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  رسالة الكلیة :
وم اإلنسانیة   تقدم الكلیة خدمة تعلیمیة وبحثیة  اییر         متمیزة ترقى إلى مستوى التمیز واإلبداع في مجال اآلداب والعل ى مع تنادًا إل ا اس ًا و إقلیمی ى سوق العمل محلی ف

لمیة و البحثیة ألساتذتھا لقدرات العالجودة التعلیمیة و البحثیة ، و مواكبة التطورات العلمیة و الفكریة و التكنولوجیة ، و ذلك بالتطویر المستمر للبرامج التعلیمیة و ا
، و تلبیة احتیاجات المجتمع   و طالبھا ، و استخدام وسائل تعلیمیة حدیثة ،و متابعة الخریجین، و إتاحة الفرصة لھا لمتابعة الجدید من العلوم و المعارف و الخبرات

واط      يالمساھمة ف  ،و اء و الم یم االنتم ة ق یة المصریة و تنمی اء الشخص ذات     حل مشكالتھ ، و بن ویم ال اون و التق راءات تتسم باالستقاللیة و التع ي نین من خالل إج
 والمستمر .
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  رؤیة الكلیة :
ؤسسة تعلیمیة وبحثیة معتمدة تحتل تتطلع الكلیة إلى أن تكون م

مستوى  بأساتذتھا وخریجیھا إلى وتصل مكانة مرموقة بین نظائرھا
المنافسة محلیأ و اقلیمًیا من خالل برامج دراسیة متمیزة فى 
مرحلتى اللیسانس والدراسات العلیا تسھم فى الرقى و التنمیة 

 .  المستدامة للمجتمع

  ٢٠١٨/٢٠١٩لعام الجامعيل  لثثاال محضر مجلس الكلیة 
  ١٧/١٠/٢٠١٨ الموافق ربعاءاألالمنعقد یوم 

**********  
حنان خمیس األستاذ الدكتور/  ةبرئاسة السید صباحًا ةحادیة عشراجتمع مجلس الكلیة في تمام الساعة ال       

 -عمید الكلیة  بحضور كل من : االشافعى 
 وكیل الكلیة لشئون التعلیم والطالب     زیز عیسىأ.د/ أحمد عبدالع .١
 قائم بعمل وكیل الكلیة لشئون خدمة المجتمع وتنمیة البیئة     د. وفدى السید أبوالنضر .٢
 رئیس مجلس قسم الفلسفة    ل اهللا محمد اسماعیلضأ.د/ ف .٣
 مجلس قسم الجغرافیارئیس     أ.د/ عبدالعظیم أحمد عبدالعظیم .٤
 االنجلیزیة رئیس مجلس قسم اللغة     یمان حلمى الملیجىأ.د/ ا .٥
 رئیس مجلس قسم اآلثاروالدراسات الیونانیة والرومانیة    أ.د/ عبیر عبدالمحسن قاسم .٦
 رئیس مجلس قسم التاریخ    أ.د/ ابراھیم محمد على مرجونة .٧
 القائم بعمل رئیس مجلس قسم اللغة العربیة      د. ایمان فؤاد بركات .٨
 األستاذ بقسم اللغة االنجلیزیة   میراندا محمد خمیس الزوكة     /أ.د .٩

 األستاذ بقسم الجغرافیا      یاسر أحمد السیدأ.د/  .١٠
 األستاذ المتفرغ بقسم التاریخ      أ.د/ صالح أحمد ھریدى .١١
 بقسم اللغة العربیة  المتفرغ األستاذ    /محمود فراج عبدالحافظأ.د .١٢
 التاریخاألستاذ المساعد بقسم       أحمد سعید عثماند.  .١٣
 المدیر التنفیذي لوحدة ضمان الجودة بالكلیة      ادىتیسیر محمد شد.  .١٤
 مدیر وحدة الخدمات االلكترونیة       د. أحمد عطیة حمیدة .١٥
  قائم بعمل أمین الكلیة    نیفین محمد رحومة/ ةالسید .١٦

  عن الحضور :  واعتذر
  األستاذ المتفرغ بقسم الفلسفة      أ.د/ میالد زكى غالي -
  للغة االنجلیزیةم االمدرس بقس    أسماء عبدالسالم الشیخد.  -

 
  

  عمید الكلیة حنان خمیس الشافعى أ.د/   ةالسید تافتتح
  " بسم اهللا الرحمن الرحیم "

 س المجلس  بجمیع السادة رئیوعمید الكلیة حنان خمیس الشافعى  أ.د/  ةالسید تفي بدایة االجتماع رحب
 .  الحاضرین
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  رؤیة الكلیة :
ؤسسة تعلیمیة وبحثیة معتمدة تحتل تتطلع الكلیة إلى أن تكون م

مستوى  بأساتذتھا وخریجیھا إلى وتصل مكانة مرموقة بین نظائرھا
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   ول في مسابقة تقییم الجامعات وتقدیم الشكر لكل حصول الكلیة على المركز األ التھنئة بمناسبة ثم قدمت
  العاملین بالكلیة بدایة من السادة أعضاء ھیئة التدریس ومعاونیھم و السادة االداریین والعاملین بالكلیة 

  على مستوى الجامعة  حصول الكلیة على المركز األول لكما قدم المجلس خالص التھنئة للسیدة أ.د/ عمید الكلیة
 للكلیة مزید من التقدم .متمنیین 

  كما قدم المجلس الشكر للفرق الطالبیة من قسم التاریخ برئاسة السید أ.د/ ابراھیم ومرجونة و قسم اللغة
العربیة برئاسة الدكتور/ محمد أبوعلى  على مشاركتھم الفعالة التى كان لھا أكبر اآلثر في حصول الكلیة على 

 المركز األول ،
 ة/ تیسیر شادى بشأن موافقة أ.د/ رئیس الجامعة على تعمیم استمارة الدعم الطالبي توجیھ الشكر للدكتور

 االلكترونى على باقى كلیات الجامعة .
  بحصول الكلیة بشأن التھنئة  الدكتور/ صابر محمد صادق منسق األنشطة الطالبیة بالكلیة كتاب

الوزارة وكذا حصول عشیرة  في تقییم لجنةبالجامعة  على المركز األول على مستوى الكلیات 
الجوالة بالكلیة على المركز األول في ذات التقییم بین كلیات الجامعة مع تمنیاتھ بدوام التوفیق 

 والرفعھ للكلیة .
 في موضوعات المجلس على النحو التالي : اسیادتھ تثم شرع 
 

  -: التصدیق و أوال : موضوعات اإلحاطة
  
 امعة، الموضوعات التى ًطرحت في مجلس الج .١
/ أحمد محمد محمد عبداهللا عبدالرحمن بموضوعات ماعدا عذر الطالب التصدیق على محضر مجلس الكلیة السابق .٢

 - :شئون التعلیم والتعلیم :
 الفترة  سبب العذر مادة الفرقة / القسم اسم الطالب /الطالبة م
األولى قسم  أحمد محمد محمد عبداهللا  .١

اللغة 
 االنجلیزیة

العام الجامعى        مرضىعذر  -
٢٠١٧/٢٠١٨ 

 - القرار  : 
  . عذر  الطالب رفض مجلس الكلیة

  
  ثانیا:   موضوعات وحدة ضمان الجودة :
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 التصدیق على الجلسة السابقة . .١
  القرار : تم التصدیق .

  تم عرض انجازات الشھر الماضى بواسطة المدیر التنفیذى للجودة د. تیسیر شادى وھى على النحو اآلتى : .٢
 ٩٠٠١/٢٠١٥ورة تدریبیة بعنوان تطبیق المواصفة الدولیة (أیزو د(  
  ورشة عمل بعنوان ( إستیفاء معاییر الجودة معیار المشاركة المجتمعیة وتنمیة البیئة  د. محمد محمود

 أبوعلى ) .
 .( إستیفاء معاییر الجودة معیار أعضاء ھیئة التدریس د. عصام المصرى ) ورشة عمل بعنوان 
  بعنوان ( إستیفاء معاییر الجودة معیار الجھاز اإلدارى أ. د.ابراھیم مرجونة ).ورشة عمل 
 .( إستیفاء معاییر الجودة معیار البحث العلمى  أ.د.ابراھیم مرجونة ) ورشة عمل بعنوان 
 .(إستیفاء معاییر الجودة معیار التدریس والتعلم د/ أحمد عطیة ) ورشة عمل بعنوان 
 میة المھنیة ألعضاء ھیئة التدریس د. رانیا نظمى).ورشة عمل بعنوان ( التن 
  أ. محمد عبید ) . ٩٠٠١/٢٠١٥ورشة عمل بعنوان( إدارة وتحلیل المخاطر طبقا للمواصفة الدولیة أیزو 
   .( إستیفاء معاییر الجودة معیار الموارد المالیة د. عصام كمال المصرى ) ورشة عمل بعنوان 
  درجة ( أستاذ مساعد لعلى إفادة حدیثة  وذلك عند التقدم أو الترقى تم تفعیل ضرورة اشتراط الحصول– 

مدرس  –اذ ) و ضرورة الحصول على إفادة حدیثة عند التقدم أو الترقى لدرجة ( مدرس مساعد ــــــــــــأست
مشاركة فى أعمال وأنشطة الجودة وذلك بحد أدنى عشر دورات ، وورش عمل التى تعقدھا وحدة ال) تفید ب

  مان الجودة فى الكلیة ویعتبر ھذا جزء من إفادة الجودة لعضو ھیئة التدریس للتقدم للترقیة أو التعیین .ض
القرار: أحیط المجلس علما ویتم تقدیم الشكر للمدیر التنفیذى للجودة د/ تیسیر شادى ومجلس اإلدارة 

لألستاذ / أحمد على واألستاذ / كمال  لما بذلوه من جھد واضح خالل الفترة السابقة كما یتقدم المجلس بالشكر
  صالح  لما بذلوه من جھد فى أنشطة وأعمال الجودة .

 - القرار  : 
  . أحیط مجلس الكلیة علمًا

  
أ.د / محمد أبوعلى) والمراجعین الخارجیین ( د/  -بشأن تقدیم الشكر لخبراء الجودة (أ.د/ إبراھیم مرجونة  .٣

ا نظمى) لدعمھم لوحدة ضمان الجودة بورش تخص جودة العملیة د/ رانی -د/ عصام المصرى -أحمد عطیة 
  التعلیمیة .

  القرار: أحیط المجلس علما مع تقدیم الشكر للسادة المحاضرین والسادة الحضور .
 - القرار  : 

  . أحیط مجلس الكلیة علمًا
  

  بشأن مخاطبات األقسام فیما یخص متطلبات الجودة . .٤
اون بعض األقسام العلمیة فیما یخص متطلبات الجودة ویھیب المجلس بباقى األقسام القرار: أحیط المجلس علماً  بتع

  السیاسة ). –اآلثار  –التى لم ترسل متطلبات الجودة .وھى ( قسم اإلجتماع 
 - القرار  : 

  . أحیط مجلس الكلیة علمًا
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  لجمیع األقسام العلمیة واإلداریة . C.Vبشأن عمل كتیبات للوحدة  .٥
 ٣٠/١٠/٢٠١٨المجلس مع إخطار رؤساء األقسام العلمیة  ومنسقو الجودة باألقسام فى موعد أقصاه  القرار: وافق

  حتى یتسنى للوحدة عمل الكتیبات الخاصة بذلك .
 - القرار  : 

  . أحیط مجلس الكلیة علمًا
  

  بشأن متطلبات األیزو : .٦
  التوصیف اإلدارى باللغتین العربیة واإلنجلیزیة . -١
 خطط السادة الوكالء . انجازات الكلیة  ، -٢

 القرار: وافق المجلس على أن یتم اآلتى :
  . ھمخاطبة  األستاذ الدكتور رئیس قسم اللغة اإلنجلیزیة نحو ذلك تحت إشراف ومتابعة سیادت -١
  مخاطبة السادة الوكالء لسرعة إنجاز الخطط وإبالغ الجودة بھا. -٢

 - القرار  : 
  وافق مجلس الكلیة .          

  
 ستمارة الدعم الطالبى .بإح د/ تیسیر شادى المدیر التنفیذى لوحدة ضمان الجودة بشأن مقتر .٧

للجودة بما تم انجازه  ھا القرار: وافق المجلس على ان تعمم ھذه اإلستمارة على جمیع األقسام العلمیة للعمل بھا وتقدیم
  من قبل مرشدي الدعم الطالبي .

 - القرار  : 
  ستمارة الدعم الطالبي على األقسام العلمیة و لن یلتفت لغیر ھذه االستمارة  .وافق مجلس الكلیة على تعمیم ا

  
  بشأن مقترح د/ تیسیر شادى المدیر التنفیذى لوحدة ضمان الجودة استمارة الدعم الطالبى إلكترونیًا.  .٨

الوقت والجھد وجمع القرار: وافق المجلس ورحب بذلك  وتم تقدیم الشكر للمدیر التنفیذى د . تیسیر شادى بما یوفر 
  المعلومات الالزمة عن الطلبة وتسھیل العمل بھا فى اى وقت  .

 - القرار  : 
  وافق مجلس الكلیة .

  
مقترح د/ تیسیر شادى المدیر التنفیذى لوحدة ضمان الجودة مسابقة أحسن معیار من حیث اإلستیفاء الكامل  .٩

  بعد مراجعة الخبراء ومركز الجامعة .
  لس مع إبالغ السادة رؤساء المعاییر بذلك.القرار: وافق المج

 - القرار  : 
  وافق مجلس الكلیة .

  
  د/ شیرویت فضل. بشأن إسناد إدارة وحدة الخریجیین د/ رانیا نظمى بعد إعتذار  .١٠

وإبالغ الجودة بھ فى أسرع بتشكیل فریق الخریجین  القرار : وافق المجلس على أن تكلف د/ رانیا نظمى 
  وقت  .

 - القرار  : 
  وافق مجلس الكلیة .
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  رسالة الكلیة :
وم اإلنسانیة   تقدم الكلیة خدمة تعلیمیة وبحثیة  اییر         متمیزة ترقى إلى مستوى التمیز واإلبداع في مجال اآلداب والعل ى مع تنادًا إل ا اس ًا و إقلیمی ى سوق العمل محلی ف
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، و تلبیة احتیاجات المجتمع   و طالبھا ، و استخدام وسائل تعلیمیة حدیثة ،و متابعة الخریجین، و إتاحة الفرصة لھا لمتابعة الجدید من العلوم و المعارف و الخبرات

واط      يالمساھمة ف  ،و اء و الم یم االنتم ة ق یة المصریة و تنمی اء الشخص ذات     حل مشكالتھ ، و بن ویم ال اون و التق راءات تتسم باالستقاللیة و التع ي نین من خالل إج
 والمستمر .
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  رؤیة الكلیة :
ؤسسة تعلیمیة وبحثیة معتمدة تحتل تتطلع الكلیة إلى أن تكون م

مستوى  بأساتذتھا وخریجیھا إلى وتصل مكانة مرموقة بین نظائرھا
المنافسة محلیأ و اقلیمًیا من خالل برامج دراسیة متمیزة فى 
مرحلتى اللیسانس والدراسات العلیا تسھم فى الرقى و التنمیة 

 .  المستدامة للمجتمع

بشأن تقدیم الشكر لقسم التاریخ على ما تقدمھ وحدة اإلبداع واإلبتكار الخاصة بالطلبة من دعم ورعایة للطلبة  .١١
 .  

القرار: وافق المجلس وأشاد باألمر ویقدم الشكر لقسم التاریخ ورئیسھ األستاذ الدكتور/ إبراھیم مرجونة ، ویوصى 
  ر على باقى األقسام العلمیة .المجلس بضرورة تعمیم األم

 - القرار  : 
  . وشكر المجلس قسم التاریخ  أحیط مجلس الكلیة علمًا

  
بشأن التقریر المقدم من د/ شیرویت فضل فیما یخص متابعة معاییر الجودة ، وإجتماعات رؤساء المعاییر  .١٢

  وورش العمل الخاصھ بھم .
  القرار: أحیط المجلس علما .

 - القرار  : 
  . لس الكلیة علمًاأحیط مج

  
) من قانون تنظیم الجامعات ، الخاصة بضرورة  مواظبة الطالب على حضور ٦٩المادة ( بشأن تفعیل  .١٣

 المحاضرات المقدم من الدكتورة/ شیرویت فضل .
القرار: وافق المجلس على أن یتم تطبیق ذلك فى األقسام العلمیة التى بھا عزوف من الطلبة وذلك بعد وضع آلیة من 

بل الجودة لمتابعة ذلك ویكلف المجلس د/ شیرویت فضل لوضع آلیة لذلك وعرضھا على المجلس لمناقشتھا بما یتفق ق
  مع متطلبات الجودة واالعتماد .

 - القرار  : 
  وافق مجلس الكلیة .

  
  

ربیة نظمى  األستاذ المساعد بقسم اللغة العمحمد عزیز  قدم مجلس الكلیة الشكر للسیدة الدكتورة/ رانیا  .١٤
 السھاماتھا الفاعلھ في تقدیم  ما تحتاجھ الكلیة من دورات أو ورش عمل .

  
  
  
  
  

  : ITات تكنولوجیا المعلوموحدة  ثالثًا:   موضوعات 
  
  

 على النحو التالى :  ٢٠١٨ /١٥/١٠یوم  المنعقد محضر اجتماع وحدة تكنولوجیا المعلومات 
لجمیع األقسام العلمیة بالكلیة ، كما انتھت من عملیات رصد  من انشاء كنتروالت دور سبتمبر (MIS)انتھت وحدة  .١

 نتائج دور سبتمبر لجمیع األقسام .
 - القرار  : 

  . أحیط مجلس الكلیة علمًا
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  رؤیة الكلیة :
ؤسسة تعلیمیة وبحثیة معتمدة تحتل تتطلع الكلیة إلى أن تكون م

مستوى  بأساتذتھا وخریجیھا إلى وتصل مكانة مرموقة بین نظائرھا
المنافسة محلیأ و اقلیمًیا من خالل برامج دراسیة متمیزة فى 
مرحلتى اللیسانس والدراسات العلیا تسھم فى الرقى و التنمیة 

 .  المستدامة للمجتمع

  
)  لتشعیب الطالب على األقسام  والشعب المختلفة بالكلیة فور اعتماد القوائم النھائیة لألقسام (MIS تستعد وحدة  .٢

 والشعب .
 - القرار  : 

  . حیط مجلس الكلیة علمًاأ
  

طالب المستجدیـن المن  ٣٧٣٠فیما یتعلق بالتقدیم االلكترونى للطالب أفاد أ. كیرلس سامى أنھ قد تم تقدیم أكثر من  .٣
 طالب من المحولین والمفصولین والفئات اآلخرى . ٤٣٠و أكثر من 

 - القرار  : 
  . أحیط مجلس الكلیة علمًا

  
فرقة األولى على الموقع الرسمى للكلیة لجمیع األقسام  ، وتم فتح باب التحویل بین تم إعالن القوائم األولیة لل .٤

 األقسام تمھیدًا إلعالن القوائم النھائیة فور اعتمادھا.
 - القرار  : 

  . أحیط مجلس الكلیة علمًا
  

ن     .٥ د ع ا یزی ونین  سجل الموقع الرسمي للكلیة حتى الیوم م ة  و ملی انین  ثالثمائ ف  وثم ارة ،   أل غ عدد    زی ا بل كم
 .قراءة  للموضوعات المنشورة على الموقع ألف ومائتین وخمسینملیون القراءات لموقع الكلیة ما یزید عن 

 - القرار  : 
  .أحیط مجلس الكلیة علمًا

  

  ًا:   موضوعات شئون ھیئة التدریس :رابع
  

  
  
 بشأن توزیع المقررات الدراسیة جتماع المذكرات المقدمة من السیدة الدكتورة / نھا غالى األستاذ المساعد بقسم اال .١

 .  ٨/١٠/٢٠١٨    - ٢٩/٩/٢٠١٨   -  ١٩/٩/٢٠١٨بالقسم المؤرخھ في  
 - القرار  : 

تم عرض األمر على مجلس الكلیة أفاد بأنھ ما تم اقراره من توزیع مقررات ألعضاء ھیئة التدریس بالقسم وفقًا لما 
  وال مجال لالعتراض علیھ. أقرتھ مجالس القسم وھو حق أصیل لمجلس القسم

 
 - القرار  : 

وفقًا لما تم عرض األمر على مجلس الكلیة أفاد بأنھ ما تم اقراره من توزیع مقررات ألعضاء ھیئة التدریس بالقسم 
  القسم وال مجال لالعتراض علیھ. سأقرتھ مجالس القسم وھو حق أصیل لمجل

 
  . ١٥/١٠/٢٠١٨ب على المذكرة بتاریخ رد السید أ.د/ وكیل الكلیة لشئون التعلیم والطال .٢
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  رؤیة الكلیة :
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 - القرار  : 
تم عرض األمر على مجلس الكلیة أفاد بأنھ ما تم اقراره من توزیع مقررات ألعضاء ھیئة التدریس بالقسم وفقًا لما 

  القسم وال مجال لالعتراض علیھ. سأقرتھ مجالس القسم وھو حق أصیل لمجل
  
  
س ـــــــــــــــــبموافقة المجل ٣/١٠/٢٠١٨جلستھ فى كتاب مجلس قسم اللغة العربیة وآدابھا ب .٣

ن السید الدكتور/ محمد رضا ــــــــــــــدم مــــــــــــــــب المقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى الطلـــــــــــــــــــــــــــعل
لممملكة العربیة السعودیة اعتبارًا من عوض محفوظ مدرس العلوم اللغویة بالقسم العارتھ للعمل بجامعة الجوف با

  . ٣١/٨/٢٠١٩وحتى  ١/١١/٢٠١٨
 - القرار  : 

  وافق مجلس الكلیة .
  
داء السادة  أعضاء ھیئة التدریس ومعاونیھم على أكتاب السیدة أ.د/ عمید الكلیة بشأن مقترح تشكیل لجنة لمتابعة  .٤

 النحو التالى :
 السید أ.د/ عبدالواحد الشیخ. -
 ورة/ رانیا محمد عزیز نظمى ،السیدة الدكت -
 السید الدكتور/ محمد عوض السمنى -
 السیدة الدكتورة/ میرفت عبداللطیف غالب . -
 السیدة الدكتورة / رشا محمود رجب -
 السیدة الدكتورة/ شیرویت مصطفى فضل -
 السید الدكتور/ كارم عبدالجلیل القاضى -

 - القرار  : 
  للشھر القادم لمزید من الدراسة .یؤجل 

  
  :   موضوعات شئون الطالب : ًاخامس

  
 التصدیق على الجلسة السابقة: وقد تم التصدیق علیھا.أوال : 

  وحدة القیاس والتقویم: -MIS –ثانیًا: موضوعات وحدات: الجودة 
 المدیر التنفیذي للوحدة باآلتي: -فیما یتعلق بوحدة الجودة: أفادت السیدة الدكتورة/ تیسیر شادي .١

  ٢٠١٨/٢٠١٩٫الوكالء والعمید للعام الجامعي . ضرورة رفع خطط ٢٫١
  . الدعم الطالبي وفق البرنامج الُمعد من قبل وحدة ضمان الجودة.٢٫٢
  . ضرورة رفع السیر الذاتیة الخاصة بأعضاء ھیئة التدرس واإلداریین للوحدة.٢٫٣

  القرار: ُأحیطت اللجنة علًما.   
 - القرار  : 

  أحیط مجلس الكلیة علمًا.
  
 المدیر التنفیذي للوحدة باآلتي: –: أفاد السید الدكتور/ أحمد عطیة MISلق بوحدة فیما یتع .٢
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  رؤیة الكلیة :
ؤسسة تعلیمیة وبحثیة معتمدة تحتل تتطلع الكلیة إلى أن تكون م

مستوى  بأساتذتھا وخریجیھا إلى وتصل مكانة مرموقة بین نظائرھا
المنافسة محلیأ و اقلیمًیا من خالل برامج دراسیة متمیزة فى 
مرحلتى اللیسانس والدراسات العلیا تسھم فى الرقى و التنمیة 

 .  المستدامة للمجتمع

  من رصد جمیع نتائج دور سبتمبر بجمیع أقسام الكلیة. MIS. انتھت وحدة ٢٫١
ذ  ٢٫٢ ي ھ ا . تستعد الوحدة حالًیا لتشعیب الطالب على األقسام العلمیة فور اعتماد القوائم النھائیة لألقسام والُشعب، وف

تدریب موظفي قسم شؤون الطالب على برنامج رئیس قسم شؤون الطالب ضرورة  –الصدد أضاف السید / ولید الوكیل 
  .MISالتشعیب بنظام 

  القرار: ُأحیطت اللجنة علًما.   
 - القرار  : 

  أحیط مجلس الكلیة علمًا.
  
  المدیر التنفیذي للوحدة بما یلي: –فیما یتعلق بوحدة القیاس والتقویم: أفادت السیدة الدكتورة/ رشا رجب   .٣

. استالم الوحدة لجھاز التصحیح االلكتروني الجدید ، وإرسال الجھاز القدیم لكلیة العلوم ، لھذا یھیب أعضاء ٣٫١
القائم بعمل عمید كلیة الطب  -الوحدة سرعة إرسال مھندسین لتركیب الجھاز وتم التواصل مع األستاذ الدكتور نبیل بكیر

المدیر التنفیذي لوحدة القیاس والتقویم بالجامعة بخصوص ذلك وكذا إبالغھ بضرورة إعطاء دورة تدریبیة البیطري و
  للتدریب على كیفیة استخدام جھاز التصحیح االلكتروني الجدید .

  
دة . تعتزم الوحدة عقد ورشة عمل بعنوان " ربط أسئلة االختبارات بنواتج التعلم المستھدفة " بالتعاون مع وح٣٫٢

الجودة بالكلیة ویحاضر فیھا الدكتور أحمد سالم مدرس مناھج وطرق التدریس ( القیاس والتقویم )  بكلیة التربیة 
  م وسیتم التعمیم على األقسام العلمیة . ٢٠١٨/  ١٠/ ٢٣جامعة دمنھور وستكون بإذن اهللا یوم الثالثاء الموافق 

  
وحدة من األستاذ الدكتور عمید الكلیة الُمطالبة بصیانتھا أو تسلیم . بشأن عطل جھاز الداتاشو بالوحدة: تلتمس ال٣٫٣

  الوحدة جھاز جدید لحاجة الوحدة الماسة لھ في الفترة القادمة نظرًا لعقد دورات تدریبیة وورش عمل بالوحدة . 
 - القرار  : 

  أحیط مجلس الكلیة علمًا.
  
  ثالًثا: التقاریر المرفوعة من األقسام العلمیة: 

ة        فیما  .٤ ة اإلنجلیزی ام: اللغ اریر أقس ي: وصلت تق دعم الُطالب اریر ال اریخ  -یتعلق بتق فة  -الت ار والدرسات    -الفلس اآلث
 الیونانیة والرومانیة، اللغة اإلنجلیزیة، وتھیب اللجنة بباقي األقسام العلمیة إرسال تقاریرھا.

 - القرار  : 
  أحیط مجلس الكلیة علمًا.

  
اآلثار والدراسات الیونانیة  -الفلسفة -ء ھیئة التدریس: وصلت تقاریر أقسام: الجغرافیاتقاریر المتابعة للسادة أعضا .٥

  والرومانیة، التاریخ، اللغات الشرقیة، اللغة العربیة. وتھیب اللجنة بباقي األقسام العلمیة إرسال تقاریرھا.
 - القرار  : 

  أحیط مجلس الكلیة علمًا.



    

                                                                                                                                               
        Damanhur universityجامعة دمنھور                                                                                                                         
          Faculty of Art                                                                     كلیة اآلداب                                                           

                                                         
  

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

  رسالة الكلیة :
وم اإلنسانیة   تقدم الكلیة خدمة تعلیمیة وبحثیة  اییر         متمیزة ترقى إلى مستوى التمیز واإلبداع في مجال اآلداب والعل ى مع تنادًا إل ا اس ًا و إقلیمی ى سوق العمل محلی ف

لمیة و البحثیة ألساتذتھا لقدرات العالجودة التعلیمیة و البحثیة ، و مواكبة التطورات العلمیة و الفكریة و التكنولوجیة ، و ذلك بالتطویر المستمر للبرامج التعلیمیة و ا
، و تلبیة احتیاجات المجتمع   و طالبھا ، و استخدام وسائل تعلیمیة حدیثة ،و متابعة الخریجین، و إتاحة الفرصة لھا لمتابعة الجدید من العلوم و المعارف و الخبرات

واط      يالمساھمة ف  ،و اء و الم یم االنتم ة ق یة المصریة و تنمی اء الشخص ذات     حل مشكالتھ ، و بن ویم ال اون و التق راءات تتسم باالستقاللیة و التع ي نین من خالل إج
 والمستمر .
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  رؤیة الكلیة :
ؤسسة تعلیمیة وبحثیة معتمدة تحتل تتطلع الكلیة إلى أن تكون م

مستوى  بأساتذتھا وخریجیھا إلى وتصل مكانة مرموقة بین نظائرھا
المنافسة محلیأ و اقلیمًیا من خالل برامج دراسیة متمیزة فى 
مرحلتى اللیسانس والدراسات العلیا تسھم فى الرقى و التنمیة 

 .  المستدامة للمجتمع

  
  لیات الُمتعلقة بھا: رابًعا: الُمقررات الدراسیة والفعا 

ي       .٦ دة ف تھ الُمنعق ة بجلس ة العربی ادة       ٣/١٠/٢٠١٨الموضوع: كتاب مجلس قسم اللغ دریس م كیل ت دیل تش أن تع بش
  اللغة العربیة الُمقررة على طالب أقسام الكلیة. (وفق المعروض)

  القرار: ُأحیطت اللجنة علًما.    
 - القرار  : 

  أحیط مجلس الكلیة علمًا.
  
ي     الموضوع: ك .٧ دة ف فة بجلستھ الُمنعق ل الدراسي       ٢/١٠/٢٠١٨تاب مجلس قسم الفلس دریس الفص كیل ت بشأن تش

  على الالئحة القدیمة. (وفق المعروض) ٢٠١٨/٢٠١٩األول للعام الجامعي 
  القرار: ُأحیطت اللجنة علًما.    

 - القرار  : 
  أحیط مجلس الكلیة علمًا.

  
  جدول الالئحة القدیمة للفرقة الثالثة لغة ( المغلقة). الموضوع: كتاب قسم اللغة اإلنجلیزیة بشأن .٨

  القرار: ُأحیطت اللجنة علًما.    
 - القرار  : 

  أحیط مجلس الكلیة علمًا.
  
ق        .٩ اء المواف وم األربع دة ی اع بجلستھ الُمنعق واد     ٣/١٠/٢٠١٨الموضوع: كتاب مجلس قسم االجتم ع م بشأن توزی

 . (وفق المعروض)٢٠١٨/٢٠١٩الالئحة القدیمة للعام الجامعي 
  القرار: ُأحیطت اللجنة علًما.

 - القرار  : 
  أحیط مجلس الكلیة علمًا.

  
ق          .١٠ اء المواف وم األربع دة ی اع بجلستھ الُمنعق م االجتم س قس اب مجل وع:  كت دیل   ٣/١٠/٢٠١٨الموض بشأن تع

 على النحو اآلتي: ٢٠١٨/٢٠١٩بعض الُمقررات الدراسیة للعام الجامعي 
الفصل   قةالفر  اسم الُمقرر

  الدراسي
  القائم بالتدریس

  د/ مجدي بیومي   األول  األولى  علم اجتماع السكان
  د/ مجدي بیومي   الثاني  األولى  قضایا السیاسة والمجتمع

  د/ محمود حمدي  األول  األولى  مدخل األنثربولوجیا
  د/ السید شحاتھ  الثاني   الرابعة   علم االجتماع الطبي 

مناصفة بین د/ السید شحاتھ و د/ شیماء   األول  لرابعة ا  المشكالت االجتماعیة 
  حلمي 

  مناصفة بین د/ ناجي بدر و د/ شیماء حلمي  األول  الثانیة   علم النفس االجتماعي 
مناصفة بین د/ إسالم فوزي و د/ أسماء   الثاني  الرابعة  النظریة المعاصرة 

  إدریس
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  رؤیة الكلیة :
ؤسسة تعلیمیة وبحثیة معتمدة تحتل تتطلع الكلیة إلى أن تكون م

مستوى  بأساتذتھا وخریجیھا إلى وتصل مكانة مرموقة بین نظائرھا
المنافسة محلیأ و اقلیمًیا من خالل برامج دراسیة متمیزة فى 
مرحلتى اللیسانس والدراسات العلیا تسھم فى الرقى و التنمیة 

 .  المستدامة للمجتمع

  القرار: وافقت الجنة.
 - القرار  : 

  لیة .وافق مجلس الك
  
  

ة           .١١ ة والحیوی ة المناخی رر " الجغرافی دریس ُمق ناد ت أن إس ا بش ة   –الموضوع: كتاب مجلس قسم الجغرافی الفرق
ة  –الثانیة  وض              -الئحة قدیم د ع دكتور/ محم ید ال ن الس دًال ع د السید ب ر أحم ى أ.د.یاس ي األول" إل ل الدراس الفص

 السمني.
  القرار: وافقت اللجنة.

 - القرار  : 
  الكلیة.وافق مجلس 

  
اریخ         .١٢ دة بت تھ الُمنعق ة بجلس ة والرومانی ات الیونانی ار والدراس  ٢/١٠/٢٠١٨الموضوع: كتاب مجلس قسم اآلث

ة     ة الثالث ي " للفرق قسم   –بترشیح السیدة الدكتورة/ شیرویت فضل لتدریس مادة " تاریخ مصر في العصر البطلم
 التاریخ الئحة قدیمة.

  القرار: وافقت الللجنة.
 -  القرار  :

  وافق مجلس الكلیة.
  

  خامًسا: الموضوعات المُتعلقة باالمتحانات الشفھیة:
 .٢٠١٨/٢٠١٩الموضوع: تحدید موعد عقد االمتحانات الشفھیة للفصل الدراسي األول للعام الجامعي  .١٣

ین، ولمدة أسبوع ١٧/١١/٢٠١٨القرار: وافقت اللجنة على عقد االمتحانات الشفھیة بدایة من یوم السبت الموافق 
  على أال تتوقف الُمحاضرات أثناء االمتحانات.

 - القرار  : 
  وافق مجلس الكلیة.

  
  سادًسا: الموضوعات المُتعلقة باالمتحانات التحریریة:

 .٢٠١٧/٢٠١٨الموضوع: اعتماد نتیجة دور سبتمبر لمرحلة اللیسانس للعام الجامعي  .١٤
  القرار: وافقت اللجنة.

 - القرار  : 
  وافق مجلس الكلیة.

  
 .٢٠١٨/٢٠١٩الموضوع: تحدید موعد عقد االمتحانات التحریریة للفصل الدراسي األول للعام الجامعي  .١٥

  . ٢٢/١٢/٢٠١٨القرار: وافقت اللجنة على تحدید یوم السبت الموافق 
 - القرار  : 

  وافق مجلس الكلیة.
  

  سابًعا:  خطابات واردة من األقسام العلمیة:
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واط      يالمساھمة ف  ،و اء و الم یم االنتم ة ق یة المصریة و تنمی اء الشخص ذات     حل مشكالتھ ، و بن ویم ال اون و التق راءات تتسم باالستقاللیة و التع ي نین من خالل إج
 والمستمر .

  ==========================================================================  
      ٠٤٥٣٣٦٧٩٤٢ت + فاكس     -٠٤٥٣٣٦٧٩٤١ت:           ~ ١١ ~                          البحیرة  –دمنھور  –األبعادیة –مجمع الكلیات                    

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

 

  رؤیة الكلیة :
ؤسسة تعلیمیة وبحثیة معتمدة تحتل تتطلع الكلیة إلى أن تكون م

مستوى  بأساتذتھا وخریجیھا إلى وتصل مكانة مرموقة بین نظائرھا
المنافسة محلیأ و اقلیمًیا من خالل برامج دراسیة متمیزة فى 
مرحلتى اللیسانس والدراسات العلیا تسھم فى الرقى و التنمیة 

 .  المستدامة للمجتمع

ة   الموضوع: كتاب قسم الجغرافیا بشأ .١٦ ة الثانی ن حالة الطالب/ محمد سعید محمد محمد عبد المولى الُمقید بالفرق
المي      یط إس اریخ وس ادة " ت د    -" الئحة قدیمة " والذي یذكر فیھ الطالب أنھ وجد نفسھ غائب في م ي " فق أوروب

 ھ فیھا.تبین بعد مراجعة أوراق المادة أن الطالب حاصل على عشر درجات، ومرفق صورة غالف المادة ودرجت
  القرار: ُأحیطت اللجنة علًما.

 - القرار  : 
  أحیط مجلس الكلیة علمًا.

  
بشأن المؤتمر العلمي لقسم التاریخ والذي عقد  ١/١٠/٢٠١٨الموضوع: كتاب مجلس قسم التاریخ بجلستھ في  .١٧

اء    وم األربع ي ی د       ١٩/٩/٢٠١٨ف نعم مجاھ د الم رح أ.د/عب ة: ( ُمقت یات الُمرفق بعض التوص رج ب رح ُم -وخ قت
  ُمقترح د/ مرفت فراج).     (وفق المعروض) -ُمقترح د/ عادل ھالل -أ.د/إبراھیم مرجونة

  القرار: ُأحیطت اللجنة علًما ووافقت.
 - القرار  : 

  أحیط مجلس الكلیة علمًا ووافق .
  

ة بشأن ُمقترح أ.د/ إبراھیم مرجون ١/١٠/٢٠١٨الموضوع: الموضوع: كتاب مجلس قسم التاریخ بجلستھ في  .١٨
 بشأن رابطة ُمحبي التاریخ ( جمعیة علمیة ُمتعددة األنشطة).    

  القرار: ُأحیطت اللجنة علًما ووافقت.
 - القرار  : 

  أحیط مجلس الكلیة علمًا.
  

بشأن إعادة طرح ُمقترح الحفائر الُمقدم من د/  ١/١٠/٢٠١٨الموضوع: كتاب مجلس قسم التاریخ بجلستھ في  .١٩
  مرفت فراج.

  اللجنة علًما ووافقت. القرار: ُأحیطت
 - القرار  : 

  أحیط مجلس الكلیة علمًا.
  

  
ي      .٢٠ تھ ف اریخ بجلس امج      ١/١٠/٢٠١٨الموضوع: الموضوع: كتاب مجلس قسم الت ین للبرن ار ُمحكم أن اختی بش

 والُمقررات. ووافق المجلس وھم :
 جامعة اإلسكندریة)  –أ.د/ أحمد أمین سلیم (كلیة اآلداب   -
  جامعة بنھا)  –إبراھیم ( كلیة اآلداب أ.د/ عفیفي محمود  -
  جامعة كفر الشیخ) –أ.د/ یاسر عبد الوھاب (كلیة اآلداب   -
  جامعة القاھرة )  –أ.د/ وجیھ عبد الصادق عتیق ( كلیة اآلداب  -
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  رسالة الكلیة :
وم اإلنسانیة   تقدم الكلیة خدمة تعلیمیة وبحثیة  اییر         متمیزة ترقى إلى مستوى التمیز واإلبداع في مجال اآلداب والعل ى مع تنادًا إل ا اس ًا و إقلیمی ى سوق العمل محلی ف

لمیة و البحثیة ألساتذتھا لقدرات العالجودة التعلیمیة و البحثیة ، و مواكبة التطورات العلمیة و الفكریة و التكنولوجیة ، و ذلك بالتطویر المستمر للبرامج التعلیمیة و ا
، و تلبیة احتیاجات المجتمع   و طالبھا ، و استخدام وسائل تعلیمیة حدیثة ،و متابعة الخریجین، و إتاحة الفرصة لھا لمتابعة الجدید من العلوم و المعارف و الخبرات

واط      يالمساھمة ف  ،و اء و الم یم االنتم ة ق یة المصریة و تنمی اء الشخص ذات     حل مشكالتھ ، و بن ویم ال اون و التق راءات تتسم باالستقاللیة و التع ي نین من خالل إج
 والمستمر .
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  رؤیة الكلیة :
ؤسسة تعلیمیة وبحثیة معتمدة تحتل تتطلع الكلیة إلى أن تكون م

مستوى  بأساتذتھا وخریجیھا إلى وتصل مكانة مرموقة بین نظائرھا
المنافسة محلیأ و اقلیمًیا من خالل برامج دراسیة متمیزة فى 
مرحلتى اللیسانس والدراسات العلیا تسھم فى الرقى و التنمیة 

 .  المستدامة للمجتمع

  القرار: ُأحیطت اللجنة علًما ووافقت.
 - القرار  : 

  أحیط مجلس الكلیة علمًا.
  

ق       الموضوع: كتاب مجلس قسم الجغرا  .٢١ ین المواف وم االثن دة ی تھ الُمنعق ا بجلس ة    ١/١٠/٢٠١٨فی بشأن الموافق
 .٢٠١٨/٢٠١٩على اعتماد رحالت الفصل الدراسي األول 

  القرار:  ُأحیطت اللجنة علًما ووافقت، بعد إستیفاء باقي بیانات الطالب من أرقام قومیة ورقم الھاتف.
 - القرار  : 

  أحیط مجلس الكلیة علمًا.
  

وع: ك  .٢٢ ا        الموض ة/ دین ن الطالب دم م ب الُمق أن الطل ة بش ة والرومانی ات الیونانی ار والدراس م اآلث س قس اب مجل ت
ار    –حسین عبد اللطیف أحمد بشأن التحویل من كلیة اآلداب  جامعة اإلسكندریة إلى كلیتنا بالفرقة الثالثة بقسم اآلث

دم     ، وبعد مناق ٢٠١٨/٢٠١٩والدراسات الیونانیة والرومانیة ھذا العام  ب الُمق س الطل ض المجل شة الموضوع رف
 منھا ومرفق مذكرة العرض على السید األستاذ الدكتور/ عمید الكلیة وباقي أوراق الطالبة.

  القرار:  ُأحیطت اللجنة علًما.
 - القرار  : 

  أحیط مجلس الكلیة علمًا.
  

  تاسًعا: التعلیم المفتوح:
 .٢٠١٧/٢٠١٨ي الموضوع: اعتماد نتیجة دور سبتمبر للعام الجامع .٢٣

  القرار: وافقت اللجنة.
 - القرار  : 

  وافق مجلس الكلیة.
  

  عاشًرا: ما ُیستجد من أعمال:
یم      .٢٤ ؤون التعل س ش رار مجل الموضوع: كتاب السید األستاذ / مدیر عام شؤون التعلیم والطالب بالجامعة بشأن ق

ة     الذي أك ٢٩/٨/٢٠١٨والُمعتمدة في  ٢٧/٨/٢٠١٨والطالب الُمنعقد بتاریخ  س الجامع رار مجل زام بق د على االلت
) طالب لكل من خریجي كلیات التربیة واآلداب كشرط من ٥بشأن االلتزام بمحو أمیة عدد ( ٢٠١٦) لسنة ١٣رقم (

 شروط التخرج مع عدم اعتماد نتائج الطالب إال بعد استیفاء متطلبات التخرج.
ل تنف  ة          القرار: یرفع القرار لمجلس الكلیة مع اقتراح تأجی م اللغ ى خریجي قس ر عل ى أن یقتص ادم، عل ام الق ذه للع ی

  العربیة، مع ضرورة وضع آلیة خاصة بالتدریب من حیث توفیر المكان والمتدربین.
 - القرار  : 

  أحیط مجلس الكلیة علمًا.
  

امعي    .٢٥ ام الج ة للع ام العلمی ل األقس ة داخ عب المختلف ولین بالُش الب المقب ماء الط وائم أس وع: ق الموض
٢٠١٨/٢٠١٩. 
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  رسالة الكلیة :
وم اإلنسانیة   تقدم الكلیة خدمة تعلیمیة وبحثیة  اییر         متمیزة ترقى إلى مستوى التمیز واإلبداع في مجال اآلداب والعل ى مع تنادًا إل ا اس ًا و إقلیمی ى سوق العمل محلی ف

لمیة و البحثیة ألساتذتھا لقدرات العالجودة التعلیمیة و البحثیة ، و مواكبة التطورات العلمیة و الفكریة و التكنولوجیة ، و ذلك بالتطویر المستمر للبرامج التعلیمیة و ا
، و تلبیة احتیاجات المجتمع   و طالبھا ، و استخدام وسائل تعلیمیة حدیثة ،و متابعة الخریجین، و إتاحة الفرصة لھا لمتابعة الجدید من العلوم و المعارف و الخبرات

واط      يالمساھمة ف  ،و اء و الم یم االنتم ة ق یة المصریة و تنمی اء الشخص ذات     حل مشكالتھ ، و بن ویم ال اون و التق راءات تتسم باالستقاللیة و التع ي نین من خالل إج
 والمستمر .

  ==========================================================================  
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  رؤیة الكلیة :
ؤسسة تعلیمیة وبحثیة معتمدة تحتل تتطلع الكلیة إلى أن تكون م

مستوى  بأساتذتھا وخریجیھا إلى وتصل مكانة مرموقة بین نظائرھا
المنافسة محلیأ و اقلیمًیا من خالل برامج دراسیة متمیزة فى 
مرحلتى اللیسانس والدراسات العلیا تسھم فى الرقى و التنمیة 

 .  المستدامة للمجتمع

عبة األدب           رقیة، ش ات الش م اللغ ة والفارسیة بقس ة العبری ي:  شعبتي اللغ ة وھ وائم المرفوع اد الق رار: اعتم  –الق
ال          –الفرقة الثانیة  –الفرقة الثانیة بقسم اللغة اإلنجلیزیة، شعبة اللغة  تم إرس م ی ین ل ي ح ة. ف ة اإلنجلیزی قسم اللغ

  بقسم اآلثار. قوائم ُشعبتي اآلثار المصریة واإلسالمیة
 - القرار  : 

  أحیط مجلس الكلیة علمًا.
  

ى         .٢٦ ة عل ون الحال ث تك رى بحی ات األخ ات والجامع الموضوع: بالنسبة لتعدیل مقاصة الطالب المحولین من الكلی
 النحو التالي:

ي م      ٥٠أوًال: الطالب الُمكلف بأقل من  ھ ف تم امتحان ا وی ول إلیھ ة  % من عدد المواد. ُیقید في الفرقة الُمح واد الفرق
  األدنى.

  % أو أكثر یتم إیقاف قیده في الفرقة الُمحول إلیھا لحین نجاحھ في المواد الُمكلف بھا.٥٠ثانًیا: الطالب الُمكلف بـــ 
  القرار: وافقت اللجنة، ویتم تعمیم القرار على رؤساء األقسام العلمیة، وقسم شؤون الطالب.

 - القرار  : 
  وافق مجلس الكلیة .

  
اریخ      الموضوع .٢٧ دة بت ى الُمنعق تھ األول رقیة بجلس ى التشعیب؛   ١٣/١٠/٢٠١٨: كتاب مجلس قسم اللغات الش عل

ا (     رین طالًب ة وعش ة مائ ة العبری عبة اللغ ي ش الب ف دد الط ون ع ة  ١٢٠لیك عبة اللغ ي ش الب ف دد  الط ون ع )، ویك
ا ( بعین طالًب تة وس یة س تمارات االل ٧٦الفارس رروا اس ذین ح الب ال الي الط ن إجم ددھم ( ) م ى اآلن وع اق حت تح

ى           -في الشعبتین –)، ومن ثم فھذه األعداد ١٩٦ تمارات حت رروا االس م یح ذین ل ام الطالب ال ق قی ادة وف قابلة للزی
 الیوم بتحریر استمارات االلتحاق بإحدى الشعبتین.

  القرار: ُأحیطت اللجنة علًما ووافقت.
 - القرار  : 

  ح شروط االلتحاق بالشعب في األقساموافق مجلس الكلیة مع التأكید على توضی
  

ادق   .٢٨ د ص ابر محم دكتور/ ص ید ال اب الس وع: كت ام   –الموض ق ع ام ومنس ة الع ة والخدم ة الجوال ار لجن مستش
ات                ین كلی یم ب ي التقی ز األول ف ى المرك ة عل ة الكلی یرة جوال ول عش ة بحص أن التھنئ ة، بش ة بالكلی األنشطة الطالبی

  قیمت بین الكلیات ألفضل عشیرة.الجامعة، خالل المسابقة التي ُأ
 - القرار  : 

  أحیط مجلس الكلیة علمًا.
  
كتاب السید أ.د/ عبدالمنعم محمد مجاھد األستاذ بقسم التاریخ بشأن مالحظات على الئحة الكلیة الحدیثة ( درجة  .٢٩

 اللیسانس) شكًال ومضمونًا .
 - القرار  : 

الخاص بقسم التاریخ فیما یخص اعادة النظر في التوصیفات ى اوافق المجلس على ما ورد من توصیات المؤتمر العلم
واختیار محكمین خارجیین للبرنامج والمقررات وتوصیات تخص العملیة التعلیمیة على أن ترجأ باقى التوصیات التى 
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  رسالة الكلیة :
وم اإلنسانیة   تقدم الكلیة خدمة تعلیمیة وبحثیة  اییر         متمیزة ترقى إلى مستوى التمیز واإلبداع في مجال اآلداب والعل ى مع تنادًا إل ا اس ًا و إقلیمی ى سوق العمل محلی ف

لمیة و البحثیة ألساتذتھا لقدرات العالجودة التعلیمیة و البحثیة ، و مواكبة التطورات العلمیة و الفكریة و التكنولوجیة ، و ذلك بالتطویر المستمر للبرامج التعلیمیة و ا
، و تلبیة احتیاجات المجتمع   و طالبھا ، و استخدام وسائل تعلیمیة حدیثة ،و متابعة الخریجین، و إتاحة الفرصة لھا لمتابعة الجدید من العلوم و المعارف و الخبرات

واط      يالمساھمة ف  ،و اء و الم یم االنتم ة ق یة المصریة و تنمی اء الشخص ذات     حل مشكالتھ ، و بن ویم ال اون و التق راءات تتسم باالستقاللیة و التع ي نین من خالل إج
 والمستمر .
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  رؤیة الكلیة :
ؤسسة تعلیمیة وبحثیة معتمدة تحتل تتطلع الكلیة إلى أن تكون م

مستوى  بأساتذتھا وخریجیھا إلى وتصل مكانة مرموقة بین نظائرھا
المنافسة محلیأ و اقلیمًیا من خالل برامج دراسیة متمیزة فى 
مرحلتى اللیسانس والدراسات العلیا تسھم فى الرقى و التنمیة 

 .  المستدامة للمجتمع

في حینھا سنوات ) على أن یتم االستعانة بالتوصیات الواردة  ٤تستلزم تخریج دفعة من الالئحة الجدیدة ( بعد مرور 
  مع ما یستجد من تعدیالت.

ى          .٣٠ س األعل رار لمجل أن ق دمج بش ى الم یم االلكترون ز التعل خطاب  السید أ.د/ زكریا الزرقا المدیر التنفیذى لمرك
 للجامعات بالموافقة على برنامج اللیسانس المھنى فى العلوم العربیة واالسالمیة بكلیة دار العلوم بالمنیا. 

 - القرار  : 
  فعیل برنامج التعلیم االلكترونى المدمج اال بعد تقییم التجربة في جامعة المنیا وموافاتنا بالنتیجة .ال یتم ت

  
 . بخصوص تدریس مقرر حقوق االنسان  .٣١

رار:  امعى     الق انى للعامالج ى الث ل الدراس ي الفص ان ف وق االنس رر حق دریس مق ون  ت ةعلى أن یك ت اللجن وافق
٢٠١٨/٢٠١٩.  

 - القرار  : 
  س الكلیة .وافق مجل

  
  
  -:وھو كاالتى  ٢٠١٧/٢٠١٨م الجامعى تقریر عن عمل وحدة شئون الطالب والنتائج االلكترونیة خالل العا .٣٢

واستیفاء الكثیر من البیانات الناقصة   ٢٠١٦/٢٠١٧ن من العام الجامعى یتمت مراجعة بیانات الطالب الناجح -
  رقام قومیة وتعدیل اسماء. أمن 

لین  - الب الحاص ل الط ة    تحوی ن نتیج د م دیر جی ى تق اب  ٢٠١٦/٢٠١٧عل ام   انتس ام للع ى انتظ ة ال موج
  . وذلك بعد تقدیم طلب لشئون الطالب وتوقیع الكشف الطبى علیھم. ٢٠١٧/٢٠١٨

المیة   –السیاسة شعبة   –تشعیب طالب الفرق باالقسام التى بھا شعب وھم (شعبة المساحة  -  –شعبة االثار الس
  شعبة االثار المصریة )

طالب مستجد منتظمین    ٤٥٠٠لى اقسام الكلیة التسع ویصل عددھم الى  مایقربأشعیب الطالب المستجدین ت   -
  ومنتسبین.

وف ب  - ة كش الھا   أطباع تجدین وارس الب المس ماء الط ة   إس الب الفرق ئون ط ى ش ادة  األل ا واالف ى لمراجعتھ ول
  بمطابقتھا بالملفات الموجودة لدیھم .

د إ ا وارسالھاطباعة تشكیل فرق الكلیة كلھ - ل      لى شئون الطالب لمراجعتھا بع دا لعم ك تمھی دیالت وذل ام  أالتع رق
  جلوس الكلیة.

ال درجات ھؤالء الطالب           إادخال بیانات الطالب المحولین  - دویا وادخ ام ی ى النظ رى عل ات اخ لى الكلیة من كلی
  بالكامل على النظام بالفرق العلیا .

د      - ل قی ات الطالب (نق ول مف –ادخال بیان ولین  قب ة   –ص ویالت ورقی وفین  -تح اقین     -مكف ا    –مع ؤھالت علی  –م
یق     ب التنس ن مكت ة    –تخلف ع ة المعادل دین   –الثانوی ى )    –الواف یون الطب دویا ب   إالقومس ام ی ى النظ امھم  أل رق

  ) طالب .١٠٠٠تجاوز عددھم (القومیة وھم 
  الب.عمل تخلفات الفرق العلیا الكترونیا على النظام وتسلیمھا لشئون الط -
ة    - ى كتاب الب وھ ئون الط ام  ش عب مھ ھل اص ا س م مم لیمھا لھ الب وتس ئون الط ة لش د كامل جالت القی ل س عم

  السجالت یدویا مما وفر الوقت والجھد لھم.
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  رسالة الكلیة :
وم اإلنسانیة   تقدم الكلیة خدمة تعلیمیة وبحثیة  اییر         متمیزة ترقى إلى مستوى التمیز واإلبداع في مجال اآلداب والعل ى مع تنادًا إل ا اس ًا و إقلیمی ى سوق العمل محلی ف

لمیة و البحثیة ألساتذتھا لقدرات العالجودة التعلیمیة و البحثیة ، و مواكبة التطورات العلمیة و الفكریة و التكنولوجیة ، و ذلك بالتطویر المستمر للبرامج التعلیمیة و ا
، و تلبیة احتیاجات المجتمع   و طالبھا ، و استخدام وسائل تعلیمیة حدیثة ،و متابعة الخریجین، و إتاحة الفرصة لھا لمتابعة الجدید من العلوم و المعارف و الخبرات

واط      يالمساھمة ف  ،و اء و الم یم االنتم ة ق یة المصریة و تنمی اء الشخص ذات     حل مشكالتھ ، و بن ویم ال اون و التق راءات تتسم باالستقاللیة و التع ي نین من خالل إج
 والمستمر .
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  رؤیة الكلیة :
ؤسسة تعلیمیة وبحثیة معتمدة تحتل تتطلع الكلیة إلى أن تكون م

مستوى  بأساتذتھا وخریجیھا إلى وتصل مكانة مرموقة بین نظائرھا
المنافسة محلیأ و اقلیمًیا من خالل برامج دراسیة متمیزة فى 
مرحلتى اللیسانس والدراسات العلیا تسھم فى الرقى و التنمیة 

 .  المستدامة للمجتمع

  عمل سجالت التجنید الكترونیا ایضا. -
ل  - ددھا (  أعم رب ع ى یق ل والت ة بالكام وس الكلی ام جل اھزة  ١٨٠٠٠رق الب  ج ئون الط لیمھا لش ب وتس  ) طال

  اخطاء ان وجدت وذلك استعدادا لإلمتحانات.وتراجع ثم یتم تعدیل مابھا من 
  امتحانات الفصل الدراسى االول . عمل كنترول شیت التیرم االول كامال وتسلیمھا للكنتروالت مع بدایة  -
  تجھیز كنتروالت التیرم األول للرصد الكترونیّا من قبل كنتروالت الكلیة . -
ولین   ت القید وبیانات الحالة للطالب المحولین الى الكلیة تسجیل االعذار وایقافا - الب المح عالوة على حذف الط

  من الكلیة الى كلیات أخرى.
  طباعة نتیجة الترم االول وتنسیقھا للكلیة بالكامل. -
ات              - ى اوق ار عل ل  وعدم االقتص وم بالكام دار الی ى م روالت عل ع الكنت ل لجمی توفیر الدعم الفنى والمادى الكام

  عمل الرسمیة فقط.ال
عدد كبیر جدا وذلك نتیجة عدد طالبنا نتیجة االستئناف لتعدیلھا وھو  تسجیل طالب الحرمان على النظام وانتظار -

  الكثیر.
تجھیز موقع الكلیة العالن نتائج التیرم االول حیث ان اعالن النتائج یكون متوقف على اغالق الرصد داخل كل  -

  الكنتروالت .
  الكنتروالت الخاصة بالترم االول للترم الثانى .تكرار نفس خطوات  -
درجات الطالب وادخال بیانات الحالة عمل تراكمي الفرق النھائیة بالكامل عن طریق الوحدة وتنسیقھا وتجمیع  -

  والمقاصة للطالب الموحولین كل ذلك من خالل الوحدة فقط.
  فتح كنتروالت دور سبتمبر وتجھیزھا للرصد للفرق النھائیة . -
دویا             طب - ات الطالب ی ع درج ام  وتجمی ى مشاكل النظ ب عل ام والتغل ذا الع دور سبتمبر لھ اعة النتیجة الخاصة ب

  بالكامل وذلك من اجل عدم تعطیل مسیرة العمل بالوحدة ومن اجل مصلحة الكلیة .
  . ٢٠١٨/٢٠١٩جارى عمل تراكمي دور سبتمبر وبدایة تشعیب وترقیة الطالب للعام الدراسي الحالى  -

 - قرار  : ال
  أحیط مجلس الكلیة علمًا.

  
 اعذار طالب الكلیة على النحو التالى : .٣٣

 القرار الفترة  سبب العذر الفرقة / القسم اسم الطالب /الطالبة م
األولى قسم  ھیا كمال عبدالمجید عنانى  .٢

  اجتماع
عذر 

 اجتماعى
العام الجامعى 

٢٠١٧/٢٠١٨ 
وافق مجلس 

 الكلیة.
جھاد سعد محمد عامر   .٣

 براھیما
األولى قسم 

 االجتماع
عذر 

 اجتماعى
العام الجامعى 

٢٠١٧/٢٠١٨ 
وافق مجلس 

 الكلیة.
األولى قسم   دعاء ابراھیم عبدالجواد  .٤

  االجتماع
عذر 

  اجتماعى
العام الجامعى 

٢٠١٧/٢٠١٨  
وافق مجلس 

 الكلیة.
األولى قسم  ایثار  محمد ابراھیم الغباشى   .٥

 االجتماع 
عذر 

 اجتماعى
عامى 

٢٠١٧/٢٠١٨ – 
٢٠١٨/٢٠١٩ 

وافق مجلس 
 الكلیة.
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  رسالة الكلیة :
وم اإلنسانیة   تقدم الكلیة خدمة تعلیمیة وبحثیة  اییر         متمیزة ترقى إلى مستوى التمیز واإلبداع في مجال اآلداب والعل ى مع تنادًا إل ا اس ًا و إقلیمی ى سوق العمل محلی ف

لمیة و البحثیة ألساتذتھا لقدرات العالجودة التعلیمیة و البحثیة ، و مواكبة التطورات العلمیة و الفكریة و التكنولوجیة ، و ذلك بالتطویر المستمر للبرامج التعلیمیة و ا
، و تلبیة احتیاجات المجتمع   و طالبھا ، و استخدام وسائل تعلیمیة حدیثة ،و متابعة الخریجین، و إتاحة الفرصة لھا لمتابعة الجدید من العلوم و المعارف و الخبرات

واط      يالمساھمة ف  ،و اء و الم یم االنتم ة ق یة المصریة و تنمی اء الشخص ذات     حل مشكالتھ ، و بن ویم ال اون و التق راءات تتسم باالستقاللیة و التع ي نین من خالل إج
 والمستمر .
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  رؤیة الكلیة :
ؤسسة تعلیمیة وبحثیة معتمدة تحتل تتطلع الكلیة إلى أن تكون م

مستوى  بأساتذتھا وخریجیھا إلى وتصل مكانة مرموقة بین نظائرھا
المنافسة محلیأ و اقلیمًیا من خالل برامج دراسیة متمیزة فى 
مرحلتى اللیسانس والدراسات العلیا تسھم فى الرقى و التنمیة 

 .  المستدامة للمجتمع

الثانیة قسم اللغة  تھانى سامر القداح  .٦
 العربیة

عذر 
 اجتماعى

عامى 
٢٠١٧/٢٠١٨ -

٢٠١٨/٢٠١٩ 

وافق مجلس 
 الكلیة.

الفرقة الثالثة قسم  جھاد محمود أحمد صالح  .٧
 اللغة العربیة

عذر 
 اجتماعى

العام الجامعى 
٢٠١٧/٢٠١٨ 

وافق مجلس 
 الكلیة.

  
  
  

  :الدراسات العلیاموضوعات    :سادسًا
  

  
  أوال : موضوعات اللغة العربیة 

على الخطة المقدمة من الطالبة / والء  ٢٠١٨/  ١٠/ ٣الموضوع : موافقة مجلس قسم اللغة العربیة بجلستھ فى   .١
محمود عبد الوھاب إبراھیم مشالى لتسجیل لدرجة الماجستیر بعنوان : " الشخصیة والسرد القصصى فى روایة 

  یوم غائم فى البر الغربى "للكاتب محمد المنسى قندیل " إشراف :
 أ.د/ محمد عبد الحمید خلیفة    أستاذ  األدب العربى رئیس قسم االغة العربیة بكلیة التربیة جامعة دمنھور  -
 ھور / محمد محمود أبو على   أستاذ األدب العربى المساعد قسم اللغة العربیة بكلیة اآلداب جامعة دمنم.دأ. -
 القرار : وافقت اللجنة -
 -القرار  :   

  وافق مجلس الكلیة.
  
على الخطة المقدمة من الطالبة/ إیمان  ٢٠١٨/  ١٠/ ٣الموضوع : موافقة مجلس قسم اللغة العربیة بجلستھ فى   .٢

حلمى ملوك  لتسجیل درجة الماجستیر فى موضوع بعنوان :" قیم التسامح فى سلسلة األدب العالمى للطفل 
 ناشئة " بإشراف :وال

 أستاذ النقد والبالغة المساعد بكلیة اآلداب جامعة دمنھور     أ.م .د / محمد محمود أبوعلى      
 أستاذ األدب األندلسى المساعد بكلیة اآلداب بدمنھور     أ.م.د /مروة شحاتھ الشقرفى      

 القرار : وافقت اللجنة
 -القرار  :   

  وافق مجلس الكلیة.
 

على الخطة المقدمة من الطالب / محمد  ٢٠١٨/  ١٠/ ٣: موافقة مجلس قسم اللغة العربیة بجلستھ فى  الموضوع  .٣
أیمن جوھر لتسجیل درجة الماجستیر فى موضوع بعنوان : " الخطاب السردى عند انتصار عبد المنعم طرائقة 

 وعناصرة الفنیة " بإشراف :
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  رسالة الكلیة :
وم اإلنسانیة   تقدم الكلیة خدمة تعلیمیة وبحثیة  اییر         متمیزة ترقى إلى مستوى التمیز واإلبداع في مجال اآلداب والعل ى مع تنادًا إل ا اس ًا و إقلیمی ى سوق العمل محلی ف

لمیة و البحثیة ألساتذتھا لقدرات العالجودة التعلیمیة و البحثیة ، و مواكبة التطورات العلمیة و الفكریة و التكنولوجیة ، و ذلك بالتطویر المستمر للبرامج التعلیمیة و ا
، و تلبیة احتیاجات المجتمع   و طالبھا ، و استخدام وسائل تعلیمیة حدیثة ،و متابعة الخریجین، و إتاحة الفرصة لھا لمتابعة الجدید من العلوم و المعارف و الخبرات

واط      يالمساھمة ف  ،و اء و الم یم االنتم ة ق یة المصریة و تنمی اء الشخص ذات     حل مشكالتھ ، و بن ویم ال اون و التق راءات تتسم باالستقاللیة و التع ي نین من خالل إج
 والمستمر .
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  رؤیة الكلیة :
ؤسسة تعلیمیة وبحثیة معتمدة تحتل تتطلع الكلیة إلى أن تكون م

مستوى  بأساتذتھا وخریجیھا إلى وتصل مكانة مرموقة بین نظائرھا
المنافسة محلیأ و اقلیمًیا من خالل برامج دراسیة متمیزة فى 
مرحلتى اللیسانس والدراسات العلیا تسھم فى الرقى و التنمیة 

 .  المستدامة للمجتمع

 العربى رئیس قسم االغة العربیة بكلیة التربیة جامعة دمنھورأ.د/ محمد عبد الحمید خلیفة     أستاذ  األدب  -
أستاذ األدب العربى المساعد قسم اللغة العربیة بكلیة اآلداب جامعة      / محمد محمود أبو على    م.دأ. -

 دمنھور
 القرار : وافقت اللجنة

 -القرار  :   
  وافق مجلس الكلیة.

  
على الخطة المقدمة من الطالب/ محمد  ٢٠١٨/  ١٠/ ٣بجلستھ فى   الموضوع : موافقة مجلس قسم اللغة العربیة .٤

عبد الغنى عبد الحمید حجازى لتسجیل درجة الماجستیر فى موضوع :"حوار اآلباء مع األبناء أنموذجا " دراسة 
 بالغیة فنیة " بإشراف :

ة والعربیة بنات أستاذ األدب والنقد والبالغة بكلیة الدراسات االسالمی    أ.د/ وفاء البردان     -
 االسكندریة 

 جامعة دمنھور  –أستاذ األدب العربى المساعدد بكلیة اآلداب       أ.م.د / أسماء شمس الدین   -
 القرار : وافقت اللجنة -

 -القرار  :   
  وافق مجلس الكلیة.

  
"دراسة على اسناد تدریس مادة  ٢٠١٨/  ١٠/ ٣الموضوع : موافقة مجلس قسم اللغة العربیة بجلستھ فى   .٥

 لى د/ محمود حمزة الشاعر عربى " لطالب الدراسات العلیا 
  القرار : وافقت اللجنة

 -القرار  :   
  وافق مجلس الكلیة.

  
جة الطالبة / ریھام یعلى اعتماد نت ٢٠١٨/  ١٠/ ٣الموضوع : موافقة مجلس قسم اللغة العربیة بجلستھ فى   .٦

لجاھلى من مرحلة التكمیلى والحاقھا بطالب السنة التمھدیة فصل ابراھیم عبدالغفور شرف الدین فى مادة األدب ا
  الخریف  

  :قرار اللجنة 
  .یعاد للقسم العداد بیان من الدراسات العلیا بحالة الطالبة 

 -القرار  :   
  یعاد للقسم العداد بیان  من الدراسات العلیا بحالة الطالبة .

  
على تشكیل لجنة الحكم والمناقشة على  ٢٠١٨/  ١٠/ ٣جلستھ فى  الموضوع : موافقة مجلس قسم اللغة العربیة ب .٧

نظام الساعات  الرسالة المقدمة من الطالب / مصطفى فتحى خلیفة النحراوى المسجل لدرجة الماجستیر فى اآلداب
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  رسالة الكلیة :
وم اإلنسانیة   تقدم الكلیة خدمة تعلیمیة وبحثیة  اییر         متمیزة ترقى إلى مستوى التمیز واإلبداع في مجال اآلداب والعل ى مع تنادًا إل ا اس ًا و إقلیمی ى سوق العمل محلی ف

لمیة و البحثیة ألساتذتھا لقدرات العالجودة التعلیمیة و البحثیة ، و مواكبة التطورات العلمیة و الفكریة و التكنولوجیة ، و ذلك بالتطویر المستمر للبرامج التعلیمیة و ا
، و تلبیة احتیاجات المجتمع   و طالبھا ، و استخدام وسائل تعلیمیة حدیثة ،و متابعة الخریجین، و إتاحة الفرصة لھا لمتابعة الجدید من العلوم و المعارف و الخبرات

واط      يالمساھمة ف  ،و اء و الم یم االنتم ة ق یة المصریة و تنمی اء الشخص ذات     حل مشكالتھ ، و بن ویم ال اون و التق راءات تتسم باالستقاللیة و التع ي نین من خالل إج
 والمستمر .
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  رؤیة الكلیة :
ؤسسة تعلیمیة وبحثیة معتمدة تحتل تتطلع الكلیة إلى أن تكون م

مستوى  بأساتذتھا وخریجیھا إلى وتصل مكانة مرموقة بین نظائرھا
المنافسة محلیأ و اقلیمًیا من خالل برامج دراسیة متمیزة فى 
مرحلتى اللیسانس والدراسات العلیا تسھم فى الرقى و التنمیة 

 .  المستدامة للمجتمع

لتكون ٢٠١٦: " التناص فى شعر مختارعیسى " علما بأن تاریخ تسجیل الطالب ربیع المعتمدة فى موضوع
 : كالتالى 

                 أستاذ األدب العربى بكلیة دار العلوم جامعة القاھرة                      أ.د/ أیمن محمد میدان  
  ورئیسًا ًامشرف

               أستاذ النقد والبالغة بآداب المنوفیة                                         بلبع    ىأ.د/ عید على مھد
  مناقشًا

     رئیس قسم اللغة العربیة بكلیة التربیة جامعة دمنھور و أستاذ االدب والنقد     محمد عبد الحمید خلیفة   أ.د/ 
   مناقشًا

                                         أستاذ النقد األدبى والبالغة المساعد بآداب دمنھور         د/ محمد محمود أبو على      م.أ.
   مشرفًا

 لقرار : وافقت اللجنةا
 -القرار  :   

  وافق مجلس الكلیة.
  
على تشكیل لجنة الحكم والمناقشة على  ٢٠١٨/  ١٠/ ٣الموضوع : موافقة مجلس قسم اللغة العربیة بجلستھ فى   .٨

الرسالة المقدمة من الطالبة/ سماح عبد العزیز عیساوى عمر العبد المسجلة لدرجة الماجستیر فى اآلداب نظام 
اعات المعتمدة فى موضوع : " قصص األطفال فى األدب العربى الحدیث (المكتبة الخاصة نموذجا ) دراسة الس

  تحلیلیة .
  لتكون كالتالى :

 مشرفًا             أستاذ األدب العربى بكلیة اآلداب جامعة االسكندریة         أ.د / فوزى سعد عیسى    -
   ورئیسًا

  ألدب والنقد كلیة الدراسات اإلسالمیة باإلسكندریة   أستاذ ا      أ.د/ آمال كمال ضرار  -
 مناقشًا   

                    أ.د/ محمد مصطفى أبو شوارب أستاذ األدب العربى بكلیة اآلداب جامعة االسكندریة     -
  مناقشًا

       أستاذ النقد األدبى والبالغة المساعد بآداب دمنھور        د/ محمد محمود أبو على    م.أ. -
  مشرفًا

 القرار : وافقت اللجنة    -
 -القرار  :   

  وافق مجلس الكلیة.
  

  ثانیا :موضوعات قسم االجتماع 
على منح الطالبة / رحاب فتح  ٢٠١٨/ ١٠/  ٣الموضوع : موافقة مجلس قسم اإلجتماع بجلستھ المنعقدة فى  -١

م االجتماع تخصص علم االجتماع فى اهللا فیاض  درجة الدكتواره فى اآلداب (نظام الساعات المعتمدة ) من قس
موضوع :"الوصم االجتماعى المرتبط باألمراض المعدیة "دراسة تحلیلیة لمظاھر التمیز االجتماعى بالتطبیق 

تمت التصویبات التى أن أعلى المصابین بفیروس سى والمخالطین لھم فى نطاق محافظة البحیرة  " بعد 
 إفادة لجنة اإلشراف. طرحتھا لجنة الحكم والمناقشة بناًءعلى

  القرار : وافقت اللجنة
 -القرار  :   
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  رسالة الكلیة :
وم اإلنسانیة   تقدم الكلیة خدمة تعلیمیة وبحثیة  اییر         متمیزة ترقى إلى مستوى التمیز واإلبداع في مجال اآلداب والعل ى مع تنادًا إل ا اس ًا و إقلیمی ى سوق العمل محلی ف

لمیة و البحثیة ألساتذتھا لقدرات العالجودة التعلیمیة و البحثیة ، و مواكبة التطورات العلمیة و الفكریة و التكنولوجیة ، و ذلك بالتطویر المستمر للبرامج التعلیمیة و ا
، و تلبیة احتیاجات المجتمع   و طالبھا ، و استخدام وسائل تعلیمیة حدیثة ،و متابعة الخریجین، و إتاحة الفرصة لھا لمتابعة الجدید من العلوم و المعارف و الخبرات

واط      يالمساھمة ف  ،و اء و الم یم االنتم ة ق یة المصریة و تنمی اء الشخص ذات     حل مشكالتھ ، و بن ویم ال اون و التق راءات تتسم باالستقاللیة و التع ي نین من خالل إج
 والمستمر .
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  رؤیة الكلیة :
ؤسسة تعلیمیة وبحثیة معتمدة تحتل تتطلع الكلیة إلى أن تكون م

مستوى  بأساتذتھا وخریجیھا إلى وتصل مكانة مرموقة بین نظائرھا
المنافسة محلیأ و اقلیمًیا من خالل برامج دراسیة متمیزة فى 
مرحلتى اللیسانس والدراسات العلیا تسھم فى الرقى و التنمیة 

 .  المستدامة للمجتمع

  وافق مجلس الكلیة.
  

م ــــــــــعلى تشكیل لجنة الحك ٢٠١٨/ ١٠/  ٣الموضوع : موافقة مجلس قسم اإلجتماع بجلستھ المنعقدة فى  -٢
دة  فى موضوع : " أمین عطیة محمد  لنیل درجة الماجستیر بنظام الساعات المعتم اوالمناقشة للطالبة / ھوید

العوامل المؤثرة فى الحوار األسرى فى المجتمع المصرى "دراسة على عینة من طالب جامعتى دمنھور 
  واالسكندریة    " وتتكون اللجنة من :

 رئیسًا                 أستاذ علم االجتماع المساعد بالقسم                   حمدى / محمود عبد الحمید  د
  ومناقشًا

                أستاذ علم االجتماع المساعد كلیة اآلداب جامعة االسكندریة                    سید الرامخ  د/ ال
  مناقشًا

                                            أستاذ علم االجتماع المساعد بالقسم                   د/ حمدى على أحمد 
  مشرفًا

 ت اللجنةالقرار : وافق
 -القرار  :   

  وافق مجلس الكلیة.
  

على مد فترة أستثنائیة لمده  ٢٠١٨/ ١٠/  ٣الموضوع : موافقة مجلس قسم اإلجتماع بجلستھ المنعقدة فى  -٣
من قسم االجتماع فى موضوع  لدرجة الماجستیر ستھ أشھر للطالبة / شیماء على محمود یوسف المسجلة 

ة المصریة فى معالجة القضایا االجتماعیة لقاضى المناطق العشوائیة بعنوان : " دور السینما الروائی
/   ٤/  ٢٧وحتى  ٢٠١٨/  ١٠/  ٢٨من  ًا عتبارا""دراسة تحلیلیة لنماذج من األفالم الروائیة " وذلك 

  . ٢٠٠٩/  ١٠/  ١٢علما بأن تاریخ التسجیل ٢٠١٩
  القرار : وافقت اللجنة

 -القرار  :   
  وافق مجلس الكلیة.

  
 . ٢٠١٨بول دفعة جدیدة لدرجتى الماجستیر والدكتواره فصل الخریف ق -٤

  وافقت اللجنة  القرار :
 -القرار  :   

  وافق مجلس الكلیة.
 
ة عبد نیالطالع على رسالة الطالبة /أمبشأن اسیدة الدكتورة / نھى عبد المقصود غالى للقسم االجتماع  كتاب -٥

صالحیتھا من بوأفادتنا لسید و الدكتورة/ نھا عبدالمقصود غالى  تحت اشراف الدكتور/ السید شحاتھ ا الفتاح 
 ھذة الفترة شھر لتشكیل لجنة الحكم والمناقشة . على أال تتعدى عدمھ للمناقشة 

 -القرار  :   
  یوصى مجلس الكلیة بمناشدة الدكتورة/ نھا غالى بالرد على التعدیالت المطلوبة خالل شھر من تاریخھ .
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  رسالة الكلیة :
وم اإلنسانیة   تقدم الكلیة خدمة تعلیمیة وبحثیة  اییر         متمیزة ترقى إلى مستوى التمیز واإلبداع في مجال اآلداب والعل ى مع تنادًا إل ا اس ًا و إقلیمی ى سوق العمل محلی ف

لمیة و البحثیة ألساتذتھا لقدرات العالجودة التعلیمیة و البحثیة ، و مواكبة التطورات العلمیة و الفكریة و التكنولوجیة ، و ذلك بالتطویر المستمر للبرامج التعلیمیة و ا
، و تلبیة احتیاجات المجتمع   و طالبھا ، و استخدام وسائل تعلیمیة حدیثة ،و متابعة الخریجین، و إتاحة الفرصة لھا لمتابعة الجدید من العلوم و المعارف و الخبرات

واط      يالمساھمة ف  ،و اء و الم یم االنتم ة ق یة المصریة و تنمی اء الشخص ذات     حل مشكالتھ ، و بن ویم ال اون و التق راءات تتسم باالستقاللیة و التع ي نین من خالل إج
 والمستمر .
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  رؤیة الكلیة :
ؤسسة تعلیمیة وبحثیة معتمدة تحتل تتطلع الكلیة إلى أن تكون م

مستوى  بأساتذتھا وخریجیھا إلى وتصل مكانة مرموقة بین نظائرھا
المنافسة محلیأ و اقلیمًیا من خالل برامج دراسیة متمیزة فى 
مرحلتى اللیسانس والدراسات العلیا تسھم فى الرقى و التنمیة 

 .  المستدامة للمجتمع

منسق الدراسات العلیا لقسم االجتماع الخاصة بتفعیل الدراسة لتخصص (االتصال أحمد   على  مذكرة د/ حمدى -٦
حیث یتوافر  ٢٠١٩مستوى الماجستیر والدكتوراه اعتبارا من ربیع  لمرحلتى واالعالم) بقسم االجتماع 

 أعضاء ھیئة التدریس .
 وافقت اللجنة  القرار :

 -القرار  :   
  ع لمجلس الجامعة للتفضل بالموافقة .وافق مجلس الكلیة و ترف

 
 اعتماد جدول الدراسات العلیا لقسم االجتماع  -٧

  القرار: وافقت اللجنة 
 -القرار  :   

  وافق مجلس الكلیة.
  

  ثالثا  : موضوعات قسم التاریخ  
اریخ   .١ اریخ بت م الت س قس ة مجل ھر )    ١/١٠/٢٠١٨موافق تة أش تثنائیة ( س رة اس د فت ى م عل

دیث             اریخ الح ي الت تیر ف ة الماجس ل درج جل لنی داش المس د خ وه محم د انبی د محم ث /أحم للباح
رى      تور المص ناعة الدس ات ص وع " توجیھ ي موض ر ف ى   ١٩٥٦- ١٩٥٢والمعاص اء عل " بن

ة با    راف الخاص ة االش ة لجن ن      موافق ارًا م د اعتب ون الم ى أن یك ب عل ى  ١١/٧/٢٠١٨لطال حت
١١/١/٢٠١٩ . 

 القرار : وافقت اللجنة 
 - القرار  : 

  وافق مجلس الكلیة.
 

وع : .٢ د     الموض وم األح ى ی تھ ف اریخ بجلس م الت س قس ة مجل ى   ٢٠١٨/  ١٠/  ١موافق عل
ات الم    تكمال متطلب ة الس الة المقدم ى الرس م عل ة والحك ة  المناقش كیل لجن ام تش تیر بنظ اجس

د ا     د محم ب /أحم دیث  ، للطال اریخ ح دیم ت ناعة    نبیق ات ص داش  وعنوانھا:"توجھ د خ وه محم
 ) . ١٩٥٦ – ١٩٥٢الدستور المصرى (

 وتتكون لجنةالمناقشة والحكم من الساده : 
امعة القاھرة  جبمعھد الدراسات االفریقیة أستاذ التاریخ الحدیث والمعاصر            السید أحمد على فلیفل  د/٠أ -

 )ورئیسًا (مناقشًا
اذ التاریخ الحدیث والمعاصر  بكلیة التربیة جامعة تأس       أ.د/ عاصم محروس عبد المطلب  -

   ٠)دمنھور(مشرفًا
  ) أستاذ التاریخ الحدیث والمعاصر كلیة اآلداب جامعة عین شمس(مناقشًا   أ.د./ محمد عبد الوھاب سید أحمد 

)  جامعة دمنھور ( مشرفًا –أستاذ التاریخ الحدیث والمعاصر كلیة اآلداب                   أ.د./ محمد رفعت االمام 
 . 
 القرار : وافقت اللجنة  -
 -القرار  :   

  وافق مجلس الكلیة.
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  رسالة الكلیة :
وم اإلنسانیة   تقدم الكلیة خدمة تعلیمیة وبحثیة  اییر         متمیزة ترقى إلى مستوى التمیز واإلبداع في مجال اآلداب والعل ى مع تنادًا إل ا اس ًا و إقلیمی ى سوق العمل محلی ف

لمیة و البحثیة ألساتذتھا لقدرات العالجودة التعلیمیة و البحثیة ، و مواكبة التطورات العلمیة و الفكریة و التكنولوجیة ، و ذلك بالتطویر المستمر للبرامج التعلیمیة و ا
، و تلبیة احتیاجات المجتمع   و طالبھا ، و استخدام وسائل تعلیمیة حدیثة ،و متابعة الخریجین، و إتاحة الفرصة لھا لمتابعة الجدید من العلوم و المعارف و الخبرات

واط      يالمساھمة ف  ،و اء و الم یم االنتم ة ق یة المصریة و تنمی اء الشخص ذات     حل مشكالتھ ، و بن ویم ال اون و التق راءات تتسم باالستقاللیة و التع ي نین من خالل إج
 والمستمر .
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  رؤیة الكلیة :
ؤسسة تعلیمیة وبحثیة معتمدة تحتل تتطلع الكلیة إلى أن تكون م

مستوى  بأساتذتھا وخریجیھا إلى وتصل مكانة مرموقة بین نظائرھا
المنافسة محلیأ و اقلیمًیا من خالل برامج دراسیة متمیزة فى 
مرحلتى اللیسانس والدراسات العلیا تسھم فى الرقى و التنمیة 

 .  المستدامة للمجتمع

ھ            .٣ الة المقدم ى الرس م عل ة والحك ة المناقش كیل لجن ى تش اریخ  عل س الت ة مجل وع : موافق الموض
ى در  ول عل ات الحص تكمال متطلب دیم   الس اعات ق ام الس تیر بنظ ة الماجس اریخ   –ج عبة الت ش

یة األ       ور القض ا  : تط مھ  ،وعنوانھ ن ش ن حس مر حس ھ / س دیث  للطالب ة   یرمح ى الدول ة ف نی
انى (       د الث د الحمی لطان عب م الس الل حك ة خ ن    ١٨٩٦ – ١٨٧٦العثمانی ة م ون اللجن )، وتتك

  الساده  : 
 جامعة دمنھور ( مشرفًا –التاریخ الحدیث والمعاصر كلیة اآلداب أ.د./ محمد رفعت االمام              أستاذ  -

 ورئیسًا ) . 
أستاذ التاریخ الحدیث والمعاصر  بكلیة اآلداب جامعة بنھا رحمھ اهللا علیھ  ة محمود اسماعیل     د/ حماد٠أ  -

  ) . (مشرفًا
سیاحة والفنادق  جامعة المساعد  بكلیةالأستاذ التاریخ الحدیث والمعاصر         ى عثمان عزمى             د/ نھ٠أ -

   )مناقشًاالسادات (
جامعة عین شمس  –كلیة اآلداب المساعد أستاذ التاریخ الحدیث والمعاصر          بكرأ.د/ نعمة حسن محمد ال -

 ) (مناقشًا
 وافقت اللجنة  القرار : -
 -القرار  :   

  وافق مجلس الكلیة.
  

على منح الطالبة / ایناس محمد مبروك الدیب  ٢٠١٨/  ١٠/  ١لستھ فى الموضوع : موافقة مجلس التاریخ  بج .٤
لجنة المناقشة تمت التصویبات أدرجة الماجستیر من قسم التاریخ واآلثار المصریة واالسالمیة ،حیث ان الطالبة 

االحتالل البریطانى بعد مناقشتھا علنا والرسالة بعنوان : " الحیاة الثقافیة والفكریة فى االسكندریة فى عھد والحكم 
)١٩٢٢ – ١٨٨٢ " 

  وافقت اللجنة  القرار :
 -القرار  :   

  وافق مجلس الكلیة.
  

على تشكیل لجنة الحكم والمناقشة  ٢٠١٨/  ١٠/  ١الموضوع :موافقة مجلس قسم التاریخ بجلستھ یوم االثنین    .٥
سمسم  كمال دة تاریخ قدیم للطالبة / مروة على الرسالة المقدمة الستكمال متطلبات الماجستیر بنظام الساعات المعتم

 دراسة تاریخیة حضاریة" على أن یكون تشكیل اللجنة علي النحو كاآلتي:  -عنوانھا : عنخ تیفي حاكم إقلیم نخن 
أستاذ تاریخ وحضارةمصر والشرق األدنى القدیم وقائم بعمل عمید كلیة الطلى    محمد عبدالفتاح أ.د/ خالد -

                                  لشیخاآلداب جامعة كفرا
  رئیسًاومناقشًا

     أستاذ تاریخ وحضارة مصر والشرق األدنى القدیم كلیة اآلداب جامعة دمنھور  أ.د/ عبدالمنعم محمد مجاھد -
  مشرفًا

   أستاذ تاریخ وحضارة مصر والشرف األدنى القدیم المساعد كلیة اآلداب جامعة دمنھور  د. فایز أنور عبدالمطلب -
 مناقشًا

  ٢٠١٢علما بان تاریخ التسجیل خریف 
  وافقت اللجنة  القرار : -
 -القرار  :   

  وافق مجلس الكلیة.
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  رسالة الكلیة :
وم اإلنسانیة   تقدم الكلیة خدمة تعلیمیة وبحثیة  اییر         متمیزة ترقى إلى مستوى التمیز واإلبداع في مجال اآلداب والعل ى مع تنادًا إل ا اس ًا و إقلیمی ى سوق العمل محلی ف

لمیة و البحثیة ألساتذتھا لقدرات العالجودة التعلیمیة و البحثیة ، و مواكبة التطورات العلمیة و الفكریة و التكنولوجیة ، و ذلك بالتطویر المستمر للبرامج التعلیمیة و ا
، و تلبیة احتیاجات المجتمع   و طالبھا ، و استخدام وسائل تعلیمیة حدیثة ،و متابعة الخریجین، و إتاحة الفرصة لھا لمتابعة الجدید من العلوم و المعارف و الخبرات

واط      يالمساھمة ف  ،و اء و الم یم االنتم ة ق یة المصریة و تنمی اء الشخص ذات     حل مشكالتھ ، و بن ویم ال اون و التق راءات تتسم باالستقاللیة و التع ي نین من خالل إج
 والمستمر .
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  رؤیة الكلیة :
ؤسسة تعلیمیة وبحثیة معتمدة تحتل تتطلع الكلیة إلى أن تكون م

مستوى  بأساتذتھا وخریجیھا إلى وتصل مكانة مرموقة بین نظائرھا
المنافسة محلیأ و اقلیمًیا من خالل برامج دراسیة متمیزة فى 
مرحلتى اللیسانس والدراسات العلیا تسھم فى الرقى و التنمیة 

 .  المستدامة للمجتمع

على الخطھ المقدمھ من الطالب / إبراھیم محمد  ٢٠١٨/  ١٠/  ١الموضوع : موافقة مجلس التاریخ  بجلستھ فى  .٦
ھـ /  ٦٦٨ -٥١٤ر الموحدین ( عبدالفضیل عثمان  بعنوان : المراكز الثقافیة فى المغرب اإلسالمى فى عص

م ) الستكمال متطلبات درجة الماجستیر بنظام الساعات المعتمده ( شعبة التاریخ اإلسالمى ) ١٢٦٩-١١٢٠
د./ شیماء عبد   -  بالقسم الجمال أستاذ مساعد التاریخ االسالمى ل من : أ.م.د/ أحمد محمد إسماعیلباشراف ك

 .   بالقسمالحمید البنا مدرس التاریخ االسالمى 
 وافقت اللجنة  القرار :

 -القرار  :   
  وافق مجلس الكلیة.

  
على الخطھ المقدمھ للتسجیل من الطالبھ  / أمیرة  ٢٠١٨/  ١٠/  ١الموضوع : موافقة مجلس التاریخ  بجلستھ فى  .٧

فى العصر العثمانى عبداهللا عبدالحكیم عبداهللا  : بعنوان : الدور األقتصادى واالجتماعى ألوجاق الجراكسة فى مصر 
شعبة  –م )  الستكمال متطلبات درجة الماجستیر بنظام الساعات المعتمدة ١٧٩٨/ ١٥١٧ھـ / ١٢١٣ -٩٢٣( 

أستاذ التاریخ الحدیث     أ.م.د/ فایزة حسن ملوك   -  ، باشراف كًال من : والمعاصر التاریخ الحدیث 
 والمعاصر المساعد بكلیة اآلداب جامعة دمنھور

مدرس التاریخ الحدیث والمعاصر بكلیة اآلداب  جامعة     د/ أحمد خمیس الفقي                -
 دمنھور

 وافقت اللجنة  القرار : 
 -القرار  :   

  وافق مجلس الكلیة.
  

ى   .٨ تھ ف اریخ  بجلس س الت ة مجل وع : موافق ل   ٢٠١٨/  ١٠/  ١الموض ة فص اد نتیج ى اعتم عل
 ٠اإلسالمىالصیف المستوى الثانى ماجستیر شعبة التاریخ 

 وافقت اللجنة  القرار :
 -القرار  :   

  وافق مجلس الكلیة.
  

على اعتماد نتیجة أمتحان التأھیلى شعبة التاریخ  ٢٠١٨/  ١٠/  ١الموضوع : موافقة مجلس التاریخ  بجلستھ فى  .٩
دكتواره المشكلھ ھیكل واعتمد ما جاء فى تقریر لجنة االمتحان التأھیلى أحمد محمد اإلسالمى للطالب / عبدالشافى 

أستاذ التاریخ اإلسالمى وحضارتھ كلیة االداب جامعة بنھا ،أ.د/ إبراھیم محمد  –من أ.د./ عفیفى محمود ابراھیم 
جامعة دمنھور، أ.د/ أحمد محمد إسماعیل الجمال  -كلیة اآلداب -أستاذ التاریخ اإلسالمي وحضارتھ  -علي مرجونة 

از الطالب / عبد یبإجتت جامعة دمنھور ، والتى أفاد - كلیة اآلداب  -المساعدأستاذ التاریخ اإلسالمي وحضارتھ  -
والطالب یستكمل متطلبات الدكتوراه  بنظام الساعات    Aالشافي أحمد محمد ھیكل اإلمتحان التحریري بتقدیر 

لعصر المملوكي  ( استراتیجیة حمایة أمن الدولة في ا - المعتمدة ( شعبة التاریخ اإلسالمي ) وأطروحتھ بعنوان :
  م)١٥١٧- ١٢٥٠ھـــ/٩٢٣- ٦٤٨

 وافقت اللجنة  القرار :
 -القرار  :   

  وافق مجلس الكلیة.
 

على أعتماد نتیجة تشكیل إمتحان التأھیلى  ٢٠١٨/  ١٠/  ١الموضوع : موافقة مجلس التاریخ  بجلستھ فى  .١٠
ماجاء فى تقریر لجنة  المجلستمد واع )للطالب / عالء رجب محمد إبراھیم النحاس (  شعبة التاریخ الوسیط

د/ إبراھیم مرجونة ٠د/ یاسر مصطفى عبدالوھاب ، أ٠/ على أحمد السید ، أ٠د٠االمتحان التأھیلى المشكلھ من أ
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  رسالة الكلیة :
وم اإلنسانیة   تقدم الكلیة خدمة تعلیمیة وبحثیة  اییر         متمیزة ترقى إلى مستوى التمیز واإلبداع في مجال اآلداب والعل ى مع تنادًا إل ا اس ًا و إقلیمی ى سوق العمل محلی ف

لمیة و البحثیة ألساتذتھا لقدرات العالجودة التعلیمیة و البحثیة ، و مواكبة التطورات العلمیة و الفكریة و التكنولوجیة ، و ذلك بالتطویر المستمر للبرامج التعلیمیة و ا
، و تلبیة احتیاجات المجتمع   و طالبھا ، و استخدام وسائل تعلیمیة حدیثة ،و متابعة الخریجین، و إتاحة الفرصة لھا لمتابعة الجدید من العلوم و المعارف و الخبرات

واط      يالمساھمة ف  ،و اء و الم یم االنتم ة ق یة المصریة و تنمی اء الشخص ذات     حل مشكالتھ ، و بن ویم ال اون و التق راءات تتسم باالستقاللیة و التع ي نین من خالل إج
 والمستمر .
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  رؤیة الكلیة :
ؤسسة تعلیمیة وبحثیة معتمدة تحتل تتطلع الكلیة إلى أن تكون م

مستوى  بأساتذتھا وخریجیھا إلى وتصل مكانة مرموقة بین نظائرھا
المنافسة محلیأ و اقلیمًیا من خالل برامج دراسیة متمیزة فى 
مرحلتى اللیسانس والدراسات العلیا تسھم فى الرقى و التنمیة 

 .  المستدامة للمجتمع

والطالب یستكمل متطلبات   Aإجتیاز الطالب /  عالء رجب محمد إبراھیم النحاس  اإلمتحان التحریري بتقدیر وقد
  المعتمدة  الدكتوراه  بنظام الساعات

 -١٢١٥الكنسي الرابع (  ىمجمع الالتینال( شعبة التاریخ االوسط  ) وأطروحتھ بعنوان : االبعاد السیاسیة فى 
  ھـ ) .٦١٢

  وافقت اللجنة  القرار :
 -القرار  :   

  وافق مجلس الكلیة.
  

ى   .١١ تھ ف اریخ بجلس م الت س قس ة مجل وع : موافق اد  ٢٠١٨/  ١٠/  ١الموض أن أعتم بش
 ٠المحدث للدراسات العلیا للبرامج المطروحة خالل ھذا الفصل الجدول 

 وافقت اللجنة  القرار :  -
 -القرار  :   

  وافق مجلس الكلیة.
  
  

ى        .١٢ تھ ف اریخ بجلس م الت س قس ة مجل وع : موافق رة     ٢٠١٨/  ١٠/  ١الموض د فت ى م عل
ن        دأ م بیح تب عد ص د س طفى أحم ب / مص تثنائیھ للطال ى  ١٢/١٠/٢٠١٨اس  ١١/٤/٢٠١٩حت

ا وائح              ًءبن وء الل ى ض بًا ف راه مناس ا ت اذ م ة  اتخ ى إدارة الكلی راف وعل ة االش ب لجن ي طل عل
 والقوانین وعلى لجنة األشراف رفع تقریر عن حالتھ مع نسخھ من أخر تقریر دورى

 القرار : 
  إعداد بیان بحالة الطالب  

 -القرار  :   
  یعاد للقسم العداد بیان بحالة الطالب ..

 
وع  .١٣ رح أ    الموض ى مقت اریخ عل م الت س قس ة مجل ض   ٠: موافق أن بع ة بش راھیم مرجون د/ إب

 التعدیالت فى الئحة الدراسات العلیا وفقًا للمؤتمر العلمى للقسم وما أنتھى إلیھ
 -القرار  :   

  أحیط مجلس الكلیة علمًا ووافق .
  

ى       .١٤ تھ ف اریخ بجلس م الت س قس ة مجل وع :  موافق كی   ٢٠١٨/  ١٠/  ١الموض ى تش ل عل
 االمتحان التأھیلى للطالبة / نوال الصافى سعد ابراھیم وتتكون اللجنة من :

 القدیم  أستاذ تاریخ وحضارة مصر والشرق األدنى   أ.د/ عبد المنعم محمد مجاھد       
 أستاذ تاریح وحضارة مصر والشرق األدنى القدیم المساعد   أبو النضر   السید أ.م.د / وفدى 

 أستاذ تاریح وحضارة مصر والشرق األدنى القدیم المساعد   ر عبد المطلب  أ.م.د / فایز أنو
 وافقت اللجنة  القرار :  -

 -القرار  :   
  وافق مجلس الكلیة.

  
 رابعا: موضوعات قسم اآلثار والدراسات الیونانیة والرومانیة :
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  رسالة الكلیة :
وم اإلنسانیة   تقدم الكلیة خدمة تعلیمیة وبحثیة  اییر         متمیزة ترقى إلى مستوى التمیز واإلبداع في مجال اآلداب والعل ى مع تنادًا إل ا اس ًا و إقلیمی ى سوق العمل محلی ف

لمیة و البحثیة ألساتذتھا لقدرات العالجودة التعلیمیة و البحثیة ، و مواكبة التطورات العلمیة و الفكریة و التكنولوجیة ، و ذلك بالتطویر المستمر للبرامج التعلیمیة و ا
، و تلبیة احتیاجات المجتمع   و طالبھا ، و استخدام وسائل تعلیمیة حدیثة ،و متابعة الخریجین، و إتاحة الفرصة لھا لمتابعة الجدید من العلوم و المعارف و الخبرات

واط      يالمساھمة ف  ،و اء و الم یم االنتم ة ق یة المصریة و تنمی اء الشخص ذات     حل مشكالتھ ، و بن ویم ال اون و التق راءات تتسم باالستقاللیة و التع ي نین من خالل إج
 والمستمر .
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  رؤیة الكلیة :
ؤسسة تعلیمیة وبحثیة معتمدة تحتل تتطلع الكلیة إلى أن تكون م

مستوى  بأساتذتھا وخریجیھا إلى وتصل مكانة مرموقة بین نظائرھا
المنافسة محلیأ و اقلیمًیا من خالل برامج دراسیة متمیزة فى 
مرحلتى اللیسانس والدراسات العلیا تسھم فى الرقى و التنمیة 

 .  المستدامة للمجتمع

اریخ  موافقة مجلس قسم اآلثار والدراسات الیونانیة والرومانیة بجلستھ ا الموضوع : -١  ٢٠١٨/  ١٠/  ٢لمنعقدة بت
ة             ات الیونانی ار والدراس ى اآلداب من قسم اآلث تیر ف الى درجة الماجس ود مش ة محم على منح الطالبة / إیمان جمع

ة  ة )      والرومانی ة وتطبیقی ة اثری ة (دراس ین االثری ا العلم ة مارین ارة بمدین وع العم ي موض ت   ف د أن أتم ك بع وذل
  .والمناقشة لجنة الحكمتھا طرحالتصویبات والمالحظات التى 

 وافقت اللجنة  القرار : -
 - القرار  : 

  وافق مجلس الكلیة.
  
اریخ األحد           -٢ دة بت تھ المنعق ة بجلس ة والرومانی ات الیونانی ار والدراس /  ١٠/  ٢الموضوع :موافقة مجلس قسم اآلث

 . (حسب المرفق)لطالب الماجستیر بالقسم  ٢٠١٨جة فصل الصیف ید نتاعلى أعتم ٢٠١٨
 وافقت اللجنة  القرار :  -

 - القرار  : 
  وافق مجلس الكلیة.

 
اریخ األحد          -٣ دة بت تھ المنعق ة بجلس ة والرومانی ات الیونانی /  ١٠/  ٢الموضوع :موافقة مجلس قسم اآلثار والدراس

ار     ٢٠١٨ على تسجیل خطة بحث الطالب / دیفید جورج میخائیل یوسف لدرجة الماجستیر فى اآلداب من قسم اآلث
الت        وا ى العم ور عل وز المص اطیر والرم ى لألس دلول السیاس وع " الم ى موض ة ف ة والرومانی ات الیونانی لدراس

 إشراف : ٢٠١٨/  ٢/١٠م علما بأن تاریخ السیمنار  ٤٠ق.م إلى ٣٢٢الھیلینستیة بشمال أفریقیا فى الفترة من 
 یة اآلداب جامعة دمنھورأستاذ اآلثار الیونانیة والرومانیة بكل    قاسم  عبدالمحسن أ.د/ عبیر  -
ة   أستاذ         د/ أیمن عبد التواب   - ة والرومانی ار الیونانی ین    اآلث ة ع ة اآلداب جامع اعد بكلی مس

 شمس  
 وافقت اللجنة  القرار : -

 -القرار  :   
  وافق مجلس الكلیة.

  
اریخ         -٤ دة بت تھ المنعق ة بجلس ة والرومانی ات الیونانی ار والدراس /  ١٠/  ٢األحد   الموضوع :موافقة مجلس قسم اآلث

ار           ٢٠١٨ ى اآلداب من قسم اآلث تیر ف ا  لدرجة الماجس رجس توم یم ج على تسجیل خطة بحث الطالبة/ نرجس حل
ابع           ى الس رن األول حت ن الق ن المسیحى م ى الف الوث ف ویر الث والدراسات الیونانیة والرومانیة فى موضوع " تص

 إشراف :  ٢٠١٨/  ٢/١٠ار ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمیالدى " بأن تاریخ السیمن
 أستاذ اآلثار الیونانیة والرومانیة بكلیة اآلداب جامعة دمنھور   الصاوى   محمد  أ.د/ سماح  -
ف             د/ عاطف نجیب  - ام المتح دیر ع ة وم المیة والقبطی ار اإلس اع اآلث یس قط ب رئ نائ

 القبطى سابقا 
 وافقت اللجنة  القرار :  -
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  رسالة الكلیة :
وم اإلنسانیة   تقدم الكلیة خدمة تعلیمیة وبحثیة  اییر         متمیزة ترقى إلى مستوى التمیز واإلبداع في مجال اآلداب والعل ى مع تنادًا إل ا اس ًا و إقلیمی ى سوق العمل محلی ف

لمیة و البحثیة ألساتذتھا لقدرات العالجودة التعلیمیة و البحثیة ، و مواكبة التطورات العلمیة و الفكریة و التكنولوجیة ، و ذلك بالتطویر المستمر للبرامج التعلیمیة و ا
، و تلبیة احتیاجات المجتمع   و طالبھا ، و استخدام وسائل تعلیمیة حدیثة ،و متابعة الخریجین، و إتاحة الفرصة لھا لمتابعة الجدید من العلوم و المعارف و الخبرات

واط      يالمساھمة ف  ،و اء و الم یم االنتم ة ق یة المصریة و تنمی اء الشخص ذات     حل مشكالتھ ، و بن ویم ال اون و التق راءات تتسم باالستقاللیة و التع ي نین من خالل إج
 والمستمر .
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  رؤیة الكلیة :
ؤسسة تعلیمیة وبحثیة معتمدة تحتل تتطلع الكلیة إلى أن تكون م

مستوى  بأساتذتھا وخریجیھا إلى وتصل مكانة مرموقة بین نظائرھا
المنافسة محلیأ و اقلیمًیا من خالل برامج دراسیة متمیزة فى 
مرحلتى اللیسانس والدراسات العلیا تسھم فى الرقى و التنمیة 

 .  المستدامة للمجتمع

 - رار  : الق
  وافق مجلس الكلیة.

  
  
اریخ األحد           -٥ دة بت تھ المنعق ة بجلس ة والرومانی ات الیونانی ار والدراس /  ١٠/  ٢الموضوع :موافقة مجلس قسم اآلث

ار            ٢٠١٨ ى اآلداب من قسم اآلث تیر ف لیم   لدرجة الماجس واد س د الج الم عب ب/ اس ة بحث الطال جیل خط ى تس عل
ة    ة والرومانی ائى           والدراسات الیونانی ر مین ر األحم ط والبح ر المتوس ى البح ة عل وانىء البطلمی وع " الم ى موض ف

 "ھیراكلیون وبیرنیكى " دراسة مقارنة " إشراف :
 أستاذ اآلثار الیونانیة والرومانیة بكلیة اآلداب جامعة دمنھور   قاسم  عبدالمحسن أ.د/ عبیر  -
 ر الغلرقة وزارة اآلثاررئیس اإلدارة المركزیة لألثا   أ.د/ محمد مصطفى عبد المجید -
 وافقت اللجنة  القرار :  -

 - القرار  : 
  وافق مجلس الكلیة.

  
اریخ األحد           -٦ دة بت تھ المنعق ة بجلس ة والرومانی ات الیونانی ار والدراس /  ١٠/  ٢الموضوع :موافقة مجلس قسم اآلث

فى اآلداب من قسم اآلثار على تسجیل خطة بحث الطالبة/ إیمان محمد عبد المنعم زین    لدرجة الماجستیر  ٢٠١٨
ة   والدراسات الیونانیة والرومانیة فى موضوع " دراسة أثریة للمبانى العامة على ساحل بحر إیجة (دراسة تطبیقی

 على بعض المبانى العامة بطریقة العلوم اإلفتراضیة " بإلشراف :
 ب جامعة دمنھور أستاذ اآلثار الیونانیة والرومانیة بكلیة اآلدا  الصاوى   محمد أ.د/ سماح  -
 مدرس اآلثار الیونانیة والرومانیة بكلیة اآلداب جامعة االسكندریة     د/ نیرمین نصحى    -
 وافقت اللجنة  القرار : -

 - القرار  : 
  وافق مجلس الكلیة.

  
اریخ األحد           -٧ دة بت تھ المنعق ة بجلس ة والرومانی ات الیونانی ار والدراس /  ١٠/  ٢الموضوع :موافقة مجلس قسم اآلث

ار    ٢٠١٨ على تسجیل خطة بحث الطالبة/ یاسمین محمود محمد الدش   لدرجة الماجستیر فى اآلداب من قسم اآلث
والدراسات الیونانیة والرومانیة فى موضوع " اللوحات الجداریة بمقابر كتاكومب روما من القرن الثانى المیالدى 

 دراسة أثریة " بإشراف : –حتى القرن السابع المیالدى 
 أستاذ اآلثار الیونانیة والرومانیة بكلیة اآلداب جامعة دمنھور     الصاوى محمد  ماح أ.د/ س -
  نائب رئیس قطاع اآلثار اإلسالمیة والقبطیة ومدیر عام المتحف القبطى        د/ إیمان عبد الخالق  -
 وافقت اللجنة  القرار : -

 -القرار  :   
  وافق مجلس الكلیة.



    

                                                                                                                                               
        Damanhur universityجامعة دمنھور                                                                                                                         
          Faculty of Art                                                                     كلیة اآلداب                                                           

                                                         
  

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

  رسالة الكلیة :
وم اإلنسانیة   تقدم الكلیة خدمة تعلیمیة وبحثیة  اییر         متمیزة ترقى إلى مستوى التمیز واإلبداع في مجال اآلداب والعل ى مع تنادًا إل ا اس ًا و إقلیمی ى سوق العمل محلی ف

لمیة و البحثیة ألساتذتھا لقدرات العالجودة التعلیمیة و البحثیة ، و مواكبة التطورات العلمیة و الفكریة و التكنولوجیة ، و ذلك بالتطویر المستمر للبرامج التعلیمیة و ا
، و تلبیة احتیاجات المجتمع   و طالبھا ، و استخدام وسائل تعلیمیة حدیثة ،و متابعة الخریجین، و إتاحة الفرصة لھا لمتابعة الجدید من العلوم و المعارف و الخبرات

واط      يالمساھمة ف  ،و اء و الم یم االنتم ة ق یة المصریة و تنمی اء الشخص ذات     حل مشكالتھ ، و بن ویم ال اون و التق راءات تتسم باالستقاللیة و التع ي نین من خالل إج
 والمستمر .
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  رؤیة الكلیة :
ؤسسة تعلیمیة وبحثیة معتمدة تحتل تتطلع الكلیة إلى أن تكون م

مستوى  بأساتذتھا وخریجیھا إلى وتصل مكانة مرموقة بین نظائرھا
المنافسة محلیأ و اقلیمًیا من خالل برامج دراسیة متمیزة فى 
مرحلتى اللیسانس والدراسات العلیا تسھم فى الرقى و التنمیة 

 .  المستدامة للمجتمع

 خامسا : موضوعات  قسم الفلسفة 
على قبول الطالب اآلتى أسمائھم لتسجیل  ٢٠١٨/  ١٠/  ٢الموضوع : موافقة مجلس قسم الفلسفة بجلستھ فى   .١

السیفائھم شرط األلتحاق بحصولھم على تقدیر عام "جید " فى مرحلة  ٢٠١٨فصل خریف  درجة الماجستیر 
 اللیسانس

بدالحلیم غالب إسماعیل ، نادیة أحمد شعبان (أمیرة أحمد محمد الخطیب ،إیناس نصر عبد الغنى حماد ، شعبان ع
  عمارة ، ھند محمود بسیونى السوسى ) 

 وافقت اللجنة  القرار : -
 -القرار  :   

  وافق مجلس الكلیة.
 

ى ـــالجامع فصلین دراسیین للعام تأھیلیة فى عدد ثمانى مقررات على مدار السنة للأسمائھم  يقبول الطالب األت .٢
التالى ( نھلة أحمد محمد الشرنوب (مرفق المواد )والطالبة /ھند فتحى موسى عشرى  على النحو ٢٠١٩/  ٢٠١٨
  ).فریج 

 : قرار اللجنة 
مواد للأقصى عدد أن من الالئحة التى تنص على  ١٤مواد طبقا للمادة   ٦یعاد للقسم لتخفیض عدد المواد إلى 

 .دراسین   مواد على فصلین ٦و ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــھ
 القرار : 

 وافق مجلس الكلیة على قرار اللجنة .
 
 یفاء الشروط ت/ آیة عصام على الشریف عمران ، لعدم اس البة عدم قبول الط .٣

على دبلوم الدراسات  على مؤھل عال وحصولھ  عدم قبول الطالب / خیر مختار محمد سامى لعدم حصولھ -
 االسالمیة مدتھ عامان .

 جنةالقرار : وافقت الل -
 -القرار  :   

  المذكورین.ین لباوافق مجلس الكلیة على عدم قبول الط
  

على تشكیل مواد الدراسات العلیا (ماجستیر  ٢٠١٨/  ١٠/  ٢الموضوع : موافقة مجلس قسم الفلسفة بجلستھ فى  .٤
 ).  حسب المرفق ( ٢٠١٩/  ٢٠١٨،دكتواره ) للعام الجمعى 

 وافقت اللجنة  القرار :
 -القرار  :   

  وافق مجلس الكلیة.
  



    

                                                                                                                                               
        Damanhur universityجامعة دمنھور                                                                                                                         
          Faculty of Art                                                                     كلیة اآلداب                                                           

                                                         
  

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

  رسالة الكلیة :
وم اإلنسانیة   تقدم الكلیة خدمة تعلیمیة وبحثیة  اییر         متمیزة ترقى إلى مستوى التمیز واإلبداع في مجال اآلداب والعل ى مع تنادًا إل ا اس ًا و إقلیمی ى سوق العمل محلی ف

لمیة و البحثیة ألساتذتھا لقدرات العالجودة التعلیمیة و البحثیة ، و مواكبة التطورات العلمیة و الفكریة و التكنولوجیة ، و ذلك بالتطویر المستمر للبرامج التعلیمیة و ا
، و تلبیة احتیاجات المجتمع   و طالبھا ، و استخدام وسائل تعلیمیة حدیثة ،و متابعة الخریجین، و إتاحة الفرصة لھا لمتابعة الجدید من العلوم و المعارف و الخبرات

واط      يالمساھمة ف  ،و اء و الم یم االنتم ة ق یة المصریة و تنمی اء الشخص ذات     حل مشكالتھ ، و بن ویم ال اون و التق راءات تتسم باالستقاللیة و التع ي نین من خالل إج
 والمستمر .
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  رؤیة الكلیة :
ؤسسة تعلیمیة وبحثیة معتمدة تحتل تتطلع الكلیة إلى أن تكون م

مستوى  بأساتذتھا وخریجیھا إلى وتصل مكانة مرموقة بین نظائرھا
المنافسة محلیأ و اقلیمًیا من خالل برامج دراسیة متمیزة فى 
مرحلتى اللیسانس والدراسات العلیا تسھم فى الرقى و التنمیة 

 .  المستدامة للمجتمع

على التحاق الطالبة/ نشوى على محمد سالم المعیدة بقسم  ٢/١٠/٢٠١٨موافقة مجلس قسم الفلسفة بجلستھ في  .٥
 . ٣٠/٩/٢٠١٨حیث انھا حصلت على درجة الماجستیر بتاریخ   ٢٠١٨الفلسفة  بتمھیدى الدكتوراه فصل الخریف 

  القرار: وافقت اللجنة 
 -القرار  :   

  س الكلیة.وافق مجل
  
  

  العالقات الثقافیة والخارجیة :موضوعات :  سابعًا
  
  
  :باآلتى  ابراھیم مرجونة  ٠د٠أبشأن قیام   ١/١٠/٢٠١٨كتاب مجلس قسم التاریخ بجلستھ المنعقدة بتاریخ  .١
  ھیل للحصول علي االیزو بوحدة ضمان الجودةأتقدیم دورة تدریبیة ضمن مصفوفة الت -
دارة الكلیة نظیر قیام سیادتھ باعطاء ورشة عمل بعنوان استیفاء معاییر الجودة إ الحصول علي شھادة تقدیر من -

 لالصدار الثالث للھیئة القومیة لضمان الجودة " معاییر البحث العلمي " بوحدة ضمان الجودة طبقًا
اییر الجودة الحصول علي شھادة تقدیر من ادارة الكلیة نظیر قیام سیادتھ باعطاء ورشة عمل بعنوان استیفاء مع -

 لالصدار الثالث للھیئة القومیة لضمان الجودة " معیار الجھاز االداري " بوحدة ضمان الجودة طبقًا
  القرار : أحیطت اللجنة علما

 -القرار  :   
  أحیط مجلس الكلیة علمًا

  
ھیم مرجونة ابرا ٠د٠مقترح ا ىن موافقتھ علأبش ١/١٠/٢٠١٨كتاب مجلس قسم التاریخ بجلستھ المنعقدة بتاریخ  .٢

  ن عقد بروتوكول تعاون علمي ثقافي مع مكتبة مصر العامة بدمنھورأبش
  القرار : وافقت اللجنة

 -القرار  :   
  وافق مجلس الكلیة.

  
بشأن تقدیم الشكر للطالبة سماء فرج قندیل  ١/١٠/٢٠١٨كتاب مجلس قسم التاریخ بجلستھ المنعقدة بتاریخ  .٣

  وفریق عملھا وھم :
 –حامد محمود ترابیس  –محمد اسامة ابوالمجد  –مصطفي بسیوني  –ریھام عصام سویدان  –ي سمر محمد الصاو

  نرمین زین ھیبة  –محمد احمد سلوع  –رحاب عبدالعزیز ابراھیم 
  لجھودھم غیر العادیة بالخدمة العامة بالقسم والكلیة

  القرار : أحیطت اللجنة علما
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  رسالة الكلیة :
وم اإلنسانیة   تقدم الكلیة خدمة تعلیمیة وبحثیة  اییر         متمیزة ترقى إلى مستوى التمیز واإلبداع في مجال اآلداب والعل ى مع تنادًا إل ا اس ًا و إقلیمی ى سوق العمل محلی ف

لمیة و البحثیة ألساتذتھا لقدرات العالجودة التعلیمیة و البحثیة ، و مواكبة التطورات العلمیة و الفكریة و التكنولوجیة ، و ذلك بالتطویر المستمر للبرامج التعلیمیة و ا
، و تلبیة احتیاجات المجتمع   و طالبھا ، و استخدام وسائل تعلیمیة حدیثة ،و متابعة الخریجین، و إتاحة الفرصة لھا لمتابعة الجدید من العلوم و المعارف و الخبرات

واط      يالمساھمة ف  ،و اء و الم یم االنتم ة ق یة المصریة و تنمی اء الشخص ذات     حل مشكالتھ ، و بن ویم ال اون و التق راءات تتسم باالستقاللیة و التع ي نین من خالل إج
 والمستمر .
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  رؤیة الكلیة :
ؤسسة تعلیمیة وبحثیة معتمدة تحتل تتطلع الكلیة إلى أن تكون م

مستوى  بأساتذتھا وخریجیھا إلى وتصل مكانة مرموقة بین نظائرھا
المنافسة محلیأ و اقلیمًیا من خالل برامج دراسیة متمیزة فى 
مرحلتى اللیسانس والدراسات العلیا تسھم فى الرقى و التنمیة 

 .  المستدامة للمجتمع

 -القرار  :   
  أحیط مجلس الكلیة علمًا

  
ایمان عبدالتواب خالوي  علي  ٠بشأن حصول د ١/١٠/٢٠١٨اب مجلس قسم التاریخ بجلستھ المنعقدة بتاریخ كت .٤

  دورة التعلم االلكتروني المدمج من جامعة دمنھور
  القرار : أحیطت اللجنة علما

 -القرار  :   
  أحیط مجلس الكلیة علمًا

  
شیماء البنا علي دورة التعلم  ٠بشأن حصول د ١/١٠/٢٠١٨كتاب مجلس قسم التاریخ بجلستھ المنعقدة بتاریخ  .٥

  .االلكتروني المدمج من جامعة دمنھور 
  القرار : أحیطت اللجنة علما

 -القرار  :   
  أحیط مجلس الكلیة علمًا

 
میرفت فراج علي دورة التعلم  ٠بشأن حصول د ١/١٠/٢٠١٨كتاب مجلس قسم التاریخ بجلستھ المنعقدة بتاریخ  .٦

  ج من جامعة دمنھورااللكتروني المدم
  القرار : أحیطت اللجنة علما

 -القرار  :   
  أحیط مجلس الكلیة علمًا

  
أستاذ التاریخ  ملوكمحمد فایزة  ٠لقاء دإبشأن  ١/١٠/٢٠١٨كتاب مجلس قسم التاریخ بجلستھ المنعقدة بتاریخ .٧

قومي یوم الخمیس الموافق محاضرة ضمن احتفاالت محافظة البحیرة بالعید الالحدیث والمعاصر المساعد بالقسم 
  بمكتبة مصر العامة بدمنھور ٦/٩/٢٠١٨

  القرار : أحیطت اللجنة علما
 -القرار  :   

  أحیط مجلس الكلیة علمًا
  
بشأن حضور  ٢/١٠/٢٠١٨كتاب مجلس قسم االثار والدراسات الیونانیة والرومانیة بجلستھ المنعقدة بتاریخ  .٨

وع " التعلیم وبناء القدرات في الدراسات المتحفیة " في باریس حنان الشافعي ورشة عمل تابعة لمشر ٠د٠ا
للمشروع التابع  وذلك استكماًال ٢٠١٨دیسمبر  ١٤-٣ن ــــــــــــــــــــــــــــــــــــبفرنسا وذلك في الفترة م

  ن تتحمل الجامعة أیة نفقات أنفقة المشروع دون  ىعل  ERASMOUSلمشروعات االتحاد االوربي " 
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  رسالة الكلیة :
وم اإلنسانیة   تقدم الكلیة خدمة تعلیمیة وبحثیة  اییر         متمیزة ترقى إلى مستوى التمیز واإلبداع في مجال اآلداب والعل ى مع تنادًا إل ا اس ًا و إقلیمی ى سوق العمل محلی ف

لمیة و البحثیة ألساتذتھا لقدرات العالجودة التعلیمیة و البحثیة ، و مواكبة التطورات العلمیة و الفكریة و التكنولوجیة ، و ذلك بالتطویر المستمر للبرامج التعلیمیة و ا
، و تلبیة احتیاجات المجتمع   و طالبھا ، و استخدام وسائل تعلیمیة حدیثة ،و متابعة الخریجین، و إتاحة الفرصة لھا لمتابعة الجدید من العلوم و المعارف و الخبرات

واط      يالمساھمة ف  ،و اء و الم یم االنتم ة ق یة المصریة و تنمی اء الشخص ذات     حل مشكالتھ ، و بن ویم ال اون و التق راءات تتسم باالستقاللیة و التع ي نین من خالل إج
 والمستمر .

  ==========================================================================  
      ٠٤٥٣٣٦٧٩٤٢ت + فاكس     -٠٤٥٣٣٦٧٩٤١ت:           ~ ٢٩ ~                          البحیرة  –دمنھور  –األبعادیة –مجمع الكلیات                    

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

 

  رؤیة الكلیة :
ؤسسة تعلیمیة وبحثیة معتمدة تحتل تتطلع الكلیة إلى أن تكون م

مستوى  بأساتذتھا وخریجیھا إلى وتصل مكانة مرموقة بین نظائرھا
المنافسة محلیأ و اقلیمًیا من خالل برامج دراسیة متمیزة فى 
مرحلتى اللیسانس والدراسات العلیا تسھم فى الرقى و التنمیة 

 .  المستدامة للمجتمع

  رار : وافقت اللجنة الق
 -القرار  :   

  وافق مجلس الكلیة.
  
بشأن حضور  ٢/١٠/٢٠١٨كتاب مجلس قسم االثار والدراسات الیونانیة والرومانیة بجلستھ المنعقدة بتاریخ  .٩

عبیر قاسم ورشة عمل تابعة لمشروع " التعلیم وبناء القدرات في الدراسات المتحفیة " في باریس بفرنسا  ٠د٠ا
وذلك استكماال للمشروع التابع لمشروعات االتحاد االوربي "  ٢٠١٨دیسمبر  ١٤- ٣الفترة من وذلك في 

ERASMOUS   ن تتحمل الجامعة ایة نفقات أعلي نفقة المشروع دون  
  القرار : وافقت اللجنة 

 -القرار  :   
  وافق مجلس الكلیة.

  
بشأن حضور  ٢/١٠/٢٠١٨المنعقدة بتاریخ  كتاب مجلس قسم االثار والدراسات الیونانیة والرومانیة بجلستھ .١٠

سماح الصاوي ورشة عمل تابعة لمشروع " التعلیم وبناء القدرات في الدراسات المتحفیة " في باریس  ٠د٠ا
وذلك استكماال للمشروع التابع لمشروعات االتحاد االوربي "  ٢٠١٨دیسمبر  ١٤- ٣بفرنسا وذلك في الفترة من 

ERASMOUS  ن تتحمل الجامعة ایة نفقات أدون  علي نفقة المشروع  
  القرار : وافقت اللجنة 

 -القرار  :   
  وافق مجلس الكلیة.

  
 بشأن حضور ٢/١٠/٢٠١٨ثار والدراسات الیونانیة والرومانیة بجلستھ المنعقدة بتاریخ كتاب مجلس قسم اآل .١١

نوان " استیفاء معاییر بع ٢٠١٨سبتمبر ٢٣محمد عاطف سلیم ورشة عمل بوحدة ضمان الجودة بالكلیة في  ٠ا
  معیار التدریس والتعلم " –الجودة 

  القرار : أحیطت اللجنة علمًا
 -القرار  :   

  أحیط مجلس الكلیة علمًا
  

بشأن حضور  ٢/١٠/٢٠١٨كتاب مجلس قسم االثار والدراسات الیونانیة والرومانیة بجلستھ المنعقدة بتاریخ  .١٢
بعنوان " استیفاء معاییر  ٢٠١٨سبتمبر ٢٣الجودة بالكلیة في خلود حمدي الشریف ورشة عمل بوحدة ضمان  ٠ا

  معیار التدریس والتعلم " –الجودة 
  القرار : أحیطت اللجنة علما

 -القرار  :   
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  رسالة الكلیة :
وم اإلنسانیة   تقدم الكلیة خدمة تعلیمیة وبحثیة  اییر         متمیزة ترقى إلى مستوى التمیز واإلبداع في مجال اآلداب والعل ى مع تنادًا إل ا اس ًا و إقلیمی ى سوق العمل محلی ف

لمیة و البحثیة ألساتذتھا لقدرات العالجودة التعلیمیة و البحثیة ، و مواكبة التطورات العلمیة و الفكریة و التكنولوجیة ، و ذلك بالتطویر المستمر للبرامج التعلیمیة و ا
، و تلبیة احتیاجات المجتمع   و طالبھا ، و استخدام وسائل تعلیمیة حدیثة ،و متابعة الخریجین، و إتاحة الفرصة لھا لمتابعة الجدید من العلوم و المعارف و الخبرات

واط      يالمساھمة ف  ،و اء و الم یم االنتم ة ق یة المصریة و تنمی اء الشخص ذات     حل مشكالتھ ، و بن ویم ال اون و التق راءات تتسم باالستقاللیة و التع ي نین من خالل إج
 والمستمر .
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  رؤیة الكلیة :
ؤسسة تعلیمیة وبحثیة معتمدة تحتل تتطلع الكلیة إلى أن تكون م

مستوى  بأساتذتھا وخریجیھا إلى وتصل مكانة مرموقة بین نظائرھا
المنافسة محلیأ و اقلیمًیا من خالل برامج دراسیة متمیزة فى 
مرحلتى اللیسانس والدراسات العلیا تسھم فى الرقى و التنمیة 

 .  المستدامة للمجتمع

  أحیط مجلس الكلیة علمًا
 بشأن حضور ٢/١٠/٢٠١٨كتاب مجلس قسم االثار والدراسات الیونانیة والرومانیة بجلستھ المنعقدة بتاریخ  .١٣

بعنوان " استیفاء معاییر  ٢٠١٨سبتمبر ٢٣فوزي محمود ورشة عمل بوحدة ضمان الجودة بالكلیة في لبني  ٠ا
  معیار التدریس والتعلم " –الجودة 

  القرار : أحیطت اللجنة علما
 -القرار  :   

  أحیط مجلس الكلیة علمًا
  

 بشأن حضور ٢/١٠/٢٠١٨ریخ كتاب مجلس قسم االثار والدراسات الیونانیة والرومانیة بجلستھ المنعقدة بتا .١٤
بعنوان " استیفاء معاییر  ٢٠١٨سبتمبر ١٣لبني فوزي محمود ورشة عمل بوحدة ضمان الجودة بالكلیة في  ٠ا

  معیار اعضاء ھیئة التدریس " –الجودة 
  القرار : أحیطت اللجنة علما

 -القرار  :   
  أحیط مجلس الكلیة علمًا

  
بشأن حضور  ٢/١٠/٢٠١٨انیة والرومانیة بجلستھ المنعقدة بتاریخ كتاب مجلس قسم االثار والدراسات الیون .١٥

بعنوان " التنمیة المھنیة  ٢٠١٨سبتمبر ١٣لبني فوزي محمود ورشة عمل بوحدة ضمان الجودة بالكلیة في  ٠ا
  العضاء ھیئة التدریس "
  القرار : أحیطت اللجنة علما

 -القرار  :   
  أحیط مجلس الكلیة علمًا

  
بشأن حضور  ٢/١٠/٢٠١٨االثار والدراسات الیونانیة والرومانیة بجلستھ المنعقدة بتاریخ كتاب مجلس قسم  .١٦

بعنوان " استیفاء معاییر  ٢٠١٨سبتمبر ٢٠لبني فوزي محمود ورشة عمل بوحدة ضمان الجودة بالكلیة في  ٠ا
   "معیار الجھاز االداري –الجودة 

  القرار : أحیطت اللجنة علما
 -القرار  :   

  لس الكلیة علمًاأحیط مج
  

 بشأن حضور ٢/١٠/٢٠١٨كتاب مجلس قسم االثار والدراسات الیونانیة والرومانیة بجلستھ المنعقدة بتاریخ  .١٧
بعنوان " استیفاء معاییر  ٢٠١٨سبتمبر ٢٠لبني فوزي محمود ورشة عمل بوحدة ضمان الجودة بالكلیة في  ٠ا

  البحث العلمي " –الجودة 
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  رسالة الكلیة :
وم اإلنسانیة   تقدم الكلیة خدمة تعلیمیة وبحثیة  اییر         متمیزة ترقى إلى مستوى التمیز واإلبداع في مجال اآلداب والعل ى مع تنادًا إل ا اس ًا و إقلیمی ى سوق العمل محلی ف

لمیة و البحثیة ألساتذتھا لقدرات العالجودة التعلیمیة و البحثیة ، و مواكبة التطورات العلمیة و الفكریة و التكنولوجیة ، و ذلك بالتطویر المستمر للبرامج التعلیمیة و ا
، و تلبیة احتیاجات المجتمع   و طالبھا ، و استخدام وسائل تعلیمیة حدیثة ،و متابعة الخریجین، و إتاحة الفرصة لھا لمتابعة الجدید من العلوم و المعارف و الخبرات

واط      يالمساھمة ف  ،و اء و الم یم االنتم ة ق یة المصریة و تنمی اء الشخص ذات     حل مشكالتھ ، و بن ویم ال اون و التق راءات تتسم باالستقاللیة و التع ي نین من خالل إج
 والمستمر .
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  رؤیة الكلیة :
ؤسسة تعلیمیة وبحثیة معتمدة تحتل تتطلع الكلیة إلى أن تكون م

مستوى  بأساتذتھا وخریجیھا إلى وتصل مكانة مرموقة بین نظائرھا
المنافسة محلیأ و اقلیمًیا من خالل برامج دراسیة متمیزة فى 
مرحلتى اللیسانس والدراسات العلیا تسھم فى الرقى و التنمیة 

 .  المستدامة للمجتمع

  االقرار : أحیطت اللجنة علم
 -القرار  :   

  أحیط مجلس الكلیة علمًا
  

بشأن حضور  ٢/١٠/٢٠١٨كتاب مجلس قسم االثار والدراسات الیونانیة والرومانیة بجلستھ المنعقدة بتاریخ  .١٨
بعنوان " الشباب ودوره  ٢٠١٨اغسطس   ٣٠لبني فوزي محمود ورشة عمل بوحدة ضمان الجودة بالكلیة في  ٠ا

  في حمایة البیئة "
  أحیطت اللجنة علماالقرار : 

 -القرار  :   
  أحیط مجلس الكلیة علمًا

  
 بشأن حضور ٢/١٠/٢٠١٨كتاب مجلس قسم االثار والدراسات الیونانیة والرومانیة بجلستھ المنعقدة بتاریخ  .١٩

بعنوان " استیفاء معاییر  ٢٠١٨سبتمبر ١٣لبني فوزي محمود ورشة عمل بوحدة ضمان الجودة بالكلیة في  ٠ا
  عیار المشاركة المجتمعیة "م –الجودة 

  القرار : أحیطت اللجنة علما
 -القرار  :   

  أحیط مجلس الكلیة علمًا
  

 بشأن حضور ٢/١٠/٢٠١٨كتاب مجلس قسم االثار والدراسات الیونانیة والرومانیة بجلستھ المنعقدة بتاریخ  .٢٠
بعنوان " استیفاء معاییر  ٢٠١٨سبتمبر ٢٣رنده ماھرعبدالوھاب ورشة عمل بوحدة ضمان الجودة بالكلیة في  ٠ا

  معیار التدریس والتعلم " –الجودة 
  القرار : أحیطت اللجنة علما

 -القرار  :   
  أحیط مجلس الكلیة علمًا

  
بشأن حضور  ٢/١٠/٢٠١٨كتاب مجلس قسم االثار والدراسات الیونانیة والرومانیة بجلستھ المنعقدة بتاریخ  .٢١

بعنوان " الشباب  ٢٠١٨اغسطس   ٣٠ضمان الجودة بالكلیة في  سماح الصاوي محمود ورشة عمل بوحدة ٠د
  ودوره في حمایة البیئة "

  القرار : أحیطت اللجنة علما
 -القرار  :   

  أحیط مجلس الكلیة علمًا
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  رسالة الكلیة :
وم اإلنسانیة   تقدم الكلیة خدمة تعلیمیة وبحثیة  اییر         متمیزة ترقى إلى مستوى التمیز واإلبداع في مجال اآلداب والعل ى مع تنادًا إل ا اس ًا و إقلیمی ى سوق العمل محلی ف

لمیة و البحثیة ألساتذتھا لقدرات العالجودة التعلیمیة و البحثیة ، و مواكبة التطورات العلمیة و الفكریة و التكنولوجیة ، و ذلك بالتطویر المستمر للبرامج التعلیمیة و ا
، و تلبیة احتیاجات المجتمع   و طالبھا ، و استخدام وسائل تعلیمیة حدیثة ،و متابعة الخریجین، و إتاحة الفرصة لھا لمتابعة الجدید من العلوم و المعارف و الخبرات

واط      يالمساھمة ف  ،و اء و الم یم االنتم ة ق یة المصریة و تنمی اء الشخص ذات     حل مشكالتھ ، و بن ویم ال اون و التق راءات تتسم باالستقاللیة و التع ي نین من خالل إج
 والمستمر .
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  رؤیة الكلیة :
ؤسسة تعلیمیة وبحثیة معتمدة تحتل تتطلع الكلیة إلى أن تكون م

مستوى  بأساتذتھا وخریجیھا إلى وتصل مكانة مرموقة بین نظائرھا
المنافسة محلیأ و اقلیمًیا من خالل برامج دراسیة متمیزة فى 
مرحلتى اللیسانس والدراسات العلیا تسھم فى الرقى و التنمیة 

 .  المستدامة للمجتمع

 بشأن حضور ٢/١٠/٢٠١٨كتاب مجلس قسم االثار والدراسات الیونانیة والرومانیة بجلستھ المنعقدة بتاریخ  .٢٢
بعنوان " التنمیة المھنیة  ٢٠١٨سبتمبر ٢٥ة عمل بوحدة ضمان الجودة بالكلیة في شیرویت فضل ورش ٠د
  عضاء ھیئة التدریس "أل

  القرار : أحیطت اللجنة علما
 -القرار  :   

  أحیط مجلس الكلیة علمًا
  

بشأن حضور  ٢/١٠/٢٠١٨كتاب مجلس قسم االثار والدراسات الیونانیة والرومانیة بجلستھ المنعقدة بتاریخ  .٢٣
بعنوان " استیفاء معاییر  ٢٠١٨سبتمبر ٢٣شیرویت فضل ورشة عمل بوحدة ضمان الجودة بالكلیة في  ٠د

  معیار التدریس والتعلم " –الجودة 
  القرار : أحیطت اللجنة علما

 -القرار  :   
  أحیط مجلس الكلیة علمًا

  
 بشأن حضور ٢/١٠/٢٠١٨بتاریخ كتاب مجلس قسم االثار والدراسات الیونانیة والرومانیة بجلستھ المنعقدة  .٢٤

بعنوان " استیفاء معاییر  ٢٠١٨سبتمبر ١٣شیرویت فضل ورشة عمل بوحدة ضمان الجودة بالكلیة في  ٠د
  عضاء ھیئة التدریس "أمعیار  –الجودة 

  القرار : أحیطت اللجنة علما
 -القرار  :   

  أحیط مجلس الكلیة علمًا
  

بشأن حضور  ٢/١٠/٢٠١٨یة والرومانیة بجلستھ المنعقدة بتاریخ ثار والدراسات الیونانكتاب مجلس قسم اآل .٢٥
ر بعنوان " استیفاء معایی ٢٠١٨سبتمبر ٢٠شیرویت فضل ورشة عمل بوحدة ضمان الجودة بالكلیة في  ٠د

  "معیار الجھاز االداري –الجودة 
  القرار : أحیطت اللجنة علما

 -القرار  :   
  أحیط مجلس الكلیة علمًا

  
بشأن حضور  ٢/١٠/٢٠١٨االثار والدراسات الیونانیة والرومانیة بجلستھ المنعقدة بتاریخ  كتاب مجلس قسم .٢٦

بعنوان " استیفاء معاییر  ٢٠١٨سبتمبر ٢٠شیرویت فضل ورشة عمل بوحدة ضمان الجودة بالكلیة في  ٠د
  البحث العلمي " –الجودة 

  القرار : أحیطت اللجنة علما
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  رسالة الكلیة :
وم اإلنسانیة   تقدم الكلیة خدمة تعلیمیة وبحثیة  اییر         متمیزة ترقى إلى مستوى التمیز واإلبداع في مجال اآلداب والعل ى مع تنادًا إل ا اس ًا و إقلیمی ى سوق العمل محلی ف

لمیة و البحثیة ألساتذتھا لقدرات العالجودة التعلیمیة و البحثیة ، و مواكبة التطورات العلمیة و الفكریة و التكنولوجیة ، و ذلك بالتطویر المستمر للبرامج التعلیمیة و ا
، و تلبیة احتیاجات المجتمع   و طالبھا ، و استخدام وسائل تعلیمیة حدیثة ،و متابعة الخریجین، و إتاحة الفرصة لھا لمتابعة الجدید من العلوم و المعارف و الخبرات

واط      يالمساھمة ف  ،و اء و الم یم االنتم ة ق یة المصریة و تنمی اء الشخص ذات     حل مشكالتھ ، و بن ویم ال اون و التق راءات تتسم باالستقاللیة و التع ي نین من خالل إج
 والمستمر .
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  رؤیة الكلیة :
ؤسسة تعلیمیة وبحثیة معتمدة تحتل تتطلع الكلیة إلى أن تكون م

مستوى  بأساتذتھا وخریجیھا إلى وتصل مكانة مرموقة بین نظائرھا
المنافسة محلیأ و اقلیمًیا من خالل برامج دراسیة متمیزة فى 
مرحلتى اللیسانس والدراسات العلیا تسھم فى الرقى و التنمیة 

 .  المستدامة للمجتمع

 -القرار  :   
  مًاأحیط مجلس الكلیة عل

  
 ٠بشأن القاء د ٢/١٠/٢٠١٨كتاب مجلس قسم االثار والدراسات الیونانیة والرومانیة بجلستھ المنعقدة بتاریخ  .٢٧

بعنوان " مظاھر معاناة المراة في المجتمع  ٢٤/٩/٢٠١٨شیرویت فضل محاضرة عامة بمكتبة االسكندریة بتاریخ 
  السكندري خالل العصرین الھلینستي والروماني

  طت اللجنة علماالقرار : أحی
 -القرار  :   

  أحیط مجلس الكلیة علمًا
  

الشھادة  بشأن ٢/١٠/٢٠١٨كتاب مجلس قسم االثار والدراسات الیونانیة والرومانیة بجلستھ المنعقدة بتاریخ  .٢٨
-عن ورشة عمل بالیونان تبع مشروع ایراسموس  التي حصلت علیھا السیدة االستاذة الدكتورة / حنان الشافعي

  بعنوان : ٢٠١٨سبتمبر  ١٩-٩تحاد االوروبي والتي عقدت في الفترة  من مشروع اال
Edu – Education and capacity Building in museum studies must  

574109 – EPP – 1-2016 – EG – EPPKA2 – CBHE - JP 
  القرار : أحیطت اللجنة علما

 -القرار  :   
  أحیط مجلس الكلیة علمًا

  
الشھادة  بشأن ٢/١٠/٢٠١٨ثار والدراسات الیونانیة والرومانیة بجلستھ المنعقدة بتاریخ كتاب مجلس قسم اال .٢٩

- عن ورشة عمل بالیونان تبع مشروع ایراسموس  عبیر قاسم التي حصلت علیھا السیدة االستاذة الدكتورة / 
  بعنوان : ٢٠١٨سبتمبر  ١٩-٩مشروع االتحاد االوروبي والتي عقدت في الفترة  من 

Edu – Education and capacity Building in museum studies must  
574109 – EPP – 1-2016 – EG – EPPKA2 – CBHE - JP 

  القرار : أحیطت اللجنة علما
 -القرار  :   

  أحیط مجلس الكلیة علمًا
 

الشھادة  أنبش ٢/١٠/٢٠١٨كتاب مجلس قسم االثار والدراسات الیونانیة والرومانیة بجلستھ المنعقدة بتاریخ  .٣٠
  دورة مشروععن  عبیر قاسم التي حصلت علیھا السیدة االستاذة الدكتورة / 

Education in South-Mediterranean Countries  Open Med : Opening up  
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  رسالة الكلیة :
وم اإلنسانیة   تقدم الكلیة خدمة تعلیمیة وبحثیة  اییر         متمیزة ترقى إلى مستوى التمیز واإلبداع في مجال اآلداب والعل ى مع تنادًا إل ا اس ًا و إقلیمی ى سوق العمل محلی ف

لمیة و البحثیة ألساتذتھا لقدرات العالجودة التعلیمیة و البحثیة ، و مواكبة التطورات العلمیة و الفكریة و التكنولوجیة ، و ذلك بالتطویر المستمر للبرامج التعلیمیة و ا
، و تلبیة احتیاجات المجتمع   و طالبھا ، و استخدام وسائل تعلیمیة حدیثة ،و متابعة الخریجین، و إتاحة الفرصة لھا لمتابعة الجدید من العلوم و المعارف و الخبرات

واط      يالمساھمة ف  ،و اء و الم یم االنتم ة ق یة المصریة و تنمی اء الشخص ذات     حل مشكالتھ ، و بن ویم ال اون و التق راءات تتسم باالستقاللیة و التع ي نین من خالل إج
 والمستمر .
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  رؤیة الكلیة :
ؤسسة تعلیمیة وبحثیة معتمدة تحتل تتطلع الكلیة إلى أن تكون م

مستوى  بأساتذتھا وخریجیھا إلى وتصل مكانة مرموقة بین نظائرھا
المنافسة محلیأ و اقلیمًیا من خالل برامج دراسیة متمیزة فى 
مرحلتى اللیسانس والدراسات العلیا تسھم فى الرقى و التنمیة 

 .  المستدامة للمجتمع

 ٢٠١٧اكتوبر  ١التعلیم المفتوح في دول جنوب البحر المتوسط التابع التحاد جامعات البحر المتوسط  في الفترة من 
  ساعة      ٨٠بواقع  ٣١/٣/٢٠١٨وحتى 

  القرار : أحیطت اللجنة علما
 -القرار  :   

  أحیط مجلس الكلیة علمًا
 

 بشأن ٢/١٠/٢٠١٨كتاب مجلس قسم االثار والدراسات الیونانیة والرومانیة بجلستھ المنعقدة بتاریخ    .٣١
عمل بالیونان تبع مشروع  عن ورشة الشھادة التي حصلت علیھا السیدة االستاذة الدكتورة / سماح الصاوي

  بعنوان : ٢٠١٨سبتمبر  ١٩-٩مشروع االتحاد االوروبي والتي عقدت في الفترة  من - ایراسموس 
Edu – Education and capacity Building in museum studies must  

574109 – EPP – 1-2016 – EG – EPPKA2 – CBHE - JP 
  القرار : أحیطت اللجنة علما

 -القرار  :   
  أحیط مجلس الكلیة علمًا

  
 بشأن موافقة ٢/١٠/٢٠١٨كتاب مجلس قسم االثار والدراسات الیونانیة والرومانیة بجلستھ المنعقدة بتاریخ  .٣٢

المجلس علي الالئحة الخاصة بشان المشروع البحثي بعنوان " التعلیم وبناء القدرات في دراسات علم المتاحف " 
معة مع مجموعة من الجامعات المصریة في اطار النداء الثاني لمشروعات والذي تقدمت بھ كلیة االداب بالجا

  ERASMOUSاالتحاد االوربي 
  القرار :وافقت اللجنة وتوصي بادراجھا ضمن موضوعات الدراسات العلیا

 -القرار  :   
  وافق مجلس الكلیة و یرفع للجنة الدراسات العلیا بالجامعة .

  
  بشأن الموضوعات االتیة : ١/١٠/٢٠١٨المنعقدة بتاریخ  كتاب مجلس قسم الجغرافیا بجلستھ .٣٣

عبدالعظیم احمد عبدالعظیم بالقاء ندوة بعنوان " المخاطر والعواقب الخفیة الستخدام مواقع التواصل  ٠د٠مشاركة ا-
  االجتماعي " بكلیة التمریض جامعة دمنھور

وحتي  ٥/٩/٢٠١٨المدمج " خالل الفترة من  مرفت غالب دورة بعنوان " مھارات التعلم االلكلتروني ٠اجتیاز د-
٦/٩/٢٠١٨  
ایمان عبدالال ، والسید / احمد فرحات ، والسید/  ٠محمد السمني ، ود ٠عبدالعظیم احمد ، ود ٠د٠حضور كل من ا-

حسام حمدي ، والسید / احمد سعید ، والسیدة / مروة الزرقا ، والسید/عبدالمولي عرقوب ورشة عمل بعنوان " ادارة 
 ) ٢٠١٥/٩٠٠١ایزو  –حلیل المخاطر طبقا للوصفة الدولیة ت
محمد السمني ورشة عمل بعنوان " التنمیة المھنیة العضاء ھیئة التدریس " والتي نظمتھا الوحدة یوم  ٠حضور د-

٢٥/٩/٢٠١٨  
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  رسالة الكلیة :
وم اإلنسانیة   تقدم الكلیة خدمة تعلیمیة وبحثیة  اییر         متمیزة ترقى إلى مستوى التمیز واإلبداع في مجال اآلداب والعل ى مع تنادًا إل ا اس ًا و إقلیمی ى سوق العمل محلی ف

لمیة و البحثیة ألساتذتھا لقدرات العالجودة التعلیمیة و البحثیة ، و مواكبة التطورات العلمیة و الفكریة و التكنولوجیة ، و ذلك بالتطویر المستمر للبرامج التعلیمیة و ا
، و تلبیة احتیاجات المجتمع   و طالبھا ، و استخدام وسائل تعلیمیة حدیثة ،و متابعة الخریجین، و إتاحة الفرصة لھا لمتابعة الجدید من العلوم و المعارف و الخبرات

واط      يالمساھمة ف  ،و اء و الم یم االنتم ة ق یة المصریة و تنمی اء الشخص ذات     حل مشكالتھ ، و بن ویم ال اون و التق راءات تتسم باالستقاللیة و التع ي نین من خالل إج
 والمستمر .
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  رؤیة الكلیة :
ؤسسة تعلیمیة وبحثیة معتمدة تحتل تتطلع الكلیة إلى أن تكون م

مستوى  بأساتذتھا وخریجیھا إلى وتصل مكانة مرموقة بین نظائرھا
المنافسة محلیأ و اقلیمًیا من خالل برامج دراسیة متمیزة فى 
مرحلتى اللیسانس والدراسات العلیا تسھم فى الرقى و التنمیة 

 .  المستدامة للمجتمع

ل بوحدة ایمان عبدالال ، والسید/ عبدالمولي عرقوب دورة ورشة عم ٠حضور السیدة الدكتورة / مرفت غالب ، ود-
 معیار التدریس والتعلم " –بعنوان " استیفاء معاییر الجودة  ٢٠١٨سبتمبر ٢٣ضمان الجودة بالكلیة في 

  القرار : أحیطت اللجنة علما
 -القرار  :   

  أحیط مجلس الكلیة علمًا
  

حمد م ٠بشأن االقتراح المقدم من د ٣/١٠/٢٠١٨كتاب مجلس قسم اللغة العربیة بجلستھ المنعقدة بتاریخ  .٣٤
  ابوعلي لتقدیم دورات مجانیة لطالب قسم اللغة العربیة في المجاالت االتیة :

  الخط العربي : یقوم بتقدیمھ احد المتخصصین مجانًا-
  أحمد شتیھ ٠التجوید : د-
  محمد ابوعلي ٠المھارات اللغویة : د-

  القرار : وافقت اللجنة علي ان تكون في قاعة التدریب
 -القرار  :   

  س الكلیة .وافق مجل
  

محمد  ٠بشأن االقتراح المقدم من د ٣/١٠/٢٠١٨كتاب مجلس قسم اللغة العربیة بجلستھ المنعقدة بتاریخ  .٣٥
ابوبكر  ٠د٠ابوعلي  لعقد محاضرات علمیة وبحثیة في القسم یقوم علیھا كبار العلماء ودعوة العالم الجزائري ا

  المحاضراتمحمد الولي إللقاء  ٠د٠العزاوي ، والعالم الجزائري ا
  القرار : وافقت اللجنة بعد ورود الموافقة االمنیة

 -القرار  :   
  وافق مجلس الكلیة .

  
فایزة صقر محاضرة  ٠د٠بشأن القاء ا ١/١٠/٢٠١٨/كتاب مجلس قسم التاریخ بجلستھ المنعقدة بتاریخ  .٣٦

مة " بالنادي االولیمبي یوم بعنوان " الحضارة المصریة واالسباب الحقیقیة وراء حریق مكتبة االسكندریة القدی
   ٩/٩/٢٠١٨االحد الموافق 

  القرار : أحیطت اللجنة علما
 -القرار  :   

مع التأكید على السادة أعضاء ھیئة التدریس بضرورة اعالم القسم بالقاء المحاضرات  أحیط مجلس الكلیة علمًا
  وحضور الورش والندوت الخارجیة قبل انعقادھا.

  
بشأن حصول السید الدكتور / صابر صادق  ١/١٠/٢٠١٨بجلستھ المنعقدة بتاریخ   آلثاركتاب مجلس قسم ا .٣٧

  علي ما یلي :
 ١٣رئیس الجامعة علي المشاركة في المؤتمر العلمي الدولي الخامس لصحة وسالمة الغذاء في  ٠د٠شھادة شكر من ا

   ٢٠١٨اكتوبر 
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  رسالة الكلیة :
وم اإلنسانیة   تقدم الكلیة خدمة تعلیمیة وبحثیة  اییر         متمیزة ترقى إلى مستوى التمیز واإلبداع في مجال اآلداب والعل ى مع تنادًا إل ا اس ًا و إقلیمی ى سوق العمل محلی ف

لمیة و البحثیة ألساتذتھا لقدرات العالجودة التعلیمیة و البحثیة ، و مواكبة التطورات العلمیة و الفكریة و التكنولوجیة ، و ذلك بالتطویر المستمر للبرامج التعلیمیة و ا
، و تلبیة احتیاجات المجتمع   و طالبھا ، و استخدام وسائل تعلیمیة حدیثة ،و متابعة الخریجین، و إتاحة الفرصة لھا لمتابعة الجدید من العلوم و المعارف و الخبرات

واط      يالمساھمة ف  ،و اء و الم یم االنتم ة ق یة المصریة و تنمی اء الشخص ذات     حل مشكالتھ ، و بن ویم ال اون و التق راءات تتسم باالستقاللیة و التع ي نین من خالل إج
 والمستمر .
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  رؤیة الكلیة :
ؤسسة تعلیمیة وبحثیة معتمدة تحتل تتطلع الكلیة إلى أن تكون م

مستوى  بأساتذتھا وخریجیھا إلى وتصل مكانة مرموقة بین نظائرھا
المنافسة محلیأ و اقلیمًیا من خالل برامج دراسیة متمیزة فى 
مرحلتى اللیسانس والدراسات العلیا تسھم فى الرقى و التنمیة 

 .  المستدامة للمجتمع

 ز االداري " بوحدة ضمان الجودة بالكلیة معیار الجھا –ورشة عمل بعنوان " استیفاء معاییر الجودة  حضور
  معیار المشاركة المجتمعیة "" بوحدة ضمان الجودة بالكلیة –ورشة عمل بعنوان " استیفاء معاییر الجودة  حضور
  ورشة عمل بعنوان " التنمیة المھنیة العضاء ھیئة التدریس "" بوحدة ضمان الجودة بالكلیة حضور
"" بوحدة ضمان  ٢٠١٥/٩٠٠١المخاطر وفقا لمتطلبات الوصفة الدولیة االیزو  ورشة عمل بعنوان " ادارة حضور

 الجودة بالكلیة
  القرار : أحیطت اللجنة علما

 -القرار  :   
  .أحیط مجلس الكلیة علمًا

  
بشأن حضور  ٢/١٠/٢٠١٨كتاب مجلس قسم االثار والدراسات الیونانیة والرومانیة بجلستھ المنعقدة بتاریخ  .٣٨

بعنوان " الشباب ودوره  ٢٠١٨اغسطس   ٣٠لشافعي ورشة عمل بوحدة ضمان الجودة بالكلیة في حنان ا ٠د٠ا
 في حمایة البیئة "

  القرار : أحیطت اللجنة علما
 -القرار  :   

  أحیط مجلس الكلیة علمًا
  

ى ــــــــــــــبالموافقة عل ١٣/١٠/٢٠١٨بجلستھ المنعقدة بتاریخ  اللغات الشرقیة و آدابھا كتاب مجلس قسم  .٣٩
ح الدكتورة/ أمنیة محمد عیسى األستاذ المساعد بالقسم لعضویة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــترشی

  لجنة العالقات الثقافیة بالكلیة.
 -القرار  :   

  وافق مجلس الكلیة.
  

باحاطة المجلس علمًا  ١٣/١٠/٢٠١٨نعقدة بتاریخ بجلستھ المو آدابھا للغات الشرقیة  كتاب مجلس قسم .٤٠
ام الدكتورة/ أمنیة محمد عیسى األستاذ المساعد بالقسم باعطاء دورات للغة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبقی

  فادة المركز بالموافقة على ذلك .االفارسیة بمركز اللغات بالجامعة و 
 -القرار  :   

  مجلس الكلیة.وافق 
  

باحاطة المجلس علمًا  ١٣/١٠/٢٠١٨بجلستھ المنعقدة بتاریخ  اللغات الشرقیة و آدابھا كتاب مجلس قسم  .٤١
مشاركـــــــــــــــــــــــــــــــة الدكتور/ أحمد عطیة حمیدة  المدرس بالقسم فى برنامج ( شباب مبدع ) على القناة ب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرى ( االسكندریة ) یوم السبت الخامسة بالتلیفزیون المصـــــــــــ
  بعد موافقة أ.د/ حنان الشافعى  وموافقة أ.د/ عبید صالح رئیس الجامعة . ٢٩/٩/٢٠١٨الموافق 
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  رسالة الكلیة :
وم اإلنسانیة   تقدم الكلیة خدمة تعلیمیة وبحثیة  اییر         متمیزة ترقى إلى مستوى التمیز واإلبداع في مجال اآلداب والعل ى مع تنادًا إل ا اس ًا و إقلیمی ى سوق العمل محلی ف

لمیة و البحثیة ألساتذتھا لقدرات العالجودة التعلیمیة و البحثیة ، و مواكبة التطورات العلمیة و الفكریة و التكنولوجیة ، و ذلك بالتطویر المستمر للبرامج التعلیمیة و ا
، و تلبیة احتیاجات المجتمع   و طالبھا ، و استخدام وسائل تعلیمیة حدیثة ،و متابعة الخریجین، و إتاحة الفرصة لھا لمتابعة الجدید من العلوم و المعارف و الخبرات

واط      يالمساھمة ف  ،و اء و الم یم االنتم ة ق یة المصریة و تنمی اء الشخص ذات     حل مشكالتھ ، و بن ویم ال اون و التق راءات تتسم باالستقاللیة و التع ي نین من خالل إج
 والمستمر .
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  رؤیة الكلیة :
ؤسسة تعلیمیة وبحثیة معتمدة تحتل تتطلع الكلیة إلى أن تكون م

مستوى  بأساتذتھا وخریجیھا إلى وتصل مكانة مرموقة بین نظائرھا
المنافسة محلیأ و اقلیمًیا من خالل برامج دراسیة متمیزة فى 
مرحلتى اللیسانس والدراسات العلیا تسھم فى الرقى و التنمیة 

 .  المستدامة للمجتمع

 -القرار  :   
  وافق مجلس الكلیة.

  
  

  امنًا : موضوعات المكتبة  :ث
  
  
ى قرار اللجنة في الجلسة السابقة و تؤكد اللجنة على قرارھا السابق بضرورة توجیھ السید/ فایز التصدیق عل .١

 بلتاجى للعمل كمناول في المكتبة.
 - القرار  : 

  أحیط مجلس الكلیة علمُا.
  
تحقیق التأكید على رؤیة ورسالة المكتبة خاصة وأن الكثیر من الجامعات على مستوى العالم تسعى لتطویر المكتبة ل .٢

الجودة الشاملة وبما أن المكتبة الجامعیة تحتل مكان القلب في الجامعة ، لما لھا من دور فعال وحیوى فى امداد 
الجامعة بمصادر التعلیم والتعلیم والبحث العلمى لتعینھا على أداء رسالتھا وتحقیق اھدافھا فانھ بدون مكتبة جیدة 

 لن یكون ھناك جامعة جیدة.
  اللجنة علما القرار : أحیطت

 -القرار  :   
  أحیط مجلس الكلیة علمًا

  
مطالبة ادارة الكلیة والجامعة بضرورة زیادة المبالغ المخصصة بمعرض القاھرة الدولى للكتاب لزیادة الكتب  .٣

والمراجع التى تحتاجھا أقسام الكلیة المختلفة خاصة أنھ یوجد بعض أقسام الكلیة الجدیدة نقصًا حادًا من المراجع 
 كأقسام السیاسة واللغات الشرقیة و شعبة اآلثار االسالمیة .

  وافقت اللجنة.القرار : 
 -القرار  :   

  وافق مجلس الكلیة 
 

الطالع الطلبة والباحثین على كل ما ھو جدید من خدمات المكتبة وتوعیتھم بأھمیة  عقد الندوات وورش العمل .٤
 ة و دورھا في الخدمة البحثیة ومعرفة نقاط الضعف في األداء ان وجدت ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمكتب
  وافقت اللجنة.القرار : 

 -القرار  :   
  وافق مجلس الكلیة 
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  رسالة الكلیة :
وم اإلنسانیة   تقدم الكلیة خدمة تعلیمیة وبحثیة  اییر         متمیزة ترقى إلى مستوى التمیز واإلبداع في مجال اآلداب والعل ى مع تنادًا إل ا اس ًا و إقلیمی ى سوق العمل محلی ف

لمیة و البحثیة ألساتذتھا لقدرات العالجودة التعلیمیة و البحثیة ، و مواكبة التطورات العلمیة و الفكریة و التكنولوجیة ، و ذلك بالتطویر المستمر للبرامج التعلیمیة و ا
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  رؤیة الكلیة :
ؤسسة تعلیمیة وبحثیة معتمدة تحتل تتطلع الكلیة إلى أن تكون م

مستوى  بأساتذتھا وخریجیھا إلى وتصل مكانة مرموقة بین نظائرھا
المنافسة محلیأ و اقلیمًیا من خالل برامج دراسیة متمیزة فى 
مرحلتى اللیسانس والدراسات العلیا تسھم فى الرقى و التنمیة 

 .  المستدامة للمجتمع

 
 . التأكید على البند السابق لتوفیر ماكینة تصویر داخل قاعة المكتبة لتصویر الكتب و ذلك للحفاظ علیھا من التلف .٥

  للجنة.وافقت االقرار : 
 -القرار  :   

  وافق مجلس الكلیة 
 

مطالبة ادارة الكلیة والجامعة بتوفیر كوادر بشریة مالئحة ان لم تكن محترفة یتم تدریبھا على كافة األعمال في  .٦
 المكتبة .

 القرار وافقت اللجنة .
 -القرار  :   

  وافق مجلس الكلیة 
  

  :   المختبرات واألجھزة العلمیةًا:   موضوعات تاسع
  
  
 .التصدیق على المجلس السابق  .١
 .أوصت اللجنة بمتابعة أجھزة مكبرات الصوت بالمدرجات والقاعات   .٢

  القرار :
  أحیط مجلس الكلیة علمًا.

  
 .جھزة الكمبیوتر بوحدات الكلیة ومكاتبھا اإلداریة  ألضروره الصیانة الدوریة  .٣

  القرار :
  أحیط مجلس الكلیة علمًا.

  

  :  ة المجتمع وتنمیة البیئة خدم:   موضوعات ًاعاشر
  
من أجل تنمیة موراد   ٢٠١٩/  ٢٠١٨مناقشة الخطة استراتیجیة للجنة خدمة المجتمع وتنمیة البیئة للعام الجامعى  .١

  الكلیة وخدمة المجتمع البحراوى .(مرفق الخطة )
  القرار :اقرت اللجنة الخطة وتعرض على مجلس الكلیة 
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  رؤیة الكلیة :
ؤسسة تعلیمیة وبحثیة معتمدة تحتل تتطلع الكلیة إلى أن تكون م

مستوى  بأساتذتھا وخریجیھا إلى وتصل مكانة مرموقة بین نظائرھا
المنافسة محلیأ و اقلیمًیا من خالل برامج دراسیة متمیزة فى 
مرحلتى اللیسانس والدراسات العلیا تسھم فى الرقى و التنمیة 

 .  المستدامة للمجتمع

  القرار :
  شكل والمضمون وفقًا للمعاییر المطلوبة.ترد الخطة الستیفاء ال

  
  
ام الجامعى     .٢ الل الع /  ٢٠١٨المقترح المقدم من اللجنة لالعداد لسلسة من الندوات التى تخدم المجتمع البحراوى خ

٢٠١٩    
 القرار :

  وافقت اللجنة ویتم مخاطبة االقسام العلمیة 
  القرار :

  أحیط مجلس الكلیة علمًا.
  
 
ى   المذكرة المقدمة من ا .٣ امعى وھ لسید/ رئیس قسم األمن بشأن تطبیق غرامة التدخین على الطالب داخل الحرم الج

 خمسون جنیھ للطالب المخالف للتعلیمات .
  القرار :

  وافق مجلس الكلیة .
 

  إحاطة لجنة خدمة المجتمع وتنمیة البیئة بموضوعات لجنة االزمات والطوارئ.  .٤
  القرار :

  أحیط مجلس الكلیة علمًا.
  

  .  بعد الظھر والنصف الثانیة الساعةوقد انتھى االجتماع ھذا 
                                                                                               

  
  كلیةعمید ال                                                                                                

  
  

  حنان الشافعىأ.د/                                                                                                  


