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 رسالة الكلية :

اً و إقليميزا اسزتةاداً إلزى معزايير  زى سزوا العمزد محليزتقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترقى إلى مستوى التميزز واببزداف  زج م زاد ا دال والعلزوم ابةسزاةية 

لقدرات العلمية و البحثية ألساتذتها ال ودة التعليمية و البحثية ، و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التكةولو ية ، و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و ا

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

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

 والمستمر .
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تتطل  الكلية إلى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية معتمدة تحتد 

وى مست بأساتذتها وخري يها إلى وتصد مكاةة مرموقة بين ةظائرما

المةا سة محليأ و اقليمًيا من خالد برامج دراسية متميزة  ى 

مرحلتى الليساةس والدراسات العليا تسهم  ى الرقى و التةمية 

 .  المستدامة للم تم 

 1025/1026لعام الجامعيا لثانىامحضر مجلس الكلية 
 9/1025/ 9  املوافقبرععا  ال املنعقد يوم 

********** 
مجعد  لليعس سعليمان  بائعي برئعع س سعتاا العدرتوبر/ الاعيد ال   برئاسععة شعر    حاديعةاجتمع  مجلعس الكليعة تعي  معام الاعا ة ال    

 -وبر كس من :و بحض  الجامعة لشئون لدمة املجتم  و نمية الب ئة 
 ميد الكلية   أ.د/ ماجد محمد شعله  

 وريس الكلية لشئون التعليم والطالب   أ.د/  لى أحمد الايد 
 وبرئ س مجلس قام الجغرافيا وريس الكلية للدبراسات العليا والبحوث  أ.د/ محمد  بدالقادبر  بدالحميد 
 و نمية الب ئة وريس الكلية لشئون لدمة املجتم   أ.د/  بد العظيم احمد  بدالعظيم 
 قام اللغة العربيةبرئ س مجلس    أ.د/ مجدي محمد حاين 

 .برئ س مجلس قام التابريخ   محمد برفعت االمام/دأ 
 الستاا بقام التابريخ  أ.د/  بداملنعم محمد مجاهد 
  /الستاا املتفرغ قام اللغة العربية   بدالواحد حان الشيخأ.د 

 بقام الفلافةاملتفرغ الستاا    أ.د/ ميالد زكى غالي 
 قام الجغرافيا ب الستاا املتفرغ   ال  الدين حاين  زت شلبي     /أ.د 
 القائم بعمس برئ س مجلس قام اللغةاالبجليزية   د. ايمان حلمى املليجى 
 القائم بعمس برئ س مجلس قام اآلثابر   د.  بير  بداملحان قاسم 

  افةالقائم بعمس برئ س مجلس قام الفل   د.  صام رمال املصري 
  .مجلس قام االجتماع املشرف  لى       حمد   لى أحمد  لىد 
 الستاا املاا د بقام التابريخ   د. أحمد بدالعزيز   س ى 
  .الفلافةاملدبرس بقام   حاام محمد الاعيد برحومةد 

 املدير التنفيذي لوحد  ضمان الجود  بالكلية   د. محمد محمود أبو لى 
  الخدمات االلكتروبية مدير وحد     د. أحمد  طية حميد 
  أمين الكلية   الايد / ابراهيم سعد الشرقاوي 
 إدابري                    اآلناة / منى سعد بخاتى 
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  /الشعععكر تعععي بدايعععة االجتمعععاع برحعععي الاعععيد أ.د 
 
ماجعععد محمعععد شععععله  ميعععد الكليعععة بالاعععيد أ.د/ مجعععد  لليعععس سعععليمان مقعععدما

لتيععععابر  ضععععوين أساسععععيين و  ضععععو احتيععععاصى مععععن ضععععمن ال جنععععة املختصععععة لاععععياد ه  لععععى حضععععوبر  لرئاسععععة مجلععععس الكليععععة ال 

 بترشيح املتقدمين لوظيفة  ميد الكلية.

   بععععدأ الاععععيد أ.د/ مجععععد  لليععععس سععععليمان الجلاععععة   باععععم ا الععععرحمن الععععرحيم    ثععععم قععععدم سععععياد ه الشععععكر والتقععععدير لجميعععع

 مععععن حيععع  اآلدا   والتج يععععز الاعععاد  الحاضععععرين  لعععى  ميععععز كليعععة اآلداب 
 
ات لحاعععن سععععير العمليعععة التعليميععععة واالدابريعععة مو ععععحا

 احتمالية أن  كون كلية اآلداب أول كلية  حصس  لى الجود  تي التعليم لتميزها العلمى واالدابر  .

   مرشععععه احتيععععاصى يختععععابرهم مجلععععس 2( مرشععععه أساوععع ى و ععععدد  1ثعععم أو ععععه سععععياد ه أبععععه حضععععر هعععذا املجلععععس الحتيععععابر  ععععدد )

 قدمين لشغس وظيفة  ميد الكلية .الكلية ل جنة  رشيح امل

   2( مرشععععه أساوعععع ى و  ععععدد  1وععععععد  وزسعععع  اسععععتمابرات االقتععععراع الاععععر   لععععى جميعععع  الاععععاد  أ ضععععا  املجلععععس اللتيععععابر  ععععدد )

 وقد  م االلتيابر  لى النحو التالي : مرشه احتياصى ل جنة  رشيح املتقدمين لشغس وظيفة  ميد الكلية

 ىأساو   أ.د/ محمود فراج  بدالحافظ .2

 أساو ي   أ.د/ ميالد زكى غالى .1

 احتياصى  أ.د/  بدالواحد حان الشيخ .3

بعععد الععا أبععاب الاععيد أ.د/ مجععد  لليععس سععليمان الاععيد أ.د/ ماجععد محمععد شعععله لرئاسععة مجلععس الكليععة ومناقشععة جععدول 

 .أ مال املجلس و استأان سياد ه بعدم استكمال الجلاة البر باصة ببعض اال مال 

محمععد شعععله  ميععد الكليععة بالترحيععي باال ضععا  الجععدد الععذين ابضععموا ملجلععس الكليععة لعععدم حضععوبر  بععدأ الاععيد أ.د/ ماجععد 

 أول مجلس بالتشكيس الجديد وهم :

د/ حاعععععام  -د/أحمعععععد   سععععع ى   –العععععدرتوبر/ حمعععععد   لعععععى أحمعععععد  لعععععى  - مجاهعععععد أ.د/  بعععععداملنعم  –أ.د/ بدالواحعععععد الشعععععيخ  

 برحومة

 مميز باملناقشات واآلبرا  البنا   لخدمة الكلية . م  أمنيات سياد ه بأن يكون  ام أكاديمى

 : ثم شرع سياد ه تي موضو ات املجلس  لى النحو التالي 

 

 -أوال : موضو ات اإلحاصة :
 



    

                                                                                                                                              
       Damanhur university                                                                        جامعة دمنهور                                                 
          Faculty of Artكلية اآلداب                                                                                                                                
                                                        

 

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

 رسالة الكلية :

اً و إقليميزا اسزتةاداً إلزى معزايير  زى سزوا العمزد محليزتقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترقى إلى مستوى التميزز واببزداف  زج م زاد ا دال والعلزوم ابةسزاةية 

لقدرات العلمية و البحثية ألساتذتها ال ودة التعليمية و البحثية ، و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التكةولو ية ، و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و ا

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

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

 والمستمر .

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

     1496633540ت + فاكس     -1496633541ت:           ~ 6 ~                          البحيرة  –دمنهور  –األبعادية –مجمع الكليات                    

amanhour.edu.egSmartgate@dmail:-E                                  www.Damanhour.edu.egwebsite: 
                                               

 

 رؤية الكلية :

تتطل  الكلية إلى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية معتمدة تحتد 
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مرحلتى الليساةس والدراسات العليا تسهم  ى الرقى و التةمية 

 .  المستدامة للم تم 

( معععن موضعععو ات شعععئون الطعععالب 7البنعععد برقعععم  البنعععد  ما عععدا  بجلاعععته الاعععابقة  لتصعععديق  لعععى محضعععر مجلعععس الكليعععة عععم ا .2

 تي رشوف  وتالم م  رشوف االلتبابرات الشفوية . الخاصة بماد  االبتااب يتم برصدها

 موضو ات مجلس الجامعة وهى  :

وبنعا   لعى العا أرعد الاعيد أ.د/  ميعد الكليعة  لعى ضعروبر   17/9/1025التأريد  لى مو د بد  الدبراسة بعد العيد مباشعر   .2

  الكليععة و إ الاهعا بالقاععام قبععس قعو االبتهعا  مععن وضع  الجععداول الدبراسعية صبقععا ل خريطعة الجديععد  لهمععارن و حميل عا  لععى م

 أجاز  العيد .

 ممنوع التحويس الوبرقى اال تي الحاالت اآل ية : .1

 . النقس االدابر  لولى المر 

 التقس الطبي 

  امل مة القومية 

 ابتخابات اال حادات الطالبية لالل السابي  الثالثة الولى من الدبراسة . .3

 أ  اقتراحات لتدبير موابرد مالية . ياجات وحد  ضمان الجود  املاليةيرف  احت .4
 
 بخطاب متضمنا

 التوصية بالتقليس من االبتدابات بما ال يخس بحان سير العملية التعليمية. .5

صالعععي فقععععي  35( مععععائتين  صالعععي فقعععي ح عععى اآلن يخععع  الكليعععة 100بالناعععبة للتعلعععيم املفتعععوم لعععم يتقعععدم ل جامععععة سعععو    .6

ولعععو بقعععى هعععذا الععععدد  لعععى هعععذا النحعععو سععع تم تاعععكين املتقعععدمين للكليعععة تعععي بربعععام   صالعععي 35والبربعععام  ال يفعععتح اال بحعععد أدنعععى 

 واحد فقي.

رمعععععععا قعععععععدم الاعععععععيد أ.د/  ميعععععععد الكليعععععععة التهنئعععععععة لكليعععععععة اآلداب  لعععععععى أول جلاعععععععة  ابريخيعععععععة ملررعععععععز املكفعععععععوفين كابعععععععت بالكليعععععععة تعععععععي  .7

ليععة لشععئون التعلععيم والطععالب  لععى  بنيععه وقععدم سععياد ه الشععكر والتقععدير للاععيد أ.د/  لععى أحمععد الاععيد وريععس الك 8/9/1025

فكعععر  املررععععز والاعععععى النشععععائة ووضعععع  الئحتعععه معععع  املوافقععععة  لععععى كععععس مععععا جعععا  بمحضععععر اجتمععععاع مجلععععس ادابر  املررععععز بجلاععععته 

 الولى.

  العمليعععة التعليميعععة بعععدأت فا ليتعععه بكعععاميرات مراقبعععة ومعمعععس لغعععات و شاشعععات  عععر  و ثعععم أو عععه سعععياد ه أن مشعععروع د عععم

 ا ات الكلية و استوديو  ا المى .صو يات لق

  ثم او ه سياد ه ابه تعمد أن  كون آلر جلاة له لوحد  ضمان الجود  برسالة ل جميع  لرفع  شعأن الكليعة بالحصعول  لعى

 اال تماد.

  رما أو ه سياد ه أبه  م االبتها  من هيكلة مشروعIT .ويتم ابرسال مقترم من الكلية لتوفير د م مالى للمشروع 

 لى القوافس التثقيفية والتعليمية ال ى يقوم القام بتنظيم ا . اد ه الشكر والتقدير لقام التابريخثم قدم سي  
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 عععععععععععععى ة  لعععععععععععععععععععععععععالعععععذين قعععععدموا يعععععد الععععععون للكلي لاعععععاد  أ ضعععععا  هيئعععععة التعععععدبرسس ومععععععاوب هم رمعععععا قعععععدم سعععععياد ه الشعععععكر والتقعععععدير ل

 سنوات. 3دابرعععععععععععععععععععم

  سعععنوات و رععذلا العععاملين بشعععررة  3قععدم سععياد ه الشعععكر والتقععدير للعععاملين العععذين قععدموا يععد العععون للكليعععة  لععي مععدابررمععا

 النظافة .

   أمعععين الكليعععة  لعععى تعاوبعععه وج عععد  ولدمتعععه للكليععععة  –رمعععا قعععدم سعععياد ه الشعععكر والتقعععدير للاعععيد / ابعععراهيم سععععد الشعععرقاو

 بالالص وصدق.

 ر للاععيد  / ارععرام يععونس لخعدمتها للكليععة و بلوغ ععا الاععن القابوبيعة للمعععا   لععى التوصععية رمعا قععدم سععياد ه الشععكر والتقعدي

 بتقديم لطاب شكر لايادتها.

 .  رما قدم سياد ه الشكر لقام بر اية الشباب  حت اشراف أ. مصطفى  مابر 

 .رما قدم سياد ه الشكر والتقدير للعاملين بشئون الخريجين  لى مج ودهم املميز 

 اد ه الشكر والتقدير للعاملين بالخزينة   لى مج ودهم املميز.رما قدم سي 

  رمعععععا قعععععدم سعععععياد ه الشعععععكر والتقعععععدير للاعععععيد / محمعععععد الحعععععالج املشعععععرف  لعععععى الشعععععئون املاليعععععة  لعععععى معععععا يبذلعععععه معععععن ج عععععد قعععععدبر

 استطا ته لحان سير العمس بالقام .

 قطععععس والاععععيد  / هعععد  بصععععابر والاععععيد/  بععععد  قععععدم سععععياد ه الشعععكر والتقععععدير للعععععاملين بمكتبعععه وهععععم الاععععيد/ سعععمير امل رمعععا

 .و أمابتهم املميز  هما املميز تي العمسداملح  والعمال بمكتبة الايد/ برمضان القيم و الايد/ يحيى برسالن  لى مج و 

  رما قدم سياد ه الشكر والتقدير للايد/ برمضان الجويلى املشرف  لى املشعتريات واملخعازن ملعا يبذلعه معن ج عد مميعز لخدمعة

 كلية.ال

 يمععة الطالععي لتخععري  برجععال وكلمععة أليععر  مععن أ.د/  ميععد الكليععة أن بلععدبا حلععو  وتاععتاهس مننععا كععس ليععر وبرجععا  ل جميعع  برفعع  ق

للماععتقبس و يأمععس مععن الجميعع   رجمععة   بحبععا يععا مصععر   الععى  مععس يرفعع  مكابتهععا بععين المععم و حيععا مصععر آمنععه متطععوبر  و اات 

 مكابة مرموقة بين المم.

 

 ضو ات وحد  ضمان الجود  :ثابيا:   مو 
 

وافق مجلس الكلية  لى كس ما جا  من موضو ات بمحضر اجتماع مجلس ادابر  وحد  ضمان الجود  بجلاته تي  .2

6/9/1025. 
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 رسالة الكلية :

اً و إقليميزا اسزتةاداً إلزى معزايير  زى سزوا العمزد محليزتقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترقى إلى مستوى التميزز واببزداف  زج م زاد ا دال والعلزوم ابةسزاةية 

لقدرات العلمية و البحثية ألساتذتها ال ودة التعليمية و البحثية ، و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التكةولو ية ، و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و ا

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

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

 والمستمر .
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تتطل  الكلية إلى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية معتمدة تحتد 

وى مست بأساتذتها وخري يها إلى وتصد مكاةة مرموقة بين ةظائرما

المةا سة محليأ و اقليمًيا من خالد برامج دراسية متميزة  ى 

مرحلتى الليساةس والدراسات العليا تسهم  ى الرقى و التةمية 

 .  المستدامة للم تم 

 بالتقرير الانو  للعام الجامعى  .1
 
ويرف  التقرير للايد أ.د/ برئ س الجامعة للتفضس  1024/1025أحيي مجلس الكلية  لما

 ى مجلس الجامعة.بالنظر بحو العر   ل

 ا تماد االستبيان املقدم من الايد  الدرتوبر  /  بير قاسم القائم بعمس برئ س مجلس قام اآلثابر . .3

 

:   موضو ات ثالث
 
 : ITات وحد   كنولوجيا املعلوما

 
 بالتقرير الش ري املقدم من الايدالدرتوبر/ أحمد  طية  املدير التنفيذي لوحد   .2

 
 . ITاحيي مجلس الكلية  لما

 

:   موضو ات شئون هيئة التدبرسس :برابع
 
 ا

 
ن ععععععععععع لى تعيي 1/9/1025رتاب الايد أ.د/ محمد برفعت االمام  برئ س مجلس قام التابريخ  بموافقة املجلس بجلاته تي  .2

ى ( بذات القام لحصول ا  ل آثابر مصرية  ماا د  خص  الايد  / منابر ابراهيم بهنس ى املعيد  بالقام تي وظيفة مدبرس

 املاجاتير واملذروبر  مش ود ل ا بالامعة الطيبه والاير  الحانة مميز  تي أدا   مل ا منذ تعينها معيد  بالقام.

 -القرابر  : 
 وافق مجلس الكلية .

 

رتاب الايد  الدرتوبر  / ايمان محمد حلمى املليجى القائم بعمس برئ س مجلس قام اللغة االبجليزية بموافقة مجلس القام  .1

 لى صلي اال الن  ن وظيفة مدبرس لغة ثال  باملجمو ة التخصصية لوظائس التعليم لاد حاجة القام  2/9/1025تي 

 الضروبرية للتدبرسس   لى النحو التالي :

  1024/1025أن يكون احد لريجى قام اللغة االبجليزية و يفضس كلية  االداب جامعة دمنهوبر دفعة. 

 لى  قدير  رارمى جي  
 
 دجدا.يفضس أن يكون حاصال

 . يفضس أن يكون من قاصنى محافظة البحير 

 -القرابر  : 
 برفض مجلس الكلية .
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 لى  1/9/1025رتاب الايد  الدرتوبر /  بير قاسم القائم بعمس برئ س مجلس قام اآلثابر بموافقة مجلس القام بجلاته تي  .3

التمبس الخاص بقام االثابر  الفتتام قا ة مشروع 1025/1026 حديد مو د االسبوع الثانى من بد  الدبراسة للعام الجامعى 

  لبه ستبدأ  الدبراسة بها  تي 
 
م   كليس الايد/ محمد  اصس سليم  املعيد بالقام  لالشراف االدابر  والفنى ل ا بظرا

 الفصس الدبراو ى الول لبعض مواد الدبراسات العليا رمرحلة أولى.

 -القرابر  : 

 وافق مجلس الكلية .

 

املوافقة  لى اال الن  ن وظائس معيدين جدد صبقا ل خطة الخماية املعتمد  من لطابات مجالس القاام العلمية ب .4

 الجامعة  لى النحو التالي :

 للشروط الوابرد  بقابون  نظيم الجامعات برقم  .1
 
 .71لانة  49أن يكون املتقدم ماتوفيا

 .1024/1025أن يكون املتقدم من لريجى كلية اآلداب جامعة دمنهوبر دوبر مايو  .0

  لى  قأن يكون ا .6
 
ير  رارمى جيدجدا  لى القس تي الدبرجة الجامعية الولى وجيد تى ماد  التخص  أو ما دملتقدم حاصال

 يقوم مقام ا .

 -القرابر  : 

 وافق مجلس الكلية .

 

 
 
 :   موضو ات شئون الطالب : لاماا

 
 ويم الطالب و االمتحابات  :، وحد   طوير بظم  ق  MISبشأن الرؤية العامة و االبجازات لوحدات الجود  ، وحد   -2

 وحد  الجود   : (أ 

 قدم الايد الدرتوبر / محمد أبو لي املدير التنفيذي للوحد  بتقرير لجنة املراجعة  لى امتحابات الفصس الدبراو ي  -

 و ال جنة تعتمد  و  رفعه للايد الستاا الدرتوبر /  ميد الكلية لتعميمه  لى القاام 1025-1024الثاني للعام الجامعي 

 العلمية بغر  االستفاد  مما فيه .

  ما حدث تي العام املاض ي من  قصير من مطبعة الجامعة تي ابتاج دليس الطالي املدفوع ثمنه منهم يتم نشر   -
 
تعويضا

  لى موق  الكلية االليكتروني ليكن  لى املشاع بينهم .



    

                                                                                                                                              
       Damanhur university                                                                        جامعة دمنهور                                                 
          Faculty of Artكلية اآلداب                                                                                                                                
                                                        

 

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

 رسالة الكلية :

اً و إقليميزا اسزتةاداً إلزى معزايير  زى سزوا العمزد محليزتقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترقى إلى مستوى التميزز واببزداف  زج م زاد ا دال والعلزوم ابةسزاةية 
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 .  المستدامة للم تم 

 

 : MISوحد   (ب 

بتائ  التظلمات ال ي بظرت  MISاملشرف  لى وحد   ITوحد   م تاليم الايد الدرتوبر / أحمد  طيه املدير التنفيذي ل -

ف ها لجنة التظلمات و رذلا قرابرات املجلس االستئناتي الخاص بالطالب املحربر ل م محاضر تي االمتحابات تي الفصس 

 بالجامعة و الا لتعديس الحاالت  لى النظام . 1025-1024الدبراو ي الثاني للعام الجامعي 

 ظم  قويم الطالب و االمتحابات :وحد   طوير ب ج( 
 .أ لمت الايد  الدرتوبر  / بدوبر  بد املقصود املدير التنفيذي للوحد  ال جنة بتشكيس فريق العمس الجديد 

 -القرابر  :   

 وافق مجلس الكلية و أقر كس ما سبق.

 

رير الخاص بذلا ، و يوص ي ا تمدت ال جنة تعديالت بتيجة الطالب ال ي  وصلت إل ها لجنة التظلمات و تعتمد التق -1

 ال ضا  الوريس املخت  بمخاصبة الكنتروالت ال ي بها هذ  اللطا  بغر   دم  كرابرها .

  هذا و قد  م د و  الايد الستاا الدرتوبر / ماجد شعلة  ميد الكلية الستشابر ه تي إمكابية ا خاا اجرا ات إل اد  النظر تي

 دم  نبيه بعض الكنتروالت إل ها قبس اإل الن و حرص سياد ه  لى تسجيس اآلتي بتيجة الحاالت ال ي س تم فصل ا تي ضو  

و ما  ر ي  ليه تاليم  30/7/1025  أبه يرفض أية تعديالت  خ  النتيجة بعد أن  م ا تمادها بمجلس الكلية بتابريخ 

 إفادات و بيابات حالة للطالب   .

 -القرابر  :   

 وافق مجلس الكلية و أقر كس ما سبق.

 

ُيقر أ ضا  ال جنة تشكيس ال جنة الخاصة بالطالب املتعثرين وفق ما صلبته الجامعة و املقترم من الايد أ.د.مقربر ال جنة  -3

  لى النحو اآلتي :

 الايد الدرتوبر / الايد شحا ه  (2 

 الايد الدرتوبر / إبراهيم مرجوبة  (1 

 الايد  الدرتوبر  / أسما  شمس الدين  (3 

 الايد الدرتوبر / حاام برحومه  (4 
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 -القرابر  :   

 وافق مجلس الكلية.

 

 من مشاكس الكنتروالت إبان امتحابات الفصس الدبراو ي الثاني و  ليه  وص ي بضروبر   حري الدقة  -4
 
باقشت ال جنة جاببا

حين  وزس  أمارن ال جان االمتحابية بحي  ال يشتت صالب القام الواحد تي  د  أمارن ، رما  وص ي القاام العلمية 

 بالقوا د اإلجرائية الخاصة باالمتحابات الشفوية تي مو دهابااللتزام  ما
 
 ما

 -القرابر  :   

 افق مجلس الكلية.و 

 

الوابرد  من القاام العلمية و ا تمدت  1025-1024ا تمدت ال جنة تشكيالت رنتروالت دوبر سبتمبر للعام الجامعي  -5

 إلى د.ياسر 
 
 ، أ. بد املولى .الايد إضافة أ.أحمد سعيد املعيد بقام الجغرافيا إلى رنترول القام مضافا

 -القرابر  :   

 وافق مجلس الكلية.

 

ام الجامعي فوضت ال جنة مقربرها النظر تي لجان وض  االمتحابات و  صحيح ا الخاصة بكنتروالت دوبر سبتمبر للع -6

حال ارتمال ا و فيما يتعلق بقام الفلافة للايد الوريس ا تماد تشكيس لجان وض  االمتحابات و  1024-1025

 منها اسم الايد الدرتوبر / إبراهيم مصطفى با تبابر أن التحقيقات بالجامعة لم  نته م  
 
 صحيح ا الخاصة به منزو ا

 سياد ه بعد .

 -القرابر  :   

 ة.وافق مجلس الكلي

 

ا تمدت ال جنة  وزس  املقربرات املتبقية و هي : مقربرات قامي االجتماع و الفلافة و تعتمد ال جنة التعديس الوابرد من  -7

قام التابريخ و اآلثابر املصرية و اإلسالمية الخاص بمقربرات  ابريخ العصوبر الوسطى ، رما تعتمد التعديس الوابرد من قام 

ال جنة تي مذرر  مقدمة من جابي من أ ضا  هيئة التدبرسس بالقام تي شأن اللغة العربية و تي هذا الصدد بظرت 
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 رسالة الكلية :

اً و إقليميزا اسزتةاداً إلزى معزايير  زى سزوا العمزد محليزتقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترقى إلى مستوى التميزز واببزداف  زج م زاد ا دال والعلزوم ابةسزاةية 

لقدرات العلمية و البحثية ألساتذتها ال ودة التعليمية و البحثية ، و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التكةولو ية ، و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و ا

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

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

 والمستمر .
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تتطل  الكلية إلى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية معتمدة تحتد 

وى مست بأساتذتها وخري يها إلى وتصد مكاةة مرموقة بين ةظائرما

المةا سة محليأ و اقليمًيا من خالد برامج دراسية متميزة  ى 

مرحلتى الليساةس والدراسات العليا تسهم  ى الرقى و التةمية 

 .  المستدامة للم تم 

 وزس  املواد البينية و أقرت ال جنة إمكابية سحي سا ة دبراسية من جدول الستاا املتفرغ املشابر إليه تي املذرر  و ضم ا 

 لزميس آلر و اإلفاد  بالتعديس تي وقت مناسي .

 -القرابر  :   

 وافق مجلس الكلية.

 

يؤرد أ.د.مقربر ال جنة  لى جمي  القاام العلمية  لى تاليم جداول م الدبراسية قبس أجاز  العيد و تاليم ا مقروبة  -8

 بتوصيفات املقربرات املناط إلى كس زميس  دبرسا ا و تاليم ا إلى وحد  الجود  .

 -القرابر  :   

.
 
 أحيي مجلس الكلية  لما

 

لقبول صالب جدد تي شعب ي قامي اللغة اإلبجليزية و الجغرافيا ووافقت إضافة إلى ما  م املوافقة  ليه من شروط  -9

ال جنة  لى شروط أقاام : التابريخ و الفلافة و االجتماع و  تحفظ ال جنة  لى ما وبرد تي لطاب القام اللير تي هذا 

 الشأن من ا ترا  الايد  الدرتوبر  / اها غالي  لى مبدأ وض  الشروط .

 -القرابر  :   

 مجلس الكلية  لما .أحيي 

 

شرف  -20
ُ
وافقت ال جنة بالغلبية  لى أن يتم إقامة حفس مجم  لخريجي القاام العلمية م  اهاية العام الدبراو ي  لى أن ت

  لى  نظيمه لجنة مؤلفة من ممثلي القاام العلمية  لى النحو اآلتي :

 أ.د. ال  الدين  زت  -2

 د.محمد أبو لي  -1

 د.برشا برجي -3

 د.مرفت فراج -4

  بد الرحمن د.بهى  -5

 أ.أشرف شلبي  -6

 أ.أحمد املح   -7
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اً و إقليميزا اسزتةاداً إلزى معزايير  زى سزوا العمزد محليزتقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترقى إلى مستوى التميزز واببزداف  زج م زاد ا دال والعلزوم ابةسزاةية 

لقدرات العلمية و البحثية ألساتذتها ال ودة التعليمية و البحثية ، و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التكةولو ية ، و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و ا

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

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

 والمستمر .
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تتطل  الكلية إلى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية معتمدة تحتد 

وى مست بأساتذتها وخري يها إلى وتصد مكاةة مرموقة بين ةظائرما

المةا سة محليأ و اقليمًيا من خالد برامج دراسية متميزة  ى 

مرحلتى الليساةس والدراسات العليا تسهم  ى الرقى و التةمية 

 .  المستدامة للم تم 

 -القرابر  :   

 وافق مجلس الكلية.

 

اصلعت ال جنة  لى  قرير أنشطة قام اللغة اإلبجليزية والج ود ال ي ُبذلت تي  رجمتها إلى اللغة اإلبجليزية ونشرها  لى  -22

 جي برئ س القام  لى هذا العمس املتميز .البوابة اإلليكتروبية و ال جنة  توجه بالشكر للايد  الدرتوبر  / ايمان امللي

 -القرابر  :   

 م   قديم الشكر للدرتوبر / ايمان املليجى .
 
 أحيي مجلس الكلية  لما

 

 و فيما يتعلق بالتعليم املفتوم بالكلية : -21

رف ُيسجس أ ضا  لجنة شؤون الطالب ولاصة ممثلي أقاام   االجتماع و الجغرافيا و التابريخ ( استيائهم من  دم ص

املاتحقات الخاصة بهم فصس دبراو ي ثاني ح ى حينه و يتماكون بحصة الكلية املالية من ميزابية التعليم املفتوم 

بالجامعة و  طالي أ.د.مقربر ال جنة برف  مذرر  لإلدابر   نبه إلى مد  لطوبر  هذا التألير  لى ماابر العملية التعليمية 

م املادية و القابوبية ملا يتر ي من لفض ملخصصات الكلية للتعليم برمتها ، رما يؤردون  لى التماا بكامس حقوق 

 املفتوم .

 -القرابر  :   

 وافق مجلس الكلية .

 

 

 سادس
 
 : الدبراسات العليا والعالقات الثقافية :   موضو ات ا

 

 أوال: موضو ات الدبراسات العليا :
2.  

تى   خص   لم إجتماع تير تى االداب  من قام  اإلجتماع/ هبه محمد  بد  محمد أبو العنين  دبرجة املاجامنح الطالبة     .1

دبراسة إستطال ية ماتقبلية للمجتم  املصر      بنا   لى   -موضوع: املحددات اإلجتما ية والثقافية ملجتم  املعرفة 
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اً و إقليميزا اسزتةاداً إلزى معزايير  زى سزوا العمزد محليزتقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترقى إلى مستوى التميزز واببزداف  زج م زاد ا دال والعلزوم ابةسزاةية 

لقدرات العلمية و البحثية ألساتذتها ال ودة التعليمية و البحثية ، و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التكةولو ية ، و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و ا

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

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

 والمستمر .
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تتطل  الكلية إلى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية معتمدة تحتد 

وى مست بأساتذتها وخري يها إلى وتصد مكاةة مرموقة بين ةظائرما

المةا سة محليأ و اقليمًيا من خالد برامج دراسية متميزة  ى 

مرحلتى الليساةس والدراسات العليا تسهم  ى الرقى و التةمية 

 .  المستدامة للم تم 

لجنة الحكم م والا بعد ان ا مت   الطالبة   التصويبات واملالحظات ال ى ابدتها 1025/ 1/9موافقة مجلس  القام  تى  

 م .1025/ 9/6واملناقشه  لما بأن  ابريخ املناقشه 

 -القرابر  :   

 وافق مجلس الكلية .

 

 موافقة مجلس قام اإلجتماع  لى قبول الطالب املتقدمين ببربام  الدبراسات العليا فصس الخريس   .3

  لى النحو التالي: 1025

 .1025ا ات املعتمد  لفصس الخريس أسما  الطالب املتقدمين ببربام  الدرتوبرا  بنظام الا  -

 أشرف إسما يس إبراهيم شلبي. -2

 

 .1025أسما  الطالب املتقدمين لبربام  املاجاتير بظام الاا ات املعتمد  فصس الخريس   -

 سمر  بداملنعم الايد محمد. -2

 ررم منصوبر  بدا. -1

 وال  فتح ا الجيابر. -3

 مي فابروق  بد املجيد. -4

 دينا مصطفى جاب ا. -5

 حاني الايد البرلس ي. أحمد -6

 

ا: صالب من غير التخص  ومكلفون بدبراسة   دد 
 
 مواد  كميلية وهم: 8ثالث

 أحمد محمد  بد املوجود  بدا. -2

 أسامة محمد  بد الجواد أبو سماحة. -1

 ش ير  حماد  حان محمد. -3

 بها  الدين محمد  بد الخالق. -4

 سابر  بصر  بدالفتام باجي. -5

 برضا  بدالال  محمد الخولي. -6

 ة محمود بصر الدين.هب -7
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اً و إقليميزا اسزتةاداً إلزى معزايير  زى سزوا العمزد محليزتقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترقى إلى مستوى التميزز واببزداف  زج م زاد ا دال والعلزوم ابةسزاةية 

لقدرات العلمية و البحثية ألساتذتها ال ودة التعليمية و البحثية ، و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التكةولو ية ، و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و ا

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

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

 والمستمر .
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تتطل  الكلية إلى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية معتمدة تحتد 

وى مست بأساتذتها وخري يها إلى وتصد مكاةة مرموقة بين ةظائرما

المةا سة محليأ و اقليمًيا من خالد برامج دراسية متميزة  ى 

مرحلتى الليساةس والدراسات العليا تسهم  ى الرقى و التةمية 

 .  المستدامة للم تم 

 املواد املكلفون بأدائها، وهي

 :1025فصس الخريس   -أ

  لم اجتماع  ام                          الفرقة الولى. -2

 التحليس الاوسيولجي                   الفرقة الثابية. -1

  صميم البحوث                         الفرقة الرابعة. -3

 الفرقة الثالثة.                    صرق البح          -4

 1026فصس الربي   -ب

  لم اجتماع سكان                    الفرقة الولى. -2

 بصوص اجتما ية                  الفرقة الثابية. -1

  لم اجتماع حضري               الفرقة الثابية. -3

 بظرية معاصر                     الفرقة الرابعة. -4

 -القرابر  :   

 وافق مجلس الكلية .

 

/ بوبر الدين محمد زكي كامس دبرجة املاجاتير تى االداب  من قام  الجغرافيا  خص  صبيعية تى موضوع: منح لطالي   .4

إمكابات البيابات املاتشعر  وبظم املعلومات الجغرافية تي رشس تغيرات الب ئة و نميتها دبراسة حالة: املراوم الفيضية  لى 

م والا بعد ان ا مت   الطالي   التصويبات 5/7/1025للي  الاوسس بنا   لى موافقة مجلس  القام  تى  جاببي 

 م.22/6/1025واملالحظات ال ى ابدتها لجنة الحكم واملناقشه  لما بأن  ابريخ املناقشه 

 -القرابر  :   

 وافق مجلس الكلية .

 

ود زيدان   املسجس لدبرجة املاجاتير تى االداب  بنا   لى موافقة تشكيس لجنة الحكم واملناقشة  للطالي / أحمد  يد محم .5

م تى موضوع لصائ  البنية الفنية تى قصيد  الرثا  تى الشعر 2/9/1025مجلس قام اللغة لعربية بجلاتة املنعقد  بتابريخ 

 الجاهلى  : و تكون لجنة املناقشة والحكم من :

ععععععععا أ.د/ فعععععععوزي سعععععععععد   سعععععععع ى                   أسععععععععتاا الدب العرععععععععي بعععععععع داب إسععععععععكندبرية                                                     من
 

اقش

ا(  وبرئ ا 



    

                                                                                                                                              
       Damanhur university                                                                        جامعة دمنهور                                                 
          Faculty of Artكلية اآلداب                                                                                                                                
                                                        

 

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

 رسالة الكلية :

اً و إقليميزا اسزتةاداً إلزى معزايير  زى سزوا العمزد محليزتقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترقى إلى مستوى التميزز واببزداف  زج م زاد ا دال والعلزوم ابةسزاةية 

لقدرات العلمية و البحثية ألساتذتها ال ودة التعليمية و البحثية ، و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التكةولو ية ، و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و ا

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

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

 والمستمر .
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تتطل  الكلية إلى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية معتمدة تحتد 

وى مست بأساتذتها وخري يها إلى وتصد مكاةة مرموقة بين ةظائرما

المةا سة محليأ و اقليمًيا من خالد برامج دراسية متميزة  ى 

مرحلتى الليساةس والدراسات العليا تسهم  ى الرقى و التةمية 

 .  المستدامة للم تم 

ا(أ.د/  يد  لي م دي بلب                أستاا النقد والبالغة بكلية اآلداب جامعة شبين الكوم                             
 

  مناقش

ا(
 
 د/ بهلول أحمد سالم أبو بكر        أستاا الدب املاا د بكلية التربية جامعة دمنهوبر                                    مشرف

 
 
 ا(د/ محمد محمود أبو  لي              أستاا النقد والبالغة املاا د ب داب دمنهوبر                                          مشرف

 م ع 1022/ 20/20 لما بأن  ابريخ التسجيس 

 -القرابر  :   

 وافق مجلس الكلية .

 

موافقة مجلس قام التابريخ واآلثابر املصرية واإلسالمية  لى  وزس  املقربرات وإ تمادها ملرحل ى املاجاتير والدرتوبرا  بظام  .6

 حدي  (  –إسالمى  –الاا ات املعتمد  تى  خصصات   قديم 

 -القرابر  :   

 وافق مجلس الكلية .

 

م بظام الاا ات 1025موافقة مجلس قام التابريخ واآلثابر املصرية واإلسالمية  لى قبول دفعة جديد  لفصس الخريس  .7

 درتوبرا  (  تى التخصصات اآل ية  – ماجاتير   املعتمد 

 

 أوال : التابريخ القديم  

 أحمد  بد الباسي  بد العزيز إبراهيم -2

  مرو ماهر سعد  شماو   -1

 منى  محمد أبو بكر  فش  -3

 مى محمود  بد الحليم محمد أبو زيد  -4

 رريم صاتى قاسم جبريس  -5

 

  التابريخ اإلسالمىثابيا : 

 لم س  طية محمد املدحوم  -2

 برجي محمد الايد محمد  -1

 هبه ماعود  بد الاالم جمعه  -3
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اً و إقليميزا اسزتةاداً إلزى معزايير  زى سزوا العمزد محليزتقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترقى إلى مستوى التميزز واببزداف  زج م زاد ا دال والعلزوم ابةسزاةية 

لقدرات العلمية و البحثية ألساتذتها ال ودة التعليمية و البحثية ، و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التكةولو ية ، و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و ا

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

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

 والمستمر .

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

     1496633540ت + فاكس     -1496633541ت:           ~ 14 ~                          البحيرة  –دمنهور  –األبعادية –مجمع الكليات                    

amanhour.edu.egSmartgate@dmail:-E                                  www.Damanhour.edu.egwebsite: 
                                               

 

 رؤية الكلية :

تتطل  الكلية إلى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية معتمدة تحتد 

وى مست بأساتذتها وخري يها إلى وتصد مكاةة مرموقة بين ةظائرما

المةا سة محليأ و اقليمًيا من خالد برامج دراسية متميزة  ى 

مرحلتى الليساةس والدراسات العليا تسهم  ى الرقى و التةمية 

 .  المستدامة للم تم 

 بريهام برمضان  بد املحان  بد العزيز   -4

 أسما  مجد  زريا الباومى    -5

 سالم  صابرق سالم محمد -6

 صفا  حمد   لى الب شب ش ى -7

 محمد شحا ه مكرم الشوكى  -8

 مرو   بد املالا حرحش  -9

  طس  بد الحكيم تهامي -20

 

 التابريخ الحدي  واملعاصر ثالثا : 

 أحمد محمد برمضان العرعى     ماجاتير (  -2

 جمعه صبحى  لى بيومى       -1

 غاد  موو ى  بد الرحمن أحمد  -3

 -القرابر  :   

 الكلية .وافق مجلس 

 

م بظام الاا ات 1025موافقة مجلس قام التابريخ واآلثابر املصرية واإلسالمية  لى قبول دفعة جديد  لفصس الخريس  .8

 املعتمد 

 د التكميلية تى التخصصات ال ية درتوبرا  (  تى التخصصات اآل ية  بعد  حديد املوا – ماجاتير   

 أوال : التابريخ القديم

بد العاصى و حديد ست مقربرات تى ماتو  الل اانس والا لحصوله  لى  قدير مقبول تى قبول الطالي أحمد حان  

 الل اانس ، واملواد التكميلية هى : 

  صوبر ماقبس التابريخ  -

 مصر الفر وبية ح ى بداية الدولة الحديثة  -

  ابريخ العرب القديم وحضابر ه  -

  ابريخ الشرق الدنى القديم  -

 حضابر  مصر القديمة  -
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اً و إقليميزا اسزتةاداً إلزى معزايير  زى سزوا العمزد محليزتقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترقى إلى مستوى التميزز واببزداف  زج م زاد ا دال والعلزوم ابةسزاةية 

لقدرات العلمية و البحثية ألساتذتها ال ودة التعليمية و البحثية ، و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التكةولو ية ، و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و ا

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

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

تتطل  الكلية إلى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية معتمدة تحتد 

وى مست بأساتذتها وخري يها إلى وتصد مكاةة مرموقة بين ةظائرما

المةا سة محليأ و اقليمًيا من خالد برامج دراسية متميزة  ى 

مرحلتى الليساةس والدراسات العليا تسهم  ى الرقى و التةمية 

 .  المستدامة للم تم 

 

 تابريخ اإلسالمى ثابيا : ال

 ثمانى مقربرات لاهم لريجى جامعة الزهر وهم :  –أوال : قبول الطالب اآلتى أسماؤهم بمواد  كميلية 

  بد الحميد  ال   بد الحميد القمر   -2

 وائس محمد فتحى  -1

 محمد  لى يوسس البواب  -3

 برشاد محمد برشا -4

  اصس محمد أبو سيس املتقى  -5

  بد الاالم محمد حاين الايد  -6

 ربرات الدبراسية هى : واملق

  ابريخ الدولة العربية  -

  ابريخ مصر اإلسالمية  -

  ابريخ اليوبين واملماليا  -

  ابريخ الدولة العباسية  -

 بصوص  ابريخية  -

  ابريخ الدولة اإلسالمية  -

 الحضابر  والثابر اإلسالمية  -

  ابريخ املغرب والبدلس  -

 

 لحصول م  لى  قدير مقبول وهم :  –ست مقربرات  –ثابيا : قبول صالب يجي  حميل م بانة  كميلية 

 صفوت سامى الايد املنشاو   -2

 واملقربرات هى : 

  ابريخ الدولة العربية  -

  ابريخ اليوبين واملماليا  -

  ابريخ الدولة العباسية  -

  ابريخ الدولة اإلسالمية  -
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اً و إقليميزا اسزتةاداً إلزى معزايير  زى سزوا العمزد محليزتقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترقى إلى مستوى التميزز واببزداف  زج م زاد ا دال والعلزوم ابةسزاةية 

لقدرات العلمية و البحثية ألساتذتها ال ودة التعليمية و البحثية ، و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التكةولو ية ، و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و ا

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

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

 والمستمر .
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 رؤية الكلية :

تتطل  الكلية إلى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية معتمدة تحتد 

وى مست بأساتذتها وخري يها إلى وتصد مكاةة مرموقة بين ةظائرما

المةا سة محليأ و اقليمًيا من خالد برامج دراسية متميزة  ى 

مرحلتى الليساةس والدراسات العليا تسهم  ى الرقى و التةمية 

 .  المستدامة للم تم 

  ابريخ املغرب والبدلس  -

 -القرابر  :   

 وافق مجلس الكلية .

 

م  لى إ تماد بتيجة قام التابريخ 1/9/1025ابر املصرية واإلسالمية بجلاته املنعقد  بتابريخ موافقة مجلس قام التابريخ والث .9

   التابريخ الوسيي ( ماجاتير ودرتوبرا  . 

 القرابر   

 يعاد للقام إلستيفا  اإلسم بالكمبيو ر + التقديرات 

 -القرابر  :   

 وافق مجلس الكلية  لى قرابر ال جنة.

 

للطالبة  / آمال محمد بجيي سليمان  املسجلة  لدبرجة املاجاتير تى االداب  بنا   لى موافقة   شةشكيس لجنة الحكم واملناقت .20

 م تى موضوع:  يعقوب باشا ابر ين ودوبر  تى الحيا  املصريه 1/9/1025مجلس قام التابريخ  بجلاتة املنعقد  بتابريخ 

 : و تكون لجنة املناقشة والحكم من : (2841-2929              

     برئ اععععععععا ومناقشععععععععا        أسععععععععتاا التععععععععابريخ الحععععععععدي  واملعاصععععععععر بكليععععععععة التربيععععععععة جامعععععععععة دمنهععععععععوبر                                                د/  اصععععععععم محععععععععروس  بععععععععد املطلععععععععي     .أ

 املعاصر بكلية التربية جامعة دمنهوبر     مشرفا                      أستاا التابريخ الحدي  و                     أ.د/ محمد برفعت اإلمام       

مناقشا                         أستاا التابريخ الحدي  واملعاصعر املاعا د بكليعة الاعياحة جامععة اللطيس  زمى       د/ بهى  ثمان  بد 

 مدينة الاادات ع                        

 22/7/1022 لما بأن  ابريخ التسجيس 

 -القرابر  :   

 جلس الكلية .وافق م

 

م  لى قبول الطالب االتى أسمائهم للدبراسة بدبرج ى 1025/ 2/9موافقة مجلس قام اللغة العربية بجلاتة املنعقد  بتابريخ  .22

 املاجاتير ، الدرتوبرا  
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اً و إقليميزا اسزتةاداً إلزى معزايير  زى سزوا العمزد محليزتقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترقى إلى مستوى التميزز واببزداف  زج م زاد ا دال والعلزوم ابةسزاةية 

لقدرات العلمية و البحثية ألساتذتها ال ودة التعليمية و البحثية ، و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التكةولو ية ، و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و ا

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

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

     1496633540ت + فاكس     -1496633541ت:           ~ 13 ~                          البحيرة  –دمنهور  –األبعادية –مجمع الكليات                    

amanhour.edu.egSmartgate@dmail:-E                                  www.Damanhour.edu.egwebsite: 
                                               

 

 رؤية الكلية :

تتطل  الكلية إلى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية معتمدة تحتد 

وى مست بأساتذتها وخري يها إلى وتصد مكاةة مرموقة بين ةظائرما

المةا سة محليأ و اقليمًيا من خالد برامج دراسية متميزة  ى 

مرحلتى الليساةس والدراسات العليا تسهم  ى الرقى و التةمية 

 .  المستدامة للم تم 

م   خصع  الدبراسعات االدبيعة  وحاصعلين  لعى  قععدير 1025صعالب متقعدمين لدبرجعة املاجاعتير قاعم اللغعة العربيعة لفصعس الخريعس  2

 يد:ج

 أيمان حلمى سعد ملوك  -2

 بربا صبحى محمد حان  -1

 ضحى  يد صه احمد  بدالنبى  -3

 مريم  لى محمد  بدالرحمن   -4

  لى محمد الايد  و و  -5

 هبه  بد املنعم أبوزيد  طيه -6

 وليد فتحى إبراهيم شعلة  -7

 م  خص  اللغة وحاصلين  لى  قدير جيد: 1025صالب متقدمين لدبرجة املاجاتير قام اللغة العربية  لفصس الخريس  -1

 سمر حان حان أبوربشة  -2

 حنان صالم  بدا زايد  -1

 حاين فتحى الايد  يد -3

 حنان صلعت  بدالغنى عجو   -4

  بدا مصطفى إبراهيم مصطفى  -5

 محمد  بدالاالم الايد الخطيي  -6

 مرو  محمود محروس ال لي  -7

 باسم محمد احمد الشيخ  -8

 م  خص  اللغة 1025صالب متقدمين لدبرجة الدرتوبرا   فام اللغة العربية  -3

  بد  العزيزي إبراهيم العزيز   -2

  لى محمد محمد جميعى  -1

 هبة  بدالرحمن سالم محمد  -3

 صالب متقدمين لدبرجة الدرتوبرا  قام اللغة العربية  خص  الدبرسات االدبية -4

 شيما  الايد محمود الايد محمد  2

 محى الدين صاله  بدالحميد -1

 هشام فابروق محمد برسالن  3
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اً و إقليميزا اسزتةاداً إلزى معزايير  زى سزوا العمزد محليزتقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترقى إلى مستوى التميزز واببزداف  زج م زاد ا دال والعلزوم ابةسزاةية 

لقدرات العلمية و البحثية ألساتذتها ال ودة التعليمية و البحثية ، و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التكةولو ية ، و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و ا

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

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

تتطل  الكلية إلى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية معتمدة تحتد 

وى مست بأساتذتها وخري يها إلى وتصد مكاةة مرموقة بين ةظائرما

المةا سة محليأ و اقليمًيا من خالد برامج دراسية متميزة  ى 

مرحلتى الليساةس والدراسات العليا تسهم  ى الرقى و التةمية 

 .  المستدامة للم تم 

 -القرابر  :   

 وافق مجلس الكلية .

 

م   لى قبول الطالب الحاصلين  لى  قدير مقبول  لى 2/9/1025موافقة مجلس قام اللغة العربية بجلاتة املنعقد  بتابريخ  .21

 مواد  كميلية وهم: 8أن يتم  كليف م بعدد 

 برععة  وليد محمد  بداملنعم  -2

 محمد سمير احمد إيوب -1

 سوزان سعيد الايد الايد سنيوبر  -3

 واملواد رما يلى : 

 

 أدب جاهلى : الفرقة االولى                                                  لم  رو  : الفرقة االولى 

 بحو : الفرقة الثابية   بدي :           الفرقة الثابية                                                 

 شعر حدي :الفرقة الثالثة                                                     لم اللغة : الفرقة الثالثة  

 بقد حدي : الفرقة الرابعة                                                      لم املعانى : الفرقة الرابعة  

 -القرابر  :   

 جلس الكلية .وافق م

 

رما وافق املجلس  لى  حميس الطالب الحاصلين  لى ل اانس أداب و ربية  قام اللغة العربية من الجامعات املصرية  .23

 ( من الئحة الدبرسات العليا وهم رما يلى :21وجامعة االزهر أستكمال ست مواد ملد  فصس دبراو ى واحد صبقا للماد  برفم  

 محمود شعبان محمد  لى البنا. -2

 يني أحمد  و   بد ا.ز  -1

  ال  محمد الاعيد مصطفى. -3

  ال  محمد الاعيد مصطفى. -4

  لي يونس  لى أحمد. -5

 أيمن بدبر محمد هريدي. -6

 صفا  برجي  بد العزيز الديي. -7
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========================================================= 

 رسالة الكلية :

اً و إقليميزا اسزتةاداً إلزى معزايير  زى سزوا العمزد محليزتقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترقى إلى مستوى التميزز واببزداف  زج م زاد ا دال والعلزوم ابةسزاةية 

لقدرات العلمية و البحثية ألساتذتها ال ودة التعليمية و البحثية ، و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التكةولو ية ، و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و ا

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

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

 والمستمر .
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 رؤية الكلية :

تتطل  الكلية إلى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية معتمدة تحتد 

وى مست بأساتذتها وخري يها إلى وتصد مكاةة مرموقة بين ةظائرما

المةا سة محليأ و اقليمًيا من خالد برامج دراسية متميزة  ى 

مرحلتى الليساةس والدراسات العليا تسهم  ى الرقى و التةمية 

 .  المستدامة للم تم 

 حافظ أبوبر أحمد لراش ي. -8

 محمد  بد الغني  بد الحميد حجازي.  -9

 محمد أبو بكر محمد الحصابري. -20

 لاصر  بد الرؤف سعد الفقي. -22

 اهيم محمود الوريس.شيما  إبر  -21

 برابيا أحمد  بد اللطيس  بد اللطيس -23

 معالي حلمي برشوان أبو شع ش  -24

 زيني حلمي برشوان أبو شع ش  -25

 قطي مصطفى كامس الحديني -26

  زيز سعد  بد الفتام البرعي -27

 هشام سعد وا ر الجبالي -28

 هنا  بيومي  بد املنعم سالم -29

 ايمان حبريس احمد سعيد  -10

 يابتاام محمد الايد محمد الجويل -12

  بد  محمد  بد املجيد المين -11

 صه نعيم سعد حب ي -13

 صبري زكي محمد الشطلة -14

 محمود محمد الحايني محمد -15

 محمد احمد  بد التواب حنوبر  -16

 واملواد املكلفون بها هي/

 الترم الول أدب جاهلى : الفرقة االولى  -2

 الترم الثاني  لم العرو  : الفرقة االولى   -1

 الترم الثانىبحو : الفرقة الثابية -3

 الترم الثانى لم اللغة : الفرقة الثالثة  -4

 الترم الثانيبحو : الفرقة الرابعة  -5

 الترم الثاني لم املعانى : الفرقة الرابعة  -6
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 رسالة الكلية :

اً و إقليميزا اسزتةاداً إلزى معزايير  زى سزوا العمزد محليزتقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترقى إلى مستوى التميزز واببزداف  زج م زاد ا دال والعلزوم ابةسزاةية 

لقدرات العلمية و البحثية ألساتذتها ال ودة التعليمية و البحثية ، و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التكةولو ية ، و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و ا

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

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

 والمستمر .

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

     1496633540ت + فاكس     -1496633541ت:           ~ 01 ~                          البحيرة  –دمنهور  –األبعادية –مجمع الكليات                    

amanhour.edu.egSmartgate@dmail:-E                                  www.Damanhour.edu.egwebsite: 
                                               

 

 رؤية الكلية :

تتطل  الكلية إلى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية معتمدة تحتد 

وى مست بأساتذتها وخري يها إلى وتصد مكاةة مرموقة بين ةظائرما

المةا سة محليأ و اقليمًيا من خالد برامج دراسية متميزة  ى 

مرحلتى الليساةس والدراسات العليا تسهم  ى الرقى و التةمية 

 .  المستدامة للم تم 

 -القرابر  :   

 وافق مجلس الكلية .

 

 

م  لى  وزس  املقربرات الدبراسية ملرحل ى املاجاتير 1025/ 2/9موافقة مجلس قام الجغرافيا بجلاته املنعقد  بتابريخ       .24

 والدرتوبرا  . 

 -القرابر  :   

 وافق مجلس الكلية .

 

املقيد  لدبرجة الدرتوبرا   قام   الجغرافية   ملد  ستة أش ر     0/ أحمد مختابر حامد إبراهيم ر  تسجيس بح  الطالي مد فت .25

م   وموافقة لجنة 1025/ 2/9والا بنا   لى موافقة مجلس القام تى  1026/ 9/3م  وح ى 1025/ 20/9استثنائية   من 

 0والا الستكمال أجرا ات  املناقشة واملنح  م . 24/6/1005اإلشراف  لما بأن  ابريخ  التسجيس

 -القرابر  :   

 وافق مجلس الكلية .

للطالي / أحمد مختابر حامد إبراهيم    املسجس لدبرجة الدرتوبرا   تى االداب  بنا   لى   تشكيس لجنة الحكم واملناقشة  .26

رافية النقس تى مدينة رفر الدوابر م تى موضوع: جغ2/9/1025موافقة مجلس قام الجغرافية  بجلاتة املنعقد  بتابريخ 

 بأستخدام بظم املعلومات الجغرافية  و تكون لجنة املناقشة والحكم من :

ا وبرئ ا  
 

 ا(أ.د/ فابروق كامس  ز الدين            أستاا  الجغرافية االقتصادية  و ميد كلية االداب  جامعة بنها سابقا           مناقش

د شن شعععععن     أسعععععتاا وبرئعععع س قاعععععم الجغرافيععععة ووريعععععس كليعععععة االداب  للدبرسععععات العليعععععا والبحعععععوث أ.د/  محمععععد  بعععععدالقادبر  بدالحميعععع

 جامعة دمنهوبر                                 مشرفا(

 د/ محمعععععععععععععععععععد أحمععععععععععععععععععععد نعينععععععععععععععععععع           أسععععععععععععععععععععتاا ماعععععععععععععععععععا د وبرئعععععععععععععععععععع س قاعععععععععععععععععععم الجغرافيععععععععععععععععععععة كليعععععععععععععععععععة االداب جامعععععععععععععععععععععة جنعععععععععععععععععععوب الععععععععععععععععععععواد                                    

  مناقشا (

 م ع 1025/ 24/6 لما بأن  ابريخ التسجيس 

 القرابر  :   

 وافق مجلس الكلية .-
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 رسالة الكلية :

اً و إقليميزا اسزتةاداً إلزى معزايير  زى سزوا العمزد محليزتقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترقى إلى مستوى التميزز واببزداف  زج م زاد ا دال والعلزوم ابةسزاةية 

لقدرات العلمية و البحثية ألساتذتها ال ودة التعليمية و البحثية ، و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التكةولو ية ، و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و ا

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

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

 والمستمر .
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 رؤية الكلية :

تتطل  الكلية إلى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية معتمدة تحتد 

وى مست بأساتذتها وخري يها إلى وتصد مكاةة مرموقة بين ةظائرما

المةا سة محليأ و اقليمًيا من خالد برامج دراسية متميزة  ى 

مرحلتى الليساةس والدراسات العليا تسهم  ى الرقى و التةمية 

 .  المستدامة للم تم 

 

املقيد   لدبرجة الدرتوبرا   قام   الجغرافية   ملد   ام أول      0/  زيز  أحمد سالم حان  مد فتر  تسجيس بح  الطالبة   .27

م   وموافقة لجنة 1025/ 2/9فقة مجلس القام تى م  والا بنا   لى موا1025/ 21/ 23م وح ى 24/21/1024أ تبابرا من  

 م .  24/6/1009اإلشراف  لما بأن  ابريخ  التسجيس

 -القرابر  :   

 وافق مجلس الكلية .

 

للطالبة /  زيز  أحمد سالم حاين    املسجلة لدبرجة الدرتوبرا   تى االداب  بنا   لى   تشكيس لجنة الحكم واملناقشة  .28

م تى موضوع:الاياحة تى منطقة الجبس االلضر بليبيا 2/9/1025ة  بجلاتة املنعقد  بتابريخ موافقة مجلس قام الجغرافي

 البعد الجغراتى والغابات املاتهدفة   و تكون لجنة املناقشة والحكم من :

 

البحععععوث أ.د/  محمعععد  بععععدالقادبر  بدالحميعععد شن شععععن       أسععععتاا وبرئععع س قاععععم الجغرافيعععة ووريععععس كليععععة االداب  للدبرسعععات العليععععا و 

 جامعة دمنهوبر                                 برئ اا ومنا قشا (

أسعععععععععععععععععععععععععععععععععععتاا متفعععععععععععععععععععععععععععععععععععرغ بقاعععععععععععععععععععععععععععععععععععم الجغرافيعععععععععععععععععععععععععععععععععععة كليعععععععععععععععععععععععععععععععععععة االداب جامععععععععععععععععععععععععععععععععععععة دمنهعععععععععععععععععععععععععععععععععععوبر                                                            عععععععععععععععععععععععععععععععععععزت شعععععععععععععععععععععععععععععععععععلبى             د/  عععععععععععععععععععععععععععععععععععال  0أ

    مشرفا(

أسعععععععععععععتاا ماعععععععععععععا د وبرئععععععععععععع س قاعععععععععععععم الجغرافيعععععععععععععة كليعععععععععععععة االداب جامععععععععععععععة جنعععععععععععععوب العععععععععععععواد                                                           د/ محمعععععععععععععد أحمعععععععععععععد نعينععععععععععععع                

  مناقشا (

 م ع 1009/ 24/21 لما بأن  ابريخ التسجيس 

 -القرابر  :   

 وافق مجلس الكلية .

 

قيد  لدبرجة الدرتوبرا   قام   الجغرافية   ملد   امين   امل   0/  امر برجي  يد حان الشناوي مد فتر  تسجيس بح  الطالي  .29

م   وموافقة لجنة 1025/ 2/9م  والا بنا   لى موافقة مجلس القام تى 14/2/1027وح ى 15/2/1025أ تبابرا من  

 م 15/2/1025اإلشراف  لما بأن  ابريخ  التسجيس

 -القرابر  :   

 وافق مجلس الكلية .
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 رسالة الكلية :

اً و إقليميزا اسزتةاداً إلزى معزايير  زى سزوا العمزد محليزتقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترقى إلى مستوى التميزز واببزداف  زج م زاد ا دال والعلزوم ابةسزاةية 

لقدرات العلمية و البحثية ألساتذتها ال ودة التعليمية و البحثية ، و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التكةولو ية ، و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و ا

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

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

 والمستمر .
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 رؤية الكلية :

تتطل  الكلية إلى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية معتمدة تحتد 

وى مست بأساتذتها وخري يها إلى وتصد مكاةة مرموقة بين ةظائرما

المةا سة محليأ و اقليمًيا من خالد برامج دراسية متميزة  ى 

مرحلتى الليساةس والدراسات العليا تسهم  ى الرقى و التةمية 

 .  المستدامة للم تم 

 

م  لى قبول الطالب االتى أسمائهم للدبراسة بدبرجة 1025/ 2/9بجلاتة املنعقد  بتابريخ  موافقة مجلس قام الجغرافية  .10

 0املاجاتير  

 شعبة الجغرافية الطبيعية 

 إل ام  بدالرؤف فؤاد  و  -2

 مرو  حاين  بدالدايم العقابر   -1

 الايد محمد الايد أسما بس  -3

 محمد صه محمود شحا ه -4

 برشا برجي  بدالعزبز بركات -5

 لبشريةشعبة الجغرافية ا

 ليلى ابراهيم احمد محمد شمه  -2

 الايد حمد  بايونى  ويدات  -1

 هنا   بدالحميد محمد مطر -3

 -القرابر  :   

 وافق مجلس الكلية .

م  لى قبول الطالب االتى 1025/ 1/9موافقة مجلس قام االثابر والدبرسات اليوبابية والرومابية   بجلاتة املنعقد  بتابريخ  .12

 0اتير  أسمائهم للدبراسة بدبرجة املاج

 محمد محمود أحمد  نبر  -2

 إبتاام محمد محمد أبوزيد -1

 سمر ماعد محمود بحير   -3

 بربا الايد محمد لليس  -4

 محمد  اصس محمد سليم  -5

 أيات محمد مبروك الخيوصى  -6

 -القرابر  :   

 وافق مجلس الكلية .
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 رسالة الكلية :

اً و إقليميزا اسزتةاداً إلزى معزايير  زى سزوا العمزد محليزتقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترقى إلى مستوى التميزز واببزداف  زج م زاد ا دال والعلزوم ابةسزاةية 

لقدرات العلمية و البحثية ألساتذتها ال ودة التعليمية و البحثية ، و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التكةولو ية ، و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و ا

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

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

 والمستمر .
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 رؤية الكلية :

تتطل  الكلية إلى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية معتمدة تحتد 

وى مست بأساتذتها وخري يها إلى وتصد مكاةة مرموقة بين ةظائرما

المةا سة محليأ و اقليمًيا من خالد برامج دراسية متميزة  ى 

مرحلتى الليساةس والدراسات العليا تسهم  ى الرقى و التةمية 

 .  المستدامة للم تم 

م  لى  وزس  املقربرات 1025/ 1/9بجلاته املنعقد  بتابريخ موافقة مجلس قام اآلثابر والدبراسات اليوبابية والرومابية         .11

 الدبراسية ملرحل ى املاجاتير والدرتوبرا  . 

 -القرابر  :   

 وافق مجلس الكلية .

 

باقش املجلس االقترام املقدم من الايد الدرتوبر/ حاام برحومة  ضو املجلس الحاصس  لى دبرجة املاجاتير والدرتوبرا   .13

 لعام و ا ضه من املناقشة أن الالئحة ال تعابر  الا و أن ما يلزم هو :ش اد ه متضمنه للتقدير ا

 أن يتم  ا الن مناقشة الرسالة من قبس لجنة املناقشة بأبه قد منح   دون  قدير(. .2

أن يتضمن قرابر لجنة املناقشة تي استمابر  مرفقة الدبرجة املقدبر ا طائها للطالي  تي املناقشة وهى ال ى  ضم  لدبرجة الطالي  .1

 تي املقربرات الدبراسية ويتم ا تماد منحه من قبس ادابر  الكلية بالتقرير العام   با   الجم  (.

 اصال املجلس كس من : .3
 
 واسترشادا

 
  أريدا

 أ.د/ ميالد زكى غالى

 د. ايمان محمد حلمى املليجى

 بمااج  أريد لجامعات مختلفة رفابروس والجامعة االمريكية لتعضيد المر.

 

 قات الثقافية والخابرجية :ثابيا : العال
 
بشعأن أحاصعة  3/9/1025جلاعته تعي باملجلعس موافقعة بشعأن  االمعام  برئع س مجلعس قاعم التعابريخ رتاب الايد أ.د/ محمعد برفععت  .2

ال جنععة  لمععا بععأن القاععم قععد أقععام الجولععة الثابيععة مععن   قافلععة املقريععز    وال ععى ينظم ععا قاععم  التععابريخ تععي قا ععة الوحععد  املحليععة 

 من : 1025أغاطس  16محافظة البحير  يوم –شيد بمدينة بر 
 
 وال ى شابرك ف ها رال

 أستاا التابريخ الحدي  واملعاصر  أ.د/ محمد برفعت االمام -

 أستاا ماا د التابريخ القديم  د. وفد  أبوالنضر -

 مدبرس التابريخ الوسيي  د.ايمان  بدالتواب لالو   -

 مدبرس التابريخ االسالمى  د. شيما  محمد البنا -
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 رسالة الكلية :

اً و إقليميزا اسزتةاداً إلزى معزايير  زى سزوا العمزد محليزتقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترقى إلى مستوى التميزز واببزداف  زج م زاد ا دال والعلزوم ابةسزاةية 

لقدرات العلمية و البحثية ألساتذتها ال ودة التعليمية و البحثية ، و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التكةولو ية ، و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و ا

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

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

 والمستمر .
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 رؤية الكلية :

تتطل  الكلية إلى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية معتمدة تحتد 

وى مست بأساتذتها وخري يها إلى وتصد مكاةة مرموقة بين ةظائرما

المةا سة محليأ و اقليمًيا من خالد برامج دراسية متميزة  ى 

مرحلتى الليساةس والدراسات العليا تسهم  ى الرقى و التةمية 

 .  المستدامة للم تم 

 مدبرس ماا د  خص  لغة مصرية قديمة  ود العشماوي أ. محم -

 بأن موضوع القافلة كان  ن  
 
  اآلبا و اآللر تي التابريخ املصري  بر العصوبر   لما

    -القرابر  : 

.
 
 أحيي مجلس الكلية  لما

 

بشعأن احاصعة  3/9/1025بجلاعته تعي املجلعس موافقعة بشعأن  رتاب الايد أ.د/ محمعد برفععت االمعام  برئع س مجلعس قاعم التعابريخ  .1

 
 
 : باآلتى ال جنة  لما

املعععدبرس بالقاعععم بخصعععوص اشعععترار ا تعععي بربعععام  الشععععي يريعععد تعععي قنعععا  النيعععس  –التقريعععر املقعععدم معععن د.   اعععير محمعععد شعععاد   .أ

 الثقافية بالتليفزيون املصري .

اهععد املصعرية وحصععوله ب  الجامععات واملعاملععدبرس املاعا د بالقاععم تعي امللتقعى الول لطععال  -مشعابررة أ. صعابر محمععد صعادق   .ب

  لى ش اد   قدير للمشابررة واالدا  الفعال.

السعععععتاا املاعععععا د بالقاعععععم تعععععي احتفاليعععععة مكتبعععععة مصعععععر العامعععععة تعععععي دمنهعععععوبر بافتتعععععام قنعععععا   –جعععععع. مشعععععابررة د. فعععععايز  محمعععععد ملعععععوك 

 الهمية الاياسية و االسترا يجية  . –الاوسس الجديد   والقائها محاضر   ن   قنا  الاوسس 

 -رابر  : الق

.
 
 أحيي مجلس الكلية  لما

 

 بتقريععر أ.د/ محمععد احاصععة  بشععأن  جغرافيععا برئعع س مجلععس قاعم ال  محمععد  بععدالقادبر  بدالحميععدرتعاب الاععيد أ.د/  .3
 
ال جنععة  لمععا

لطععابر ال  –السععتاا املتفععرغ بالقاععم واملوفععد الععى املععؤ مر العلمععى  بعنععوان  التغيععرات املناليععة لععالل الععزمن الرابعع   –مجععد    ععراب 

 .1/8/1025وح ى  17/7/1025الطبيعيةوالتحضر   والا لالل الفتر من 

 -القرابر  : 

.
 
 أحيي مجلس الكلية  لما

 

موافقعة مجلعس القاعم بجلاعته املنعقعد  بشعأن  جغرافيا برئ س مجلس قام ال  محمد  بدالقادبر  بدالحميدرتاب الايد أ.د/  .4

/ محمد مجد   راب  االستاا املتفعرغ بالقاعم  لعى د و عه ال عى  لقاهعا معن  لى الطلي املقدم من الايد أ.د 28/8/1025بتابريخ 

مع ععد بحعععوث الكابرسعععت بجم وبريعععة سعععلوفينيا لزيعععابر  املع عععد و القعععا  محاضعععر   عععن جيوموبرفولوجيعععه الكابرسعععت بالاعععاحس الشعععمالى 

 .1025ارتوبر  23الى  8الغرعي و الا لالل الفتر  من 
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 رسالة الكلية :

اً و إقليميزا اسزتةاداً إلزى معزايير  زى سزوا العمزد محليزتقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترقى إلى مستوى التميزز واببزداف  زج م زاد ا دال والعلزوم ابةسزاةية 

لقدرات العلمية و البحثية ألساتذتها ال ودة التعليمية و البحثية ، و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التكةولو ية ، و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و ا

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

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

 والمستمر .
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 رؤية الكلية :

تتطل  الكلية إلى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية معتمدة تحتد 

وى مست بأساتذتها وخري يها إلى وتصد مكاةة مرموقة بين ةظائرما

المةا سة محليأ و اقليمًيا من خالد برامج دراسية متميزة  ى 

مرحلتى الليساةس والدراسات العليا تسهم  ى الرقى و التةمية 

 .  المستدامة للم تم 

 -القرابر  : 

 
 
 للقوا د واللوائح املالية بالجامعة. وافق مجلس الكلية صبقا

 

 

بشعان موافقعة املجلعس بجلاعته املنعقعد  بتعابريخ  جغرافيعا برئ س مجلس قام ال  محمد  بدالقادبر  بدالحميدرتاب الايد أ.د/  .5

 السععتاا بالقاععم املععؤ مر العلمععى الرابعع  بمرارععز البحععوث  العربيععة – لععى حضععوبر أ.د/  بععدالعظيم أحمععد  بععدالعظيم  2/9/1025

 .1025ديامبر  1و 2للتنمية والتحدي  والذي ينظمه مع د البحوث والدبراسات العربية بالقاهر  والا يومى 

 -القرابر  : 

 وافق مجلس الكلية.

 

املنعقععععد  بجلاععععته موافقععععة املجلععععس  بشععععأن  جغرافيععععا برئعععع س مجلععععس قاععععم ال  محمععععد  بععععدالقادبر  بدالحميععععدرتععععاب الاععععيد أ.د/  .6

السععتاا بالقاععم لجععائز  الباحعع  العرعععي املتميععز لعععام  الاععيد أ.د/  بععدالعظيم أحمععد  بععدالعظيم   لععى  رشععيح 2/9/1025بتعابريخ 

والععذي ينظمعععه املعععؤ مر العععام تعععي دوبر عععه الثامنععه واالبرعععععين واملنعقعععد تععي برحعععاب جامععععة القععديس يوسعععس بالجم وبريعععة  لعععالل  1025

 . 1025-3-15/16الفتر  من 

 -القرابر  : 

 للقوا د واللوائح املالية بالجامعة.وافق مجلس الكلية صبقا 

 

 ظ ر .عد الب الثابية والنصسالاا ة هذا وقد ابتهى االجتماع 
 

 برئ س املجلس و ميد الكلية                                                      أمين املجلس            

 

 أ.د/ ماجد محمد شعله                                                     .د/ مجدي محمد حاينأ

 


