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 رسالة الكلية :

لزإ سزوا العمزو محليزاإ و ىىليميزا اسزت اداإ ىلزإ معزايير تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة  ترىزإ ىلزإ مسزتوت التميزة وا بزداج لزا مازاو اعدام والعلزوم ا  سزا ية 

تها مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التك ولواية ، و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و القزدرات العلميزة و البحثيزة تسزاتذ الاود  التعليمية و البحثية ، و

و تلبيزة احتياازات الماتمز   ، و طالبها ، و استخدام وسائو تعليمية حديثة ،و متابعة الخرياين، و ىتاحة الفرصة لها لمتابعة الاديزد مزن العلزوم و المعزارا و الخبزرات

ا ذاتحززو مالززكالتو ، و ب ززاص الالخصززية المصززرية و ت ميززة ىززيم اط تمززاص و المززواط ين مززن خززالو ىاززراصات تتسززم باطسززتقاللية و التعززاون و التقززويم الزز االمسززاةمة لزز،و

 والمستمر .
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 رؤية الكلية :

تتطل  الكلية ىلإ أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية معتمد  تحتو 

مستوت  بأساتذتها وخريايها ىلإ وتصو مكا ة مرموىة بين  ظائرةا

ا من خالو برامج دراسية متمية  لإ  الم السة محليأ و اىليميإ

لتإ الليسا س والدراسات العليا تسهم لإ الرىإ و الت مية مرح

 .  المستدامة للماتم 

 1025/1026لعام الجامعيا عاشرلامحضر مجلس الكلية 

 25/5/1026  املوافقحدال املنعقد يوم 

********** 

عميةد الكليةة   محمةد  فعةا اامةامسةتاا الةدرتو / السةيد ال   برئاسةةعشةر    حاديةةاجتمع مجلس الكلية في تمام الساعة ال    

 -بحضو  كل من :

 ئون التعليم والطالبوريل الكلية لش   على أحمد السيد/دأ. .2

 و ئيس مجلس قسم الجغرافيا وريل الكلية للد اسات العليا والبحوث  أ.د/ محمد عبدالقاد  عبدالحميد .1

  ئيس مجلس قسم التا يخ.  أ.د/ عبداملنعم محمد مجاهد .3

  ئيس مجلس قسم اللغةاانجليزية   أ.د. ايمان حلمى املليجى .4

 بقسم الفلسفةاملتفرغ الستاا    أ.د/ ميالد زكى غالي .5

 قسم الجغرافيا ب الستاا املتفرغ  عالء الدين حسين عزت شلبي     /أ.د .6

 القائم بعمل  ئيس مجلس قسم اآلثا    د. عبير عبداملحسن قاسم .7

 القائم بعمل  ئيس مجلس قسم الفلسفة   د. عصام رمال املصري  .8

 القائم بعمل  ئيس مجلس اللغة العربية   د. محمد محمود أبوعلى .9

 مجلس قسم ااجتماع املشرف على       حمدى على أحمد علىد.  .20

 الفلسفةاملد س بقسم   حسام محمد السعيد  حومةد.  .22

 املدير التنفيذي لوحد  ضمان الجود  بالكلية  ابراهيم محمد على مرجونهد.  .21

 مدير وحد  الخدمات االكترونية    د. أحمد عطية حميد  .23

 لكليةأمين ا  السيد ابراهيم سعد الشرقاوي  .24

 املشرف على الشئون اادا ية    نيفين محمد  حومة/   السيد .25

 . ودعى الى الحضو  السيد أ.د/ ماجد محمد شعله 

 كل من :واعتذ  عن عدم الحضو   -

 وريل الكلية لشئون خدمة املجتمع وتنمية البيئة  أ.د/ عبد العظيم احمد عبدالعظيم .2

 سم اللغة العربيةالستاا املتفرغ ق  عبدالواحد حسن الشيخأ.د/  .1
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 عميد الكلية و ئيس املجلس  ااجتماع محمد  فعا اامام افتتح السيد أ.د/  
 " بسم هللا الرحمن الرحيم "

  /بجميةع السةاد  الحاضةرين  و ئةيس املجلةس عميةد الكليةة  محمةد  فعةا اامةةام فةي بدايةة ااجتمةاع  حةس السةيد أ.د  
 
مهنئةةا

 مزيةةد  1025/1026 ك وبةةدء ااسةةتعداد امتحانةةات الفصةةل الد انةة ي ال ةةا   الجميةةع بقةةرب حلةةول شةةهر  مضةةان املبةةا
 
متمنيةةا

 من التقدم والتوفيق للجميع.
 : ثم شرع سيادته في موضوعات املجلس على النحو التالي 

 

 -أوا : موضوعات اإلحاطة :
 

 بجلسته السابقة لتصديق على محضر مجلس الكليةتم ا . 
 : موضوعام مجلس الجامعة 
 
جلةةس الجامعةةة علةةى ضةةرو   تفعيةةل وحةةد  الةةدعم ااعالمةةى بالكليةةة وحةةد  اات طةةابع خةةا  و اعةةاد   شةةكيل مجلةةس أرةةد م .2

 ادا تها لخدمة الجامعة ومجتمع محافظة البحير  واملجتمع ركل.
وقةع وما يقدمة من بيانات ومعلومةات جعلتةه امل االكترو ىرما أفاد سيادته بثناء مجلس الجامعة و اشادته بموقع الكلية  .1

 رز وفريق العمل .ر الول على مستوى الجامعة مع تقديم الشكر للسيد الدرتو / أحمد عطية  مدير امل
 كلية اختا  كل من :رما أوضح سيادته أن مجلس ال .3
الدرتو / ابراهيم محمد مرجونةة و الةدرتو  / تيسةير محمةد شةادى مةن ضةمن فريةق العمةل بالجامعةة لوسةويق املشةروعات  -

 
 
 لهما التوفيق. البح ية متمنيا

رما أرد السيد أ.د/ عميد الكلية على ضرو   االتزام بتطبيق قرا  مجلس الجامعة بأن تمنح وحد  الحاسس اآللى بالكلية  .4
 )وحد  اات طابع خا  ( افاد  بالدو   التد يبية و ليس شهاد .

ا شةاد السةيا ى قسمى اتصو  مقترح  رما أرد السيد أ.د/ عميد الكلية بأن مجلس الجامعة اختا  قسم الجغرافيا لوضع .5
 .، املساحة 

لخدمة أبنائنا الطالب  كلية رما أفاد السيد أ.د/ عميد الكلية بأنه تم عقد بروتورول  عاون بين مكتبة ااسكند ية وبين ال .6
 وخدمة املجتمع ركل في املخطوطات .

 
 

 ثانيا:   موضوعات وحد  ضمان الجود  :
 
 بم مجلس الكليةأحيط  .2

 
 ووافق على كل ما جاء  8/5/1026مجلس ادا   وحد  ضمان الجود  بجلسته في  حضر اجتماع علما
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 باملحضر .

 

 

:   موضوعات ثال 
 
 : ITات وحد  تكنولوجيا املعلوما

 
 بالتقرير الشةهري  .2

 
املقةدم مةن السةيدالدرتو / أحمةد عطيةة  املةدير التنفيةذي   1026ابريةل عةن شةهر  احيط مجلس الكلية علما

 به من موضوعات . ما جاء اقر و   IT لوحد 

 

 

  ابع
 
 :   موضوعات شئون الطالب : ا

 
بعد الرجوع لقسم شؤون  –تم التصديق على موضوعات الجلسة السابقة ، و فيما يختص ببند استدعاء الطالبتين تبين  -2

هما ؤ م ااجتماع ، و تم استدعاولى قسأن الطالبتين إحداهما بالفرقة الولى قسم الفلسفة و الخرى بالفرقة ال  –الطالب 

 هما على ما بد  منهما و اعتذ ت الطالبتين للجنة ، و عليه تأرد اآل   :أنيبأثناء اللجنة و تم ت

 أن يخصص الزمالء بضع دقائق لطالب الفرقة الولى لت قيفهم بالحيا  الجامعية . -

 عن وجود عامل مخصص ضرو   تواجد فرد أمن " ثابا أومتحرك " في كل دو  مع معرفة  قم تل -
 
يفونه ، و الك فضال

 .بين املمرات والقاعات  لكل دو  ت بيا كاميرات مراقبة في القسام ملتابعة حررة الطالب 

 -القرا   : 
 ووافق على ما سبق .

 
 أحيط مجلس الكلية علما

 

 م  :، وحد  القياس و التقوي  MISبشأن الرؤية العامة و اانجازات لوحدات الجود  ، وحد   -1

 

 وحد  الجود   : (أ)
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 عن السيد الدرتو  / إبراهيم مرجونة  –أفاد السيد الدرتو  / السيد شحاته  -
 
 مؤقتا

 
بأنه تم تفعيل مقترح تطبيق  –بديال

 عن طريق موقع الكلية مع إظها  النويجة .
 
 اإلستبيانات الخاصة برأى الطالب إليكترونيا

 

 : MISوحد   (ب)

 بأنه جا ي اآل   : ITاملدير التنفيذي لوحد   أفاد السيد الدرتو  / أحمد عطيه -

 . تجهيز شيا الترارم  للطالب املوجودين على النظام 

  و طباعة شيتات الرصد . 1026-1025اإلعداد امتحانات الفصل الد ان ي ال ا   للعام الجامعي 

 

 وحد  القياس و التقويم :)ج(          
ود املدير التنفيذي للوحد  على أن القسام لم ترسل ااستبيانات املطلوبة أردت السيد  الدرنو   / بدو  عبد املقص  -

 . ااجتماع و  اللغة اإلنجليزية  ىمنها عدا قسم

 –الجغرافيا  –تم الوقوف على املقر ات التي حددتها القسام لالمتحانات اإلليكترونية و هي أقسام : ) اللغة العربية  -

 اللغة اإلنجليزية و الفلسفة عن عمل امتحانات إليكترونية .ا مالتا يخ ( و يعتذ  قس –ااجتماع 

 

-  
 
ناقشا اللجنة مقترح الزميلة املدير  بشأن تخصيص كل قسم من يم له في أعمال اامتحانات اإلليكترونية  سهيال

 للعمل و تم ترشيحهم على النحو اآل   :

 ا  ( .قسم التا يخ و اآلثا  املصرية و اإلسالمية  ) أ.شيماء النج -2

 فسم الجغرافيا  )  أ.أحمد فرحات   ( . -1

 ( .    سرين هنداوى قسم ااجتماع    )   -3

 ( .     نده عبدالوهابقسم اآلثا  اليونانية و الرومانية    )   -4

على أهمية أبوجنينه قسم اللغة العربية )   أ.محمود على السيد ( و في هذا الصدد أردت السيد  الدرتو  / بدو   -5

 عليهما . من  دو  كل
 
 : أ.أمير  ، أ.حنان في إدا   الوحد  و عليه فالستاا / محمود مضافا

 لالجتماع مع السيد  الدرتو   / بدو   21/5/1026و تم تحديد يوم الخميس املوافق 
 
الساعة الحادية عشر  صباحا

 بالوحد  للتد يس على العمل .أبوجنينه 
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 والمستمر .
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تتطل  الكلية ىلإ أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية معتمد  تحتو 

مستوت  بأساتذتها وخريايها ىلإ وتصو مكا ة مرموىة بين  ظائرةا

ا من خالو برامج دراسية متمية  لإ  الم السة محليأ و اىليميإ

لتإ الليسا س والدراسات العليا تسهم لإ الرىإ و الت مية مرح

 .  المستدامة للماتم 

رة أي من القسام لتم يله في الوحد  ليس من حقه وضع أي من أرد أعضاء اللجنة على أنه في حالة عدم مشا   -

 و يتولى  ئيس كل قسم مسؤولية متابعة الك .
 
 امتحاناته إليكترونيا

 -القرا   : 
 وافق مجلس الكلية .

 

من ، و يرجى اإلفاد   1026-1025ت اللجنة تقرير لجنة املراجعة امتحانات الفصل الد ان ي الول للعام الجامعي داعتم -3

 نتائجه .

 -القرا   : 
 وافق مجلس الكلية .

 

أرد السيد أ.د.مقر  اللجنة على الزمالء ضرو   االتزام بما تم ااتفاق عليه في مجلس الكلية السابق بوسليمه قوائم د جات  -4

قسم  -جليزيةاللغة اإلن –) اللغة العربية  أقسام اامتحانات الشفهية في املوعد املحدد حيث أنه لم يلتزم بذلك سوى 

  ااجتماع(.

 -القرا   : 
 وافق مجلس الكلية .

 

 –اللغة اإلنجليزية  –اعتمدت اللجنة  شكيالت لجان وضع أسئلة اامتحانات و تصحيحها الوا د  من أقسام ) اللغة العربية  -5

 . 22/5/1026م املوافق القسمين املتبقيين قبيل مجلس الكلية القاد ااجتماع (و ُينتظر  شكيال  –الجغرافيا  –التا يخ 

 -القرا   : 
 وافق مجلس الكلية .

 

و تم  1026-1025اطمأنا اللجنة على سير العمل في اإلعداد لالمتحانات التحريرية للفصل الد ان ي ال ا   للعام الجامعي  -6

 مراجعة  قوائم الساد  الزمالء املنتدبين للعمل بالكنتروات ، و تقدم اللجنة املقترحات اآلتية :

ُيقترح على إدا   الكلية إيجاد الوسيلة لإلستفاد  من أو اق الدشا و من الك نزع الغالف القديم و اسوبداله بجديد ، أو  -

 طباعة ااستبيانات عليه .

 ملن يرغس في  غييرها . -
 
بل بديلة للموجود  حاليا

ُ
 على إدا   الكلية توفير ط
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 أقص ى لكل امتحان على الوجهين . يتم تصوير اامتحانات اإلليكترونية في و قتين رحد -

يتم اإللتزام باإلشراف على اامتحانات من خالل الكنترول املررزي و يتحمل كل من يخالف الك مسؤولية عدم استخدام  -

 الكنترول املررزي .

 -القرا   : 

 وافق مجلس الكلية .
 

لطالب من الخا ج بالفرقة الرابعة في ضوء ما نظرت اللجنة في مسؤولية الكنتروات عن إظها  النتائج الو قية الخاصة با -7

 فعه السيد الستاا الدرتو  / عالء عزت ، و عليه تقر  أن ترجع الكنتروات لقسم شؤون الطالب للحصول على عونهم في 

جلس شيتات السنوات السابقة ، و في حالة عدم وجودها يكون من شأن لجنة املمتحنين اتخاا قرا  : " أخذ متوسط 

ات و جمعها للوصول إلى تقدير النجاح في السنة الد اسية و الك بعد التأرد من استحالة الوصول إلى رراسة إجاية الد ج

 خاصة بهم أو شيتات نجاح " .

 -القرا   : 
 وافق مجلس الكلية .

 

و على بقية القسام  فع الفلسفة   (  -ااجتماع  –تم الوقوف على تقا ير الدعم الطالب  الوا د  من أقسام ) اللغة العربية  -8

 . 22/5/1026تقا يرها إلى السيد الستاا الدرتو  / عميد الكلية قبيل مجلس الكلية القادم املوافق 

 -القرا   : 

 مجلس الكلية  أحيط
 
 .علما

 

 بتقا ير متابعة الداء داخل أقسام ) اللغة العربية  -9
 
و على بقية  الفلسفة  ( –ااجتماع  –الجغرافيا  –أحيطا اللجنة علما

 . 22/5/1026القسام  فع تقا يرها إلى السيد الستاا الدرتو  / عميد الكلية قبيل مجلس الكلية القادم املوافق 

 -القرا   : 

 مجلس الكلية  أحيط
 
 .علما

 

 –غرافيا ناقشا اللجنة للمر  ال انية على التوالي موضوع تقرير معايير الكتاب الجامعي في ضوء عدم  فعه من قسم  ) الج -20

 ،  هالفلسفة ( في اللجنة السابقة و لألسف لم يتم للقسمين  فع تقريرهما في هذ
 
 و عليه يرفع المر ملجلس الكلية اللجنة أيضا

 -القرا   : 
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 مجلس الكلية  أحيط
 
 .علما

 

ية و آدابها بالكلية وافقا اللجنة على  عديل حالة نويجة الخريج / أبوبكر محمود محمد الدقيق  خريج قسم اللغة اإلنجليز  -22

 لبيان تقديراته املجمعة ، و عليه يرفع  2999-2998دو مايو دفعة 
 
من تقدير مقبول ترارم   إلى تقدير) جيد ترارم  ( وفقا

 ملجلس الكلية للموافقة على التعديل .

 -القرا   : 

 مجلس الكلية. وافق

 

 -من الخا ج  –محمد السيد أبوالحسن بالفرقة الرابعة  فوضا اللجنة السيد أ.د.مقر ها ملتابعة موضوع الطالس / أحمد -21

 قسم التا يخ و اآلثا  املصرية و اإلسالمية مع القسم لعدم إد اج اسمه بشيا الرصد بالنويجة .

 -القرا   : 

 مجلس الكلية. وافق
 

ا  املصةرية و اإلسةالمية مةن عةدم قسةم التةا يخ و اآلثة -بالنظر إلى شكوى الطالبة / إسراء عصةام علةى البيجي ةي بالفرقةة ال ال ةة  -23

إمكانية حضو  امتحان الشفهي ملاد   ) تا يخ الشرق الد ى القديم ، تا يخ المريكتين ( الفصل الد انة ي الول نظةرا للةبس فةي 
 ،  1025النويجة تأرد لدينا حدوثه حيث أن الطالبة لم تتغير نويجتها إا بعد انقضاء اامتحانات الشفهية في شهر نوفمبر 

و عليةةه قةةر  العضةةاء عقةةد اللجنةةة اامتحانيةةة الشةةفهية املشةةكلة مةةن قبةةل القسةةم فةةي هةةاتين املةةادتين امتحةةان الطالبةةة ، و يرفةةع 
 السيد الستاا الدرتو  /  ئيس القسم د جتيهما ملكتس السيد الستاا الدرتو  / الوريل املختص لتعديل الوضع .

 -القرا   : 

 مجلس الكلية. وافق
 

 اللجنة على  عديل الشعا  املقدم من قسم اللغة اإلنجليزية .وافقا  -24

 -القرا   : 

 مجلس الكلية. وافق

 

 . 1027-1026وافقا اللجنة على توزيع املقر ات الخاصة بقسم اللغة اإلنجليزية للفصل الد ان ي الول للعام الجامعي  -25
 -القرا   : 

 مجلس الكلية. وافق
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عة من قسم التا يخ و اآلثا  املصرية و اإلسالمية بشأن سياسة القبول داخل القسم و وافقا اللجنة على اآللية املرفو  -26

 رما يلي : ىه و هةةةةةةةةةةةةةةةشعب

 
 
 للسياسة العامة أوا

 
: فيما يتعلق بآلية القبول بالقسم : يقبل القسم كل املتقدمين له من مجموع الطالب امللتحقين بالكلية وفقا

ن قد سبق لهم د اسة مقر ات تا يخية في و أن يكون املقبول –حال املفاضلة  في –و الكلية . و ُيفضل  التي  عتمدها الجامعة

 أي من خريجي الشعبة الدبية . ، مرحلة ال انوية العامة
 
 
لتحاق بهاتين أن يكون اا ئه: فيما يتعلق بآلية القبول بشعبتي اآلثا  املصرية و اإلسالمية ، فقد وافق املجلس بأغلبية أعضا ثانيا

 من مجموع املتقدمين و املنقولين إلى الفرقة ال انية دون مواد ، و الك في إطا  النسبة التي يحددها 
 
الشعبتين لألعلى تقديرا

 لعداد املقبولين بالشعبتين .
 
 القسم سنويا

 -القرا   : 

 مجلس الكلية. وافق

 
نعم مجاهد  ئيس قسم التا يخ و اآلثا  املصرية و اإلسالمية من نظرت اللجنة فيما عرض السيد الستاا الدرتو  / عبد امل -27

تصادف اجتماع امتحانين لحد طالب الد اسات العليا ) تكميلي ( في اات الوقا مما يتطلس تحريك موعد امتحانه بالقسم 

 
 
 عن امتحان طالب الفرقة ال انية ، و عليه ُيرد املوضوع للقسم اتخاا ما يراه مناسبا

 
لصالح الطالس لتحريك موعد  منفصال

. 
 
 امتحانه في املاد  مستقال

 -القرا   : 
 يعاد الى قسم التا يخ واآلثا  املصرية اتخاا القرا  املناسس .

 

 خامس
 
 : الد اسات العليا والعالقات ال قافية :   موضوعات ا

 

 أوا: موضوعات الد اسات العليا :
 
ا التا يخ الحديث واملعاصر املتفرغ بكلية اآلداب جامعة ااسكند ية  بشأن اعتذا  رتاب السيد أ.د/ فا وق ع مان أباظة أستا .2

سيادته عةن ااشةتراك ضةمن اللجنةة العلميةة املحايةد  لتقيةيم مةدى صةالحية الرسةالة املقدمةة مةن الطالبةة / مةى السةيد السةيد 
 اسةةةة اثريةةةة مقا نةةةه مةةةع م يالتهةةةا بمدينةةةة مرنةةة ى للحصةةةول علةةةى د جةةةة الةةةدرتو اه  فةةةي موضةةةوع " املسةةةاجد الع مانيةةةة فةةةي تةةةو س د

 لظروفه الصحية القهرية الحالية
 
 اعتذا  السيد أ.د/ أحمد زرريا الشلط  أستاا التا يخ الحديث  القاهر  " و الك نظرا

 
و أيضا

 بكلية آداب عين شمس .
 -القرا   : 
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 رؤية الكلية :

تتطل  الكلية ىلإ أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية معتمد  تحتو 

مستوت  بأساتذتها وخريايها ىلإ وتصو مكا ة مرموىة بين  ظائرةا

ا من خالو برامج دراسية متمية  لإ  الم السة محليأ و اىليميإ

لتإ الليسا س والدراسات العليا تسهم لإ الرىإ و الت مية مرح

 .  المستدامة للماتم 

 على ترشيح كل من :وافق مجلس الكلية 

 عين شمسجامعة تربية الكلية  -ا يخ الحديث واملعاصر أستاا الت    السيد أ.د/ أشرف مؤ س 

 املنصو   .جامعة  داب اآل بكلية  ئيس قسم التا يخ أستاا التا يخ الحديث واملعاصر   السيد أ.د/ ابراهيم العدل املرن ى
 

ال بعاء(  –الثنين  –م بواقع ثالثة أيام ) السبا 12/5/1026تحديد مواعيد امتحانات طالب الد اسات العليا ابتداء  من يوم  .1

  .22.30الساعة  من كل اسبوع في تمام 

 -القرا   : 
 وافق مجلس الكلية .

 

د جة الدرتو اه فى اآلداب )نظام قديم( من قسم ااجتماع تخصص ) علم دعاء فتحي إبراهيم جمعة  منح الطالبة  /  .3
م   والك بعد أن أتما  الطالبة  1026/ 4/5سم  فى  ااجتماع( بتقدير مرتبة الشرف الولى  بناء  على موافقة مجلس  الق

ا بأن تا يخ املناقشة   م.12/3/1026التصويبات واملالحظات التى أبدتها لجنة الحكم واملناقشة علم 

 -القرا   : 
 وافق مجلس الكلية .

 

ااجتماع تخصص ) علم د جة املاجستير فى اآلداب )نظام قديم( من قسم هبة عبد العزيز أحمد طايل  منح الطالبة  /  .4
م   والك بعد أن أتما  الطالبة  التصويبات 1026/ 4/5ااجتماع  ( بتقدير ممتاز  بناء  على موافقة مجلس  القسم  فى  

ا بأن تا يخ املناقشة   م.13/3/1026واملالحظات التى أبدتها لجنة الحكم واملناقشة علم 

 -القرا   : 
 وافق مجلس الكلية .

 
د جة املاجستير فى اآلداب )بنظام الساعات املعتمد ( من قسم ااجتماع مرفا مسعود جاب هللا علي قطوش  / منح الطالبة   .5

م   والك بعد أن أتما  الطالبة  التصويبات 1026/ 4/5تخصص ) علم ااجتماع  ( بناء  على موافقة مجلس  القسم  فى  

ا ب  م.19/1/1026أن تا يخ املناقشة واملالحظات التى أبدتها لجنة الحكم واملناقشة علم 
 -القرا   : 

 وافق مجلس الكلية .
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 رسالة الكلية :

لزإ سزوا العمزو محليزاإ و ىىليميزا اسزت اداإ ىلزإ معزايير تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة  ترىزإ ىلزإ مسزتوت التميزة وا بزداج لزا مازاو اعدام والعلزوم ا  سزا ية 

تها مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التك ولواية ، و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و القزدرات العلميزة و البحثيزة تسزاتذ الاود  التعليمية و البحثية ، و

و تلبيزة احتياازات الماتمز   ، و طالبها ، و استخدام وسائو تعليمية حديثة ،و متابعة الخرياين، و ىتاحة الفرصة لها لمتابعة الاديزد مزن العلزوم و المعزارا و الخبزرات

ا ذاتحززو مالززكالتو ، و ب ززاص الالخصززية المصززرية و ت ميززة ىززيم اط تمززاص و المززواط ين مززن خززالو ىاززراصات تتسززم باطسززتقاللية و التعززاون و التقززويم الزز االمسززاةمة لزز،و

 والمستمر .
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 رؤية الكلية :

تتطل  الكلية ىلإ أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية معتمد  تحتو 

مستوت  بأساتذتها وخريايها ىلإ وتصو مكا ة مرموىة بين  ظائرةا

ا من خالو برامج دراسية متمية  لإ  الم السة محليأ و اىليميإ

لتإ الليسا س والدراسات العليا تسهم لإ الرىإ و الت مية مرح

 .  المستدامة للماتم 

د جة املاجستير فى اآلداب )بنظام الساعات املعتمد ( من قسم ااجتماع مرو  عادل صبحي دويدا   منح الطالبة  /  .6

بعد أن أتما  الطالبة  التصويبات م   والك 1026/ 4/5ص ) علم ااجتماع  ( بناء  على موافقة مجلس  القسم  فى  ةةةةةةةةةةةةةةةتخص

ا بأن تا يخ املناقشة   م.9/3/1026واملالحظات التى أبدتها لجنة الحكم واملناقشة علم 
 -القرا   : 

 وافق مجلس الكلية .
 

ص ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةد جة املاجستير فى اآلداب )بنظام الساعات املعتمد ( من قسم ااجتماع تخصم ى أحمد علي منصو   منح الطالبة  /  .7

م   والك بعد أن أتما  الطالبة  التصويبات واملالحظات 1026/ 4/5) علم ااجتماع  ( بناء  على موافقة مجلس  القسم  فى  
ا بأن تا يخ املناقشة   م.26/3/1026التى أبدتها لجنة الحكم واملناقشة علم 

 -القرا   : 

 وافق مجلس الكلية .
 
د جة املاجستير فى اآلداب )بنظام الساعات املعتمد ( من قسم اآلثا  والد اسات س أبو بكر عيس ى  صفاء  جمنح الطالبة  /  .8

م   والك بعد أن أتما  الطالبة  1026/ 4/5اليونانية والرومانية تخصص ) اآلثا   ( بناء  على موافقة مجلس  القسم  فى  
ا بأن تا يخ املناقشة التصويبات واملالحظات التى أبدتها لجنة الحكم واملناقشة   م.4/4/1026علم 

 -القرا   : 
 وافق مجلس الكلية .

 
مد فتر   سجيل بحث الطالبة  / شيماء أحمد محمود صالح املسجلة  لد جة املاجستير  بقسم ااجتماع تخصص )علم  .9

اإلشراف ومجلس القسم  م. والك بناء على موافقة لجنة21/6/1027وإلى  23/6/1026ااجتماع( ملد  عام ثاٍن  ابتداء من 
 م.23/6/1020علما بأن تا يخ  الوسجيل  4/5/1026بجلستة فى تا يخ 

 -القرا   : 
 وافق مجلس الكلية .

 
لد جة املاجستير  فى اآلداب بنظام الساعات املعتمد  من  قسم أمنية عبد الفتاح عبد هللا           سجيل بحث الطالبة /   .20

 ، فى موضوع :  4/5/1026ااجتماع تخصص )علم ااجتماع(  والك بناء على موافقة مجلس القسم بجلستة  فى 
ا  " الخطاب الدي ي املتطرف وا عكاساته ااجتماعية على املجتمع املصري  داعش نمواج 

 جامعة دمنهو   –كلية اآلداب –أستاا علم ااجتماع املساعد      السيد             بإشراف :د/ السيد شحاته 
 جامعة دمنهو   –كلية اآلداب  –مد س شعبة اإلعالم      د/ نها غالي                                      

 -القرا   : 
 وافق مجلس الكلية .
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 رسالة الكلية :

لزإ سزوا العمزو محليزاإ و ىىليميزا اسزت اداإ ىلزإ معزايير تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة  ترىزإ ىلزإ مسزتوت التميزة وا بزداج لزا مازاو اعدام والعلزوم ا  سزا ية 

تها مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التك ولواية ، و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و القزدرات العلميزة و البحثيزة تسزاتذ الاود  التعليمية و البحثية ، و

و تلبيزة احتياازات الماتمز   ، و طالبها ، و استخدام وسائو تعليمية حديثة ،و متابعة الخرياين، و ىتاحة الفرصة لها لمتابعة الاديزد مزن العلزوم و المعزارا و الخبزرات

ا ذاتحززو مالززكالتو ، و ب ززاص الالخصززية المصززرية و ت ميززة ىززيم اط تمززاص و المززواط ين مززن خززالو ىاززراصات تتسززم باطسززتقاللية و التعززاون و التقززويم الزز االمسززاةمة لزز،و

 والمستمر .
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 رؤية الكلية :

تتطل  الكلية ىلإ أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية معتمد  تحتو 

مستوت  بأساتذتها وخريايها ىلإ وتصو مكا ة مرموىة بين  ظائرةا

ا من خالو برامج دراسية متمية  لإ  الم السة محليأ و اىليميإ

لتإ الليسا س والدراسات العليا تسهم لإ الرىإ و الت مية مرح

 .  المستدامة للماتم 

املسجلة لد جة املاجستير فى اآلداب )نظام قديم( من  0ود حسين  جس   شكيل لجنة الحكم واملناقشة  للطالبة / يسر محم .22
"  " التحول في اتجاهات م   "فى موضوع: 1026/ 4/5قسم ااجتماع تخصص )علم ااجتماع( بناء على موافقة مجلس القسم 

 يناير" 15الشباب نحو اانتماء واملشا رة الشعبية بعد ثو   
 لى : ليصبح الوشكيل على النحو التا

ا جامعة املنيا -بكلية اآلداب –أستاا علم النفس     أ.د/ محمد الدسوقي  مناقشأ و ئيس 

ا جامعة دمنهو   –بكلية اآداب  –أستاا علم ااجتماع املساعد  د/ محمود حمدي
 

 مناقش

ا جامعة دمنهو   –بكلية اآداب  –أستاا علم ااجتماع املساعد  د/ مجدي أحمد بيوم 
 
 مشرف

 م1022/  7/  22أن تا يخ الوسجيل: علما ب
 -القرا   : 

 وافق مجلس الكلية .
 

املسجلة لد جة املاجستير فى اآلداب بنظام  0 شكيل لجنة الحكم واملناقشة  للطالبة / شيماء سعد إسماعيل النجا    .21

م ةةةةةةةةةةةةةةعلى موافقة مجلس القس الساعات املعتمد  من قسم التا يخ واآلثا  املصرية واإلسالمية شعبة )التا يخ الحديث( بناء

 م "1002 – 2945"  " مسلمو فطا   )جنوب تايالند( م   "فى موضوع: 1026/ 3/5

 ليصبح الوشكيل على النحو التالى : 

ا دمنهو  جامعة –كلية اآلداب –أستاا التا يخ الحديث واملعاصر  أ.د/ صالح هريدي
 
  ئيسا ومشرف

ا جامعة القاهر –كلية اآلداب –أستاا التا يخ الحديث واملعاصر  قأ. د/ محمد عفيف  عبد الخال
 

 مناقش

ا جامعة دمنهو   –كلية اآلداب –أستاا التا يخ الحديث واملعاصر أ.د/ أحمد عبد العزيز علي عيس ى
 

 مناقش

 م.1021علما بأن تا يخ الوسجيل: فصل الخريف 

 -القرا   : 

 وافق مجلس الكلية .

 

لد جة املاجستير  فى اآلداب بنظام الساعات املعتمد  من  قسم غاد  زرريا قطس عبد الوهاب    /   سجيل بحث الطالبة .23

،   3/5/1026التا يخ واآلثا  املصرية واإلسالمية شعبة )التا يخ الحديث(  والك بناء على موافقة مجلس القسم بجلستة  فى 

 م"2969 – 2952فى موضوع :  " املصالح البريطانية في ليبيا 

 جامعة دمنهو   –كلية اآلداب –أستاا التا يخ الحديث واملعاصر        بإشراف :أ.د/ صالح هريدي              

 جامعة دمنهو   –كلية اآلداب  –د/ فايز  حسن ملوك             أستاا التا يخ الحديث واملعاصر املساعد                    
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 رسالة الكلية :

لزإ سزوا العمزو محليزاإ و ىىليميزا اسزت اداإ ىلزإ معزايير تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة  ترىزإ ىلزإ مسزتوت التميزة وا بزداج لزا مازاو اعدام والعلزوم ا  سزا ية 

تها مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التك ولواية ، و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و القزدرات العلميزة و البحثيزة تسزاتذ الاود  التعليمية و البحثية ، و

و تلبيزة احتياازات الماتمز   ، و طالبها ، و استخدام وسائو تعليمية حديثة ،و متابعة الخرياين، و ىتاحة الفرصة لها لمتابعة الاديزد مزن العلزوم و المعزارا و الخبزرات

ا ذاتحززو مالززكالتو ، و ب ززاص الالخصززية المصززرية و ت ميززة ىززيم اط تمززاص و المززواط ين مززن خززالو ىاززراصات تتسززم باطسززتقاللية و التعززاون و التقززويم الزز االمسززاةمة لزز،و

 والمستمر .
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 رؤية الكلية :

تتطل  الكلية ىلإ أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية معتمد  تحتو 

مستوت  بأساتذتها وخريايها ىلإ وتصو مكا ة مرموىة بين  ظائرةا

ا من خالو برامج دراسية متمية  لإ  الم السة محليأ و اىليميإ

لتإ الليسا س والدراسات العليا تسهم لإ الرىإ و الت مية مرح

 .  المستدامة للماتم 

 -القرا   : 

 وافق مجلس الكلية .

 

لد جة املاجستير  فى اآلداب بنظام الساعات املعتمد  من  شرين عبد الغ ي سعد الدقدوقي          يل بحث الطالبة /  سج .24

قسم التا يخ واآلثا  املصرية واإلسالمية شعبة )التا يخ اإلسالم (  والك بناء على موافقة مجلس القسم بجلستة  فى 

 م(750 – 662هة / 231 – 42عية في عصر الدولة الموية ) ، فى موضوع :  " الرعاية ااجتما  3/5/1026

 كلية اآلداب جامعة دمنهو  -استاا  التا يخ اإلسالم  والحضا   اإلسالمية املساعد            بإشراف :د/  إبراهيم مرجونة          

 كلية ااداب جامعة دمنهو  -سالمية د/  أمل محمد حلقها                مد س  التا يخ والحضا   اإل                   

 -القرا   : 
 وافق مجلس الكلية .

 

لد جة املاجستير  فى اآلداب بنظام الساعات املعتمد  من  قسم هدى طالل عبد الرازق الطايع    سجيل بحث الطالبة /  .25
،   3/5/1026س القسم بجلستة  فى التا يخ واآلثا  املصرية واإلسالمية شعبة )التا يخ اإلسالم (  والك بناء على موافقة مجل

 م(2272 – 969هة /  567 -358فى موضوع :  " الرعاية الصحية في مصر خالل عصر الدولة الفاطمية ) 
 كلية اآلداب جامعة دمنهو  -استاا  التا يخ اإلسالم  والحضا   اإلسالمية املساعد            بإشراف :د/  إبراهيم مرجونة          

 كلية ااداب جامعة دمنهو  -د/  أمل محمد حلقها                مد س  التا يخ والحضا   اإلسالمية                   

 -القرا   : 
 وافق مجلس الكلية .

 

لد جة املاجستير  فى اآلداب بنظام الساعات املعتمد  من  قسم التا يخ السيد محمد سعد العكازي     سجيل بحث الطالبة /  .26
، فى   3/5/1026صرية واإلسالمية شعبة )التا يخ اإلسالم (  والك بناء على موافقة مجلس القسم بجلستة  فى واآلثا  امل

 م2202 – 936هة / 495 – 314موضوع:  تا يخ مدينة آشير في العصر اإلسالم   

 كلية اآلداب جامعة دمنهو  -بإشراف :د/  أحمد إسماعيل الجمال     أستاا  التا يخ اإلسالم  والحضا   اإلسالمية املساعد 
 كلية ااداب جامعة دمنهو  -مد س  التا يخ والحضا   اإلسالمية         د/  تيسير شادي                                

  -القرا   : 
 وافق مجلس الكلية .

 



    

                                                                                                                                              
       Damanhur university         جامعة دمنهور                                                                                                                
          Faculty of Artكلية اآلداب                                                                                                                                
                                                        

 

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

 رسالة الكلية :
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 والمستمر .

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

     1496633540ت + فاكس     -1496633541ت:           ~ 16 ~                          البحيرة  –دمنهور  –األبعادية –مجمع الكليات                    

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

 

 رؤية الكلية :

تتطل  الكلية ىلإ أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية معتمد  تحتو 

مستوت  بأساتذتها وخريايها ىلإ وتصو مكا ة مرموىة بين  ظائرةا

ا من خالو برامج دراسية متمية  لإ  الم السة محليأ و اىليميإ

لتإ الليسا س والدراسات العليا تسهم لإ الرىإ و الت مية مرح

 .  المستدامة للماتم 

ة العربية وآدابها واللغات مد فتر   سجيل بحث الطالبة  / م ى محمود أبو شناف املسجلة  لد جة املاجستير  بقسم اللغ .27

م. والك بناء على 8/4/1027وإلى  9/4/1026الشرقية وآدابها تخصص )د اسات أدبية ونقدية( ملد  عام ثاٍن  ابتداء من 

 . م9/4/1008علما بأن تا يخ  الوسجيل  5/5/1026موافقة لجنة اإلشراف ومجلس القسم بجلستة فى تا يخ 
 -القرا   : 

 وافق مجلس الكلية .
 

مد فتر   سجيل بحث الطالبة  / أشرف سعيد السنباط  املسجلة  لد جة املاجستير )نظام قديم(  بقسم التا يخ واآلثا   .28

م. والك 8/22/1026وإلى  9/5/1026املصرية واإلسالمية شعبة )التا يخ اإلسالم ( ملد  ستة أشهر فتر  استثنائية  ابتداء من 
 م.20/22/1008علما بأن تا يخ  الوسجيل  3/5/1026س القسم بجلستة فى تا يخ بناء على موافقة لجنة اإلشراف ومجل

 -القرا   : 

 وافق مجلس الكلية .
 

قسم الفلسفة شعبة  القبول بالد اسات العليا م على 1026/ 5/  3مجلس قسم الفلسفة  / بجلسته املنعقد  بتا يخ  ةموافق .29

ا من الفصل الد ان ي القاد  .م الفلسفة وتا يخها بدء 
 -القرا   : 

 وافق مجلس الكلية .
 

 ثانيا : العالقات ال قافية والخا جية :
 
بشةةان مشةةا رة السةةاد  اعضةةاء هيئةةة التةةد يس  4/5/1026رتةةاب مجلةةس قسةةم اللغةةة العربيةةة وآدابهةةا بجلسةةته املنعقةةد  بتةةا يخ  .2

و  وهيئةةة قصةةو  ال قافةةة بةةالبحير  بعنةةوان " بالقسةم بأبحةةاث فةةي مةةؤتمر اليةةوم الواحةةد املنعقةةد بالتعةةاون بةةين مررةةز اابةةداع بةةدمنه

 -ااصالة والحداثة في الشعر البحراوي " وهم كالتالي :

 ااستاا املساعد بالقسم ببح ين وهم كالتالي : –محمد محمود ابوعلي  0د- 

 علي توتو ( –محمد الزقم  -البحث ااول : شعراء البحير  بين ااصالة والجمود ) ابراهيم زهران

 احتفاء وتأبين  000ل ا   : بشير عياد البحث ا

 ااستاا املساعد بالقسم ببحث تحا عنوان " القصة القصير  بين ااصالة واملةعاصر   –اسماء محمود شمس الدين  0د

 : تمظهرات فنية في القصة ) القصير  والقصير  جدا ( البحراوية
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 ا  والتةةةراث فةةةي القصةةةة القصةةةير  البحراويةةةة ، آفةةةاق املةةةد س بالقسةةةم ببحةةةث تحةةةا عنةةةوان " التنةةة – انيةةةة جمةةةال عطيةةةة  0د

  "و ؤي 

 املد س بالقسم ببحث تحا عنوان " توظيف التراث عند شعراء البحير  "  –ايمان عبدالسميع محمد  0د 

 املد س بالقسم ، ومشا رته بإلقاء محاضر  –عصام وهبان  0د 

 -القرا   : 
 مجلس الكلية  أحيط 

 
 .علما

 

بشةةةان عةةةرض السةةةيد الدرةةةةتو  / احمةةةد عطيةةةة  4/5/1026العربيةةةة وآدابهةةةا بجلسةةةته املنعقةةةد  بتةةةا يخ  رتةةةاب مجلةةةس قسةةةم اللغةةةة .1

 18/4/1026املد س بالقسم ، لسيمنا  عن ) اابدال التا يخي لالصوات بين العربية والعبرية ( بتا يخ  –حميد  

 -القرا   : 

 مجلس الكلية  أحيط 
 
 .علما

 

بشةةان اجتيةةاز السةةيد  الةةدرتو  /  3/5/1026املصةةرية واإلسةةالمية بجلسةةته املنعقةةد  بتةةا يخ رتةةاب مجلةةس قسةةم التةةا يخ واآلثةةا   .3

علي مصاد  املعلومات املتاحة ببنك املعرفةة  totاملد س بالقسم للدو   التد يبية لتد يس املتد بين  –مرفا فراج عبدالرحيم 

 1026ابريل  18 -14قاهر  في الفتر  من املصري والتي عقدت بمقر قاعة املؤتمرات بكلية الز اعة بجامعة ال

 -القرا   : 

 مجلس الكلية  أحيط 
 
 .علما

 

بشةةان اعتةةزام القسةةم علةةي تنظةةيم  3/5/1026رتةةاب مجلةةس قسةةم التةةا يخ واآلثةةا  املصةةرية واإلسةةالمية بجلسةةته املنعقةةد  بتةةا يخ  .4

بنةةةاءا علةةةي مةةةا و د  28/8/1026تةةةي وح 12/7/1026تةةةد يس صةةةيف  لطةةةالب القسةةةم بمتحةةةف  شةةةيد الةةةوط ي والةةةك فةةةي الفتةةةر  مةةةن 

 بكتاب مدير عام متحف  شيد الوط ي 

 -القرا   : 

 مجلس الكلية  أحيط 
 
 .علما

 

بشةةةةان مشةةةةا رة        السةةةةيد /  3/5/1026رتةةةةاب مجلةةةةس قسةةةةم التةةةةا يخ واآلثةةةةا  املصةةةةرية واإلسةةةةالمية بجلسةةةةته املنعقةةةةد  بتةةةةا يخ  .5

بالقسةةم فةةي إلقةةاء عةةد  محاضةةرات خةةالل نةةدو  عامةةة ينظمهةةا متحةةف املةةد س املسةةاعد  –محمةةود ع مةةان اسةةماعيل العشةةماوي 

 -وهي كالتالي : 24/4/1026وحتي  1/1/1026 شيد الوط ي في الفتر  من 
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 .  المستدامة للماتم 

  ااهمية التا يخية لحجر  شيد وعما   املنازل ااثرية واملساجد بمدينة  شيد 

  الترجمة العربية ، نصو  حجر  شيد 

 ريةاالفاظ القبطية في العامية املص 

   اام املصرية عبر العصو 

 علم معنا قراء  حجر  شيد  

   اليويم عبر العصو 

 -القرا   : 

 مجلس الكلية  أحيط 
 
 .علما

 

بشةةان مشةةا رة السةةيد الةةدرتو  /  3/5/1026رتةةاب مجلةةس قسةةم التةةا يخ واآلثةةا  املصةةرية واإلسةةالمية بجلسةةته املنعقةةد  بتةةا يخ  .6

لقةةاء محاضةر  بعنةةوان " سةةيناء ا ض الفيةةروز والبطةةوات "  والةةك ضةةمن فعاليةةات املةةد س  بالقسةةم فةةي إ –حمةاد  منسةة ي عاشةةو  

 16/4/1026احتفال املتحف بعيد تحرير سيناء والك يوم ال الثاء املوافق 

 -القرا   : 
 مجلس الكلية  أحيط 

 
 .علما

 

بشةةةان مشةةةا رة الةةةةةةسيد / صةةةابر  3/5/1026رتةةةاب مجةةةةةلس قسةةةم التةةةا يخ واآلثةةةا  املصةةةرية واإلسةةةالمية بجلسةةةته املنعقةةةد  بتةةةا يخ  .7

املد س املساعد بالقسم في إلقاء عد  محاضرات خالل ندو  عامة ينظمها متحف  شيد الوط ي فةي الفتةر  مةن  –محمد صادق

 -وهي كالتالي : 24/4/1026وحتي  1/1/1026

  32/3/1026 علم معنا قراء  حجر  شيد والك يوم الخميس املوافق 

  14/4/1026والك يوم ااحد املوافق العمال في مصر القديمة 

 -القرا   : 

 مجلس الكلية  أحيط 
 
 .علما

 

بشةةةةان موافقةةةةة املجلةةةةة الدوليةةةةة  3/5/1026رتةةةةاب مجلةةةةس قسةةةةم التةةةةا يخ واآلثةةةةا  املصةةةةرية واإلسةةةةالمية بجلسةةةةته املنعقةةةةد  بتةةةةا يخ  .8

املةد س بالقسةم  –تيسةير محمةد شةادي للد اسات ااجتماعية التابعة للكةونجرس اامريكة  علةي  شةر بحةث السةيد  الةدرتو   / 
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 .  المستدامة للماتم 

تحةةا عنةةوان " السةةيد  شةةغس ودو هةةا السيانةة ي فةةي عهةةد الخليفةةة املقتةةد  بةةاا العبانةة ي ، فةةي املجلةةد السةةادس ، العةةدد ال ةةا   ، 

 بااضافة الي  شره الكترونيا عبر موقع املجلة  1026فبراير 

 -القرا   : 

 مجلس الكلية  أحيط 
 
 .علما

بشان مشا رة السيد ااستاا الةدرتو  / عبةدالعظيم احمةد  3/5/1026رافيا بجلسته املنعقد  بتا يخ رتاب مجلس قسم الجغ .9

جامعةةة املنيةةا يةةوم ال الثةةاء  –ااسةةتاا بالقسةةم فةةي مةةؤتمر ) مشةةكالت الحةةدود وال غةةو  عبةةر التةةا يخ ( بكليةةة ااداب  –عبةةدالعظيم 

 د اسة في الجغرافية السياسية " –في اقليم رردستان ببحث تحا عنوان " الحدود الصفوية الع مانية  21/4/1026

 -القرا   : 

 مجلس الكلية  أحيط 
 
 .علما

 

بشان ترشيح القسم للسةيد ااسةتاا الةدرتو  / عبةدالعظيم  3/5/1026رتاب مجلس قسم الجغرافيا بجلسته املنعقد  بتا يخ  .20

جامعة القاهر   –ااقليم  لقسم الجغرافية بكلية ااداب ااستاا بالقسم للمشا رة في املؤتمر الجغرافي  –احمد عبدالعظيم 

مةا س  9الةي  7ببحث تحا عنوان " دو  الجغرافية في اشكاليات وطننا العرب  "  والك فةي الفتةر  مةن  21/4/1026يوم ال الثاء 

1027 

 -القرا   : 

 مجلس الكلية  أحيط 
 
 .علما

 

بشةان ترشةيح القسةم للسةيد ااسةتاا الةدرتو / عبةدالعظيم  3/5/1026 رتاب مجلس قسم الجغرافيا بجلسةته املنعقةد  بتةا يخ .22

ااسةةةتاا بالقسةةةم للجةةةائز  السةةةنوية " جةةةائز  الشةةةباب العربةةة  " واملقدمةةةة مةةةن معهةةةد البحةةةوث والد اسةةةات  –احمةةةد عبةةةدالعظيم 

 الفر  والتحديات (  000العربية في موضوع ) تمكين الشباب 

 -القرا   : 

 مجلس الكلية  أحيط 
 
 . علما

 



    

                                                                                                                                              
       Damanhur university         جامعة دمنهور                                                                                                                
          Faculty of Artكلية اآلداب                                                                                                                                
                                                        

 

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

 رسالة الكلية :

لزإ سزوا العمزو محليزاإ و ىىليميزا اسزت اداإ ىلزإ معزايير تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة  ترىزإ ىلزإ مسزتوت التميزة وا بزداج لزا مازاو اعدام والعلزوم ا  سزا ية 

تها مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التك ولواية ، و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و القزدرات العلميزة و البحثيزة تسزاتذ الاود  التعليمية و البحثية ، و

و تلبيزة احتياازات الماتمز   ، و طالبها ، و استخدام وسائو تعليمية حديثة ،و متابعة الخرياين، و ىتاحة الفرصة لها لمتابعة الاديزد مزن العلزوم و المعزارا و الخبزرات

ا ذاتحززو مالززكالتو ، و ب ززاص الالخصززية المصززرية و ت ميززة ىززيم اط تمززاص و المززواط ين مززن خززالو ىاززراصات تتسززم باطسززتقاللية و التعززاون و التقززويم الزز االمسززاةمة لزز،و

 والمستمر .
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 رؤية الكلية :

تتطل  الكلية ىلإ أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية معتمد  تحتو 

مستوت  بأساتذتها وخريايها ىلإ وتصو مكا ة مرموىة بين  ظائرةا

ا من خالو برامج دراسية متمية  لإ  الم السة محليأ و اىليميإ

لتإ الليسا س والدراسات العليا تسهم لإ الرىإ و الت مية مرح

 .  المستدامة للماتم 

بشةةان مشةةا رة السةةيد الةةدرتو  /  3/5/1026رتةةاب مجلةةس قسةةم التةةا يخ واآلثةةا  املصةةرية واإلسةةالمية بجلسةةته املنعقةةد  بتةةا يخ  .21

املةةةةد س  بالقسةةةةم فةةةةي إلقةةةةاء محاضةةةةرتين بعنةةةةوان "  علةةةةم معنةةةةا قةةةةراء  حجةةةةر  شةةةةيد "  والةةةةك ضةةةةمن  –عبدالباسةةةةط  يةةةةاض محمةةةةد

،  7/4/1026ورةةةةول  عةةةةاون املتحةةةةف مةةةةع القسةةةةم والةةةةك يةةةةوم  الخمةةةةيس املوافةةةةق فعاليةةةةات امللتقةةةة  التعليمةةةة  ااول فةةةةي اطةةةةا  بروت

24/4/1026 

 -القرا   : 

 مجلس الكلية  أحيط 
 
 .علما

 

بشةان مشةا رة السةيد الةدرتو  / محمةد محمةود  4/5/1026رتاب مجلس قسم اللغةة العربيةة وآدابهةا بجلسةته املنعقةد  بتةا يخ  .23

اليات املؤتمر الدولي ال الث للهيئةة القوميةة لضةمان جةود  التعلةيم وااعتمةاد بعنةوان   ااستاا املساعد بالقسم في فع –ابوعلي 

 " ضمان جود  التعليم من اجل الحاضر واملستقبل " 

 -القرا   : 

 مجلس الكلية  أحيط 
 
 .علما

 

 سادس
 
 : مررز  عاية املكفوفين :   موضوعات ا

 
 با جاء من موضوعات بمحضر  .2

 
قر كل و أ 22/5/1026مجلس ادا    عاية املكفوفين بجلسته في  أحيط مجلس الكلية علما

 .ما جاء به من موضوعات 

 

 

 
 
 :  املكتبة :   موضوعات سابعا

 
 - كتبة على النحو التالي :املالى الوا د   إلهداءات على قبول االكلية  وافق مجلس .2
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تها مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التك ولواية ، و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و القزدرات العلميزة و البحثيزة تسزاتذ الاود  التعليمية و البحثية ، و

و تلبيزة احتياازات الماتمز   ، و طالبها ، و استخدام وسائو تعليمية حديثة ،و متابعة الخرياين، و ىتاحة الفرصة لها لمتابعة الاديزد مزن العلزوم و المعزارا و الخبزرات

ا ذاتحززو مالززكالتو ، و ب ززاص الالخصززية المصززرية و ت ميززة ىززيم اط تمززاص و المززواط ين مززن خززالو ىاززراصات تتسززم باطسززتقاللية و التعززاون و التقززويم الزز االمسززاةمة لزز،و

 والمستمر .
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 رؤية الكلية :

تتطل  الكلية ىلإ أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية معتمد  تحتو 

مستوت  بأساتذتها وخريايها ىلإ وتصو مكا ة مرموىة بين  ظائرةا

ا من خالو برامج دراسية متمية  لإ  الم السة محليأ و اىليميإ

لتإ الليسا س والدراسات العليا تسهم لإ الرىإ و الت مية مرح

 .  المستدامة للماتم 

 أ.د/ محمد مجدى تراب . 1022( 3املجلة املصرية للتغير البيئى العدد ) -

 ات السطحية وتحا السطحية بنظم املعلومات الجغرافية تأليف أ.د/ ماجد محمد شعله.كرتاب الشب -

 جزء الوا د من الجمعية الجغرافية العربية . 1( 64املجلةالجغرافية العربية العدد ) -

 شعر الدرتو / عصام رمال املصرى واهداء من املؤلف. –رتاب الحس يحيينا  -

 اهداء من املؤلف .  سخه 1 –تأليف د. حازم جلهوم رتاب أيا بواا ا تحزن   -

- Buddha, grieve not  اهداء من املؤلف    سخه 1 –تأليف د. حازم جلهوم. 

 ( الوا د من أكاديمية البحث العلمى .  473  -  471  -472مجلة العلم العدد ) -

 الوا د من مكتس أ.د / عميد الكلية. مجلد 1 –رتاب اآلثا  العربية منتجات من أبحاث املؤ خ الدرتو / جواد على  -

مجلد جامعة  1 –دو  اانتماء الوط ى  في  تحقيق التنمية  الشامله  –أعمال املؤتمر القليمى ال ا ى لقسم علم ااجتماع  -

 املنصو   كلية اآلداب  الوا د من مكتس أ.د/ عميد الكلية .

  سخه. 1 - فعا اامام   ال منية في الذارر  الفر سية أ.د/ محمدباد  رتاب الال  -

  سخه . 1 –رتاب ااباد  اا منية في الذارر  المريكية د. محمد  فعا اامام  -

 للباح ة شرين مبا ك بسيس فضل هللا . " هيالسالن ى والقضية القومية في أثيوبيا"  سالة درتو اه  -

 

 
 
 : خدمة املجتمع وتنمية البيئة   :   موضوعات ثامنا

 

ا ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةوموضوعه 1026  الستاا الدرتو / عبدالعظيم أحمدعبدالعظيم  لشخصية عام نويجة تحكيم جائز  .2

 العالمة / جالل الدين ااسيوطى .

 -القرا   : 

 مجلس الكلية  أحيط 
 
 .علما
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تها مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التك ولواية ، و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و القزدرات العلميزة و البحثيزة تسزاتذ الاود  التعليمية و البحثية ، و
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تتطل  الكلية ىلإ أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية معتمد  تحتو 
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 .  المستدامة للماتم 

( مشاية للمعاقين 1( ررن ى متحرك و عدد )1تقديم الشكر الى وحد  ادا   اازمات لتبرعها بتوفير عدد ) .1

 كلية .بال

 -القرا   : 

 مجلس الكلية  أحيط 
 
 .علما

 

 ظهر .عد الب ال انيةالساعة هذا وقد انتهى ااجتماع 
 

 عميد الكليةجلس و يس امل ئ                     أمين املجلس             

 

 أ.د/ محمد  فعا اامام            د. حسام محمد السعيد  حومة


