) 

 تم فتح باب التسجيل الخاص بجائزة المير ماهيدول التايلندى بعنوان -ث

“Prince Mahidol Award 2022” 

 تم االعالن عن المنح الدراسية الخاصة بهيئة فولبرايت من خلل الموقع الرسمى للكلية . -ج
تم تنظيم ورشة عمل بعنوان تجهيز برامج الكلية لالعتماد اون الين وذلك بالتعاون مع وحدة ضمان الجودة بالكلية  من خالل  -ح

 الموقع الرسمى للكلية .
 مر الدولي" االستراتيجية العربية للحد من مخاطر التغيرات المناخية من خالل الموقع الرسمى للكلية.تم االعالن عن المؤت -خ
 تم االعالن عن الفاعليات التى تنظمها دار االوبرا بدمنهور  خالل شهر ابريل من خالل الموقع الرسمى للكلية. -د
وذلك لجميع اجتماعات اللجان ومجالس القسام استمرار الوحدة فى تنظيم كافة االجتماعات وورش العمل اون الين  -ذ

 ومجلس الكلية ووحدة ضمان الجودة  .
استمرار تقديم الدعم الفنى لجميع الطالب فيم ا يخ م مش اكل اإليمي ل الج امعى عل ى م دار الس اعة وذل ك م ن خ الل الص فحة  -ر

 .الرسمية للكلية واستمر ارعمل ايميالت لطالب الدراسات العليا بالكلية  
 ع بر اإليم يالت الكادي مية لل سادة أع ضاء ه يئة-ب إرسالفي خالل شه ر مايو م ت ال وحدة = ق ا

 ما يلي :  -التدريس      
 محضر مجلس الكلية . -أ

 م.2022دعوة مجلس الكلية ، وجدول العمال لشهر مارس -ب
 دعوات مجالس القسام لبعض القسام العلمية بالكلية ومحاضر اللجان. -ج
 ات الخاصة بمكتب تحقيقات السادة أعضاء هيئة التدريس. االستدعاء -د
 جميع الخبار التي تنشر على الموقع الرسمي ترسل نسخة منها على البريد اإللكتروني. -ه

ا زيارة ، كما بلغ عدد الق راءات لموق ع الكلي ة م  ستة ماليين وثمانمائة وستون ألف= سجل الموقع الرسمي للكلية حتى اليوم ما يزيد عن 
 ع.قراءة للموضوعات المنشورة على الموق مليون وتسعمائة وأربعة وستين ألف يزيد عن

 



    

                                                                                                                                              
       Damanhur universityجامعة 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

ة ، و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و القدرات العلمية و البحثية ألساتذتها ال ودة التعليمية و البحثية ، و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التكةولو ي

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

ج ت  ، و بةززال اللخصززية المصززرية و تةميزة قززيم الةتمززال و المززواطةين مزن خززالد إ ززرالات تتسززم بالسزتقاللية و التعززاون و التقززويم الززذاتحززد ملزكال جالمسزاممة  زز،و

 والمستمر .

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

     1496633540ت + فاكس     -1496633541ت:           ~ 3 ~                          البحيرة  –دمنهور  –األبعادية –مجمع الكليات                    

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

 

 رؤية الكلية :

تتطل  الكلية إلى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية 

بأساتذتها  وتصد معتمدة تحتد مكاةة مرموقة بين ةظائرما

مستوى المةا سة محليأ و اقليميإا من خالد  وخري يها إلى

برامج دراسية متميزة  ى مرحلتى الليساةس والدراسات 

 .  تةمية المستدامة للم تم العليا تسهم  ى الرقى و ال

 القرار :

. 
ً
 أحيط مجلس الكلية علما

 

 : موضوعات شئون هيئة التدريس  :
ً
 رابعا

 

افقة القسم  فى كتاب  .1 تاتذة على على مستوى الس2/4/2022السيدة أ.د/ ايمان بركات  رئيس مجلس قسم اللغة العربية بشأن مو

ترقية السيد/ محمود محمد حمزة  الستاذ المساعد بالقسم  الى درجة أستاذ بذات القسم  نظرا لورود تقرير لجنة ترقية 

الساتذة والساتذة المساعدين ) لجنة اللغة العربية  ( والذي يفيد بترقية سيادته الى درجة أستاذ تخصم ) أدب حديث  ( 

 نه بحسن السمعه والسير والسلوك والكفاءة في العمل .وسيادته مشهود له منذ تعيي

 القرار :

افق مجلس الكلية .  و

 

افقة القسم  فى كتاب  .2 على مستوى الستاتذة على 2/4/2022السيدة أ.د/ ايمان بركات  رئيس مجلس قسم اللغة العربية بشأن مو

اعد بذات القسم  نظرا لورود تقرير لجنة ترقية الساتذة ترقية السيدة/ غادة زكريا عشبة   المدرس بالقسم  الى درجة أستاذ  مس

والساتذة المساعدين ) لجنة اللغة العربية  ( والذي يفيد بترقية سيادته الى درجة أستاذ تخصم ) أدب عربي ( وسيادتها مشهود 

 لها منذ تعيينها بحسن السمعه والسير والسلوك والكفاءة في العمل .

 القرار :

افق مجلس الكل  ية .و

 

افقة القسم على مستوى الستاتذة  يوم كتاب  .1 على  1/4/2022السيدة أ.د/ فايزة ملوك  رئيس مجلس قسم التاريخ  بشأن مو

ترقية السيدة/ شيماء عبدالحميد سعد البنا  المدرس بقسم التاريخ  الى درجة أستاذ مساعد بذات القسم  نظرا لورود تقرير 

المساعدين ) لجنة التاريخ ( والذي يفيد بترقية سيادتها الى درجة أستاذ مساعد تخص                                       م ) لجنة ترقية الساتذة والساتذة 

 تاريخ اسالمى ( وسيادتها مشهود لها منذ تعيينها بحسن السمعه والسير والسلوك والكفاءة في العمل .

 القرار :

افق مجلس الكلية .  و

 



    

                                                                                                                                              
       Damanhur universityجامعة 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

ة ، و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و القدرات العلمية و البحثية ألساتذتها ال ودة التعليمية و البحثية ، و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التكةولو ي

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

ج ت  ، و بةززال اللخصززية المصززرية و تةميزة قززيم الةتمززال و المززواطةين مزن خززالد إ ززرالات تتسززم بالسزتقاللية و التعززاون و التقززويم الززذاتحززد ملزكال جالمسزاممة  زز،و

 والمستمر .

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

     1496633540ت + فاكس     -1496633541ت:           ~ 8 ~                          البحيرة  –دمنهور  –األبعادية –مجمع الكليات                    

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

 

 رؤية الكلية :

تتطل  الكلية إلى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية 

بأساتذتها  وتصد معتمدة تحتد مكاةة مرموقة بين ةظائرما

مستوى المةا سة محليأ و اقليميإا من خالد  وخري يها إلى

برامج دراسية متميزة  ى مرحلتى الليساةس والدراسات 

 .  تةمية المستدامة للم تم العليا تسهم  ى الرقى و ال

افقة مجلس القسم بجلسته في السيدة أ.كتاب  .4 على تعيين السيد  1/4/2022د/ فايزة ملوك  رئيس مجلس قسم التاريخ  بشأن مو

 لحصولة 
ً
الدكتور/ أحمد محمد عبدالقوى شعير  المدرس المساعد بالقسم الى درجة مدرس ) تاريخ وسيط ( بذات القسم نظرا

 معه والسير والسلوك والكفاءة في العمل.على الدكتوراه  وسيادته مشهود له منذ تعيينه بحسن الس

 القرار :

افق مجلس الكلية .  و

 

كتاب السيد أ.د/ أمين املجلس العلى للجامعات بشأن ارجاء بدء الدراسة بالبرنامج النوعى التعليمي المميز ) الجيوماتكس (  .5

أوصت اللجنة  بارجاء الموضوع لحين  لمرحلة الليسانس  ) بنظام الساعات المعتمدة ( بكلية اآلداب جامعة دمنهور  حيث

 استعداد الجامعة لزيارة اللجنة الفرعية المشكلة للزيارة .

 القرار :

افيا بارسال المقترحات .  فوض مجلس الكلية السيد أ.د/ محمد السمنى رئيس مجلس قسم الجغر

 

شأن انشاء مبادرة الطالق اسماء العلماء كتاب السيد أ.د/ رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات بوزارة التعليم العالى ب .6

 لجهودهم في مجال البحث العلمى .
ً
 المصريين النابغين على خطة البعثات المقبلة على التوالى  تقديرا

 القرار :    

 تقدم للترشيح كل من :

 السيد أ.د/ على أحمد السيد  الستاذ المتفرغ بقسم التاريخ . .1

 ستاذ بقسم اللغة العربية .السيد أ.د/ محمد محمود أبوعلى  ال  .0

افق املجلس على رفع الترشيحات للسيد الستاذ الدكتور/ رئيس الجامعة .    وو

 

مقترح السيد أ.د/ على السيد   المدير التنفيذى لمركز المكفوفين بالكلية  بشأن مبادرة مؤسسة امديست االمريكية والتى تقدم  .7

 للطالب 
ً
 حقيقيا

ً
 دعما

 القرار :    

 ويرفع المقترح للسيد أ.د/ رئيس الجامعة .أحيط م
ً
 جلس الكلية علما

 

كتاب السيد أ.د/ ايمان بركات رئيس مجلس قسم اللغة العربية بشأن ما تقدم به طالب الدراسات العليا بالكلية والكليات الخرى  .8

 وتخفيض مبلغ االشتراك 
ً
افق مجلس  القرآن العظيم  ( في مؤتمر ) ترجمة معانى  ومن مدر  ى المواد  بشأن دعمهم ماديا وقد و

 . 500القسم على ان يكون المبلغ المدفوع 
ً
 جنيها

 القرار :    
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فرغ بالقسم بشأن منح سيادته أجازة خاصة بمرتب وسفرة لزيارة مركز بحوث من السيد أ.د/ محمد مجدى تراب  الستاذ المت
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ً
 :  التعليم والطالب: موضوعات شئون  خامسا

: التص   ديق عل   ى موض   وعات الجلس   ة الس   ابق، وفيم   ا يخ   م البن   د الخ   اص بحال   ة الطال   ب/ محم   د جم   ال ط   ه أب   و املج   د  
ً
المقي   د بالفرق   ة  -أوال

افي   ا، حي   ث إن   ه م   ن ط   الب ال   دمج ورس   ب بامتحان   ات الفص   ل الدرا     ي ال  –الول   ى  ؛ حي   ث إن   ه ل   م 2020/2021ول للع   ام الج   امعي بقس   م الجغر

حال  ة تراع ى حالت ه، فق د تق  دم وال ده إلدارة الكلي ة ب  الوراق الت ي ت دل توم   نس  بة ال دمج الخاص ة ب  ه، وعلي ه ي تم رف ع الم  ر للك ونترول الحتس اب 

 الطالب. 

افق  ت اللجن   ة عل  ى مخاطب   ة ك  ونترول الفرق   ة الول  ى بعم   ل المعادل   ة الخاص  ة بالط اف   ق م  ع طبيعت   ه كطال  ب دم   ج وتع   ديل القرار:و ال   ب الت  ي تتو

 نتيجته.

 القرار :    

افق مجلس الكلية .  و

 

ا النعقاد اللجنة: .1
ً
 الموضوع: بشأن مقترح الوكيل بتحديد موعًدا ثابت

 عل   ى أ
ً

   ا لم   دة ع   ام النعق   اد االجتماع   ات الخاص   ة به   ا، وت   م توزي   ع ج   دول بالع   ام ك   امال
ً
عض   اء اللجن   ة وه   و الق   رار: ح   ددت اللجن   ة موع   ًدا ثابت

 الحد الثاني من كل شهر في تمام الساعة الثانية عشرة ظهًرا.

 القرار :    

.  
ُ
 أحيط مجلس الكلية علما

 

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

ث   اء بمش   يئة الل   ه، وق   د أف   اد الس    يد : يرف   ع املحض   ر ملجل   س الكلي   ة؛ نظ   ًرا لن اللجن    ة س   وف تعق   د ي   وم الثالبالنس   بة لوح   دة ض   مان الج   ودة .2

 المدير التنفيذي للوحدة بما يلي: –الستاذ الدكتور/ محمد محمود أبوعلي 
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برامج دراسية متميزة  ى مرحلتى الليساةس والدراسات 
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 مقالًيا. .0.1
ً
 ضرورة إعادة النظر في تضمن االمتحان اإلليكتروني سؤاال

ى غ    رار ج    دول مواعي    د لجن    ة أن تق    وم القس    ام العلمي    ة بتحدي    د مواعي    د مجالس    ها حت    ى نهاي    ة الع    ام ورفعه    ا إلدارة الكلي    ة؛ وذل    ك عل     .0.0

وكيل الكلية لشؤون التعل يم والط الب، وت م توزيع ه عل ى  -شؤون التعليم والطالب الذي رفعه السيد الستاذ الدكتور/ إبراهيم مرجونة

 السادة أعضاء اللجنة.

افقة عل -: بعد عرض السيد الدكتور/ أحمد عطيةMISبالنسبة لوحدة  .1  ى مايلي :المدير التنفيذي للوحدة تمت المو

 بشؤون الطالب وإنجاز كلما يخم الطالب رقمًيا. MISبرنامج خدمات إليكترونية للطالب لربط .6.1

 تصميم اإلفادات بشكل جديد ومكتمل البيانات من خالل البرنامج. .6.0

 ضرورة طباعة كارنيهات الطالب والتواصل مع الجامعة والمشروعات إلنجاز المر. .6.6

 قضايا مجتمعية، وأن يكون الرصد آلي وليست ورقي كما كان من قبل. –اللغة العربية  -اإلنسانعمل قاعدة بيانات لمقررات: حقوق  .6.4

 إرسال شيت إكسل للكونترول للبدء في عمليات الرصد في هذه القرارات. .6.9

 القياس والتقويم، تسليم محاضر  الخاصة بهم لوكالة شؤون التعليم والطالب. -MIS- ITبشكل عام يجب على الوحدات:  .6.3

 قترح تكنولوجيا المعلومات:م .6.3

عمل برنامج يقوم من خالله الطالب أو الخريج بالدخول عليه عن طريق الموقع الرسمي للكلية بالرقم القومي فتظهر للطالب بياناته  -

 الساسية المسجلة لدى الكلية. 

سداد  -لتحويل من انتساب الى انتظام ا -التقدم الى شعب القسام-يقوم الطالب باختيار الخدمة التي يحتاجها سواء)بيان حالة  -

 استعالم عن النتيجة(، وغيرها. –شهادة مؤقتة  –إفادة نجاح  –إخالء طرف  –تحويل الى الوحدة العالجية  -عمل عذر  –مصروفات 

ا سيقوم بناءعلى الخدمة التي يحتاجها الطالب سيقوم البرنامج بطلب بعض البيانات يقوم الطالب بإدخالهاعلى البرنامج بعده -

 الطالب بطباعة استمارة التسجيل وبها ميعاد استالم الخدمة التي طلبها.

يقوم املختصون بالرد على كل طلب للطالب وإنهاء كافة إجراءات الطلب من توقيعات وأختام وغيرها، وتسليمها إلى مكتب خدمات  -

 الطالب.

ي طلبها وذلك بعد سداد الرسوم المقررة على كل خدمة طلبها يقوم الطالب بالتوجه إلى مكتب خدمات الطالب بإيصال الخدمة الت -

 الطالب والرسوم الدراسية المقررة على الطالب.

يتم تزويد مكتب خدمات الطالب بماكينة دفع المصروفات الدراسية والرسوم المقررة عن كل خدمة، وقاعدة بيانات الكلية وأجهزة  -

 كمبيوتر وانترنت وطابعة.

 بالكلية ووحدة ادارة المشروعات بالجامعة.  itبين وحدة  يتم تنفيذ البرنامج -
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افقت اللجنة   القرار: و
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افق مجلس الكلية .  و

 

 المدير التنفيذي للوحدة بعرض ما يلي على اللجنة: -بالنسبة لوحدة القياس والتقويم: قامت السيدة الدكتورة/ رانيا نظمي .4

 الخطة التنفيذية: .4.1

 التقويم باآلتي: تفيد وحدة القياس و 

 . اقتراح وجود مركز لإلحصاء داخل وحدة القياس والتقويم على أن يكون هيكلها التنظيمى والتنفيذى أساتذة اإلحصاء  
ً
 أوال

  الميزان النسبي  
ً
 : ويهدف إعداد جدول المواصفات إلى ثانيا

 معرفة الوزن النسبي وعدد الدرجات املخصصة لكل مخرج .  .1

  لتدريس في تحليل املخرجات والتعليق عليها في تقرير المقرر مساعدة عضو هيئة ا

 :خطوات إعداد جدول مواصفات االختبار 

   . كتابة الموضوعات الدراسية1

  )من خالل المدة الزمنية المستغرقة في تدريس الموضوع(  . تحديد الهمية النسيبة لكل موضوع2

  ( . 100. تحديد الدرجة الكلية لالختبار )1

  اب الدرجات لكل موضوع.حس4

  . كتابة مخرجات التعلم في الخانة المناسبة5

 . حدد الهمية النسبية لكل مخرج ) حسب طبيعة املخرج ، رسالة ، أهداف القسم (.6

 . حساب الدرجات لكل مخرج.7

 عدد الدرجات املخصصة لكل مجال تعلم.  . حساب8

 . حساب النسبة املخصصة لكل مجال تعلم.9

  م جدول المواصفات حسب ما تريد، عدل إذا كان ذلك ضرورًيا .. قو  10

  نموذج جدول مواصف                    ات 

  التاريخ :                            الدرجة الكلية :                          رقم رمز واسم المقرر : 
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 المعرفة الموضوعات
المهارات 

 االدراكية

نية مهارات التواصل، وتق

المعلومات، والمهارات 

 العددية

مهارات التعامل مع 

اآلخرين و تحمل 

 المسؤولية،

المهارات 

 النفس حركية

 
   كتابة املخرجات 

  

  

من املجموع العام   --

 درجة  ( --  = ) 

  من الفرعي )   %--

 درجة  (  

  من الفرعي )   %--

 درجة  (  
 درجة  (    من الفرعي )   %--

  (    الفرعي ) من   %--

 درجة

من   %--

  (    الفرعي ) 

 درجة

    

  

من املجموع العام   --

 درجة  ( --  = ) 

  من الفرعي )   %--

 درجة  (  

  من الفرعي )   %--

 درجة  (  
 درجة  (    من الفرعي )   %--

  (    من الفرعي )   %--

 درجة

من   %--

  (    الفرعي ) 

 درجة

    
  

املجموع العام من   --

 درجة  ( --  = ) 

  من الفرعي )   %--

 درجة  (  

  من الفرعي )   %--

 درجة  (  
 درجة  (    من الفرعي )   %--

  (    من الفرعي )   %--

 درجة

من   %--

  (    الفرعي ) 

 درجة

    

  

من املجموع العام   --

 درجة  ( --  = ) 

من الفرعي =   %--

 ( درجة  --  ) 

من الفرعي   40%

 ( درجة  11  = ) 

(   11  من الفرعي = )   40%

 درجة

  (    من الفرعي )   %--

 درجة

من   %--

  (    الفرعي ) 

 درجة

  الدرجة الكلية

100 %    

  

 جدول مواصف                    ات

  1419/ 5/ 26التاريخ :              100    الدرجة الكلية :   قرأ    414  رقم رمز واسم المقرر : اعجاز القران الكريم
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 رؤية الكلية :

تتطل  الكلية إلى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية 

بأساتذتها  وتصد معتمدة تحتد مكاةة مرموقة بين ةظائرما

مستوى المةا سة محليأ و اقليميإا من خالد  وخري يها إلى

برامج دراسية متميزة  ى مرحلتى الليساةس والدراسات 

 .  تةمية المستدامة للم تم العليا تسهم  ى الرقى و ال

 المهارات االدراكية المعرفة الموضوعات

تعريف المعجزة، وشروطها، والمقدار المعجز من 

القرآن الكريم، التحدي واإلعجاز وعرض الجانب 

  التاريخي لعلم إعجاز القرآن الكريم

. أن يتعرف على مقصود 1

المعجزة وشروطها ومصطل  

  إعجاز القرآن

 يستنبط الرد علي المعتزلة من خالل كتبهم  ان

  درجات  (10)العام =   من املجموع % 10
 (4  )من الفرعي =   % 40

 درجات
 درجات  ( 6)  من الفرعي =  60%

اإلعجاز العلمي )تعريفه، ضوابطه، الفرق بين التفسير 

العلمي واإلعجاز العلمي، أمثلة تطبيقية ملختلف 

 .التخصصات العلمية(

. ان يتعرف علي ضوابط 2

  االعجاز العلمي للقران الكريم

. أن يحدد ضوابط اإلعجاز القرآني 1

المقبول ومخاطر االنفالت والتوسع في دعاوى 

 اإلعجاز العلمي في القرآن

 درجة  (10)من املجموع العام =   % 10
  (  15  ) من الفرعي =   % 50

 درجة
 ةدرج  (  15  ) من الفرعي =   % 50

  اإلعجاز الغيبي والتشريعي

ان يعرف االعجاز التشريعي 

  واهم جوانبه

  ان يعرف انواع االعجاز الغيبي

  في القران الكريم

ان بين بين االعجاز الغيبي واالعجاز التشريعي 

  من خالل التطبيقات علي آيات القران الكريم

 ( درجة 24  )من الفرعي =   % 60  درجة 16عي من الفر  %40   درجة  (  40  ) =   من املجموع العام  40%

 ،
ً
 وحديثا

ً
اإلعجاز البياني ) تعريفه، أنواعه، كتبه قديما

 أمثلة تطبيقية مع دراسة لحد كتب اإلعجاز البياني(

ان يتعرف علي اهم المؤلفات 

   في االعجاز البياني

آيات   ان يطبق جوانب االعجاز البياني في

  القران الكريم

 درجة  ( 20)ن املجموع العام = م  20%
( 8  )من الفرعي =  %  40 

 درجة
 درجة (  12  )   % 60من الفرعي = 

   (100مجموع = )  % 100
  (42  ) من املجموع =  % 42 

 درجة
 درجة  (  58) من املجموع =   % 58

 

 التقرير الخاص بالمشاكل والصعوبات والمقترحات: .4.0
 المشاكل والصعوبات:

ً
 أوال

 ( طابعة بالوحدة  وتم عمل صيانة من املختم ولكن  ما زال العطل موجود .2جود عطل فنى  بعدد )و  -1

 م 2021/2022عمل صيانة لجهزة السكانر الخاصة بسحب أوراق اإلجابة وذلك استعداد المتحانات الفصل الدرا  ي الثاني  -0
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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

ة ، و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و القدرات العلمية و البحثية ألساتذتها ال ودة التعليمية و البحثية ، و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التكةولو ي

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

ج ت  ، و بةززال اللخصززية المصززرية و تةميزة قززيم الةتمززال و المززواطةين مزن خززالد إ ززرالات تتسززم بالسزتقاللية و التعززاون و التقززويم الززذاتحززد ملزكال جالمسزاممة  زز،و

 والمستمر .
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تتطل  الكلية إلى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية 

بأساتذتها  وتصد معتمدة تحتد مكاةة مرموقة بين ةظائرما

مستوى المةا سة محليأ و اقليميإا من خالد  وخري يها إلى

برامج دراسية متميزة  ى مرحلتى الليساةس والدراسات 

 .  تةمية المستدامة للم تم العليا تسهم  ى الرقى و ال

 ثانيا المقترحات :
 ن الكنتروالت عند تسليم أوراق االجابة  وهو كاآلتي : تم عمل خطاب واحد يشمل جميع متطلبات الوحدة م 

 عند تسليم أوراق اإلجابة  لوحدة القياس والتقويم يتم اتباع اآلتي :
 تسلم ورقة السئلة مجاب عنها برفقة نموذج االجابة موقعين من استاذ المادة .  -1

 توزيع درجات السئلة على نموذج اإلجابة . -2

 لة لطالب االنتظام واالنتساب مع مراعاة درجة كل سؤال وذلك  للمواد التي بها شفوي .تساوى عدد السئ  -1

 ترتيب أوراق االجابة بأرقام الجلوس . -4

 وضع استمارات الغياب بترتيبها مع ورق االجابة الخاص بالمادة . -5

 لفات (.الترتيب للمادة كاآلتي عند تسليمها للوحدة ) االنتظام ثم االنتساب ثم التخ -6

 ثالثا اإلنجازات السابقة :

م بالكلية فيما يخم التصحيح اإللكتروني منذ ابتداء 2022أرفع لسيادتكم تقرير عن سير العمل بوحدة القياس والتقويم  عن شهر مارس 

 م  وهى كاآلتي: 2022/ 2021اختبارات الفصل الدرا  ي الول للعام الجامعي 
  االقسام والكنتروالت بكلية اآلدابتم سحب وتصحيح جميع المواد لجميع 

  تم مراجعة النتائج باالشتراك مع وحدة الIT 

  التواصل المستمر مع  رؤساء الكنتروالت ووحدة الIT  . وذلك لسرعة االنتهاء من النتائج بدقة عالية وسرعة كبيرة 

 ق االجابة مخاطبة  رؤساء الكنتروالت لتطبيق متطلبات وحدة القياس والتقويم عند تسليم اورا 

 . سرعة تصحيح وتعديل اية مالحظات من الكنتروالت فيما يخم النتائج 

  عمل نسخpdf   .للنتائج وتسليمها للكنتروالت 

 وثانًيا من المقترحات والمالحظات الواردة لتسليم 
ً
افقت على ما ورد في أوال القرار: أحيطت اللجنة علًما باإلنجازات وخطط التطوير وو

 أوراق اإلجابة.

 القرار :    

.  
ً
 أحيط مجلس الكلية علما

ا: مقترحات وكيل الكلية لشؤون التعليم والطالب:
ً
 ثالث

 وكيل الكلية لشؤون التعليم والطالب وهي على النحو التالي: –الموضوع: مقترحات السيد الستاذ الدكتور/ إبراهيم محمد مرجونة  .5

افيا؛ لتولية هذا الملف، على أن  –دكتورة/ هبه عزاز تفعيل صندوق الشكاوى والمقترحات: تكليف السيدة ال .9.1 المدرس بقسم الجغر

، على أن  تقوم سيادتها بتقديم تقرير شهري، تتم دعوتها MISتقوم سيادتها بتشكيل فريق معاون لها، وذلك بالتنسيق مع وحدة 

 بشكل ثابت بلجنة شؤون التعليم والطالب.
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، وممثل عن ITممثل من كونترول الفرقة الرابعة بكل قسم علمي، وممثل عن وحدة  تشكيل لجنة لمراجعة التراكمي: تتكون من .9.0

 وحدة القياس والتقويم(، هذا إضافة إلى اللجنة المشكلة من شؤون الطالب.

وحدة القياس والتقويم(: وقد تم رفعهم للسيد  -MISوحدة  -شؤون الخريجين -رعاية الشباب -خطط التطوير: ) شؤون الطالب .9.6

 وكيل الكلية لشؤون التعليم والطالب. -ذ الدكتور/ إبراهيم مرجونةالستا

الستاذ المساعد بقسم التاريخ، والمدير التنفيذي  –خطة وحدة اإلبداع واالبتكار: وقد تقدمت السيدة الدكتورة/ تيسير شادي  .9.4

 للوحدة بتقديم الخطة الخاصة بالوحدة.

يله من السادة الساتذة ذوي الخبرة بالكلية، عل أن يكون التشكيل على النحو مجلس استشاري لشؤون التعليم والطالب: يتم تشك .9.9

 التالي:

افيا أ.د/ عالء الدين حسين عزت شلبي  الستاذ المتفرغ بقسم الجغر

 الستاذ بقسم التاريخ أ.د/ عبد المنعم محمد مجاهد

 المدير التنفيذي لوحدة ضمان الجودة أ.د/ محمد محمود أبوعلي

 الستاذ المساعد المتفرغ بقسم االجتماع حمدي على أحمدأ.م.د/ 

افيا د/ إبراهيم مصطفى شعبان  المدرس بقسم الجغر

 MISممثل عن وحدة 

 ممثل عن وحدة القياس والتقويم

 

 ممثل عن -MISمسؤول عن وحدة  -تشكيل لجنة لمراجعة التصحيح اإلليكتروني مكونة من: ) مسؤول عن وحدة القياس والتقويم .9.3

 كل كونترول(، وذلك قبل مراجعتها من قبل الكونترول.

تراجع النتيجة من قبل الكونترول ويكون هناك توقيع للكونترول ورئيس القسم يفيد بأن المراجعة قد تمت، فيضاف على الشيت  .9.3

 أسماء أعضاء الكونترول وكذلك صيغة إلقرار بمراجعة النتيجة.

 

ويم يتم فصل التسليم والتسلم عن وحدة التصحيح اإلليكتروني بحاجز مع عمل باب تنظيًما للعمل داخل وحدة القياس والتق .9.8

 حديدي على غرار الكونترول المركزي.

 يتم تقسيم الكونترول المركزي إلى عدة وحدات لكل قسم وحدة مستقلة به. .9.5

افيا، مع تكليف  -تفعيل وحدة متابعة الخريجين: على أن يتولى مهامها السيد الدكتور/ محمد عبده بدر الدين .9.11 المدرس بقسم الجغر

 سيادته بتقديم مقترح بآليات العمل داخل الوحدة، ولسيادته أن يختار فريق عمله.
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حديقة المعرفة لتعزيز الهوية واالنتماء وعرض نماذج من مشاريع الطالب العلمية والفنية والمعمارية باالشتراك مع رعاية الشباب  .9.11

 وأسرة طالب من أجل مصر.

م ولمدة عام، على أن تكون 2022رياض ي( ويبدأ في أكتوبر  –فني  -ثقافي -سيا  ي –الوعي الثقافي وبناء اإلنسان ) ديني مشروع  .9.10

كابتن/ جمال عبد  -كابتن/ حازم إمام -مصطفى حسني -د. حسام البدراوي  -الشخصيات المقترحة لالستضافة ) د. أسامة الزهري 

الفنان/ طارق الدسوقي( بجانب بعض الشخصيات من الكلية والجامعة، ويكون المشروع  -الفنانة/ سميرة عبد العزيز -الحميد

 بإعداد وإشراف وكالة الكلية لشؤون التعليم والطالب ورعاية الشباب وأسرة من أجل مصر.

افقت اللجنة على المقترحات الواردة.  القرار: و

 القرار :    

افق مجلس الكلية .  و

 

 علقة باالمتحانات الشفهية:رابًعا: الموضوعات المت

افق 2021/2022. الموضوع: عقد االمتحانات الشفهية للفصل الدرا  ي الثاني للعام الجامعي 9 م، ولمدة 16/4/2022م يوم السبت المو

 أسبوعين ودون تعطيل املحاضرات، على أن يتم تسليم كشوف درجات االمتحانات الشفهية للطالب مع النتيجة النهائية.

افقت اللجنة.القرار:   و

 القرار :    

افق مجلس الكلية .  و

 

م: وصلت تشكيالت أقسام: اللغة 2021/2022.الموضوع: تشكيل لجان االمتحانات الشفهية للفصل الدرا  ي الثاني للعام الجامعي 10

افيا، والتاريخ، واللغات الشرقية، واالجتماع، واآلثار والدراسا  ت اليونانية والرومانية  واآلثار.اإلنجليزية، واللغة العربية، والجغر

 الفلسفة( سرعة رفع تشكيالتها قبل بدء عقد االمتحانات. –القرار: أحيطت اللجنة علًما، وتهيب بباقي القسام ) السياسة 

 القرار :    

 أحيط مجلس الكلية  .

افيا بشأن مقترح جدول االمتحانات الشفهية للفصل الدرا11 م، لمدة 2021/2022  ي الثاني للعام الجامعي . الموضوع: كتاب قسم الجغر

 أسبوعين يومي الحد والثالثاء.

 القرار: يرد الخطاب للقسم؛ لاللتزام بتعليمات إدارة الكلية في هذا الشأن، وباللجان الثالثية وضوابط وقواعد االمتحانات الشفهية.

 القرار :    

.
ً
 أحيط مجلس الكلية علما
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، و تلبية احتيا زات الم تمز   و طالبها ، و استخدام وسائد تعليمية حديثة ،و متابعة الخري ين، و إتاحة الفرصة لها لمتابعة ال ديد من العلوم و المعارف و الخبرات

ج ت  ، و بةززال اللخصززية المصززرية و تةميزة قززيم الةتمززال و المززواطةين مزن خززالد إ ززرالات تتسززم بالسزتقاللية و التعززاون و التقززويم الززذاتحززد ملزكال جالمسزاممة  زز،و

 والمستمر .
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 .  تةمية المستدامة للم تم العليا تسهم  ى الرقى و ال

 

لى توفير المادة العلمية الخاصة باالمتحانات الشفهية وتسليمها للطالب قبل موعد انعقاد االمتحانات بوقت . الموضوع: االطمئنان ع12

 كاف: وصلت أقسام: التاريخ، والفلسفة.

 القرار: أحيطت اللجنة علًما، وعلى جميع القسام اتباع نفس المنهج في تسليم المادة العلمية الخاصة بإمتحان الشفوي.

  القرار :   

 
ً
 أحيط مجلس الكلية علما

 

 خامًسا: الموضوعات المتعلقة باالمتحانات التحريرية:

افق 2021/2022الموضوع: عقد االمتحانات التحريرية للفصل الدرا  ي الثاني للعام الجامعي  .1 م، على أن 21/5/2022م يوم السبت المو

افق   م.12/5/2022تكون يومين في السبوع، وتنتهي الدراسة يوم الخميس المو

افقت اللجنة على الموعد املحدد، وبمراجعة شؤون الطالب سيكون فرش القاعة ما بين  طالب، وسيكون امتحان  70إلى  60القرار: و

افقت اللجنة على ما سبق.  مادتي قضايا مجتمعية وحقوق اإلنسان بعد اإلنتهاء من المقررات الساسية، وو

 القرار :    

افق مجلس الكلية .  و

افق  الموضوع: .2  ، على أن يكون جدول الطباعة على النحو التالي: 9/5/2022تحديد أيام طباعة االمتحانات بداية من يوم االثنين المو

 القسم التاريخ

 االجتماع اللغة اإلنجليزية 9/5/2022االثنين 

 الفلسفة التاريخ 10/5/2022الثالثاء 

 اآلثار اللغة العربية 11/5/2022الربعاء 

افيا 12/5/2022الخميس   السياسة الجغر

 اللغات الشرقية اللغة العربية 14/5/2022السبت 

 الفلسفة اآلثار والدراسات اليونانية والرومانية 15/5/2022الحد 

 االجتماع اللغة اإلنجليزية 16/5/2022االثنين 

 السياسة التاريخ 17/5/2022الثالثاء 

 اآلثار يونانية والرومانيةاآلثار والدراسات ال 18/5/2022الربعاء 

افيا 19/5/2022الخميس   اللغات الشرقية الجغر



    

                                                                                                                                              
       Damanhur universityجامعة 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

ة ، و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و القدرات العلمية و البحثية ألساتذتها ال ودة التعليمية و البحثية ، و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التكةولو ي

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

ج ت  ، و بةززال اللخصززية المصززرية و تةميزة قززيم الةتمززال و المززواطةين مزن خززالد إ ززرالات تتسززم بالسزتقاللية و التعززاون و التقززويم الززذاتحززد ملزكال جالمسزاممة  زز،و

 والمستمر .

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

     1496633540ت + فاكس     -1496633541ت:           ~ 18 ~                          البحيرة  –دمنهور  –األبعادية –مجمع الكليات                    

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

 

 رؤية الكلية :

تتطل  الكلية إلى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية 

بأساتذتها  وتصد معتمدة تحتد مكاةة مرموقة بين ةظائرما

مستوى المةا سة محليأ و اقليميإا من خالد  وخري يها إلى

برامج دراسية متميزة  ى مرحلتى الليساةس والدراسات 

 .  تةمية المستدامة للم تم العليا تسهم  ى الرقى و ال

افقت اللجنة.  القرار: و

 القرار :    

افق مجلس الكلية .  و

 

الموضوع: التأكيد على أن تشكيل الكونترول المركزي هو تشكيل الفصل الدرا  ي الول ذاته، برئاسة السيد الستاذ الدكتور/ محمد  .1

 وفريق العمل الُمعاون له، كما كان في الفصل الدرا  ي الول. محمود أبوعلي،

 القرار: أحيطت اللجنة علًما.

 القرار :    

.  
ً
 أحيط مجلس الكلية علما

 

م بشأن التأكيد على أن تشكيل الكونترول للفصل 2/4/2022الموضوع: كتاب مجلس قسم اللغة العربية بجلسته المنعقدة بتاريخ  .4

 م هو تشكيل الفصل الدرا  ي الول ذاته.2021/2022ام الجامعي الدرا  ي الثاني للع

 القرار: أحيطت اللجنة علًما.

 القرار :    

.  
ً
 أحيط مجلس الكلية علما

 

افيا بجلسته المنعقدة بتاريخ  .5 م بشأن التأكيد على أن تشكيل الكونترول للفصل 1/4/2022الموضوع: كتاب مجلس قسم الجغر

 م هو تشكيل الفصل الدرا  ي الول ذاته.2021/2022جامعي الدرا  ي الثاني للعام ال

 القرار: أحيطت اللجنة علًما.

 القرار :    

.  
ً
 أحيط مجلس الكلية علما

التأكيد على أن تشكيل الكونترول للفصل الدرا  ي م بشأن 1/4/2022الموضوع: كتاب مجلس قسم التاريخ بجلسته المنعقدة بتاريخ  .6

م هو تشكيل الفصل الدرا  ي الول ذاته، مع تعديل كونترول الفرقة الثالثة؛ وذلك لتولي السيدة 2021/2022الثاني للعام الجامعي 

الستاذة الدكتورة/ فايزة ملوك رئاسة قسم التاريخ، وضم السيد الدكتور/ أحمد شعير ضمن أعضاء الكونترول للفصل الدرا  ي الثاني 

 م.2021/2022للعام الجامعي 

 لجنة علًما.القرار: أحيطت ال

 القرار :    

.  
ً
 أحيط مجلس الكلية علما
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التأكيد على أن تشكيل م بشأن 5/4/2022الموضوع: كتاب مجلس قسم اآلثار والدراسات اليونانية والرومانية بجلسته المنعقدة بتاريخ  .7

 ذاته. م هو تشكيل الفصل الدرا  ي الول 2021/2022الكونترول للفصل الدرا  ي الثاني للعام الجامعي 

 القرار: أحيطت اللجنة علًما.

 القرار :    

.  
ً
 أحيط مجلس الكلية علما

 

التأكيد على أن تشكيل الكونترول للفصل الدرا  ي م بشأن 7/4/2022الموضوع: كتاب مجلس قسم الفلسفة بجلسته المنعقدة بتاريخ  .8

مع مطالبة إدارة الكلية بتوفير أعضاء للفرقة الثانية والثالثة م هو تشكيل الفصل الدرا  ي الول ذاته، 2021/2022الثاني للعام الجامعي 

 والرابعة؛ نظًرا لعدم كفاية عدد العضاء الموجودين.

القرار: التأكيد على أن كونترول الفصل الدرا  ي الثاني هو تشكيل الفصل الدرا  ي الول ذاته، مع التأكيد على أن توفير المنتدبين شأن 

إدارة الكلية، وإذا توفر منتدبين من قبل القسم أو إدارة الكلية سيتم تعزيز  الكونتروالت، وعلى الكونتروالت أن داخلي يخم القسم وليس 

 تعمل كما عملت بالفصل الدرا  ي الول.

 القرار :    

.  
ً
 أحيط مجلس الكلية علما

 

كيد على أن تشكيل الكونترول للفصل الدرا  ي التأم بشأن 4/4/2022الموضوع: كتاب مجلس قسم االجتماع بجلسته المنعقدة بتاريخ  .9

م هو تشكيل الفصل الدرا  ي الول ذاته، مع مالحظة انتداب عضو من الخارج على القل؛ لدعم 2021/2022الثاني للعام الجامعي 

 من السيدة الدكتورة/ نها غالي؛ لتولي سيادتها مهام منصب قائم بعمل رئيس قسم
ً
 االجتماع. كونترول الفرقة الثالثة بدال

القرار: التأكيد على أن كونترول الفصل الدرا  ي الثاني هو تشكيل الفصل الدرا  ي الول ذاته، مع التأكيد على أن توفير المنتدبين شأن 

 داخلي يخم القسم وليس إدارة الكلية، فعليهم توفير المنتدب وسيتم إضافته.

 القرار :    

.  
ً
 أحيط مجلس الكلية علما

 

م: وصلت أقسام: اللغة اإلنجليزية، اللغة العربية، 2021/2022رتيب مواد االمتحانات للفصل الدرا  ي الثاني للعام الجامعي الموضوع: ت .10

 والتاريخ، واآلثار والدراسات اليونانية والرومانية ) مع تأكيد القسم بعدم وجود طالب ملتحقين بشعبة الدراسات الوروبية القديمة(.

على أن تبدأ االمتحانات بالمواد التي  ITالمدير التنفيذي لوحدة  –ة علًما، مع اقتراح السيد الدكتور/ أحمد عطيه القرار: أحيطت اللجن
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 سيتم عقدها مقالًيا قدر المستطاع.

 القرار :    

.  
ً
 أحيط مجلس الكلية علما

 

م: وصلت تشكيالت 2021/2022لجامعي الموضوع: تشكيل لجان وضع وتصحيح أسئلة االمتحانات للفصل الدرا  ي الثاني للعام ا .11

افيا، واآلثار والدراسات اليونانية والرومانية، واللغات الشرقية، واالج  تماعأقسام: اللغة اإلنجليزية، والتاريخ، واللغة العربية، والجغر

 رفع تشكيالتها قبل الفلسفة( سرعة  –السياسة  -القرار: أحيطت اللجنة علًما، وتهيب بباقي القسام ) اآلثار  العام     

 بدء طباعة السئلة.        

 القرار :    

.  
ً
 أحيط مجلس الكلية علما

 

 الموضوع: بشأن المقررات التي بها امتحان إليكتروني، ومقررات المقالي، والتي تجمع بين االثنين: .12

افيا بجلسته المنعقدة بتاريخ  .04.1 ليكترونية للفصل الدرا  ي الثاني م بشأن تحديد المقررات اإل1/4/2022كتاب مجلس قسم الجغر

 م.2021/2022للعام الجامعي 

 

افقة على الطلب المقدم من السيد الدكتور/ حسام 8/1/2022كتاب مجلس قسم الفلسفة بجلسته المنعقدة بتاريخ  .04.0 م بشأن المو

 المدرس بالقسم، عن إجراء اختبارات المقررات التالية ) امتحانات مقالية( والمواد هي: -رحومة

 

 الفرقة اسم الُمقرر 

 الولى المنطق الصوري

 الثانية المنطق الحديث 

 الرابعة المنطق ونظرية المعلومات

 

افقة على ما يلي:2/4/2022كتاب مجلس قسم اللغة العربية بجلسته المنعقدة بتاريخ  .04.6  م بشأن المو

 الفرقة الثانية: مقالي. -أن يكون امتحان مادة: نحو وصرف -

 الفرقة الرابعة: إليكتروني + مقالي. -مادة: البالغة العربية ) علم البديع( أن يكون امتحان -

 الفرقة الثانية: مقالي  -أن يكون امتحان مادة النقد العربي في القرن الرابع الهجري  -
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بأساتذتها  وتصد معتمدة تحتد مكاةة مرموقة بين ةظائرما

مستوى المةا سة محليأ و اقليميإا من خالد  وخري يها إلى

برامج دراسية متميزة  ى مرحلتى الليساةس والدراسات 

 .  تةمية المستدامة للم تم العليا تسهم  ى الرقى و ال

 على أن تكون بقية االمتحانات إليكترونية. -

 

مقالي واحد بها فقط ضمن أسئلتها اإلليكترونية مصحوبة بشأن بيان بأسماء المقررات التي سيتم وضع سؤال كتاب قسم التاريخ  .04.4

 بمبررات مقدمة من القائمين على تدريسها.

بيان بالمقررات اإلليكترونية، م بشأن 5/4/2022كتاب مجلس قسم اآلثار والدراسات اليونانية والرومانية بجلسته المنعقدة بتاريخ  .04.9

 مقالًيا.
ً
 والمقررات التي ستتضمن سؤاال

 بيان المواد المقالية واإلليكترونية.م بشأن 4/4/2022قسم اللغات الشرقية وآدابها بجلسته المنعقدة بتاريخ  كتاب مجلس .04.3

 مقالًيا.م بشأن 4/4/2022كتاب مجلس قسم االجتماع  بجلسته المنعقدة بتاريخ  .04.3
ً
 بيان المواد اإلليكترونية والتي ستتضمن سؤاال

 -الطلب المقدم من السيدة الدكتورة/ منى عثمانم بشأن 4/4/2022بتاريخ كتاب مجلس قسم الفلسفة بجلسته المنعقدة  .04.8

ا مقالًيا لمقررات سيادتها، وأحيل الخطاب للجنة، ومجلس القسم العلمي املختم 
ً
المدرس بالقسم، والتي تطلب فيه عقد امتحان

افقة.  هو المنوط به للمو

 -الطلب المقدم من السيدة الدكتورة/ ابتسام الخماري م بشأن 4/4/2022كتاب مجلس قسم الفلسفة بجلسته المنعقدة بتاريخ   .04.5

ا مقالًيا لمقررات سيادتها، وأحيل الخطاب للجنة، ومجلس القسم العلمي املختم 
ً
المدرس بالقسم، والتي تطلب فيه عقد امتحان

افقة.  هو المنوط به للمو

افقت اللجنة على اآلتي:  القرار: و

من إجمالي المقررات وتماشًيا مع  %10قررات شريطة أن ال يتجاوز النسب في كل قسم عن عقد امتحانات مقالية في بعض الم (1)

 سياسة واتجاه الدولة واملجلس العلى للجامعات نحو الرقمنة وعقد االمتحانات بشكل إليكتروني.

 دفة من ذلك.على كل قسم تقديم المبررات التي استدعت عقد االمتحان المقالي والهدف من ذلك والمهارات المسته (0)

، ومدير وحدة القياس والتقويم MISبالنسبة لالمتحانات اإلليكترونية والتي بها سؤال مقالي بعد النقاش المستفيض مع مسؤول  (6)

والتغذية الراجعة، وإظهارهم صعوبة عمل شيت إكسل لرصد درجة السؤال المقالي ورفعها للوحدات، وضم الدرجة مكتملة 

 ن:للطالب فعليه هناك اقتراحا

الول: بعد تصحيح أستاذ المادة السؤال المقالي يحضر بنفسه إلى مقر كونترول الفرقة، ويرصد درجة السؤال المقالي ويظللها 

 بمعرفة وحضور الكونترول.

 ات السابقة.، وااللتزام بالمبرر%10الثاني: أن تكون االمتحانات إما إليكترونية كاملة أو مقالية كاملة، مع الحفاظ على نسبة ال       

تشكل لجنة لتطوير االمتحانات ومطابقتها للقياسات والمواصفات العالمية والمستوفية لنظمة الجودة من الخبراء وعضوية  (4)

 المشاريع في الجامعة.

يس ي في حالة وضع سؤال مقالي مع االمتحان اإلليكتروني يجب أن يحدد أستاذ المقرر الغرض والمهارة المستهدفة منه، والهدف الرئ (9)
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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

ة ، و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و القدرات العلمية و البحثية ألساتذتها ال ودة التعليمية و البحثية ، و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التكةولو ي

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

ج ت  ، و بةززال اللخصززية المصززرية و تةميزة قززيم الةتمززال و المززواطةين مزن خززالد إ ززرالات تتسززم بالسزتقاللية و التعززاون و التقززويم الززذاتحززد ملزكال جالمسزاممة  زز،و

 والمستمر .
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 رؤية الكلية :

تتطل  الكلية إلى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية 

بأساتذتها  وتصد معتمدة تحتد مكاةة مرموقة بين ةظائرما

مستوى المةا سة محليأ و اقليميإا من خالد  وخري يها إلى

برامج دراسية متميزة  ى مرحلتى الليساةس والدراسات 

 .  تةمية المستدامة للم تم العليا تسهم  ى الرقى و ال

 من وضعه، وأاليكون السؤال المقالي أسئلة عن أبحاث إال  فقط في المقررات المتخصصة فقط.

 القرار :    

.  
ً
 أحيط مجلس الكلية علما

 

 الموضوع: التأكيد على عقد امتحانات مستقلة خاصة بطالب الدمج، والطالب ذوي االحتياجات الخاصة، والطالب نزالء السجون. .09

 القرار: أحيطت اللجنة علًما، وعلى جميع القسام العلمي االلتزام بذلك.

 القرار :    

  
ً
 أحيط مجلس الكلية علما

 

 خامًسا: تقارير المتابعة:

 م بشأن التقرير الشهري.1/4/2022الموضوع: كتاب مجلس قسم التاريخ بجلسته المنعقدة بتاريخ  .03

 لقسام االلتزام بذلك بالنموذج المرفق على جروب اللجنة.القرار: أحيطت اللجنة علًما، وعلى جميع ا

 القرار :    

  
ً
 أحيط مجلس الكلية علما

 

افيا بشأن التزام السادة أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم خالل شهر مارس. .03  الموضوع: كتاب قسم الجغر

وكيل الكلية لشؤون التعليم والطالب، على االلتزام  -نةالقرار: أحيطت اللجنة علًما، مع تأكيد السيد الستاذ الدكتور/ إبراهيم مرجو 

 بنموذج التقرير الشهري المرفوع على جروب وكالة الكلية لشؤون الطالب.

 القرار :    

  
ً
 أحيط مجلس الكلية علما

 

 سادًسا: تقارير الدعم الطالبي:

تقرير الدعم الطالبي واإلرشاد الكاديمي للفرق م بشأن 1/4/2022الموضوع: كتاب مجلس قسم التاريخ بجلسته المنعقدة بتاريخ  .08

 الربعة.

 القرار: أحيطت اللجنة علًما، وعلى جميع القسام االلتزام بنماذج الجودة في هذا الشأن.

 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

ة ، و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و القدرات العلمية و البحثية ألساتذتها ال ودة التعليمية و البحثية ، و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التكةولو ي

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

ج ت  ، و بةززال اللخصززية المصززرية و تةميزة قززيم الةتمززال و المززواطةين مزن خززالد إ ززرالات تتسززم بالسزتقاللية و التعززاون و التقززويم الززذاتحززد ملزكال جالمسزاممة  زز،و

 والمستمر .
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 رؤية الكلية :

تتطل  الكلية إلى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية 

بأساتذتها  وتصد معتمدة تحتد مكاةة مرموقة بين ةظائرما

مستوى المةا سة محليأ و اقليميإا من خالد  وخري يها إلى

برامج دراسية متميزة  ى مرحلتى الليساةس والدراسات 

 .  تةمية المستدامة للم تم العليا تسهم  ى الرقى و ال

 

 سادًسا: المنصة اإلليكترونية:

افقة على إرجاء عمل المنصة اإلليكترونية، مع 2/4/2022كتاب مجلس قسم اللغة العربية بجلسته المنعقدة بتاريخ  .05.1 م بشأن المو

 االلتزام بقرارت مجلس الوزراء بتسليم الكتاب اإلليكتروني للطالب، على أن يتم تسليمه من خالل وسائل إليكترونية خاصة بالكلية.

افقة املجلس 1/4/2022كتاب مجلس قسم التاريخ بجلسته المنعقدة بتاريخ  .05.0 على إرجاء عمل منصة إليكترونية، مع م بشأن مو

 االلتزام بقرارات مجلس الوزراء بتسليم الكتاب اإلليكتروني للطالب على أن يتم تسليمه من خالل وسائل إليكترونية خاصة بالكلية.

تعليم والطالب م بشأن التأكيد على  االلتزام بقرارات لجنة شؤون ال7/4/2022كتاب مجلس قسم الفلسفة بجلسته المنعقدة بتاريخ  .05.6

 بالكلية والقرارت المنظمة من الجامعة.

افقة على إرجاء عمل 5/4/2022كتاب مجلس قسم اآلثار والدراسات اليونانية والرومانية بجلسته المنعقدة بتاريخ  .05.4 م بشأن المو

م تسليمه من خالل وسائل منصة إليكترونية مع االلتزام بقرارات مجلس الوزراء بتسليم الكتاب اإلليكتروني للطالب، على أن يت

 إليكترونية خاصة بالكلية.

القرار:أحيط املجلس علًما بقرارات القسام العلمية في هذا الشأن والجميع ملتزم بالقرارت الواردة في هذا الشان من املجلس العلى 

 للجامعات والجامعة ومجالس الكلية، والمر مرفوع ملجلس الكلية التخاذ ما يراه مناسًبا.

 قرار :    ال

  
ً
 أحيط مجلس الكلية علما

 

 

 سابًعا: خطابات واردة من القسام العلمية:

افيا بجلسته المنعقدة بتاريخ  .61 م بشأن تقرير المشروع الميداني المقدم من السيدة 1/4/2022الموضوع: كتاب مجلس قسم الجغر

 2/1بة عامة بشأن رحلة مر  ى مطروح خالل الفترة من شع –رئيس المشروع الميداني للفرقة الرابعة  -الدكتورة/ شهيناز الجمال

 م.5/1/2022وحتى 

 القرار: أحيطت اللجنة علًما.

 القرار :    

  
ً
 أحيط مجلس الكلية علما

ا: ما يستجد من أعمال:
ً
 ثامن

 الموضوع: اإلحاطة علًما بتشكيل وحدة اإلبداع واالبتكار ورعاية المواهب بالكلية.  .61

 علًما.القرار: أحيطت اللجنة 
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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

ة ، و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و القدرات العلمية و البحثية ألساتذتها ال ودة التعليمية و البحثية ، و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التكةولو ي

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

ج ت  ، و بةززال اللخصززية المصززرية و تةميزة قززيم الةتمززال و المززواطةين مزن خززالد إ ززرالات تتسززم بالسزتقاللية و التعززاون و التقززويم الززذاتحززد ملزكال جالمسزاممة  زز،و

 والمستمر .
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 رؤية الكلية :

تتطل  الكلية إلى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية 

بأساتذتها  وتصد معتمدة تحتد مكاةة مرموقة بين ةظائرما

مستوى المةا سة محليأ و اقليميإا من خالد  وخري يها إلى

برامج دراسية متميزة  ى مرحلتى الليساةس والدراسات 

 .  تةمية المستدامة للم تم العليا تسهم  ى الرقى و ال

 القرار :    

  
ً
 أحيط مجلس الكلية علما

 . تدريس مادة حقوق االنسان : 12

 القرار :    

افق مجلس الكلية على انتداب السيد الستاذ الدكتور/ اشرف عبدالله  الستاذ بكلية التجارة بتدريس مادةحقوق االنسان مع االلتزام  و
 العالى . بمقرر المادة الموجودة على موقع وزارة التعليم

 

بشأن آليات تطوير الكتاب الجامعة من صورته  2022( لسنة 6بشأن تعديل قرار رقم ) 2022( لسنة 8رار مجلس الجامعة رقم ).ق 11

 الورقية الى الصورة االلكترونية بجميع كليات ومعاهد الجامعة .

 القرار :    

  بالقرار
ً
 أحيط مجلس الكلية علما

افي    ا انتظ   ام مس   تجد ع    ن الع   ام الج    امعى   ايق   اف الطال    ب /الموض   وع :.  14 ح   ازم ش   عيان كام    ل محم   ود الش   ربينى  بالفرق    ة الول   ى قس   م الجغر

 لظه  ور نتيج  ة التنس  يق الخاص  ه ب  ه وقبول  ه بالكلي  ة بت  اريخ  2021/2022
ً
امتحان  ات الفص  ل الدرا    ى الول  للع   ام بع  د ابت  داء  14/1/2022نظ  را

 . 29/12/2021والتى بدأت في  2021/2022الجامعى 

 القرار :    

افق مجلس الكلية .  و

 

 اعذار طالب الكلية على النحو التالى :.  15

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

الفرقة الثالثة قسم   أسماء شعبان السيد عوض  .1

 اللغة العربية انتظام 

مادة اللغة الشرقية بالفصل الدرا  ى  عذر مرض ى

 2021/2022ول للعام الجامعى ال 

وافق مجلس 

 الكلية

بسمه أحمد اسماعيل   .2

  خميس

الفرقة الثالثة قسم 

 االجتماع انتظام

وافق مجلس  2021/2022العام الجامعى  عذر اجتماعى

 الكلية

أحمد محمد عبدالعظيم   .1

 عبداملجيد

الفرقة الولى قسم 

افيا انتظام   الجغر

وافق مجلس  2021/2022العام الجامعى  عذر اجتماعى

 الكلية

عبدالعزيز ابراهيم فوزى   .4

 عبدالسالم

الفرقة الولى قسم 

 االجتماع انتظام

وافق مجلس  2021/2022العام الجامعى  عذر اجتماعى

 الكلية
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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

ة ، و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و القدرات العلمية و البحثية ألساتذتها ال ودة التعليمية و البحثية ، و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التكةولو ي

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

ج ت  ، و بةززال اللخصززية المصززرية و تةميزة قززيم الةتمززال و المززواطةين مزن خززالد إ ززرالات تتسززم بالسزتقاللية و التعززاون و التقززويم الززذاتحززد ملزكال جالمسزاممة  زز،و

 والمستمر .
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 رؤية الكلية :

تتطل  الكلية إلى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية 

بأساتذتها  وتصد معتمدة تحتد مكاةة مرموقة بين ةظائرما

مستوى المةا سة محليأ و اقليميإا من خالد  وخري يها إلى

برامج دراسية متميزة  ى مرحلتى الليساةس والدراسات 

 .  تةمية المستدامة للم تم العليا تسهم  ى الرقى و ال

الفرقة الولى قسم اللغة  اياد عطية عطية الديب  .5

االنجليزية انتساب 

 موجه

مجلس وافق  2021/2022العام الجامعى  عذر اجتماعى

 الكلية

الفرقة الولى قسم  رانيا فؤاد هليل فؤاد محمد  .6

 االجتماع انتساب موجه

وافق مجلس  2021/2022العام الجامعى  عذر اجتماعى

 الكلية

 

 

 

 

:   موضوعات الدراسات العليا:
ً
 سادسا

 

: التصديق على الجلسة السابقة.
ً
 أوال

 ثانيا : موضوعات قسم التاريخ:

افقه على منح الطالبة / هبة محمد 1/4/2022قسم التاريخ بجلسته المنعقدة بتاريخ  الموضوع: كتاب مجلس -1 م بشأن المو

نادر مصطفى الجندى درجة الماجستير فى التاريخ االسالمى من قسم التاريخ بنظام الساعات المعتمدة ورسالتها تحمل عنوان " 

م("وقد اجتازت المناقشة العالنية واستوفت جميع الشروط 847-750ه /112-112االعالم السيا  ى فى العصر العبا  ى االول )

 والتصويبات وفقا لتقرير لجنة االشراف وقد حصلت على توصية بالطبع والتداول بين الجامعات.

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

ة ، و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و القدرات العلمية و البحثية ألساتذتها ال ودة التعليمية و البحثية ، و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التكةولو ي

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

ج ت  ، و بةززال اللخصززية المصززرية و تةميزة قززيم الةتمززال و المززواطةين مزن خززالد إ ززرالات تتسززم بالسزتقاللية و التعززاون و التقززويم الززذاتحززد ملزكال جالمسزاممة  زز،و

 والمستمر .
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 رؤية الكلية :

تتطل  الكلية إلى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية 

بأساتذتها  وتصد معتمدة تحتد مكاةة مرموقة بين ةظائرما

مستوى المةا سة محليأ و اقليميإا من خالد  وخري يها إلى

برامج دراسية متميزة  ى مرحلتى الليساةس والدراسات 

 .  تةمية المستدامة للم تم العليا تسهم  ى الرقى و ال

 

افقه على منح الطالبة/ شيماء يعقوب  م1/4/2022الموضوع: كتاب مجلس قسم التاريخ بجلسته المنعقدة بتاريخ  -2 بشأن المو

رجب السيد درجة الماجستير فى التاريخ االسالمى من قسم التاريخ بنظام الساعات المعتمدة ورسالته تحمل عنوان " الكرد فى 

لشروط م ( "وقد اجتازت المناقشة العالنية وأستوفت جميع ا1182-1250ه  /784-648مصر خالل عصر المماليك البحرية )

 والتصويبات وفقا لتقرير لجنة اإلشراف وقد حصلت على توصية بالطبع والتداول بين الجامعات .

افقت اللجنة       القرار  : و

 القرار :    

افق مجلس الكلية.  و

 

افقه على منح الطالب / محمد جمال1/4/2022الموضوع: كتاب مجلس قسم التاريخ بجلسته المنعقدة بتاريخ  -1  م بشأن المو

محمد حسن ضبيع درجة الماجستير فى التاريخ االسالمى من قسم التاريخ بنظام الساعات المعتمدة ورسالته تحمل عنوان " 

م "وقد اجتاز المناقشة العالنية 1094-1018ه /487-429المواجهة الفكرية للمد الشيعى فى عصر سالطين السالجقة العظام 

 قرير لجنة اإلشراف وقد حصل على توصية بالطبع والتداول بين الجامعات .وأستوفى جميع الشروط والتصويبات وفقا لت

افقت اللجنة   القرار  : و

 القرار :    

افق مجلس الكلية.  و

 

افقه على تسجيل خطة بحث الستكمال 1/4/2022الموضوع: كتاب مجلس قسم التاريخ بجلسته المنعقدة بتاريخ  -4 م بشأن المو

اآلداب من قسم التاريخ  بنظام الساعات المعتمدة شعبة التاريخ القديم بعنوان" موانى دلتا النيل فى  متطلبات درجة الماجستير فى

 مصر القديمة " للطالب/ محمد حسنى ابو الحمد ، 

 تحت إشراف:  أ. د/ وفدى أبو النضر أستاذ بالقسم  ووكيل الكلية لشئون البيئة وخدمة املجتمع بكلية اآلداب جامعة دمنهور 

                       
ً
 د/ اشرف عبد الرؤوف راغب   مدير االثار الغارقة باالسكندرية سابقا

 م  27/1/2022علًما بأن تاريخ السيمنار 

افقت اللجنة  القرار  : و

 القرار :    

افق مجلس الكلية.  و



    

                                                                                                                                              
       Damanhur universityجامعة 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

ة ، و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و القدرات العلمية و البحثية ألساتذتها ال ودة التعليمية و البحثية ، و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التكةولو ي

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

ج ت  ، و بةززال اللخصززية المصززرية و تةميزة قززيم الةتمززال و المززواطةين مزن خززالد إ ززرالات تتسززم بالسزتقاللية و التعززاون و التقززويم الززذاتحززد ملزكال جالمسزاممة  زز،و

 والمستمر .
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 رؤية الكلية :

تتطل  الكلية إلى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية 

بأساتذتها  وتصد معتمدة تحتد مكاةة مرموقة بين ةظائرما

مستوى المةا سة محليأ و اقليميإا من خالد  وخري يها إلى

برامج دراسية متميزة  ى مرحلتى الليساةس والدراسات 

 .  تةمية المستدامة للم تم العليا تسهم  ى الرقى و ال

افقه1/4/2022الموضوع: كتاب مجلس قسم التاريخ بجلسته المنعقدة بتاريخ  -5 على تسجيل خطة بحث الستكمال  م بشأن المو

متطلبات درجة الماجستير فى اآلداب من قسم التاريخ  بنظام الساعات المعتمدة شعبة التاريخ القديم بعنوان" الدالالت السياقية 

 للمفردات الدالة على السمع خالل عصر الدولة الوسطى " للطالبة / منى أشرف عبد الحليم النجار 

 أنور عبد المطلب مسعود:  أستاذ التاريخ القديم بكلية اآلداب جامعة دمنهور  تحت إشراف:  أ.د/ فايز 

 د/ عبد الباسط رياض محمد :  مدرس بكلية اآلداب جامعة دمنهور                             

 م  27/1/2022علًما بأن تاريخ السيمنار 

افقت اللجنة  القرار  : و

 القرار :    

افق مجلس الكلية.  و

افقه على تسجيل خطة بحث الستكمال 1/4/2022وضوع: كتاب مجلس قسم التاريخ بجلسته المنعقدة بتاريخ الم -6 م بشأن المو

متطلبات درجة الماجستير فى اآلداب من قسم التاريخ  بنظام الساعات المعتمدة شعبة التاريخ الحديث والمعاصر بعنوان" السياسة 

 للطالبة / ريهام حسن محمد حسن م( "2001-1971االمريكية تجاه البحرين )

 تحت إشراف:  أ.د/ فايزة ملوك:  أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر ورئيس قسم التاريخ  بكلية اآلداب جامعة دمنهور 

 ، د/ أحمد السيد ابراهيم االلفى  :  مدرس بكلية التربية جامعة دمنهور                        

 م  27/1/2022علًما بأن تاريخ السيمنار 

افقت اللجنة  القرار  : و

 القرار :    

افق مجلس الكلية.  و

افقه على تسجيل خطة بحث الستكمال 1/4/2022الموضوع: كتاب مجلس قسم التاريخ بجلسته المنعقدة بتاريخ  --7 م بشأن المو

لحديث والمعاصر بعنوان" الجاليات متطلبات درجة الماجستير فى اآلداب من قسم التاريخ  بنظام الساعات المعتمدة شعبة التاريخ ا

 م( " للطالب / عاصم محمد زكى خضراوى 1861-1848ه /1279-1264االجنبية فى مصر )

 تحت إشراف:  أ.د/ محمد رفعت اإلمام :  أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر وعميد  كلية اآلداب جامعة دمنهور 

 التاريخ الحديث والمعاصر بكلية اآلداب جامعة دمنهور  د/ أحمد خميس الفقى  :  مدرس                        

 م  27/1/2022علًما بأن تاريخ السيمنار 

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

ة ، و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و القدرات العلمية و البحثية ألساتذتها ال ودة التعليمية و البحثية ، و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التكةولو ي

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

ج ت  ، و بةززال اللخصززية المصززرية و تةميزة قززيم الةتمززال و المززواطةين مزن خززالد إ ززرالات تتسززم بالسزتقاللية و التعززاون و التقززويم الززذاتحززد ملزكال جالمسزاممة  زز،و

 والمستمر .

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

     1496633540ت + فاكس     -1496633541ت:           ~ 08 ~                          البحيرة  –دمنهور  –األبعادية –مجمع الكليات                    

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

 

 رؤية الكلية :

تتطل  الكلية إلى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية 

بأساتذتها  وتصد معتمدة تحتد مكاةة مرموقة بين ةظائرما

مستوى المةا سة محليأ و اقليميإا من خالد  وخري يها إلى

برامج دراسية متميزة  ى مرحلتى الليساةس والدراسات 

 .  تةمية المستدامة للم تم العليا تسهم  ى الرقى و ال

 

افقه على تسجيل خطة بحث الستكمال 1/4/2022الموضوع: كتاب مجلس قسم التاريخ بجلسته المنعقدة بتاريخ  -8 م بشأن المو

بات درجة الماجستير فى اآلداب من قسم التاريخ  بنظام الساعات المعتمدة شعبة التاريخ اإلسالمى  بعنوان" التيارات الفكرية متطل

م(" للطالب / عزت محى الدين محمد 1191-1092ه  / 590-485والدينية وآليات التعامل معها خالل العصر السلجوقى المتأخر )

 هالل

 ير محمد شادى :  أستاذ التاريخ اإلسالمى المساعد   كلية اآلداب جامعة دمنهور تحت إشراف:  أ. م .د/ تيس

 د/ إبتسام الخمارى    :  مدرس بقسم الفلسفة بكلية كلية اآلداب جامعة دمنهور                                 

 م  27/1/2022علًما بأن تاريخ السيمنار 

افقت اللجنة  القرار  : و

 القرار :    

اف  ق مجلس الكلية.و

 

م بشأن اسناد االرشاد االكاديمى للدراسات العليا بنظام 1/4/2022الموضوع: كتاب مجلس قسم التاريخ بجلسته المنعقدة بتاريخ  -9

 م .2022-2021الساعات المعتمدة تخصم التاريخ الحديث إلى دكتور/ احمد خميس الفقى خالل فصل الربيع للعام الجامعى 

افقت  اللجنة القرار  : و

 القرار :    

افق مجلس الكلية.  و

افيا  ثانيا :  موضوعات قسم الجغر

افيا بجلسته المنعقدة بتاريخ  -1 افقة على  2022/ 4/ 1الموضوع: كتاب مجلس قسم الجغر تشكيل لجان وضع م، بشأن المو

 م وهى فيما يلى : 2022/ 2021السئلة وتصحيحها لمقررات الدراسات العليا بفصل الربيع 

 م:2022/ 2021مقررات مستوى أول ماجستير "الشعبة الطبيعية" فصل الربيع  –أ 

 اللجنة المقرر 

افيا  مناهج وأساليب بحث في الجغر

 الطبيعية

 أ.د. ماجد محمد شعلة + أ.د. محمد مجدي تراب

 أ.د. مجدي تراب + أ.د. ماجد شعلة دراسة ميدانية متقدمة )جيومورفولوجيا(

ا  أ.د. ياسر أحمد السيد + أ.د. مجدي تراب فيا الطبيعيةموضوع خاص في الجغر

 أ.م.د. عثمان بدران + أ.د. ماجد شعلة علم المياه )هيدرولوجي(
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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

ة ، و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و القدرات العلمية و البحثية ألساتذتها ال ودة التعليمية و البحثية ، و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التكةولو ي

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

ج ت  ، و بةززال اللخصززية المصززرية و تةميزة قززيم الةتمززال و المززواطةين مزن خززالد إ ززرالات تتسززم بالسزتقاللية و التعززاون و التقززويم الززذاتحززد ملزكال جالمسزاممة  زز،و

 والمستمر .
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 رؤية الكلية :

تتطل  الكلية إلى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية 

بأساتذتها  وتصد معتمدة تحتد مكاةة مرموقة بين ةظائرما

مستوى المةا سة محليأ و اقليميإا من خالد  وخري يها إلى

برامج دراسية متميزة  ى مرحلتى الليساةس والدراسات 

 .  تةمية المستدامة للم تم العليا تسهم  ى الرقى و ال

 

 م:2022/ 2021مقررات مستوى أول ماجستير "الشعبة البشرية" فصل الربيع  –ب 

 اللجنة المقرر 

افيا البشرية حميد+ أ.د. عبد العظيم أ.د. محمد عبد القادر عبد ال موضوع خاص في الجغر

 أحمد

افيا  مناهج وأساليب بحث في الجغر

 البشرية

 أ.د. عالء شلبي + أ.د. عبد العظيم أحمد

 أ.د. ياسر أحمد السيد + أ.د. عبد العظيم أحمد (1إحصاء تطبيقي )

افية )  أ.د. عالء شلبي + أ.د. عبد العظيم أحمد (1نظم معلومات جغر

 م:2022/ 2021ستير "الشعبة البشرية" فصل الربيع مقررات مستوى ثالث ماج –ج 

 اللجنة المقرر 

افيا  دراسة ميدانية متقدمة في الجغر

 البشرية

أ.د. محمد عبد القادر عبد الحميد + أ.د. عبد العظيم 

 أحمد

 أ.د. عبد العظيم أحمد عبد العظيم+ أ.د. عالء شلبي علم السياسة والمشكالت السياسية

 بد العظيم أحمد عبد العظيم + أ.د. عالء شلبيأ.د. ع علم السكان

افية   أ.د. عالء شلبي + أ.د. عبد العظيم أحمد نظم معلومات جغر

 م:2022/ 2021مقررات مستوى ثاني دكتوراه "الشعبة البشرية" فصل الربيع  –د 

 اللجنة المقرر 

افيا البشرية  دراسة ميدانية متقدمة في الجغر

(2) 

عبد الحميد+ أ.د. عبد العظيم  أ.د. محمد عبد القادر 

 أحمد

 أ.د. ياسر أحمد السيد + أ.د. عالء شلبي ( 2إحصاء تطبيقي )

افية  أ.د. ياسر أحمد السيد + أ.د. عالء شلبي تطبيقات نظم المعلومات الجغر

افيا البشرية بلغة  موضوع خاص في الجغر

 أوبية 

أ.م.د. محمد المغاوري محمد مو  ى + أ.د. محمد عبد 

 ادرالق

 

افقت اللجنة  القرار  : و



    

                                                                                                                                              
       Damanhur universityجامعة 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

ة ، و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و القدرات العلمية و البحثية ألساتذتها ال ودة التعليمية و البحثية ، و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التكةولو ي

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

ج ت  ، و بةززال اللخصززية المصززرية و تةميزة قززيم الةتمززال و المززواطةين مزن خززالد إ ززرالات تتسززم بالسزتقاللية و التعززاون و التقززويم الززذاتحززد ملزكال جالمسزاممة  زز،و

 والمستمر .
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 رؤية الكلية :

تتطل  الكلية إلى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية 

بأساتذتها  وتصد معتمدة تحتد مكاةة مرموقة بين ةظائرما

مستوى المةا سة محليأ و اقليميإا من خالد  وخري يها إلى

برامج دراسية متميزة  ى مرحلتى الليساةس والدراسات 

 .  تةمية المستدامة للم تم العليا تسهم  ى الرقى و ال

 القرار :    

افق مجلس الكلية.  و

 

افيا بجلسته المنعقدة بتاريخ  -2 افقة على  2022/ 4/ 1الموضوع: كتاب مجلس قسم الجغر تشكيل لجان وضع م، بشأن المو

 م.2022/ 2021السئلة وتصحيحها لمقررات دبلوم المساحة بفصل الربيع 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

افقت اللجنة  القرار  : و

 القرار :    

افق مجلس الكلية.  و

افيا بجلسته المنعقدة بتاريخ ال -1 افقة 2022/ 4/ 1موضوع: كتاب مجلس قسم الجغر تشكيل كنترول ناقش على  م، بشأن المو

 م.2022/ 2021الدراسات العليا لفصل الربيع 

افقت اللجنة  القرار  : و

 القرار :    

افق مجلس الكلية.  و

 

افيا بجلسته المنعقدة بتاريخ  -4 افقة 2022/ 4/ 1الموضوع: كتاب مجلس قسم الجغر تشكيل كنترول ناقش على  م، بشأن المو

 م.2022/ 2021دبلوم المساحة ونظم المعلومات لفصل الربيع 

افق مجلس القسم على أن يكون أ.د. محمد عوض السمني      رئيًسا  و

افقت اللجنة  القرار  : و

 المادة أستاذ المادة

 الخرائط الجيولوجية حمد الشرقاوي + د. إبراهيم مصطفى + د. أحمد فرحاتد. م

 الخرائط الكنتورية د. أحمد فرحات + د. عبد المولى عرقوب + د. حسام الدين حمدي

د. إبراهيم مصطفى شعبان + د. محمد الشرقاوي + د. هبة عزاز 

 الطويل

 مساقط الخرائط

افية مني+ أ.د. عالء شلبي د. حسام الدين حمدي + أ.د. محمد الس  نظم المعلومات الجغر

 االستشعار عن بعد د. حسام الدين حمدي + أ.د. ماجد شعلة + أ.د. عالء شلبي

 مشروع تطبيقي د. أحمد فرحات + د. هبة عزاز الطويل + د. عبد المولى عرقوب
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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

ة ، و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و القدرات العلمية و البحثية ألساتذتها ال ودة التعليمية و البحثية ، و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التكةولو ي

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

ج ت  ، و بةززال اللخصززية المصززرية و تةميزة قززيم الةتمززال و المززواطةين مزن خززالد إ ززرالات تتسززم بالسزتقاللية و التعززاون و التقززويم الززذاتحززد ملزكال جالمسزاممة  زز،و

 والمستمر .
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 رؤية الكلية :

تتطل  الكلية إلى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية 

بأساتذتها  وتصد معتمدة تحتد مكاةة مرموقة بين ةظائرما

مستوى المةا سة محليأ و اقليميإا من خالد  وخري يها إلى

برامج دراسية متميزة  ى مرحلتى الليساةس والدراسات 

 .  تةمية المستدامة للم تم العليا تسهم  ى الرقى و ال

 القرار :    

افق مجلس الكلية.  و

 

افيا  -5 افقة 1/4/2022بجلسته المنعقدة بتاريخ  الموضوع: كتاب مجلس قسم الجغر على تسجيل  خطة البحث  بشأن المو

افيا  بنظام الساعات المعتمدة بعنوان" "قرى النمو المتسارع في مركز  الستكمال متطلبات درجة الماجستير فى اآلداب من قسم الجغر

افية السكان " للطالبة / آية ممدوح عطية علي خلف -دمنهور   دراسة في جغر

افيا بكلية اآلداب جامعة دمنهور تح  ت إشراف:  أ.د. عبد العظيم أحمد عبد العظيم:  أستاذ  الجغر

افيا بكلية اآلداب جامعة دمنهور                         د. إبراهيم مصطفى شعبان       :   مدرس بقسم الجغر

افقت اللجنة  القرار  : و

 القرار :    

افق مجلس الكلية.  و

 

افيا  بجلسته المنعقدة بتاريخ الموضوع:   -6 افقة 1/4/2022كتاب مجلس قسم الجغر على تسجيل  خطة البحث  بشأن المو

افيا  بنظام الساعات المعتمدة بعنوان" " التعدي على الرض  الستكمال متطلبات درجة الماجستير فى اآلداب من قسم الجغر

افية العمران ) دراسة -الزراعية بالنطاق الريفي الحضري لمدينة الرحمانية  م(". 2021-2000في جغر

 " للطالبة / رانيا سعيد عسوي شلضم

افيا اإلقتصادية  بكلية اآلداب جامعة دمنهور   تحت إشراف:  أ.د. محمد عبد القادر عبد الحميد:  أستاذ  الجغر

افيا بكلية اآلدا                        ب جامعة دمنهور د. إيمان محمد عبد الال       :   مدرس بقسم الجغر

افقت اللجنة  القرار  : و

 القرار :    

افق مجلس الكلية.  و

 

افيا بجلسته المنعقدة بتاريخ  -7 افقة 2022/ 4/ 2الموضوع: كتاب مجلس قسم الجغر على تشكيل كنترول الدراسات  م، بشأن المو

 م وهو نفس تشكيل الفصل الدرا  ي الول .2022/ 2021العليا لفصل الربيع 

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

ة ، و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و القدرات العلمية و البحثية ألساتذتها ال ودة التعليمية و البحثية ، و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التكةولو ي

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

ج ت  ، و بةززال اللخصززية المصززرية و تةميزة قززيم الةتمززال و المززواطةين مزن خززالد إ ززرالات تتسززم بالسزتقاللية و التعززاون و التقززويم الززذاتحززد ملزكال جالمسزاممة  زز،و

 والمستمر .
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 رؤية الكلية :

تتطل  الكلية إلى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية 

بأساتذتها  وتصد معتمدة تحتد مكاةة مرموقة بين ةظائرما

مستوى المةا سة محليأ و اقليميإا من خالد  وخري يها إلى

برامج دراسية متميزة  ى مرحلتى الليساةس والدراسات 

 .  تةمية المستدامة للم تم العليا تسهم  ى الرقى و ال

 

افيا بجلسته المنعقدة بتاريخ  -8 م، بشأن تحديد موعد إنعقاد المؤتمر العلمى  2022/ 4/ 1الموضوع: كتاب مجلس قسم الجغر

 م موعدا لعقد المؤتمر2022للقسم ويقترح القسم أن يكون فى النصف الثانى من مايو 

 قرار اللجنة :

 اللجنة التأجيل لفترة ما بعد اإلمتحانات تقترح 

 القرار :    

. 
ً
 أحيط مجلس الكلية علما

 

 : موضوعات قسم الغة العربية: ثالثا

افقة 2/4/2022الموضوع: كتاب مجلس قسم اللغة العربية بجلسته المنعقدة بتاريخ  -1 تشكيل لجنة المناقشة  على بشأن المو

لمسجل لدرجة الماجستير فى اآلداب بنظام الساعات المعتمدة من قسم اللغة والحكم للطالب/ عبدالستار محمد غنيم ا

العربية وآدابها  في موضوع ) بالغة حروف العطف في سياق النم القرآني، حرف العطف ثم في سورتي البقرة والنعام( 

 وتتكون لجنة الحكم والمناقشة فيما يلى :

ا ورئيًسا (                              أ.د/ صبري أبوحسين                          
ً
 )مناقش

 أستاذ الدب والنقد بكلية الدراسات اإلسالمية للبنات جامعة السادات

ا (
ً
 أ.د/ إيمان فؤاد بركات                                                         )  مشرف

 داب جامعة دمنهور أستاذ الدب والنقد ورئيس قسم اللغة العربية بكلية اآل 

ا(
ً
 أ.د/ بهلول أحمد سالم                                                         ) مناقش

 أستاذ الدب والنقد بكلية التربية جامعة دمنهور.

افقت اللجنة  القرار  : و

 القرار :    

افق مجلس الكلية.  و

 

افقة2/4/2022قدة بتاريخ الموضوع: كتاب مجلس قسم اللغة العربية بجلسته المنع -0 على منح الدرجة العلمية  م بشأن المو

"  المسجلة لنيل درجة الماجستير نظام الساعات المعتمدة فى الرسالة المقدمة بعنوان: –حنان صالح عبدالله زايد للباحثة/ 

ولية، وذلك بعد أن اتمت الباحثة المناظرات واملحاورات اللغوية في العصر العبا  ي حتى نهاية القرن الرابع الهجري دراسة تدا

 التصويبات التى أبدتها لجنة المناقشة.
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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

ة ، و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و القدرات العلمية و البحثية ألساتذتها ال ودة التعليمية و البحثية ، و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التكةولو ي

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

ج ت  ، و بةززال اللخصززية المصززرية و تةميزة قززيم الةتمززال و المززواطةين مزن خززالد إ ززرالات تتسززم بالسزتقاللية و التعززاون و التقززويم الززذاتحززد ملزكال جالمسزاممة  زز،و

 والمستمر .
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 رؤية الكلية :

تتطل  الكلية إلى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية 

بأساتذتها  وتصد معتمدة تحتد مكاةة مرموقة بين ةظائرما

مستوى المةا سة محليأ و اقليميإا من خالد  وخري يها إلى

برامج دراسية متميزة  ى مرحلتى الليساةس والدراسات 

 .  تةمية المستدامة للم تم العليا تسهم  ى الرقى و ال

افقت اللجنة       القرار  : و

 القرار :    

افق مجلس الكلية.  و

 

افقة 2/4/2022الموضوع: كتاب مجلس قسم اللغة العربية بجلسته المنعقدة بتاريخ  -6 على منح الدرجة العلمية  بشأن المو

"  المسجلة لنيل درجة الماجستير نظام الساعات المعتمدة فى الرسالة المقدمة بعنوان: –هيم شعلة وليد فتحي إبراللباحث/ 

الثر الداللي في التفسير النحوي بين أمالي ابن الشجري وإيجاز البيان للنيسابوري وذلك بعد أن اتم الباحث التصويبات التى 

 أبدتها لجنة المناقشة.

افقت اللجنة        القرار  : و

 القرار :    

افق مجلس الكلية.  و

 

افقة 2/4/2022الموضوع: كتاب مجلس قسم اللغة العربية بجلسته المنعقدة بتاريخ  -4 على منح الدرجة العلمية  بشأن المو

المسجلة لنيل درجة الماجستير نظام الساعات المعتمدة فى الرسالة المقدمة  –هناء عبدالباسط مرزوق يوسف للباحث/ 

ذات وأنماطها في شعر الخليفة المأمون دراسة تحليلية فنية وذلك بعد أن اتمت الباحثة التصويبات التى أبدتها " ال بعنوان:

 لجنة المناقشة.

افقت اللجنة       القرار  : و

 القرار :    

افق مجلس الكلية.  و

 

افقةبشأن  2/4/2022الموضوع: كتاب مجلس قسم اللغة العربية بجلسته المنعقدة بتاريخ  - -5 على تسجيل  خطة البحث  المو

الستكمال متطلبات درجة الماجستير فى اآلداب من قسم اللغة العربية وآدابها  تخصم الدراسات اللغوية  بنظام الساعات المعتمدة 

 بعنوان"

 أبنيتها الصرفية، وتراكيبها النحوية دراسة وصفية تحليلية ".  -" مادة )ذ ك ر( في القرآن الكريم         

 " للطالبة / وسام حمدي عبدالعظيم على جابر

 تحت إشراف:    أ.د/ محمود فراج عبد الحافظ     أستاذ العلوم اللغوية بكلية اآلداب جامعة دمنهور 

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

ة ، و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و القدرات العلمية و البحثية ألساتذتها ال ودة التعليمية و البحثية ، و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التكةولو ي

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

ج ت  ، و بةززال اللخصززية المصززرية و تةميزة قززيم الةتمززال و المززواطةين مزن خززالد إ ززرالات تتسززم بالسزتقاللية و التعززاون و التقززويم الززذاتحززد ملزكال جالمسزاممة  زز،و

 والمستمر .
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تتطل  الكلية إلى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية 

بأساتذتها  وتصد معتمدة تحتد مكاةة مرموقة بين ةظائرما

مستوى المةا سة محليأ و اقليميإا من خالد  وخري يها إلى

برامج دراسية متميزة  ى مرحلتى الليساةس والدراسات 

 .  تةمية المستدامة للم تم العليا تسهم  ى الرقى و ال

افقت اللجنة  القرار  : و

 قرار :    ال

افق مجلس الكلية.  و

 

افقة 2/4/2022الموضوع: كتاب مجلس قسم اللغة العربية بجلسته المنعقدة بتاريخ  -6 على تعديل لجنة اإلشراف  بشأن المو

لدرجة الماجستير فى اآلداب من قسم اللغة العربية وآدابها  تخصم  للطالب / معوض مو  ى معوض عبد الجواد   المسجل 

نظرا لوفاة أ.د/ دبية والنقدية   بنظام الساعات المعتمدة بعنوان"         " عناصر اإلبداع الفنى فى شعر على الجارم  ". الدراسات ال 

 عبد الواحد الشيخ )رحمه الله ( ليصبح اإلشراف على النحو التالى :

 ية اآلداب جامعة دمنهور أ.د/ عمر شحاته محمد     أستاذ الدب والنقد  بكل                              

 د/ عصام لطفى وهبان    مدرس الدب العربى بكلية اآلداب جامعة دمنهور                

افقت اللجنة  القرار  : و

افقة 2/4/2022الموضوع: كتاب مجلس قسم اللغة العربية بجلسته المنعقدة بتاريخ  -7 على تعديل لجنة اإلشراف  بشأن المو

لدرجة الماجستير فى اآلداب من قسم اللغة العربية وآدابها  تخصم الدراسات  د العال عبد النبى   المسجل للطالب / محمد على عب

وراء الدبية والنقدية   بنظام الساعات المعتمدة بعنوان"         " الصورة الفنية فى شعر إبراهيم ناجى بين اإليحاء والتقرير  ") ديوان 

 أ.د/ عبد الواحد الشيخ )رحمه الله ( ليصبح اإلشراف على النحو التالى :نظرا لوفاة الغمام أنموذجا ( 

 أ.د/ عمر شحاته محمد     أستاذ الدب والنقد  بكلية اآلداب جامعة دمنهور                               

 د/ عصام لطفى وهبان    مدرس الدب العربى بكلية اآلداب جامعة دمنهور                

افقت اللجنة القرار   : و

 القرار :    

افق مجلس الكلية.  و

افقة على تكليف أ. م .د/ رانيا جمال  2/4/2022الموضوع: كتاب مجلس قسم اللغة العربية بجلسته المنعقدة بتاريخ  -8 بشأن المو

لوفاة أ.د/ عبد الواحد  نظراعطية بتدريس مادة اإلتجاهات الدبية والنقدية لطالب مرحلة الماجستير بنظام الساعات المعتمدة 

 الشيخ )رحمه الله ( .

افقت اللجنة  القرار  : و

 القرار :    

افق مجلس الكلية.  و
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برامج دراسية متميزة  ى مرحلتى الليساةس والدراسات 

 .  تةمية المستدامة للم تم العليا تسهم  ى الرقى و ال

بشأن تشكيل كنترول الدراسات العليا لدرجتى  2/4/2022الموضوع: كتاب مجلس قسم اللغة العربية بجلسته المنعقدة بتاريخ  -9

 م بجميع التخصصات الثالثة .  2021الماجستير والدكتوراة هو نفس تشكيل فصل الخريف 

افقت اللجنة  القرار  : و

 القرار :    

افق مجلس الكلية.  و

 رابعا : قسم الفلسفة 

افقة 7/4/2022الموضوع: كتاب مجلس قسم الفلسفة بجلسته المنعقدة بتاريخ   -1  على تسجيل  خطة البحث  بشأن المو

قسم الفلسفة بنظام الساعات المعتمدة بعنوان" " مكانة العقل عند القديس الستكمال متطلبات درجةالدكتوراة  فى اآلداب من 

 توما الكوينى ومصادرها الرسطية ". " للطالبة / هند عرفة حسن طبيخة 

 تحت إشراف:  أ.د. ميالد زكى غالى         :  أستاذ  الفلسفة اليونانية المتفرغ  بكلية اآلداب جامعة دمنهور 

 أ.م .د/ عصام كمال المصرى                : أستاذ مساعد بقسم الفلسفة بكلية اآلداب جامعة دمنهور                    

 م 7/4/2022علما بأن تاريخ السيمنار : 

افقت اللجنة  القرار  : و

 القرار :    

افق مجلس الكلية.  و

 

 خامسا : قسم اآلثار والدراسات اليونانية والرومانية

افقة 5/4/2022جلس قسم اآلثار والدراسات اليونانية والرومانية بجلسته المنعقدة بتاريخ الموضوع: كتاب م  -1  على  بشأن المو

الستكمال متطلبات درجة الماجستير   فى اآلداب من قسم اآلثار والدراسات اليونانية والرومانية بنظام تسجيل  خطة البحث 

ا خالل العصر الرومانى وحتى نهاية القرن الرابع ميالديا  ". " للطالبة / رحمة الساعات المعتمدة بعنوان" " عمارة سردينيا وزخارفه

 محمد محمد إسماعيل  

 تحت إشراف:  أ.د. عبير قاسم     أستاذ  ورئيس قسم اآلثار والدراسات اليونانية والرومانية   بكلية اآلداب جامعة دمنهور 

 : أستاذ مساعد بقسم اآلثار اليونانية والرومانية   بكلية اآلداب جامعة طنطا  أ.م .د/ عزة عبد الحميد قابيل                   

 م 5/4/2022علما بأن تاريخ السيمنار : 

افقت اللجنة  القرار  : و

 القرار :    

افق مجلس الكلية.  و
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 سادسا :  قسم اإلجتماع 

 

 ما يستجد من أعمال :
افاة لجنة قطاع الدراسات االعالمية  ببرنامج الدراسات العليا في مجال كتاب السيد أ.د/ أمين املجلس العلى للجامعات ب .1 شأن مو

االعالم بتحدثث لوائح الماجستير والدكتوراه  وفق نظام الساعات المعتمدة ووفق الضوابط التى تم اقرارها وذلك بحد أقص ى 

 .2021/2022نهاية العام الجامعى 

 القرار :    

افق مجلس الكليةعلى مخاطبة  القسام العلمية بسرعة تحديث لوائح الكلية بنظام الساعات المعتمدة لمرحلتى  الليسانس و

 والدراسا العليا .

 
افقة مجلس الدراسات العليا والبحوث بالجامعة بجلسته في  .2 على اعادة موضوع  22/1/2022والمعتمدة في  20/1/2022مو

افاه  برأى مجلس الكلية في زيادة عدد الطالب مع كل مشرف  الستيعاب عدد الحاصلين  على السنه التمهيدية في كل برنامج للمو

 هذا الشأن .

 القرار :    

افق مجلس الكلية  ويقترح أن تكون االعداد كالتالى :  و

 استاذ       27

 أستاذ مساعد      25 

 مدرس 15 

 

افقة مجلس الدراسات العليا والبحوث بالجامعة بجلسته في  .1 على اعادة موضوع  22/1/2022مدة في والمعت 20/1/2022مو

افاه برأى مجلس الكلية في هذا الشأن .  االكتفاء بمشرف واحد  للمو

 القرار :    

افق مجلس الكلية.  و

 

 في  .4
ً
على انه تم  4/4/2022كتاب السيد الدكتورة / نها غالى القائم بعمل رئيس مجلس قسم االجتماع باحاطة مجلس القسم علما

افد/ ناصر راشد عبدالله الدوسرى في مجلس شهر ديسمبر  عرض أوراق الطالب وتم قبول الطالب من حيث المبدأ على  2021الو

 أن يلتحق بالبرنامج التكميلى نظرأ النه من خارج التخصم .
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 القرار :    

افق مجلس الكلية على التحاق الطالب  بالدراسات العليا على أن يتقدم في المواعيد الرسمية للتقديم .  و

 

 

 : موضوعات العالقات الثقافية والخارجية :
ً
 سابعا

 
تقرير المشاريع والتعاونات العلمية التى شارك به السيد أ.د/ على أحمد السيد و الدكتور/ أحمد شعير  وذلك بتمويل مشترك بين  .1

 (.CNR( والمركز القومى االيطالى للبحوث )ASRT)أكاديمية البحث العلمى المصري  

 القرار :    

. 
ً
 أحيط مجلس الكلية علما

الى السيدة أ.د/ ايمان بركات على مجهوداتها الغير مسبوقة في كلية اآلداب عن المؤتمر الدولى الرابع ترجمة معانى  تقديم الشكر  .10

بحث وشكر سيادتها على تفعيلها لمشاريع هامة عن نبذ االرهاب  100القرآن العظيم حيث وصل عدد االبحاث الى ما يقرب من 

 لتصرف والعنف من خالل وسيطه االسالم السمحاء باضافة مبادرة رئيس الجمهورية اتكلم عربي الى آليات المؤتمر .وا

 القرار :    

افق مجلس الكلية.  و

 

افيا  هداءاال  .11  Karstology in the Classicalكتاب المقدم من السيد أ.د/ محمد مجدى تراب الستاذ المتفرغ بقسم الجغر

Karst   ية سلوفينيا .بجمهور 

 القرار :    

افق مجلس الكلية على قبول الهداء ويتقدم املجلس بالشكر لسيادته .  و

 

 .جز ء من موسوعة مصر القديمة من الجزء الول الى الجزء السادس عشر 16هداء الكاهن يسطس فانوس  اال  .12

 القرار :    

افق مجلس الكلية على قبول الهداء ويتقدم املجلس بالشكر ل  سيادته .و

 

 **موضوعات قسم اآلثار والدراسات اليونانية والرومانية :
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 بأن مجلس قسم االثار والدراسات اليونانية والرومانية بجلسته المنعقدة فى   
ً
م  ،  بالتقرير 5/4/2022أوال/أحيط سيادتكم علما

ثر والتراث " والتى ينظمها متحف رشيد الوطنى المقدم من أ.د/ عبير عبد املحسن قاسم بمحاضرة اون الين بعنوان " حجر رشيد اال

 .2022ابريل  11يوم 

 القرار :    

. 
ً
 أحيط مجلس الكلية علما

 بأن مجلس قسم االثار والدراسات اليونانية والرومانية بجلسته المنعقدة فى   
ً
م  أحيط علما 5/4/2022ثانيا /أحيط سيادتكم علما

 باشتراك كل من :

 عبير قاسم 0د0ا 

 رة الصفتىامي0د 

 يارا صبحى0ا 

 ازهار عرقوب  0ا 

 2022ابريل  2مارس الى 28فى ورشة عمل تابعة لمشروع ريهيد فى الفترة من 

 القرار :    

. 
ً
 أحيط مجلس الكلية علما

 

 بأن مجلس قسم االثار والدراسات اليونانية والرومانية بجلسته المنعقدة فى   
ً
يط علما  م  أح5/4/2022ثالثا /أحيط سيادتكم علما

بحضور السيدة الدكتورة / نهى عبد الرحمن ورشة تدريبية إلكترونية بعنوان : التدريب على استخدام قواعد معلومات دار 

 2/4/2022المنظومة من خالل بنك المعرفة المصري  " عبر تطبيق زووم بتاريخ 

 القرار :    

. 
ً
 أحيط مجلس الكلية علما

 

 بأن
ً
م  أحيط علما ،  5/4/2022مجلس قسم االثار والدراسات اليونانية والرومانية بجلسته المنعقدة فى    رابعا /أحيط سيادتكم علما

بحضور السيدة الدكتورة / نهى عبد الرحمن ورشة تدريبية إلكترونية بعنوان : ثقافة الباحث واولويات المعرفة " عبر تطبيق زووم 

 م 2/4/2022بتاريخ 
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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

ة ، و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و القدرات العلمية و البحثية ألساتذتها ال ودة التعليمية و البحثية ، و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التكةولو ي

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

ج ت  ، و بةززال اللخصززية المصززرية و تةميزة قززيم الةتمززال و المززواطةين مزن خززالد إ ززرالات تتسززم بالسزتقاللية و التعززاون و التقززويم الززذاتحززد ملزكال جالمسزاممة  زز،و

 والمستمر .
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 رؤية الكلية :

تتطل  الكلية إلى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية 

بأساتذتها  وتصد معتمدة تحتد مكاةة مرموقة بين ةظائرما

مستوى المةا سة محليأ و اقليميإا من خالد  وخري يها إلى

برامج دراسية متميزة  ى مرحلتى الليساةس والدراسات 

 .  تةمية المستدامة للم تم العليا تسهم  ى الرقى و ال

 القرار :    

 .أحيط مجلس الكل
ً
 ية علما

 بأن مجلس قسم االثار والدراسات اليونانية والرومانية بجلسته المنعقدة فى   
ً
م  أحيط 5/4/2022خامسا /أحيط سيادتكم علما

علما ،  بحضور السيدة الدكتورة / نهى عبد الرحمن ورشة تدريبية إلكترونية بعنوان : اساسيات البحث على المنصة سكويس 

 م 26/2/2022ر تطبيق زووم بتاريخ وتحليل البيانات  " عب

 القرار :    

. 
ً
 أحيط مجلس الكلية علما

 

 بأن مجلس قسم االثار والدراسات اليونانية والرومانية بجلسته المنعقدة فى   
ً
م  أحيط 5/4/2022سادسا /أحيط سيادتكم علما

 وتكريمها فى حفل عيد االم الذى اقامته محافظة البحيرة  سماح الصاوى الختيارها كأم مثالية فى محافظة البحيرة 0د0علما  ،  بتكريم ا

 القرار :    

. 
ً
 أحيط مجلس الكلية علما

 

 بأن مجلس قسم االثار والدراسات اليونانية والرومانية بجلسته المنعقدة فى   
ً
م  أحيط علما 5/4/2022سابعا /أحيط سيادتكم علما

الثالثة والرابعة من تدريب على اعداد ماكيتات ونماذج فنية فى اطار النشاط  بالنشاط الفنى الذى قام به بعض الطالب بالفرقة

 الطالبي وازكاء روح العمل الفنى 

 القرار :    

. 
ً
 أحيط مجلس الكلية علما

 

 بأن مجلس قسم االثار والدراسات اليونانية والرومانية بجلسته المنعقدة فى   
ً
ط علما  م  أحي5/4/2022ثامنا / أحيط سيادتكم علما

بمكتبة االسكندرية بعنوان )الفسفساء ...عصر ( بمشاركة  أ.د/ عبير عبد املحسن قاسم فى ورشة عمل " فن الفسيفساء الزجاجية " 

 2022مايو  9فى 

 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

ة ، و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و القدرات العلمية و البحثية ألساتذتها ال ودة التعليمية و البحثية ، و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التكةولو ي

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

ج ت  ، و بةززال اللخصززية المصززرية و تةميزة قززيم الةتمززال و المززواطةين مزن خززالد إ ززرالات تتسززم بالسزتقاللية و التعززاون و التقززويم الززذاتحززد ملزكال جالمسزاممة  زز،و

 والمستمر .
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 رؤية الكلية :

تتطل  الكلية إلى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية 

بأساتذتها  وتصد معتمدة تحتد مكاةة مرموقة بين ةظائرما

مستوى المةا سة محليأ و اقليميإا من خالد  وخري يها إلى

برامج دراسية متميزة  ى مرحلتى الليساةس والدراسات 

 .  تةمية المستدامة للم تم العليا تسهم  ى الرقى و ال

. 
ً
 أحيط مجلس الكلية علما

 موضوعات قسم التاريخ :

أوال / كتاب مجلس قسم التاريخ بجلسته فى4/1/ 2022م  بشأن احاطات  د/ احمد عبدالقوى شعير  بالنشطة العلمية والكاديمية 

 والبحثية اآلتية :

 * الملتقى الرمضانى الثانى للثقافة التاريخية بجامعة عين شمس

ية بجامعة * كمنسق مسئول عن التعاون العلمى والبحثى بين الجامعة المصرية للدراسات التاريخية ومركز دراسات الشرق اوسط

 ماربورج

يونيو الى   27* ادارة جلسة علمية بمؤتمر جمعية الحروب الصليبية والشرق الالتينى بجامعة رويال هولوى لندن فى الفترة من 

2022يوليو1  

 باللغة االنجليزية بعنوان " اعادة التفكير فى ذاكرة وتاريخ 2022* منظم سيمنار علمى فى شكل سلسلة محاضرات ممتدة حتى مايو   

يبية والشرق يبية فى الشرق االوسط بالتعاون مع جامعة ماربورج ومؤسسة فريتزيسن االلمانية وجامعة الحروب الصلالحروب الصل

انجلترا –الالتينى وكلية رويال بجامعة رويال   

 القرار :    

. 
ً
 أحيط مجلس الكلية علما

 موضوعات قسم اللغة العربية :

محمد محمود ابوعلى   من امانة مؤتمر  0د0م  بشأن تكريم   ا2022/ 1/4فى كتاب مجلس قسم اللغة العربية بجلسته أوال /  

افق   10القوى الناعمة فى الخطاب االدبي ، ادب االقليم نموذجا " دورة الشاعر الكبير الراحل فؤاد طمان " يوم االربعاء المو

-10ز التعليم المدنى بدمنهور خالل يومى فى الجلسة االفتتاحية االولى بصفته رئيسا للمؤتمر والذى عقد بمرك 2022مارس 

             2022مارس 11

 القرار :

 أحيط مجلس الكلية 
ً
مع تقدم بالشكر للسيد أ.د/ محمد محمود أبوعلى  على ما قام به فى رئاسته لمؤتمر القوى الناعمة التابع علما

 لهيئة قصور الثقافة ) اقليم وسط وغرب الدلتا الثقافى ( .
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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

ة ، و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و القدرات العلمية و البحثية ألساتذتها ال ودة التعليمية و البحثية ، و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التكةولو ي

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

ج ت  ، و بةززال اللخصززية المصززرية و تةميزة قززيم الةتمززال و المززواطةين مزن خززالد إ ززرالات تتسززم بالسزتقاللية و التعززاون و التقززويم الززذاتحززد ملزكال جالمسزاممة  زز،و

 والمستمر .
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 رؤية الكلية :

تتطل  الكلية إلى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية 

بأساتذتها  وتصد معتمدة تحتد مكاةة مرموقة بين ةظائرما

مستوى المةا سة محليأ و اقليميإا من خالد  وخري يها إلى

برامج دراسية متميزة  ى مرحلتى الليساةس والدراسات 

 .  تةمية المستدامة للم تم العليا تسهم  ى الرقى و ال

جلس الكلية بالشكر للسيد أ.د/ محمد محمود أبوعلى على ما قام به من جهود تأسيسة سالفه في مشروع محو كما تقدم م -

 المية .

 : موضوعات ثامن
ً
 : دورية االنسانياتا

 
 28/1/2022محضر دورية االنسانيات المنعقد يوم 

 بخصوص سرعة إنجاز ملف تطوير الدورية .أوال : 
ة لمعالي اد. محمد رفعت اإلمام عميد الكلية ورئيس مجلي اإلدارة واد. القرار :  تفويض مجلس اإلدار 

 محمد محمود أبوعلي المدير التنفيذي للدورية التخاذ كل ما يسهم في االرتقاء بالدورية  .
 بخصوص وضع الئحة مالية وإدارية للكلية :ثانيا : 

افقة علي الالئحة المقترحة من اد. محمد أبوعلي ا لمدير التنفيذي للدورية وعرضها القرار : المو
 علي أعضاء مجلس الكلية لرفعها ملجلس الجامعة لالعتماد ، مرفق الالئحة المقترحة للعرض .

بخصوص حساب تكاليف نشر البحوث في التصور الجديد الذي تراعي فيه الكلية ظروف ثالثا: 
 التحول الرقمي .

 شر والتحكيم علي النحو التالي :القرار : يقترح مجلس اإلدارة أن تأتي تكاليف الن
 

رسوم تحكيم  الجهة التابع لها الباحث
 البحث

تكلفة 
 العملة الصفحة 

لكل  150 أعضاء هيئة التدريس بجامعة دمنهور  
الجنيه  20 محكم 

 المصري 
أعض  اء هيئ  ة الت  دريس م  ن الجامع  ات 

 المصرية.
جنيه لكل  200

الجنيه  25 محمكم 
 المصري 

دريس المع         ارون أعض         اء هيئ         ة الت         
 للخارج من كافة الجامعات المصرية.

جنيه لكل  250
الجنيه  15 محكم

 المصري 

أعض         اء هيئ         ة الت         دريس المع         ارون 
 للخارج من أبناء جامعة دمنهور 

جنيه لكل  250
الجنيه  10 محكم

 المصري 
أعض        اء هيئ        ة الت        دريس م        ن أقط        ار 

 الوطن العربي الخرى.
دوالر لكل  50

 الدوالر  7 محكم

الب الدراس     ات العلي     ا م     ن جامع     ة ط     
 دمنهور  والمعاونين 

جنيه لكل  50
الجنيه  10 محكم 

 المصري 
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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

ة ، و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و القدرات العلمية و البحثية ألساتذتها ال ودة التعليمية و البحثية ، و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التكةولو ي

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

ج ت  ، و بةززال اللخصززية المصززرية و تةميزة قززيم الةتمززال و المززواطةين مزن خززالد إ ززرالات تتسززم بالسزتقاللية و التعززاون و التقززويم الززذاتحززد ملزكال جالمسزاممة  زز،و

 والمستمر .
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 رؤية الكلية :

تتطل  الكلية إلى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية 

بأساتذتها  وتصد معتمدة تحتد مكاةة مرموقة بين ةظائرما

مستوى المةا سة محليأ و اقليميإا من خالد  وخري يها إلى

برامج دراسية متميزة  ى مرحلتى الليساةس والدراسات 

 .  تةمية المستدامة للم تم العليا تسهم  ى الرقى و ال

ط       الب الدراس       ات العلي       ا م       ن خ       ارج 
 جامعة دمنهور  والمعاونين

جنيه لكل  100
الجنيه  15 محكم 

 المصري 

ة عددين وسيتم نشر البحاث الكترونيا علي سفاة المعرفة ، علي أن يتحمل كل باحث تكلفة طباع
 عام من املجلد الذي قام بنشر بحث فيه وعدد عشر مستالت من بحثه .

بخصوص تحديد مستشاري الدورية ممن لهم وزن علمي في تخصصاتهم ، واالستعانة رابعا:  

 ببعض المستشارين من جامعات عربية وأجنبية :

افق مجلس إدارة الدورية علي قائمة المستشارين  الولية الم قترحة ، وسيتم مخاطبة كل القرار : و
افقة عليها .             مرفق قائمة  عالم منهم رسميا بعد رفع السماء للجهات املختصة للمو

 المستشارين في كل التخصصات .

 بخصوص مهام أعضاء مجلس اإلدارة والمستشارين .خامسا : 

 القرار : سيتم تحديد المهام في الالئحة المقترحة المرفقة .

 بخصوص رؤية ورسالة الدورية :سادسا : 

تم االستعانة بالدكتور إبراهيم شعبان لوضع رؤية ورسالة بطريقة تتفق ومعايير  - 10القرار :  

 الجودة وجاءت علي النحو التالي :

 الرؤية :                
 لنشر                

ً
 وعربيا

ً
 بحوثهم          مجلة عالمية مفهرسة تكون االختيار الفضل للباحثين محليا

 العلمية في مجال اللغات والعلوم اإلنسانية وآدابها  .                

 الرسالة :               

 التميز في نشر بحوث اللغات و العلوم اإلنسانية وآدابها وفقا للمعايير القياسية                      

 يق أفضل اإلجراءات والمعايير التحكيمية باستقاللية للمجالت العالمية ؛ من خالل تطب                  

 ، وبكفاءة عالية ومهنية ؛ تسهم في تقديم وعاء علمي مميز للدراسات الدبية و                    

 الفكرية والحضارية ؛ إلثراء حركة البحث العلمي المنتج للمعرفة والقيم اإلنسانية النبيلة.               

 
شكر للدكتور إبراهيم شعبان علي جهوده الملموسة وما قام به من وضع رؤية ورسالة توجيه ال -2

 للدورية وترشيحه للعديد من المستشارين من الخارج لالنتفاع بهم .
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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

ة ، و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و القدرات العلمية و البحثية ألساتذتها ال ودة التعليمية و البحثية ، و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التكةولو ي

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

ج ت  ، و بةززال اللخصززية المصززرية و تةميزة قززيم الةتمززال و المززواطةين مزن خززالد إ ززرالات تتسززم بالسزتقاللية و التعززاون و التقززويم الززذاتحززد ملزكال جالمسزاممة  زز،و

 والمستمر .
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 رؤية الكلية :

تتطل  الكلية إلى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية 

بأساتذتها  وتصد معتمدة تحتد مكاةة مرموقة بين ةظائرما

مستوى المةا سة محليأ و اقليميإا من خالد  وخري يها إلى

برامج دراسية متميزة  ى مرحلتى الليساةس والدراسات 

 .  تةمية المستدامة للم تم العليا تسهم  ى الرقى و ال

 

   ISSNبخصوص وضع ترقيم دولي للسابعا : 

    1106-1687وهو      القرار : تم وضع الترقيم من قبل املجلس العلي للجامعات 

 بخصوص نشر كل بحوث الدورية على الموقع االلكتروني وبنك المعرفة المصري :ا : ثامن

يقوم المدير التنفيذي بالتواصل مع بنك المعرفة المصري ورفع المستندات والوثائق الالزمة  -1القرار : 

 لعمل موقع الكتروني يتم نشر البحاث عليه .

ل قرارات املجلس ومنها تشكيل مجلس اإلدارة وقواعد بعد عمل الموقع من المكتبة الرقمية سترفع ك -2

 النشر ورؤية املجلة ورسالتها وقائمة املحكمين إلي المكتبة الرقمية وكذلك العداد السابقة . 

سيتم طباعة العداد الثالثة الخيرة ورفعها مع الملف ورقيا قبل نهاية شهر مايو مع كل القوائم  -1

حاث المشتركة بين باحثين مصريين وسوريين ورفع المر إلدارة السابقة .وضع نظام محاسبي لألب

 الجامعة رسميا.

 بخصوص شروط النشر وقواعده .تاسعا : 

 القرار : ستوضع كل شروط النشر مع الالئحة المقترحة )مرفق (

بخصوص تخفيض مقابل النشر االلكتروني لبحاث طالب الدراسات العليا مع ضرورة إلزامهم عاشرا : 

 يم ملخصات باللغتين اإلنجليزيسة وملخم لغة البحث .بتقد

افق املجلس علي اعتماد الجدول الخاص بتكاليف النشر المضمن في بند ثالثا من هذا املحضر .  القرار : و

 : بخصوص تحديد عضو للنشر االلكتروني .حادي عشر  
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، و تلبية احتيا زات الم تمز   و طالبها ، و استخدام وسائد تعليمية حديثة ،و متابعة الخري ين، و إتاحة الفرصة لها لمتابعة ال ديد من العلوم و المعارف و الخبرات
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 رؤية الكلية :

تتطل  الكلية إلى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية 

بأساتذتها  وتصد معتمدة تحتد مكاةة مرموقة بين ةظائرما
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 .  تةمية المستدامة للم تم العليا تسهم  ى الرقى و ال

اإلمام لالستعانة بمن يراه مناسبا  القرار : االستعانة بالستاذ كرلس سامي وتفويض معالي اد/ محمد رفعت 
 في هذا املجال.

 : بخصوص تحديد لوجو للدورية وشكل اإلفادات .ثاني عشر        

 القرار : تكليف المدير التنفيذي مع الفريق اإلداري بعمل الالزم .

 بخصوص فتح حساب بالدوالر لألبحاث الواردة من الخارج .ثالث عشر  :  

 دة الحسابية لتنفيذ هذه الخطوة .القرار : مخاطبة الوح

 : بخصوص مكافآت مجلس اإلدارة .رابع  عشر 

القرار : ىتم عقد اجتماع ربع سنوي يقوم فيه المدير التنفيذي بعرض أنشطة الدورية ويعامل أعضاء مجلس اإلدارة 

عدد حسب ما يراه معاملة أعضاء مجلس الكلية من حيث المكافآت المالية ، كذلك تفعل بند مكافآت طباعة كل 

 مجلس اإلدارة مناسبا ، ويتم اعتماد هذا البند رسميا من ضمن بنود الالئحة المالية للدورية .

 : بخصوص طلبات بنك المعرفة وهي : خامس عشر 

 .وتعليمات وقواعد النشرأخالقيات النشر ، وأهداف ونطاق املجلة ، وشرح العملية التحكيمية من أولها إلي آخرها 

 : تفويض المدير التنفيذي إلنهاء كل هذه المتطابات بما يتفق مع أسس التطوير والتحديث المرجوة  القرار 

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

 

 .  لواحدة والنصف بعد الظهر  اهذا وقد انتهى االجتماع الساعة 
 

 عميد الكلية                                                                                            
 

 
 .د/ محمد رفعت االمامأ                                                                                          

 


