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

رات العلمیة و البحثیة ألساتذتھا ودة التعلیمیة و البحثیة ، و مواكبة التطورات العلمیة و الفكریة و التكنولوجیة ، و ذلك بالتطویر المستمر للبرامج التعلیمیة و القدالج
، و تلبیة احتیاجات المجتمع   لعلوم و المعارف و الخبراتو طالبھا ، و استخدام وسائل تعلیمیة حدیثة ،و متابعة الخریجین، و إتاحة الفرصة لھا لمتابعة الجدید من ا

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

مستوى  بأساتذتھا وخریجیھا إلى وتصل مكانة مرموقة بین نظائرھا
برامج دراسیة متمیزة فى  المنافسة محلیأ و اقلیمًیا من خالل

مرحلتى اللیسانس والدراسات العلیا تسھم فى الرقى و التنمیة 
 .  المستدامة للمجتمع

  2018/2019لعام الجامعيل  خامسال محضر مجلس الكلیة 
  18/12/2018 الموافق ثالثاءلاالمنعقد یوم 

**********  
حنان خمیس األستاذ الدكتور/  ةبرئاسة السید ظھرًا  ةعشر الثانیةاجتمع مجلس الكلیة في تمام الساعة        
 -عمید الكلیة  بحضور كل من : ى ـــــــــــــــلشافعا

 وكیل الكلیة لشئون التعلیم والطالب     د/ أحمد عبدالعزیز عیسىأ. .1
 قائم بعمل وكیل الكلیة لشئون خدمة المجتمع وتنمیة البیئة     د. وفدى السید أبوالنضر .2
 رئیس مجلس قسم الفلسفة    ل اهللا محمد اسماعیلضأ.د/ ف .3
 والرومانیةوالدراسات الیونانیة  رئیس مجلس قسم اآلثار    أ.د/ عبیر عبدالمحسن قاسم .4
 رئیس مجلس قسم التاریخ    أ.د/ ابراھیم محمد على مرجونة .5
 القائم بعمل رئیس مجلس قسم اللغة العربیة      د. ایمان فؤاد بركات .6
 األستاذ المتفرغ بقسم التاریخ      أ.د/ صالح أحمد ھریدى .7
 بقسم اللغة العربیة  المتفرغ األستاذ    /محمود فراج عبدالحافظأ.د .8
  األستاذ المتفرغ بقسم الفلسفة      ليأ.د/ میالد زكى غا .9

 اآلثاراألستاذ المساعد بقسم       أحمد سعید عثماند.  .10
  للغة االنجلیزیةالمدرس بقسم ا    أسماء عبدالسالم الشیخد.  .11
 المدیر التنفیذي لوحدة ضمان الجودة بالكلیة      تیسیر محمد شادىد.  .12
 مدیر وحدة الخدمات االلكترونیة       د. أحمد عطیة حمیدة .13
 مدیر مكتب أ.د/ عمید الكلیة ادارى       ھانى محمد كتاتسید/ ال .14

  عن الحضور :  واعتذر
 مجلس قسم الجغرافیارئیس     أ.د/ عبدالعظیم أحمد عبدالعظیم -
 االنجلیزیة رئیس مجلس قسم اللغة     یمان حلمى الملیجىأ.د/ ا -
 األستاذ بقسم اللغة االنجلیزیة   میراندا محمد خمیس الزوكة     /أ.د -
 األستاذ بقسم الجغرافیا      یاسر أحمد السید/ أ.د -

  
 

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

 س المجلس  بجمیع السادة رئیوعمید الكلیة حنان خمیس الشافعى  أ.د/  ةالسید تفي بدایة االجتماع رحب
 .  الحاضرین

  للسیدة / نیفین محمد رحومة القائم بعمل أمین الكلیة في وفاة المغفور لھ قدم مجلس الكلیة واجب العزاء
 زوجھا .
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   أ.د/ ابراھیم مرجونة  -ثم قدم مجلس الكلیة الشكر لفریق الجودة و االیزو والفریق الداعم لھ د. تیسیر شادى– 
 أ. محمد عبید . –د. رانیا نظمى 

 أحمد عبدالعزیز عیسى لجھوده المتمیزه داخل الكلیة .قام مجلس الكلیة بتكریم السید األستاذ الدكتور / 
  أحمد صابر المحص لحصولھ على المیدالیة الذھبیة في بطولة تنس الطاولة والمقامة  قام بتكریم السید كما /

 .في بورسیعید والمؤھلھ لمنتخب مصر لدخولھا تصفیات أفریقیا 
 اكمال المصري  والسید/ أحمد صابر المحص لجھدھم كما قام  المجلس بتكریم كل من السید الدكتور/ عصام 

 المتمیز في مؤتمر متحدى االعاقة
 . كما تقدم بالشكر للسیدة الدكتورة/ رشا رجب لجھدھا المتمیز في وحدة القیاس والتقویم 
  ع .المشروعات داخل لجنة القطا عضو بلجنة كما قدم التھنئة للسیدة األستاذ الدكتور/ عبیر قاسم  الختیارھا 
 أسماؤھم  لحصولھم على جائزة التمیز في أعمال و أنشطة الجودة في  سادة اآلتىكما قدم قدم التھنئة لل

 المسابقة التى أعلنھا مركز ضمان الجودة بالجامعة  وھم :
محمد  الدكتورة/ تیسیر   - المصري  كمال الدكتور/ عصام   –مرجونة محمد على ستاذ الدكتور/ ابراھیم اال
  ا. أحمد على .  –أ. كمال فرج  - أ. أحمد سعید   –أ. زینب حمیدة  -ادى  ــــــــــــــــــــــــــــــــش

 یة الجودة و المعاییر والدكتور / أیمن سالم لجھودھم في عمللشكر أیضا للدكتور/ محمد السمنى كما تقدم با
  الخاصة بھم.

   ھدھا المتمیز  في عملیة الجودة .لج كما قدم الشكر للسیدة األستاذ الدكتور/نعمات السید  
 المتمیزة في حسن  الجھودھم   و السید / كیرلس سامى وتقدم بالشكر أیضًا لكل من السید/ حسن أنور عبدالاله

  سیر العملیة التعلیمیة .
 
  
  
 

 في موضوعات المجلس على النحو التالي : اسیادتھ تثم شرع 
 

  -: التصدیق و أوال : موضوعات اإلحاطة
  
 عات التى ًطرحت في مجلس الجامعة، الموضو .1

  قامت الجامعة بعمل مسابقات على النحو التالى :
 أفضل وحدة ضمان الجودة بالجامعة . -
 بالجامعة ITأفضل وحدة   -
 أفضل وحدة طوارئ بالجامعة -
 أفضل وحدة قیاس وتقویم بالجامعة . -

  دكتور/ مبروك عطیة .كما تقدمت كلیة اآلداب  بالشكر  لمجلس الجامعة الستضافة األستاذ ال
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 . التصدیق على محضر مجلس الكلیة السابق .2
  القرار :  تم التصدیق -

  
  ثانیا:   موضوعات وحدة ضمان الجودة :

  
 التصدیق على الجلسة السابقة . .1

  القرار : تم التصدیق .
  اآلتى : بشأن عرض انجازات الشھر الماضى بواسطة المدیر التنفیذى للجودة د. تیسیر شادى وھى على النحو .2

 ( مواصفات األسئلة اإللكترونیة طبقا لمعاییر الجودة واإلعتماد د. أحمد سالم ) ورشة عمل بعنوان 
 ( إستیفاء معاییر الجودة معیار الدراسات العلیا  د/ عصام المصرى ) ورشة عمل بعنوان 
 (تطبیق الدعم الطالبى اإللكترونى  د/ تیسیر شادى) ورشة عمل بعنوان 
 لألقسام اإلداریة أ/ محمد عبید)  9001/2015وان (تطبیق المواصفة الدولیة ایزو ورشة عمل بعن 
  لألقسام العلمیة أ/ محمد عبید)  9001/2015ورشة عمل بعنوان (تطبیق المواصفة الدولیة ایزو 
  ورشة عمل بعنوان (إعداد اإلجراءات الخاصة باألقسام اإلداریة وفقا لمتطلبات المواصفة

 أ/ محمد عبید)  9001/2015زو ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــة ایـــــــــــــــــــــــــــــــــالدولی
  أ/ محمد عبید) 9001/2015ورشة عمل بعنوان (إعداد مراجع داخلى للمواصفة الدولیة  األیزو 
 مواصفة الدولیة   ورشة عمل بعنوان (تطبیق اإلجراءات فى األقسام العلمیة واإلداریة وفقا لمتطلبات ال

 أ/ محمد عبید) 9001/2015زو ــــــــــــــــــــــــــــــــاألی
القرار: أحیط المجلس علما وتم تقدیم الشكر للمدیر التنفیذى للجودة د/ تیسیر شادى ومجلس اإلدارة لما بذلوه من 

  جھد واضح خالل الفترة السابقة.
 - القرار  : 

  أحیط مجلس الكلیة علمًا .
  
  ن مكاتبات األقسام والردود.بشأ .3

القرار: أحیط المجلس علمًا ویتقدم المجلس بالشكر الى قسم التاریخ بشأن إقامة مھرجان لإلبداع واإلبتكار بالقسم 
  وتعاونھ المثمر مع الجودة وإنجاز جمیع متطلبات الجودة .

دیسمبر  وحسن تعاونھ المستمر مع  ویتقدم المجلس بالشكر إلى قسم الجغرافیا بشأن إستكمال تقریر الجودة لشھر
  الجودة .

 - القرار  :  
  أحیط مجلس الكلیة علمًا .

  
 .9001/2015بشأن الوقوف على مدى اإلنجاز فى مشروع األیزو .4
  القرار: أحیط المجلس علما ویتقدم المجلس بالشكر الى الدكتورة / تیسیر شادى المدیر التنفیذى لوحدة ضمان

قد تم اإلنتھاء من حوالى  وتمھیدا لزیارة اإلعتماد   ،دورھا المتمیز ھى وفریق العمل الجودة لدعمھا المستمر و
 10/12/2018وجارى إستكمال تلك المتطلبات وتم تحدید یوم اإلثنین  001/2015% من متطلبات األیزو 80

 موعدًا لزیارة المراجعة تمھیدًا للحصول على اإلعتماد.
 - القرار  : 
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  مًا .أحیط مجلس الكلیة عل
  
  بخصوص جوائز الجامعة فى الجودة وتقدیم التھنئة للفائزین. .5

  القرار:أحیط المجلس علما وقدم المجلس التھنئة للفائزین وھم على النحو التالى : 
  من أعضاء ھیئة التدریس :

 المدیر التنفیذى لوحدة ضمان الجودة  د. تیسیر محمد محمد شادى                  - 1
 رئیس قسم التاریخ وأستاذ التاریخ والحضارة االسالمیة              على مرجونة      أ.د. إبراھیم محمد  - 2
 أستاذ مساعد بقسم الفلسفة   عصام كمال المصرى                             - 3

  ومن الھیئة المعاونة :
  أ/ زینب حمیده عبد العزیز                          مدرس مساعد بقسم الفلسفة  .1
  معید بقسم الجغرافیا   سعید بقسم الجغرافیا                  أ/ أحمد  .2
  ومن اإلداریین : 
 ادارى بوحدة ضمان الجودة ومدرس مادة بقسم الفلسفة         أ/ كمال فرج صالح                    - 1
  أ/ أحمد على سعد إسماعیل                       ادارى بوحدة ضمان الجودة  - 2

 - القرار  : 
  جلس الكلیة علمًا .أحیط م

  
  

  بشأن اإلعالن من قبل مركز ضمان الجودة عن إختیار أفضل وحدة ضمان جودة بالجامعة وآلیات اإلستعداد . .6
القرار: أحیط المجلس علما والوحدة على أھبة اإلستعداد لذلك وتم تشكیل فریق لإلستعداد إلستیفاء جمیع متطلبات   

  على النحو التالى :مركز ضمان الجودة بالجامعة والفریق 
 الدكتورة / تیسیر محمد شادى    المدیر التنفیذى لوحدة ضمان الجودة  -
 عضوا       الدكتورة/ شیرویت مصطفى فضل                -
 عضوا    الدكتور/ ایمن محمد سالم                             -
 عضوا     الدكتورة/ إیمان عبد السمیع محمد                 -
 عضوا         اذة / نشوى على سالم                        األست    -
 عضوا     األستاذة / لبنى فوزي دسوقي                      -
 عضوا   األستاذ/ محمد عاطف سلیم                        -
 عضوا     األستاذة/ خلود حمدى سلیمان الشریف            -
 إدارى           األستاذ/ كمال فرج صالح                    -
 إدارى     األستاذ/ أحمد على سعد إسماعیل                  -
 الھیئة المعاونة بالكلیة -
 أسرة أصدقاء الجودة -

 - القرار  : 
  أحیط مجلس الكلیة علمًا .

  
  بشأن تقریر اإلنجازات الربع سنویة للوحدة والمرفوع إلى مركز ضمان الجودة.   .7
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جاء منھ  علما والمجلس یتقدم بالشكر الى الدكتورة/ تیسیر شادى على القرار:أحیط المجلس ووافق على ما 
  الجھد المبذول من سیادتھا فى أعمال الجودة واإلنجازات خالل الفترة المنصرفھ.

 - القرار  : 
  أحیط مجلس الكلیة علمًا .

  
  
  بشأن اإلستعداد لإلمتحانات التحریریة . .8

وراق والنماذج المطلوبة لسیر العملیة اإلمتحانیة على النحو األكمل القرار: أحیط المجلس علما وتم تقدم كافة األ
إلى معالى وكیل الكلیة لشئون التعلیم والطالب وعلى الجمیع اإللتزام باألوراق والنماذج المعتمدة من قبل 

  الجودة وإدارة الكلیة  .
 - القرار  : 

  أحیط مجلس الكلیة علمًا .
  
  لنموذج التوصیفات الجامعیة . بشأن مقترح د/ ایمان عبد السمیع .9

القرار: أحیط المجلس علما وتم تقدیم الشكر الى الدكتورة ایمان عبد السمیع على أن یتم البدء بھذا النموذج فى     
الفصل الدراسى القادم مع مراجعة توصیفات الھیئة القومیة لضمان الجودة واإلعتماد والنماذج المعتمدة 

  محلیا ودولیًا
 - القرار  : 

  أحیط مجلس الكلیة علمًا .
  

 بشأن إستیفاء معاییر الجودة .  .10
القرار: أحیط المجلس علما وتم تقدیم الشكر الى رؤساء المعاییر ونخص بالشكر الدكتور/ محمد السمنى رئیس 
معیار القیادة والحوكمة  والدكتور / أیمن سالم رئیس معیار البحث العلمى واألنشطة التعلیمیة على 

فى إستیفاء   المعاییر الخاصة بھم .وقد قدما جھودًا غیر عادیة خالل الفترة  امبذول من سیادتھمالجھد ال
 اإنجاز العمل على أكمل وجھ .والمجلس یھیب بباقى الرؤساء أن یحذوا حذوھم االماضیة محاولة منھم

  حتى نصل إلى اإلعتماد بمشیئة اهللا.
 - القرار  : 

  أحیط مجلس الكلیة علمًا .
  

  : ITات تكنولوجیا المعلوموحدة  ًا:   موضوعات ثالث
  

 على النحو التالى :  2018 /12/12یوم  المنعقد محضر اجتماع وحدة تكنولوجیا المعلومات 
أفاد الدكتور/ أحمدعطیة  المدیر التنفیذى   2018/2019بخصوص االستعداد المتحانات الفصل الدراسى األول  .1

الدراسى األول فیما یخص تكنولوجیا المعلومات من تجھیز الكنتروالت  أن الوحدة تستعد المتحانات الفصل
اآللیة ، ثم طباعة شیتات الرصد واالعالنات الخاصة باالمتحانات من جداول و أماكن لجان وغیرھا على موقع 

 الكلیة .
 - القرار  : 

  . أحیط مجلس الكلیة علمًا
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بأنھ تم   MIS اآللى  أفاد  أ. حسن عبدالاله مسئول  بشأن االنتھاء من عمل أرقام الجلوس على نظام الرصد .2
االنتھاء من عمل أرقام الجلوس على نظام الرصد اآللى و قد شارف قسم شؤون الطالب بالكلیة على  االنتھاء 

 من مراجعتھا .
 - القرار  : 

  . أحیط مجلس الكلیة علمًا
  

ة بأنھ تم ترشیح أ. ھانى أبوالنجاة مسئول المكتبة بشأن تطویر العمل الرقمى بالكلیة . أفاد الدكتور/ أحمد عطی .3
الرقمیة وأ. كیرلس  سامى  مسئول البوابة االلكترونیة لحضور دورة عن بنك المعرفة و التى أقامتھا الجامعة 

وقد حضرا  الدورة و طالبھما الدكتور / أحمد عطیة  بنشر ما تدربا علیھ  2018سبتمبر  5،  4بمقرھا یومى  
  منھ في الكلیة لتحقیق االستفادة المرجوه من بنك المعرفة و تطبیقاتھ .وما أفادا 

 - القرار  : 
  . أحیط مجلس الكلیة علمًا

  
 .بشأن العمل بالموقع الرسمى بالكلیة .4
قد تم افاد األستاذ / كیرلس سامى بأنھ یتم العمل بموقع الكلیة بصورة جیدة خاصة فیما یتعلق بأخبار الكلیة ، و  -

تعلیمات بخصوص تعامل الو أیضًا  11/12/2018المتحانات الدراسیة للفصل الدراسى األول  یوم نشر جداول ا
  الطالب مع ورقة االجابة لالمتحان االلكترونى و سیتم نشر أرقام الجلوس و أماكن اللجان وغیرھا .

ونین  ما یزید عن انعقاد مجلس الكلیة سجل الموقع الرسمي للكلیة حتى  - ة و  ملی ف  تسعین و أربعمائ ارة ،   أل زی
ن        د ع ا یزی ة م ع الكلی راءات لموق ون  كما بلغ عدد الق ة  ملی ف وثالثمائ ى      أل ورة عل وعات المنش راءة  للموض ق

 .الموقع
 - القرار  : 

  . أحیط مجلس الكلیة علمًا
  

ب التأكید على رؤساء األقسام والكنتروالت  بعدم تصویر أى أوراق الكترونیة اال من خالل الدكتورة/ رشا رج .5
 مدیر وحدة القیاس والتقویم.

 - القرار  : 
  . أحیط مجلس الكلیة علمًا

  

  ًا:   موضوعات شئون ھیئة التدریس :رابع
  
كتاب السید األستاذ / مدیر عام شئون العاملین بالجامعة بشأن موافاة ادارة الجامعة بصیغة االعالن الخاص  .1

. ومرفق صیغة  2017/2018حتى  2013/2014عیدین طبقًا للخطة الخمسیة لتعیین الم 2018بالمعیدین خریجى 
 االعالن .

 - القرار  : 
  وافق مجلس الكلیة.
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بشأن موافقة مجلس قسم االجتماع على تنفیذ حكم المحكمة  3/12/2018كتاب مجلس قسم االجتماع بجلستھ في  .2

 .2013دة بالقسم دفعة معی ق. س لصالح السیدة/ أیة على على بھیدى بقبول أوراق ترشیحھا 48لسنة  1931رقم 
 - القرار  : 

  .وتعدیالتھ 72لسنة  49 وفقًا للوائح والقوانین وقانون تنظیم الجامعات رقم على قبول األوراق . وافق مجلس الكلیة.
  
على االعالن  2/12/2018كتاب السیدة أ.د/ ایمان الملیجى رئیس مجلس قسم اللغة االنجلیزیة بموافقة المجلس في  .3

 س لغة ألمانیة بالقسم على أن یكون من  خریج قسم اللغة االلمانیة باحدى الجامعات المصریةعن وظیفة مدر
وذلك نظرًا لخروج األستاذة / فھمیة .تقدیر تراكمى جید// على األقل ب ویفضل أن یكون خریجى كلیات اآللسن 

 . المبكر الشافعى  مدرس لغة أول بدرجة كبیر بالقسم الى المعاش
 - القرار  : 

  . وافق مجلس الكلیة
  
اطة  أستاذ اآلثار االسالمیة المساعد بقسم اآلثار بالطلب المقدم من السید األستاذ الدكتور / عبده ابراھیم محمد ا .4

االسالمیة كلیة اآلثار جامعة جنوب الوادى والذى یطلب فیھ الموافقة على نقلھ من قسم اآلثار االسالمیة بكلیة اآلثار 
الى مثل وظیفتھ في قسم اآلثار بكلیة اآلداب جامعة دمنھور  حیث سبق وان انتدبتھ الكلیة جامعة جنوب الوادى 

 لتدریس على مدار أربع سنوات  مع موافقة أھل التخصص على ھذا الطلب .
 - القرار  : 

  ة من جامعة جنوب الوادى .مالیدرجتھ الوافق مجلس الكلیة على النقل ب
  
 یئة التدریس  بقسم اآلثار بالكلیة بشأن اصدار قرار بتشكیل مجلس قسم اآلثار .السادة أعضاء ھالطلب المقدم من  .5

 - القرار  : 
  وافق مجلس الكلیة على تكلیف السید الدكتور/ أحمد سعید عثمان  األستاذ المساعد بالقسم بتسییر أعمال القسم .

  
 

عامًا للتعلیم وموافاة  2019بشأن اعتبار عام   كتاب السید أ.د/ خالد عبدالغفار وزیر التعلیم العالى و البحث العلمى .6
لوضعھا  على أجندة  2019سیادتھ عما اذا كان لدى الجامعة فعالیات أو أحداث علمیة كبرى یتم تنظیمھا خالل عام 

 وزارة التعلیم العالى .
 - القرار  : 

  أحیط مجلس الجامعة علمًا ووافق على على الموضوعات اآلتیة :
 مشروع االیزو -
 انىمر الكلیةالدولى الثمؤت -
من السیدة  2019مشروع لقسم اآلثار والدراسات الیونانیة والرومانیة والمزمع تقدمھ للمجلس لشھر ینایر  -

 األستاذ الدكتور/ عبیر قاسم .
  
  

  :   موضوعات شئون الطالب : ًاخامس
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  رؤیة الكلیة :
تتطلع الكلیة إلى أن تكون مؤسسة تعلیمیة وبحثیة معتمدة تحتل 

مستوى  بأساتذتھا وخریجیھا إلى وتصل مكانة مرموقة بین نظائرھا
برامج دراسیة متمیزة فى  المنافسة محلیأ و اقلیمًیا من خالل

مرحلتى اللیسانس والدراسات العلیا تسھم فى الرقى و التنمیة 
 .  المستدامة للمجتمع

  
 .التصدیق على الجلسة السابقة: وقد تم التصدیق علیھا 

 وحدة القیاس والتقویم: -MIS –الجودة  ثانیًا: موضوعات وحدات:
  المدیر التنفیذي للوحدة باآلتي: -فیما یتعلق بوحدة الجودة: أفادت السیدة الدكتورة/ تیسیر شادي .1

 قامت الوحدة بتوزیع جمیع األوراق الخاصة بالعملیة االمتحانیة، استعداًدا لالمتحانات التحریریة. .1.1
ي    تم التنویھ على حصول السادة اآلتي أسم .1.2 ابقة الت ي المس اؤھم على جائزة التمیز في أعمال وأنشطة الجودة ف

  أعلنھا مركز ضمان الجودة بالجامعة على النحو اآلتي:
 أوًال: فئة أعضاء ھیئة التدریس:

 رئیس قسم التاریخ –السید األستاذ الدكتور/ إبراھیم مرجونة  -
  فلسفةاألستاذ المساعد بقسم ال  -السید الدكتور/ عصام المصري -
  المدرس بقسم التاریخ –السیدة الدكتورة/ تیسیر شادي  -

  ثانًیا: فئة الھیئة المعاونة:
  المدرس المساعد بقسم الفلسفة –األستاذة/ زینب حمیدة  -
  المدرس المساعد بقسم الجغرافیا –األستاذ/ أحمد سعید  -

  ثالًثا: فئة اإلداریین:
  لسفة وإداري بوحدة ضمان الجودة.مدرس مادة بقسم الف –األستاذ/ كمال فرج  -

  إداري بوحدة ضمان الجودة. -األستاذ/ أحمد علي
  بإذن اهللا. 10/12/2018االستعداد لزیارة االعتماد لألیزو والتي تم تحدیدھا في  .1.3

  المدیر التنفیذي للوحدة باآلتي: –: أفاد السید الدكتور/ أحمد عطیة MIS. فیما یتعلق بوحدة 2
 مل أرقام الجلوس لجمیع األقسام العلمیة بالكلیة.. تم االنتھاء من ع 2.1
  تمھیًدا لرصد النتائج اآللیة. MISیتم حالًیا إعداد الكنتروالت على نظام  .2.2
تاذ      .2.3 لیمھا للسید األس یتم تس تم وصول عدد من الكارنیھات الذكیة من مركز تكنولوجیا المعلومات بالجامعة، وس

 شؤون التعلیم والطالب.وكیل الكلیة ل –الدكتور/ أحمد عبد العزیز 
  القرار: ُأحیطت اللجنة علًما.   

 - القرار  : 
  أحیط مجلس الكلیة علمًا.

  
  المدیر التنفیذي للوحدة بما یلي: –فیما یتعلق بوحدة القیاس والتقویم: أفادت السیدة الدكتورة/ رشا رجب   .3

األول تم تعمیم المعاییر الخاصة بالوحدة  . بخصوص أعمال الكنترول واستعداد الوحدة الختبارات الفصل الدراسي3.1
  على األقسام العلمیة وترجو الوحدة التزام األعضاء بتلك المعاییر 

. سیتم طباعة أوراق اإلجابة والغالف بمقر الكلیة وتسلیم رؤساء الكنتروالت األعداد حسب كل مادة لھذا تھیب 3.2
عند احتیاجھم ألوراق علیھم التوجھ لمقر الوحدة الستالم الوحدة برؤساء الكنتروالت بعدم تصویر أوراق إجابة و

  األوراق .
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، و تلبیة احتیاجات المجتمع   لعلوم و المعارف و الخبراتو طالبھا ، و استخدام وسائل تعلیمیة حدیثة ،و متابعة الخریجین، و إتاحة الفرصة لھا لمتابعة الجدید من ا
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  رؤیة الكلیة :
تتطلع الكلیة إلى أن تكون مؤسسة تعلیمیة وبحثیة معتمدة تحتل 

مستوى  بأساتذتھا وخریجیھا إلى وتصل مكانة مرموقة بین نظائرھا
برامج دراسیة متمیزة فى  المنافسة محلیأ و اقلیمًیا من خالل

مرحلتى اللیسانس والدراسات العلیا تسھم فى الرقى و التنمیة 
 .  المستدامة للمجتمع

 القرار: ُأحیطت اللجنة علًما، 
 - القرار  : 

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

ات الیونانیة والرومانیة، اللغات فیما یتعلق بتقاریر الدعم الُطالبي: وصلت تقاریر أقسام: الجغرافیا، اآلثار والدراس .4
  الشرقیة، التاریخ، الفلسفة، اللغة اإلنجلیزیة.

 القرار: ُأحیطت اللجنة علًما، وتھیب اللجنة بباقي األقسام العلمیة إرسال تقاریرھا.
 - القرار  : 

  أحیط مجلس الكلیة علمًا.
  

ام:      .5 اریر أقس لت تق دریس: وص ة الت اء ھیئ ادة أعض ة للس اریر المتابع ة   تق ات الیونانی ار والدراس ا ، اآلث الجغرافی
  والرومانیة، اللغةالعربیة، التاریخ، الفلسفة، اللغات الشرقیة، اللغة اإلنجلیزیة.

 القرار: ُأحیطت اللجنة علًما، وتھیب اللجنة بباقي األقسام العلمیة إرسال تقاریرھا.
 - القرار  : 

  أحیط مجلس الكلیة علمًا.
  

  علقة باالمتحانات التحریریة:رابًعا: الموضوعات المُت
روالت               .6 ل بكنت دبین للعم ى اآلن: المنت ا حت ل منھ م یص ة فل ام العلمی روالت الخاصة باألقس وع: تشكیل الكنت الموض

  :اللغة العربیة، واالجتماع، واللغات الشرقیة.
 بذلك. رؤساء األقسام القرار: أحیطت اللجنة علًما، وجاري استكمال المنتدبین حسب إفادة 

 - لقرار  : ا
  أحیط مجلس الكلیة علمًا.

  
  :2018/2019الموضوع: جدول أیام طباعة االمتحانات للفصل الدراسي األول للعام الجامعي  .7

 القرار: تم تحدید أیام الطباعة على النحو اآلتي:
 القسم التاریخ

 اآلثار  الفلسفة  االجتماع  11/12/2018الثالثاء 
اآلثار الیونانیة  التاریخ  نجلیزیةاللغة اإل 12/12/2018األربعاء 

 والرومانیة 
 اللغات الشرقیة السیاسة  الجغرافیا  13/12/2018الخمیس 

 اآلثار  اللغات الشرقیة  اللغة العربیة  15/12/2018السبت 
اآلثار الیونانیة  الفلسفة  اللغة العربیة  16/12/2018األحد 
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  رؤیة الكلیة :
تتطلع الكلیة إلى أن تكون مؤسسة تعلیمیة وبحثیة معتمدة تحتل 

مستوى  بأساتذتھا وخریجیھا إلى وتصل مكانة مرموقة بین نظائرھا
برامج دراسیة متمیزة فى  المنافسة محلیأ و اقلیمًیا من خالل

مرحلتى اللیسانس والدراسات العلیا تسھم فى الرقى و التنمیة 
 .  المستدامة للمجتمع

 القسم التاریخ
 والرومانیة 

 االجتماع التاریخ  نجلیزیة اللغة اإل 17/12/2018االثنین 
 السیاسة الجغرافیا  18/12/2018الثالثاء 

 - القرار  : 
  أحیط مجلس الكلیة علمًا.

اء    .8 ومي األربع الموضوع: تحدید امتحان ُمقرر " اللغة العربیة " لطالب الفرقتین األولى والثانیة باألقسام العلمیة ی
ة،        20/12/2019لطالب الفرقة الثانیة،  والخمیس  19/12/2019 ة العربی دا قسمي اللغ ى، ع ة األول لطالب الفرق

  واآلثار الیونانیة والرومانیة.
 القرار: وافقت اللجنة.

 - القرار  : 
  وافق مجلس الكلیة.

  
  خامًسا: التعلیم المفتوح:

ق    .9 ین المواف وم االثن دة ی تھ الُمنعق ا بجلس م الجغرافی س قس اب مجل وع: كت أن  3/12/2018الموض بش
ـ ــــتشكی امعي          ـــــــــــــــــــ ام الج ي األول للع ل الدراس وح للفص یم مفت ة تعل ة الرابع رول الفرق ، 2018/2019ل كنت

  المدرس بالقسم، رئیًسا لكنترول التعلیم المفتوح. –والقسم رشح السیدة الدكتورة/ إیمان عبد الال 
 القرار: ُأحیطت اللجنة علًما ووافقت.

 - القرار  : 
  .ووافق  ة علمًاأحیط مجلس الكلی

  
بشأن تشكیل لجان وضع  3/12/2018الموضوع: كتاب مجلس قسم الجغرافیا بجلستھ الُمنعقدة یوم االثنین الموافق  .10

  .2018/2019وتصحیح أسئلة االمتحانات للتعلیم المفتوح بالفرقة الرابعة للفصل الدراسي األول للعام الجامعي 
 القرار: ُأحیطت اللجنة علًما.

 -  القرار  :
  أحیط مجلس الكلیة علمًا.

 
ي    .11 دة ف تھ الُمنعق اریخ بجلس م الت س قس اب مجل وع: كت ا   3/12/2018الموض ي رئیًس ارم القاض ار د/ ك أن اختی بش

  لكنترول التعلیم المفتوح.
 القرار: ُأحیطت اللجنة علًما ووافقت.

 - القرار  : 
  أحیط مجلس الكلیة علمًا ووافق .

  



    

                                                                                                                                               
        Damanhur university                                    جامعة دمنھور                                                                                     
          Faculty of Artكلیة اآلداب                                                                                                                                

                                                         
  

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

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

رات العلمیة و البحثیة ألساتذتھا ودة التعلیمیة و البحثیة ، و مواكبة التطورات العلمیة و الفكریة و التكنولوجیة ، و ذلك بالتطویر المستمر للبرامج التعلیمیة و القدالج
، و تلبیة احتیاجات المجتمع   لعلوم و المعارف و الخبراتو طالبھا ، و استخدام وسائل تعلیمیة حدیثة ،و متابعة الخریجین، و إتاحة الفرصة لھا لمتابعة الجدید من ا

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

================================================  ==========================  
      0453367942ت + فاكس     -0453367941ت:           ~ 11 ~                          البحیرة  –دمنھور  –األبعادیة –مجمع الكلیات                    

Smartgate@damanhour.edu.egmail:-E                                  Damanhour.edu.egwww.website: 
                                                

 

  رؤیة الكلیة :
تتطلع الكلیة إلى أن تكون مؤسسة تعلیمیة وبحثیة معتمدة تحتل 

مستوى  بأساتذتھا وخریجیھا إلى وتصل مكانة مرموقة بین نظائرھا
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مرحلتى اللیسانس والدراسات العلیا تسھم فى الرقى و التنمیة 
 .  المستدامة للمجتمع

المدرس بقسم االجتماع، لیكون رئیًسا لكنترول التعلیم المفتوح  –/ أشرف البھي  الموضوع: ترشیح السید الدكتور .12
  للفرقة الرابعة بقسم االجتماع.

 القرار: ُأحیطت اللجنة علًما ووافقت.
 - القرار  : 

  .ووافق  أحیط مجلس الكلیة علمًا
  

  سادًسا:  خطابات واردة من األقسام العلمیة:
اریخ  الموضوع: كتاب مجلس قسم التاری .13 ار       3/12/2018خ بجلستھ الُمنعقدة بت داع واالبتك ق اإلب ر منس أن تقری بش

  بشأن إقامة مھرجان لإلبداع واالبتكار بالقسم.
 القرار: أحیطت اللجنة علًما.

 - القرار  : 
  أحیط مجلس الكلیة علمًا.

  
  سابًعا: ما ُیستجد من أعمال:

 .13/12/2018انتھاء الدراسة واألنشطة یوم الخمیس الموافق  .14
 - القرار  : 

  أحیط مجلس الكلیة علمًا.
  

 الموضوع:  بشأن محو األمیة  شرط التخرج. .15
 - القرار  : 

) طالب 2وافق مجلس الكلیة على أن یكون قسم اللغة العربیة ھو القسم الوحید المؤھل لمحو األمیة على أن یكون لعدد (
ع    فقط وقد كلف المجلس الدكتور/ وفدى أبوالنضر  وكیل الكلیة ول م لشئون خدمة المجتمع وتنمیة البیئة لعمل بروتوك

  العامة لمحو األمیة و تعلیم الكبار بالتعاون معھم مع اعفاء الطالب ذوى االحتیاجات الخاصة .الھیئة 
  
  

 اعذار طالب الكلیة على النحو التالى : .16
سبب  الفرقة / القسم اسم الطالب /الطالبة م

 العذر
 القرار الفترة 

االجتماع الرابعة قسم   ىل سعد الجویلمنى عاد  .1
 من الخارجانتساب موجھ 

عذر 
 اجتماعى

  العام الجامعى 
2017/2018 

وافق مجلس 
 الكلیة.

شعبة  الرابعة قسم الفلسفة امل شعبان رمضان محمد  .2
 سیاسة  انتظام

عذر 
 اجتماعى

العام الجامعى 
2017/2018 

وافق مجلس 
 الكلیة.
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برامج دراسیة متمیزة فى  المنافسة محلیأ و اقلیمًیا من خالل

مرحلتى اللیسانس والدراسات العلیا تسھم فى الرقى و التنمیة 
 .  المستدامة للمجتمع

ة  قسم الفلسفة الرابع  مینا نسیم نصر یوسف  .3
  انتظام من لخارج

شطب قید 
الطالب 
لعدم 
تحدید 

موقف من 
  التجنید

العام الجامعى 
2015/2016   

وافق مجلس 
الكلیة على 
اعادة قید 

الطالب 
لتحدید موقفھ 

 من التجنید

الرابعة قسم اآلثار   مریم اسماعیل مبروك حمیدة  .4
والدراسات الیونانیة 

  والرومانیة

عذر 
  اجتماعى

  

وافق مجلس   2017/2018
  الكلیة 

  
  
  

  :الدراسات العلیا:   موضوعات سادسًا
  

  أوال : موضوعات قسم اللغة العربیة :
على الخطة المقدمة من الطالب  2018/  12/  3موافقة مجلس قسم اللغة العربیة  بجلستھ المنعقدة فى األثنین  - 1

ان : " آیات الغزوات فى القرآن الكریم " / أحمد یوسف أحمد زاید  المقدم لدرجة الماجستیر فى موضوع بعنو
 "دراسة أسلوبیة " بإشراف :

 أ.د/ محمد محمد الشنوانى             أستاذ ورئیس قسم التفسیر وعلوم القرآن جامعة األزھر -
 جامعة دمنھور –أ.م.د/ محمد محمود أبوعلى      أستاذ النقد والبالغة المساعد بكلیة اآلداب  -

جنة موضوع اإلشراف من الخارج فى ظل وجود مشرفین من ذات التخصص داخل القسم بالكلیة القرار : ناقشت الل
 11/  14،وبعد المناقشة أرتات اللجنة إعادة الموضوع لمجلس القسم فى ضوء قرار مجلس الكلیة السابق بجلستھ فى 

 /2018 .  
 - القرار  : 

  . 14/11/2018لس الكلیة السابق بجلستھ فيجیرد للقسم  في ضوء قرار م
  

الموضوع : الطلب المقدم من دكتور/ فوزى سعد عیسى باالعتذار عن عدم االستمرار فى اإلشراف على طالبة  - 2
الماجستیر / مى صبرى عبد الرازق العطار فى موضوع : " صورة الوطن فى شعر محمود درویش " وذلك 

 لظروف صحیة .
  وافقت اللجنة القرار :



    

                                                                                                                                               
        Damanhur university                                    جامعة دمنھور                                                                                     
          Faculty of Artكلیة اآلداب                                                                                                                                

                                                         
  

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

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

رات العلمیة و البحثیة ألساتذتھا ودة التعلیمیة و البحثیة ، و مواكبة التطورات العلمیة و الفكریة و التكنولوجیة ، و ذلك بالتطویر المستمر للبرامج التعلیمیة و القدالج
، و تلبیة احتیاجات المجتمع   لعلوم و المعارف و الخبراتو طالبھا ، و استخدام وسائل تعلیمیة حدیثة ،و متابعة الخریجین، و إتاحة الفرصة لھا لمتابعة الجدید من ا

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

================================================  ==========================  
      0453367942ت + فاكس     -0453367941ت:           ~ 13 ~                          البحیرة  –دمنھور  –األبعادیة –مجمع الكلیات                    

Smartgate@damanhour.edu.egmail:-E                                  Damanhour.edu.egwww.website: 
                                                

 

  رؤیة الكلیة :
تتطلع الكلیة إلى أن تكون مؤسسة تعلیمیة وبحثیة معتمدة تحتل 

مستوى  بأساتذتھا وخریجیھا إلى وتصل مكانة مرموقة بین نظائرھا
برامج دراسیة متمیزة فى  المنافسة محلیأ و اقلیمًیا من خالل

مرحلتى اللیسانس والدراسات العلیا تسھم فى الرقى و التنمیة 
 .  المستدامة للمجتمع

 - القرار  : 
  یة .وافق مجلس الكل

  
  ثانیا : موضوعات قسم اللغة االنجلیزیة

على إعتماد جدول امتحانات  2018/  12/ 2الموضوع : موافقة مجلس قسم اللغة االنجلیزیة بجلستھ المنعقدة فى .1
 . 2019/  2018جستیر ساعات معتمدة ما

  أحیطت اللجنة علماً القرار : 
 - القرار  : 

  أحیط مجلس الكلیة علمًا.
  

  :ات قسم الجغرافیةثالثا : موضوع
ى تسجیل خطة الطالبة / عل 2018/ 12/  3الموضوع : موافقة مجلس قسم الجغرافیا بجلستھ المنعقدة فى  .1

النبى عبد العزیز جویده عرقوب ( المعیدة بالقسم ) للماجستیر بعنوان : " حركة السیاحة الداخلیة جیالن عبد
 دراسة فى  جغرافیة السیاحة. بإشراف : - ادى والعشرین "إلى مدینة الغردقة فى العقد الثانى من القرن الح

 األستاذ بالقسم   أ.د/ محمد عبد القادر عبد الحمید  
 األستاذ بالقسم  أ.د/ عبد العظیم أحمد عبد العظیم   

 األستاذ المساعد بالقسم    د/ مرفت عبد اللطیف غالب   
  .وافقت اللجنة القرار :

 - القرار  : 
  وافق مجلس الكلیة .

  
على عقد االمتحان التأھیلى  2018/ 12/ 3الموضوع : موافقة مجلس قسم الجغرافیا بجلستھ المنعقدة فى  .2

 2018لمستوى الدكتواره فصل الخریف 
  أوال : لجنة الممتحنین للشعبة الطبیعیة :

،واألستاذ الدكتور / الطالب : أحمد فرحات السید وتتكون اللجنة من : أ.د/ ماجد محمد شعلة ، أ.د/ یاسر أحمد السید 
  محمد مجدى تراب .

  ثانیا : لجنة الممتحنین للشعبة البشریة :
الطالب / عبد المولى شعبان عبد المولى ،والطالب / حسام الدین حمدى مازن وتتكون اللجنة من األستاذ الدكتور / 

  عزت شلبى .محمد عبد القادر عبد الحمید ،و أ.د/ عبد العظیم أحمد عبد العظیم ،و أ.د/ عالء 
  وافقت اللجنة القرار :

 - القرار  : 
  وافق مجلس الكلیة .
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على تشكیل لجان وضع األسئلة  2018/ 12/  3الموضوع : موافقة مجلس قسم الجغرافیا بجلستھ المنعقدة فى  .3
 . 2018وتصحیحھا للدراسات العلیا فصل الخریف 

  أحیطت اللجنة علماَ القرار :
 - القرار  : 

  لیة .وافق مجلس الك
  

  :رابعا:موضوعات قسم االجتماع
على التشكیل المقترح لإلختبار  2018/ 12/ 3الموضوع : موافقة مجلس قسم اإلجتماع بجلستھ المنعقدة فى  .1

قسم  –التأھیلى (دكتواره ) للطالبة / شیماء محمد تیمور الولیلى ، المسجلة لنیل درجة الدكتواره فى اآلداب 
 بعاد السوسیولوجیة لظاھرة اإلرھاب وتبعاتھا األمنیة "االجتماع فى موضوع : " األ

  والتشكیل المقترح على النحو التالى :
 عمید المعھد العالى للخدمة االجتماعیة     أ.د/ عماد حمدى                   -
 أستاذ علم االجتماع المساعد بالقسم ذاتھ       د/ محمود عبد الحمید حمدى      -
 أستاذ علم االجتماع المساعد بالقسم ذاتھ             د/ مجدى أحمد بیومى     -
  وافقت اللجنة القرار :

 - القرار  : 
  وافق مجلس الكلیة .

 
على إعادة تشكیل لجنة المناقشة  2018/ 12/ 3الموضوع : موافقة مجلس قسم اإلجتماع بجلستھ المنعقدة فى  .2

الشھاوى المسجلة لنیل درجة الماجستیر بنظام والحكم على الرسالة المقدمة من الطالبة / دینا سامى مصطفى 
الساعات المعتمدة فى موضوع : " جرائم التشھیر واإلبتزاز اإللكترونى وانعكاسھا على األمن االجتماعى 

 ""دراسة تحلیلیة لجرائم اإلنترنت "
 وتتكون اللجنة من :

رئیسًا            االسكندریةأستاذ علم االجتماع جامعة   األستاذ الدكتورة / سامیة محمد جابر      -
 ومناقشًا    

 مشرفًا   جامعة دمنھور    –أستاذ علم االجتماع المساعد     الدكتور/ ناجى بدر إبراھیم      -
 مناقشًا             أستاذ علم االجتماع المساعد بالكلیة   الدكتور / محمود عبد الحمید حمدى     -
  وافقت اللجنة القرار :

 - القرار  : 
  مجلس الكلیة .وافق 
  
على إعادة تشكیل لجنة المناقشة  2018/ 12/ 3الموضوع : موافقة مجلس قسم اإلجتماع بجلستھ المنعقدة فى  .3

اء سالم حامد أحمد سالم المسجلة لنیل درجة الماجستیر بنظام لمیوالحكم على الرسالة المقدمة من الطالبة / 
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ن طالب الجامعة وارتباطھ بآلیات العولمة "دراسة الساعات المعتمدة فى موضوع: " التحرش الجنسى بی
 إلتجاھات عینة من طالب جامعة دمنھور "

 وتتكون اللجنة من :
رئیسًا  -جامعة اإلسكندریة –أستاذ علم االجتماع كلیة اآلداب        األستاذ الدكتور / السید رشاد غنیم     -

 ومناقشًا
 –جامعة دمنھور –كلیة اآلداب  - علم االجتماع المساعد السید الدكتور / محمود عبد الحمید على أستاذ  -

 مناقشًا
 –جامعة دمنھور –كلیة اآلداب  -أستاذ علم االجتماع المساعد              السید الدكتور / حمدى على أحمد  -

 مشرفًا .
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 - القرار  : 
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المشكلة بشأن فتح معھد العلوم االجتماعیة وفق الئحة الدراسات العلیا  الموضوع :المذكرة المقدمة من اللجنة .4

 المعتمدة والمطبقة ،
  یعرض على مجلس الكلیة للمناقشة القرار :

 - القرار  : 
  وافق مجلس الكلیة.

  
 

على فتح باب التقدم للدراسات  2018/ 12/ 3الموضوع : موافقة مجلس قسم اإلجتماع بجلستھ المنعقدة فى  .5
الدكتواره ) بنظام الساعات  –إتصال واعالم ) لبرنامجى (الماجستیر  –یا بقسم االجتماع تخصص (اجتماع العل

 . 2019المعتمدة لفصل الربیع 
  وافقت اللجنة القرار :

 - القرار  : 
  وافق مجلس الكلیة .

  
  
على تشكیل لجنة الحكم  2018/  12/  8موافقة مجلس قسم االجتماع بالتمریر فى یوم السبت الموافق  .6

والمناقشة للطالبة / أمنیة عبد الفتاح عبد اهللا المسجلة لدرجة الماجستیر فى موضوع : " الخطاب الدینى 
ون لجنة الحكم والمناقشة المتطرف وانعكاساتھ االجتماعیة على المجتمع المصرى :"داعش نموذجا " وتتك

 من :
رئیسا          أستاذ علم االجتماع المساعد           الدكتور / السید شحاتھ السید   -

 ومشرفًا
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  رؤیة الكلیة :
تتطلع الكلیة إلى أن تكون مؤسسة تعلیمیة وبحثیة معتمدة تحتل 

مستوى  بأساتذتھا وخریجیھا إلى وتصل مكانة مرموقة بین نظائرھا
برامج دراسیة متمیزة فى  المنافسة محلیأ و اقلیمًیا من خالل

مرحلتى اللیسانس والدراسات العلیا تسھم فى الرقى و التنمیة 
 .  المستدامة للمجتمع

 مناقشًا      أستاذ علم االجتماع المساعد      الدكتور / محمود عبد الحمید حمدى  -
 مشرفًا       أستاذ االعالم المساعد            الدكتورة / نھا عبد المقصود غالى     -
                      أستاذ االعالم المساعد بجامعة فاروس           الدكتور/ تامر صالح سكر   -

 مناقشًا
  القرار : وافقت اللجنة

 - القرار  : 
  وافق مجلس الكلیة .

  
  :خامسا : موضوعات قسم التاریخ

المقدمة من الطالبة /  على الخطة  2018/  12/  3الموضوع : موافقة مجلس التاریخ  بجلستھ فى یوم األثنین  .1
 – 129ھـ /  720 – 689 –العاطى رحیم بعنوان : " إدارة االزمات فى عھد الدولة الخلجیة بالھند شیرین عبد

م )" الستكمال متطلبات درجة الماجستیر بنظام الساعات المعتمدة من قسم التاریخ (شعبة التاریخ  1320
ن : أ.د/ إبراھیم محمد على مرجونة أستاذ التاریخ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاإلسالمى ) بإشراف كل م

جامعة دمنھور ،د/ تیسر محمد شادى مدرس التاریخ والحضارة  –كلیة اآلداب  –والحضارة اإلسالمیة 
 جامعة دمنھور . –كلیة اآلداب  –االسالمیة 

  وافقت اللجنة القرار :
 - القرار  : 
  لس الكلیة .وافق مج

  
على الخطة المقدمة من الطالب /   2018/  12/  3الموضوع : موافقة مجلس التاریخ  بجلستھ فى یوم األثنین  .2

ھـ /  99 - 96محمد إبراھیم محمود عبد الماجد  بعنوان : " والیتا زیاد من المھلب من ابى صفرة فى  عمان (
كمال متطلبات درجة الماجستیر بنظام الساعات م ) الست 721 – 720ھـ /  102 – 101م ،  717 – 715

المعتمدة من قسم التاریخ (شعبة التاریخ اإلسالمى ) بإشراف كل من : أ.د/ إبراھیم محمد على مرجونة أستاذ 
جامعة دمنھور ،أ.د/ إبراھیم عبد المنعم سالمة أستاذ التاریخ  –كلیة اآلداب  –التاریخ والحضارة اإلسالمیة 

كلیة اآلداب جامعة اإلسكندریة ، وقد تم اختیاره لعدة مبررات منھا ،كونھ لھ العدید من  –میة والحضارة اإلسال
الدراسات  والمؤلفات فى تاریخ عمان ، وأعیر سیادتھ الكثر من عشر سنوات لعمان ولدیھ تواصل جید مع 

  المكتبات والوثائق والمتخصصین مما سیثرى البحث ویفید الباحث
للجنة موضوع اإلشراف من الخارج فى ظل وجود مشرفین من ذات التخصص داخل القسم بالكلیة القرار : ناقشت ا

/  14،وبعد المناقشة أرتات اللجنة إعادة الموضوع لمجلس القسم فى ضوء قرار مجلس الكلیة السابق  بجلستھ فى 
11  /2018 .  

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

رات العلمیة و البحثیة ألساتذتھا ودة التعلیمیة و البحثیة ، و مواكبة التطورات العلمیة و الفكریة و التكنولوجیة ، و ذلك بالتطویر المستمر للبرامج التعلیمیة و القدالج
، و تلبیة احتیاجات المجتمع   لعلوم و المعارف و الخبراتو طالبھا ، و استخدام وسائل تعلیمیة حدیثة ،و متابعة الخریجین، و إتاحة الفرصة لھا لمتابعة الجدید من ا

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

مستوى  بأساتذتھا وخریجیھا إلى وتصل مكانة مرموقة بین نظائرھا
برامج دراسیة متمیزة فى  المنافسة محلیأ و اقلیمًیا من خالل

مرحلتى اللیسانس والدراسات العلیا تسھم فى الرقى و التنمیة 
 .  المستدامة للمجتمع

على الخطة المقدمة من الطالب/   2018/  12/  3افقة مجلس التاریخ  بجلستھ فى یوم األثنین الموضوع : مو .3
أحمد صالح محمود بطیشة بعنوان : " الموارد المائیة ودورھا فى ازدھار مدینة فاس خالل عصرى المرابطین 

نظام الساعات م ) الستكمال متطلبات درجة الماجستیر ب 1269 – 1056ھـ /  668 – 448والموحدین (
المعتمدة من قسم التاریخ (شعبة التاریخ اإلسالمى ) بإشراف كل من : د/ أحمد محمد اسماعیل الجمال  أستاذ 

جامعة دمنھور ،أ.د/ عبد العظیم أحمد عبد العظیم أستاذ  –كلیة اآلداب  –التاریخ والحضارة اإلسالمیة  المساعد 
 بقسم الجغرافیا بالكلیة .

  اللجنةوافقت  القرار :
 - القرار  : 

  وافق مجلس الكلیة .
  
على الخطة المقدمة من الطالبة/   2018/  12/  3الموضوع : موافقة مجلس التاریخ  بجلستھ فى یوم األثنین  .4

 1961 – 1958إیمان ھندى زعیتر بعنوان:" الصراع االمریكى السوفیتى  تجاه الجمھوریة العربیة المتحدة (
ة الماجستیر بنظام الساعات المعتمدة من قسم التاریخ (شعبة التاریخ الحدیث ) )" الستكمال متطلبات درج

أستاذ  –أستاذ التاریخ الحدیث بالقسم ، وأ.د/ فضل اهللا إسماعیل  –بإشراف كل من : أ.د/ محمد رفعت االمام 
 كلیة اآلداب جامعة دمنھور . –فلسفة السیاسة 

  وافقت اللجنة القرار :
 - القرار  : 

  جلس الكلیة .وافق م
  

طة المقدمة من الطالبة/ على الخ  2018/  12/  3الموضوع : موافقة مجلس التاریخ  بجلستھ فى یوم األثنین  .5
الرحمن محمد صالح بعنوان : " الدور االقتصادى واالجتماعى الصحاب الحمایات األجنبیة فى سماء عبد

ل متطلبات درجة الماجستیر بنظام الساعات م )  الستكما 1914 – 1854 -ھـ  1332 – 1270اإلسكندریة (
أد / صالح أحمد ھریدى أستاذ التاریخ المعتمدة من قسم التاریخ (شعبة التاریخ الحدیث ) بإشراف كل من : 

 بالقسم ذاتھ . أستاذ التاریخ  أ.د/ أحمد عبد العزیز عیسى و الحدیث 
  وافقت اللجنة القرار :

 - القرار  : 
  وافق مجلس الكلیة .

  
على اعتماد نتجیة االمتحان   2018/  12/  3لموضوع : موافقة مجلس التاریخ  بجلستھ فى یوم األثنین ا .6

ه للطالبة / نوال الصافى  ،حیث اعتمد التقریر الجماعى للساده أ.د/ عبد المنعم مجاھد ،د/ االتأھیلى للدكتور
)  Aبتقدیر(  90لالمتحان بمتوسط درجات وفدى السید أبو النضر ، ود فایز أنور الذى یفید اجتیاز الطالبة 

ورسالتھا بعنوان : " دور العقیدة الدینیة فى النشاط االقتصادى فى مصر القدیمة منذ بدایة عصر االسرات 
 وحتى نھایة الدولة الوسطى .

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

رات العلمیة و البحثیة ألساتذتھا ودة التعلیمیة و البحثیة ، و مواكبة التطورات العلمیة و الفكریة و التكنولوجیة ، و ذلك بالتطویر المستمر للبرامج التعلیمیة و القدالج
، و تلبیة احتیاجات المجتمع   لعلوم و المعارف و الخبراتو طالبھا ، و استخدام وسائل تعلیمیة حدیثة ،و متابعة الخریجین، و إتاحة الفرصة لھا لمتابعة الجدید من ا

ویم ال            يالمساھمة ف  ،و اون و التق راءات تتسم باالستقاللیة و التع واطنین من خالل إج اء و الم یم االنتم ة ق یة المصریة و تنمی اء الشخص ي ذاتحل مشكالتھ ، و بن
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  رؤیة الكلیة :
تتطلع الكلیة إلى أن تكون مؤسسة تعلیمیة وبحثیة معتمدة تحتل 

مستوى  بأساتذتھا وخریجیھا إلى وتصل مكانة مرموقة بین نظائرھا
برامج دراسیة متمیزة فى  المنافسة محلیأ و اقلیمًیا من خالل

مرحلتى اللیسانس والدراسات العلیا تسھم فى الرقى و التنمیة 
 .  المستدامة للمجتمع

  وافق مجلس الكلیة .
  

إعادة تشكیل لجنة المناقشة  على  2018/  12/  3یوم األثنین الموضوع : موافقة مجلس التاریخ  بجلستھ فى  .7
والحكم  الطالبة / مروة كمال سمسم ،وذلك العتذار أحد أعضاء لجنة المناقشة والمناقشةھو د.فایز أنو عبد 

 المنطلب على ان یكون التشكیل كما یلى :
          جامعة كفر الشیخ  –رق األدنى القدیم أستاذ التاریخ وحضارة مصر والش          أ.د/ خالد محمد الطلى    

 رئیسا ومناقشا
                  جامعة دمنھور   –أ.د/ عبد المنعم محمد مجاھد  أستاذ التاریخ وحضارة مصر والشرق األدنى القدیم 

 مشرفا
          جامعة دمنھور   –لمساعد  أستاذ التاریخ وحضارة مصر والشرق األدنى القدیم ا    / وفدى السید أبو النضر د

  مناقشا .
  وافقت اللجنة القرار :

 - القرار  : 
  وافق مجلس الكلیة .

  
على فتح الدراسات العلیا فصل   2018/  12/  3الموضوع : موافقة مجلس التاریخ  بجلستھ فى یوم األثنین  .8

دیث والمعاصر ) فى مرحلتى الماجستیر فى التخصصات األربع(القدیم / الوسیط / االسالمى / الح 2019الربیع 
 والدكتواره.

  وافقت اللجنة القرار :
 - القرار  : 

  وافق مجلس الكلیة .
  

  : سادسا : قسم اآلثار والدراسات الیونانیة والرومانیة
 2018/  11/  28الموضوع : موافقة مجلس اآلثار والدراسات الیونانیة والرومانیة بجلستھ الطارئة بتاریخ  .1

ح الطالبة / ریم أحمد محمود الدیشى درجة الماجستیر فى اآلداب بنظام الساعات المعتمدة ،وذلك بعد على من
 لجنة الحكم والمناقشة .طرحتھا أتمت الطالبة التصویبات والمالحظات التى 

  وافقت اللجنة القرار :
 - القرار  : 

  وافق مجلس الكلیة .
  
 2018/  11/  28یونانیة والرومانیة بجلستھ الطارئة بتاریخ الموضوع : موافقة مجلس اآلثار والدراسات ال .2

على األعتذار المقدم من السید األستاذ الدكتور / ماجد محمد شعلة أستاذ الجیومورفولجیا بقسم الجغرافیا 
بالكلیة عن االستمرار فى اإلشراف على رسالة الطالبة / ھند یوسف عاقول المسجلة لدرجة الدكتواره بنظام 

 ات المعتمدة لظروف صحیة واستمرار إشراف كل منالساع
  نائب رئیس جامعة فاروسالترمیم بكلیة الفنون الجمیلة باالسكندریة و أستاذ    أ.د/ محمد أحمد ھالل 
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رات العلمیة و البحثیة ألساتذتھا ودة التعلیمیة و البحثیة ، و مواكبة التطورات العلمیة و الفكریة و التكنولوجیة ، و ذلك بالتطویر المستمر للبرامج التعلیمیة و القدالج
، و تلبیة احتیاجات المجتمع   لعلوم و المعارف و الخبراتو طالبھا ، و استخدام وسائل تعلیمیة حدیثة ،و متابعة الخریجین، و إتاحة الفرصة لھا لمتابعة الجدید من ا
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  رؤیة الكلیة :
تتطلع الكلیة إلى أن تكون مؤسسة تعلیمیة وبحثیة معتمدة تحتل 

مستوى  بأساتذتھا وخریجیھا إلى وتصل مكانة مرموقة بین نظائرھا
برامج دراسیة متمیزة فى  المنافسة محلیأ و اقلیمًیا من خالل

مرحلتى اللیسانس والدراسات العلیا تسھم فى الرقى و التنمیة 
 .  المستدامة للمجتمع

  أستاذ اآلثار والدراسات الیونانیة والرومانیة بالكلیة    أ.د/ عبیر قاسم 
  وافقت اللجنة القرار :

 - القرار  : 
  . وافق مجلس الكلیة

  
  سابعًا : قسم الفلسفة  :

 ات ــــــعلى منح الطالب / السعید مختار محمد الشح 2018/  12/  3موافقة مجلس قسم الفلسفة بجلستھ فى  .1
درجة الماجستیر فى موضوع :" النزعة القصدیة عند ھوسرك وعالقتھا بفلسفة الفعل عند مید " بعد أن اتم 

 والحكمالتصوبیات التى طرحتھا لجنة المناقشة 
  القرار : وافقت اللجنة

 - القرار  : 
  وافق مجلس الكلیة .

  
  

  العالقات الثقافیة والخارجیة :موضوعات :  سابعًا
  

 : 28/11/2018موضوعات قسم اآلثار والدراسات الیونانیة والرومانیة الواردة بتاریخ  أوًال/
اذ بالقسم لحضور احتفالیة یوم یوناني االست -الدعوة الموجھة الي السیدة االستاذة الدكتورة/ عبیر قاسم -

 باالسكندریة بمناسبة العام الدراسي الجدید وذلك بمقر المؤسسة الثقافیة الیونانیة فرع االسكندریة 
االستاذ بالقسم لحضور احتفالیة یوم یوناني  -الدعوة الموجھة إلي السیدة االستاذة الدكتورة/ حنان الشافعي  -

 الدراسي الجدید وذلك بمقر المؤسسة الثقافیة الیونانیة فرع االسكندریة  باالسكندریة بمناسبة العام
االستاذ بالقسم لحضور احتفالیة یوم یوناني  - الدعوة الموجھة الي السیدة االستاذة الدكتورة/ سماح الصاوي -

 دریة باالسكندریة بمناسبة العام الدراسي الجدید وذلك بمقر المؤسسة الثقافیة الیونانیة فرع االسكن
االستاذ بالقسم كعضو ضمن لجنة الخبراء والشخصیات العامة بلجنة  - اختیار السیدة االستاذة الدكتورة/ عبیر قاسم  -

 واللجنة تتقدم لسیادتھا وللكلیة بالتھنئة الغالیة ومزید من التقدم 2018/2021قطاع االداب للدورة 
بالقسم كعضو بمجلس وحدة ادارة مشروعات التطویر  االستاذ -اختیار السیدة االستاذة الدكتورة/ عبیر قاسم  -

 .بجامعة دمنھور واللجنة تتقدم لسیادتھا وللكلیة بالتھنئة الغالیة ومزید من التقدم
المدرس بالقسم محاضرة عامة بمكتبة االسكندریة بعنوان " السمات  -القاء السیدة الدكتورة/ شیرویت فضل  -

 12/11/2018الھلینستي والروماني " بمكتبة االسكندریة في الحضاریة القلیم مریوط خالل العصرین 
معیار  –المدرس بالقسم دورة بعنوان " استیفاء معاییر الجودة  - حضور السیدة الدكتورة/ نھي عبدالرحمن  -

 بوحدة ضمان الجودة بالكلیة 18/11/2018الدراسات العلیا " في 
دورة بعنوان " آلیات التصحیح االلكتروني وضوابطھ " المدرس بالقسم  - حضور السیدة الدكتورة/ شیرویت فضل -

 بوحدة القیاس والتقویم بالكلیة 18/11/2018في 
المدرس بالقسم دورة بعنوان " آلیات التصحیح االلكتروني وضوابطھ  - حضور السیدة الدكتورة/ ھالة عبدالرحمن -

 بوحدة القیاس والتقویم بالكلیة 18/11/2018" في 
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برامج دراسیة متمیزة فى  المنافسة محلیأ و اقلیمًیا من خالل
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معیار  –المدرس بالقسم دورة بعنوان " استیفاء معاییر الجودة  -رة/ شیرویت فضل حضور السیدة الدكتو -
  بوحدة ضمان الجودة بالكلیة 18/11/2018الدراسات العلیا " في 

معیار  –المدرس بالقسم دورة بعنوان " استیفاء معاییر الجودة  - حضور السیدة الدكتورة/ ھالة عبدالرحمن  -
 بوحدة ضمان الجودة بالكلیة 18/11/2018الدراسات العلیا " في 

المدرس بالقسم دورة بعنوان " تطبیق برنامج الدعم الطالبي  -حضور السیدة الدكتورة/ ھالة عبدالرحمن  -
 بوحدة ضمان الجودة بالكلیة 18/11/2018االلكتروني" في 

دعم الطالبي المدرس بالقسم دورة بعنوان " تطبیق برنامج ال -حضور السیدة الدكتورة/ شیرویت فضل  -
 بوحدة ضمان الجودة بالكلیة 18/11/2018االلكتروني" في 

معیار الطالب  –المدرس بالقسم دورة بعنوان " استیفاء معاییر الجودة  -حضور السیدة الدكتورة/ شیرویت فضل -
 بوحدة ضمان الجودة بالكلیة 11/11/2018والخریجون " في 

 –المدرس بالقسم دورة بعنوان " استیفاء معاییر الجودة  -لنضرحضور السیدة الدكتورة/ ھالة عبدالرحمن ابوا -
 بوحدة ضمان الجودة بالكلیة 11/11/2018معیار الطالب والخریجون " في 

  القرار : أحیطت اللجنة علمًا
 - القرار  : 

  أحیط مجلس الكلیة علمًا .
 

  -:3/12/2018ثانیًا / موضوعات قسم الجغرافیا الواردة بتاریخ 
محمد مجدي  0د0علي سفر السید ا 3/12/2018لس قسم الجغرافیا الواردة بجلستھ المنعقدة بتاریخ موافقة مج .1

االستاذ المتفرغ بالقسم لزیارة مركز بحوث الكارست في سلوفینیا الستكمال ابحاث في مجال الكارست القدیم  -تراب
  دون ان تتحمل الجامعة ایة نفقات 2019اغسطس  30- 1في الفترة من 

 ر : وافقت اللجنة القرا
 - القرار  : 

  وافق مجلس الكلیة .
  
ن الكریم للعام الجامعي آاالستاذ بالقسم في تحكیم مسابقة القر - عبدالعظیم احمد عبدالعظیم  0د0مشاركة السید ا .2

 علي مستوي الجامعة الختیار الفریق الذي یمثل الجامعة في المسابقات  2018/2019
 القرار : وافقت اللجنة 

 - ار  : القر
  وافق مجلس الكلیة .

  
االستاذ بالقسم في ورشة عمل " الدعم الطالبي االلكتروني "  - عبدالعظیم احمد عبدالعظیم 0د0مشاركة السید ا .3

 11/11/2018والتي نظمتھا وحدة ضمان الجودة بالكلیة في 
  أحیطت اللجنة علمًاالقرار : 
 - القرار  : 

  أحیط مجلس الكلیة علمًا .
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 2018المعید بالقسم علي جائزة الجامعة في التمیز العمال الجودة لعام  –د / احمد سعید السید حصول السی .4
  أحیطت اللجنة علمًاالقرار : 
 - القرار  : 

  أحیط مجلس الكلیة علمًا .
  

 :3/12/2018ثالثًا/ موضوعات قسم التاریخ الواردة بتاریخ 
تاذ المساعد بالقسم الدورات االتیة بوحدة ضمان الجودة االس –حضور السید الدكتور / فایز انور عبدالمطلب  -

  بالكلیة:
 11/11/2018م لالقسام العلمیة في 9001/2015تطبیق المواصفة الدولیة ایزو  .1
 6/12/2018م لالقسام االداریة في 9001/2015تطبیق المواصفة الدولیة ایزو   .2
 19/11/2018الدعم الطالبي االلكتروني في  .3
م في 9001/2015داریة وفقا لمتطلبات المواصفة الدولیة ایزو لخاصة باالقسام اإلاعداد االجراءات ا .4

6/12/2018 
 18/11/2018استیفاء معاییر الجودة " معیار الدراسات العلیا " في  .5

االستاذ بالقسم ورئیسھ الدورات االتیة بوحدة ضمان  -حضور السید االستاذ الدكتور / ابراھیم محمد مرجونة  -
 لیة:الجودة بالك

 11/11/2018م لالقسام العلمیة في 9001/2015تطبیق المواصفة الدولیة ایزو  - 1
 6/12/2018م لالقسام االداریة في 9001/2015تطبیق المواصفة الدولیة ایزو   - 2
 19/11/2018الدعم الطالبي االلكتروني في  - 3
م 9001/2015یزو اعداد االجراءات الخاصة باالقسام االداریة وفقا لمتطلبات المواصفة الدولیة ا - 4

 6/12/2018في
 18/11/2018استیفاء معاییر الجودة " معیار الدراسات العلیا " في  - 5
 حصولھ علي جائزة الجامعة للتمیز في انظمة الجودة وانشطتھا الممنوحة من مركز ضمان الجودة - 6

 بالكلیة: المدرس بالقسم الدورات االتیة بوحدة ضمان الجودة -حضور السیدة الدكتورة / تیسیر شادي  -
 11/11/2018م لالقسام العلمیة في 9001/2015تطبیق المواصفة الدولیة ایزو  - 1
 6/12/2018م لالقسام االداریة في 9001/2015تطبیق المواصفة الدولیة ایزو   - 2
 19/11/2018الدعم الطالبي االلكتروني في  - 3
في   9001/2015لیة ایزو اعداد االجراءات الخاصة باالقسام االداریة وفقا لمتطلبات المواصفة الدو - 4

6/12/2018 
 18/11/2018استیفاء معاییر الجودة " معیار الدراسات العلیا " في  - 5
 حصولھا علي جائزة الجامعة للتمیز في انظمة الجودة وانشطتھا الممنوحة من مركز ضمان الجودة - 6

 الجودة بالكلیة:المدرس بالقسم الدورات االتیة بوحدة ضمان  -حضور السید الدكتور / كارم القاضي  -
 1/11/2018م لالقسام العلمیة9001/2015تطبیق المواصفة الدولیة ایزو   - 1
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 6/12/2018م لالقسام االداریة9001/2015تطبیق المواصفة الدولیة ایزو   - 2
 .18/11/2018استیفاء معاییر الجودة " معیار الدراسات العلیا " - 3

 
و التیة بوحدة ضمان الجودة بالكلیةعد بالقسم الدورات ااالستاذ المسا –حضور السیدة الدكتورة / فایزة ملوك  -

 غیرھا :
 1/11/2018م لالقسام العلمیة في 9001/2015تطبیق المواصفة الدولیة ایزو  - 1
 25/9/2018التنمیة المھنیة العضاء ھیئة التدریس في  -2 
 23/10/2018ربط اسئلة االختبارات بنواتج التعلیم المستھدفة في  - 3
 شكر وتقدیر من جمعیة اصدقاء القوات المسلحةشھادة  - 4
 المدرس بالقسم الدورات االتیة بوحدة ضمان الجودة بالكلیة:  -حضور السیدة الدكتورة / مرفت فراج   -

 1/11/2018م في 9001/2015تطبیق المواصفة الدولیة ایزو  - 1
 اختیارھا عضو بمجلس ادارة المشروعات والتطویر بالجامعة  - 2
 19/11/2018اللكتروني في الدعم الطالبي ا - 3
 18/11/2018استیفاء معاییر الجودة " معیار الدراسات العلیا في  - 4

المدرس بالقسم ورشة عمل بعنوان " ربط اسئلة االختبارات بنواتج التعلیم  -حضور السیدة الدكتورة / أمل حلقھا -
 بوحدة ضمان الجودة بالكلیة  2018نوفمبر19المستھدفة " في

 ي الترشیحات لجوائز الجمعیة المصریة للدراسات التاریخیة :موافقة المجلس عل -
احمد عزت عبدالكریم ألحسن رسالة ماجستیر في تاریخ العرب  0د0ترشیح ایمان بسیوني أبوشھبة لجائزة ا - 1

 الحدیث
ترشیح مروة محمد أحمد عبدالرسول لجائزة شفیق غربال ألحسن رسالة ماجستیر في تاریخ مصر الحدیث  - 2

 والمعاصر
 محمد الغمراوي ألحسن رسالة دكتوراه في تاریخ العصور الوسطي 0د0شیح عالء رجب النحاس لجائزة اتر - 3
ترشیح عبدالشافي ھیكل ألحسن رسالة ماجستیر او دكتوراه في التاریخ االقتصادي " تخصص التاریخ  - 4

 االسالمي "
 خریجین قسم التاریخعبدالحمید العبادي ألوائل  0د0ترشیح والء محمود ابراھیم عالمة لجائزة ا - 5

  
 رابعًا/ موضوعات قسم االثار :

 المدرس بالقسم باألنشطة االتیة :   –صابر صادق  0قیام د -
  .2018حكیم المسابقة العلمیة المطبوعة بقسم رعایة الشباب لشھر أكتوبر ت- .1
اب" والتي حاضر حضور الندوة التثقیفیة التي نظمتھا الجامعة عن "دور اإلعالم في نبذ العنف والتصدي لإلرھ .2

، وذلك یوم األحد dmcفیھا الكاتب الصحفي أ.محمود مسلم رئیس تحریر جریدة الوطن، ورئیس قنوات 
  بكلیة الصیدلة.  2018نوفمبر  11الموافق 

على تنظیم المعرض المتحفي األول لقسم اآلثار تحت  ھالحصول على شھادة شكر وتقدیر من الكلیة إلشراف .3
  جامعة دمنھور. -بكلیة اآلداب 2018بر كمت" نوفم -عنوان "عنخ

، یوم 2018/2019تحكیم مسابقة "الطالب والطالبة المثالیین" على مستوى طالب كلیة اآلداب للعام الجامعي  .4
، وقد انتھت المسابقة بفوز الطالب/عبد الرحمن بكر "قسم الفلسفة"، 2018نوفمبر  20الثالثاء الموافق 

  اآلثار". والطالبة/ ھند نعمة اهللا "قسم 
حضور المؤتمر األول لـ "متحدي اإلعاقة" بالجامعة تحت عنوان "متحدي اإلعاقة بین الواقع ورؤى  .5

نوفمبر  22المستقبل" نحو بیئة صدیقة لمتحدي اإلعاقة، وذلك بقاعة المؤتمرات بالكلیة یوم الخمیس الموافق 
2018 .  



    

                                                                                                                                               
        Damanhur university                                    جامعة دمنھور                                                                                     
          Faculty of Artكلیة اآلداب                                                                                                                                

                                                         
  

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

  رسالة الكلیة :
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، و تلبیة احتیاجات المجتمع   لعلوم و المعارف و الخبراتو طالبھا ، و استخدام وسائل تعلیمیة حدیثة ،و متابعة الخریجین، و إتاحة الفرصة لھا لمتابعة الجدید من ا

ویم ال            يالمساھمة ف  ،و اون و التق راءات تتسم باالستقاللیة و التع واطنین من خالل إج اء و الم یم االنتم ة ق یة المصریة و تنمی اء الشخص ي ذاتحل مشكالتھ ، و بن
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للموسم الثالث لطالب كلیات الجامعة  2018/2019المشاركة في فاعلیات حفل ختام مھرجان "نجم الجامعة"  .6
فنون تشكیلیة"، وذلك یوم السبت  -إنشاد دیني - تمثیل -عزف فردي -في المجاالت الفنیة التالیة: "غناء فردي

  بمجمع دمنھور الثقافي. 1/12/2018الموافق 
نشطة الفاعلة في خدمة الحصول على شھادة شكر وتقدیر من مجلس إدارة جریدة "أخبار البحیرة الجدیدة" لأل .7

  .2018المجتمع،  دیسمبر 
المشاركة في تنظیم الدورات التدریبیة المجانیة للتنمیة البشریة المعتمدة من منظمة الیونیسیف بالكلیة  .8

، بمقر سفارة 2018دیسمبر  4إلى  2بالتعاون مع وزارة الشباب والریاضة وجامعة دمنھور في الفترة من 
  المعرفة بالكلیة.

ركة في ورشة عمل بعنوان: " إعداد اإلجراءات الخاصة باألقسام اإلداریة وفقا لمتطلبات المواصفة المشا .9
لالقسام االداریة "، والتي نظمتھا وحدة ضمان الجودة بالكلیة ، یوم الخمیس  ٩٠٠١/٢٠١٥الدولیة ایزو 

  بقاعة التدریب. 2018نوفمبر  15الموافق 
معیار الدراسات العلیا"، وذلك یوم األحد الموافق  -یفاء معاییر الجودةالمشاركة في ورشة عمل بعنوان: " إست .10

  بمقر وحدة ضمان الجودة بالكلیة. 2018نوفمبر  18
المشاركة في ورشة عمل بعنوان: "مواصفات األسئلة اإللكترونیة طبقا لمعاییر الجودة واإلعتماد"، وذلك یوم  .11

  ن الجودة بالكلیة.بمقر وحدة ضما 2018نوفمبر  19األثنین الموافق 
والتھامل  EKBالمشاركة في ورشة عمل بعنوان: " التدریب على كیفیة استخدام والتعرف على أنشطة بوابة  .12

  كلیة التربیة. - بقاعة المؤتمرات 2018دیسمبر  4-3مع قواعد البیانات ومصادر المعرفة"، وذلك یومي 
  القرار : أحیطت اللجنة علمًا

 - القرار  : 
  كلیة علمًا .أحیط مجلس ال

 
 

  : 5/12/2018خامسًا / موضوعات قسم اللغات الشرقیة الواردة بتاریخ 
األستاذ المساعد بالقسم في ورشة عمل " الدعم الطالبي االلكتروني " بوحدة  –محمد أحمد الفقي  0مشاركة د - 1

  11/11/2018ضمان الجودة في 
ورشة عمل " استیفاء معاییر الجودة " بوحدة األستاذ المساعد بالقسم في  –أمنیة محمد عیسي  0مشاركة د - 2

 11/11/2018ضمان الجودة في 
المدرس بالقسم في ورشة عمل " الدعم الطالبي االلكتروني " بوحدة ضمان  –ھدي عیسي مرسي  0مشاركة د - 3

 18/11/2018، ودورة " آلیات التصحیح االلكتروني " في  11/11/2018الجودة في 
  ًاالقرار : أحیطت اللجنة علم

 - القرار  : 
  أحیط مجلس الكلیة علمًا .

  
  

  : 4/12/2018ًا / موضوعات قسم الفلسفة  بجلستھ المنعقدة في سادس
األستاذ المساعد بالقسم ورشة عمل بعنوان " آلیات التصحیح االلكتروني  –رشا محمود رجب  0القاء د- 1

  18/11/2018وضوابطھ " بوحدة الجودة بالكلیة في 
األستاذ المساعد بالقسم ورشة عمل بعنوان " استیفاء معاییر الجودة " بوحدة  –لمصري عصام ا 0إلقاء د - 1

  18/11/2018الجودة بالكلیة في 
 عبید صالح رئیس الجامعة للسادة : 0د0تكریم ا - 2
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 االستاذ المساعد بالقسم عن فئة أفضل عضو ھیئة تدریس بالكلیة –عصام المصري  0د 
 بالقسم عن فئة أفضل عضو ھیئة معاونة بالكلیة المدرس المساعد –زینب حمیدة  0ا 
 مدرس مادة بالقسم عن فئة أفضل عضو اداري في انشطة الجودة بالكلیة –كمال فرج صالح  0ا 
  -مشاركة السادة أعضاء ھیئة التدریس في الورش االتیة : - 3

 18/11/2018 استیفاء معاییر الجودة استاذ فضل اهللا محمد اسماعیل 0د0ا
 19/11/2018 ألسئلة االلكترونیةمواصفات ا

 18/11/2018 استیفاء معاییر الجودة استاذ مساعد عصام المصري 0د
 19/11/2018 مواصفات األسئلة االلكترونیة

 11/11/2018 الدعم الطالبي مدرس مساعد زینب حمیدة  عبدالعزیز 0ا
 18/11/2018 استیفاء معاییر الجودة

 18/11/2018 استیفاء معاییر الجودة معیدة عزة عادل بلتاجي 0ا
 11/11/2018 الدعم الطالبي معیدة بسنت محمد نعیم 0ا

 18/11/2018 استیفاء معاییر الجودة
 11/11/2018 الدعم الطالبي االلكتروني معیدة نشوي سالم 0ا

 18/11/2018 استیفاء معاییر الجودة
 1/11/2018 تطبیق األیزو لألقسام العلمیة
 1/11/2018 تطبیق األیزو لألقسام االداریة

 19/11/2018 مواصفات األسئلة االلكترونیة مدرس مادة كمال فرج صالح 0أ
 11/11/2018 الدعم الطالبي االلكتروني
 18/11/2018 استیفاء معاییر الجودة

 
  القرار : أحیطت اللجنة علمًا

 - القرار  : 
  أحیط مجلس الكلیة علمًا .

 
  

  ًا : موضوعات المكتبة  :امنث
  
 .التصدیق على الجلسة السابقة  .1

 - القرار  : 
  أحیط مجلس الكلیة علمُا.

  
 . )2018) اكتوبر 2االھداء الوارد الى المكتبة من أ.د/ محمد مجدى تراب (المجلة المصریة للتغیر البیئة عدد رقم ( .2

  على قبول االھداء .وافقت اللجنة القرار : 
 -القرار  :   

  ق مجلس الكلیة .واف
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قسم المكتبة یتعامل یومیًا مع الكتب سواء لتسجیلھا في السجالت أو لتوزیعھا على الطلبة المتواجدین في خطاب  .3
المكتبة بصفة مستمرة باعداد كبیرة والراغبین في عمل األبحاث المطلوبة منھم ، و أیضا ادخال الكتب على 

تعتبر من األعمال التى تؤدى فى ظروف  داخل المكتبة والتىالعمل  یمالبرنامج الرقمى وھذه األعمال تعتبر من صم
غیر عادیة تحت ضغط أو صعوبة معیناة وما یترتب علیھا من نقل بعض األمراض من التعامل مع الورقیات بصفة 

فین مستمرة داخل المكتبة و أیضا لتواجد أعداد كبیرة من الطلبة تسبب عدوى للمتواجدین في المكتبة من الموظ
یطالب أعضاء اللجنة بصرف بدل عدوى لموظفى  یة و أیضا األمراض الخاصة بالجلد ، لذارمثل األمراض الصد

 وعمال المكتبة وفق اللوائح والقوانین.
  .وافقت اللجنة على صرف بدل عدوى لموظفى وعمال المكتبةالقرار : 

 -القرار  :   
  مال المكتبة .وافق مجلس الكلیة على صرف بدل العدوى لموظفى وع

 
یوجد بمكتبة الكلیة مقتنیات عبارة عن رسائل وكتب متھالكة لذلك تطالب اللجنة ضرورة ترمیمھا للحفاظ علیھا من  .4

 التلف.
  وافقت اللجنة.القرار : 

 -القرار  :   
  وافق مجلس الكلیة 

  
 اقشت اللجنة موضوع الكتب القدیمة المكررة والتى تمثل عبئًا على المكتبة.ن .5

وافقت اللجنة على عمل معرض لبیع الكتب ألعضاء ھیئة التدریس والباحثین والطالب وذلك طبقًا للوائح ار : القر
  والقوانین المعمول بھا .

 -القرار  :   
  وافق مجلس الكلیة 

  
 تتوجھ اللجنة بالشكر لفریق أصدقاء المكتبة والذین ساعدوا المكتبة على القیام بدورھا طوال أیام األسبوع . .6
 -القرار  :   

  أحیط مجلس الكلیة علمًا .
  

  :  خدمة المجتمع وتنمیة البیئة :   موضوعات تاسعًا 
  
الخطاب الوارد من الحمایة المدنیة بمدیریة أمن البحیرة الخاص باألشتراطات والتدابیر الوقائیة الواجب تنفیذھا  - 1

 لتأمین الكلیة ضد أخطار الحریق
  القرار :

نة خدمة المجتمع وتنمیة البیئة بعد اجتماع لجنة مشكلة (مرفق االجتماع ) وترى لجنة تم عرض الموضوع على لج
والكلیة تخلى مسئولیھا وعلى المسئول  ،خدمة المجتمع وتنمیة البیئة ان الكلیة لیس لدیھا اإلمكانیات الفنیة مجتمعة 

الموضوع ومرفق المذكرات التى أعدتھا ترى اللجنة سرعة أرسال كما بالجامعة تنفیذ المطلوب لعدم اختصاص الكلیة 
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لما تعلمھ اللجنة الكلیة إلى مفوض الجامعة لشئون خدمة المجتمع لعرض األمر على المختصین  وإخالء مسئولیة الكلیة 
  .من االمكانات والقدرات الفنیة والمادیة لدى الجامعة التى لم تبخل بھا على احدى كلیاتھا 

 -القرار  :   
فوض نائب رئیس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمیة البیئة میة على رفع التقریر  لألستاذ الدكتور/ وافق مجلس الكل

وكیل الكلیة القائم بعمل و أیضا للسیدة األستاذة / أمین عام الجامعة لتنفیذ المطلوب  وتكلیف الدكتور/ وفدى أبوالنضر 
یًا ومتابعة الموقف بدقة مع أن الكلیة تخلى مسئولیتھا لشئون خدمة المجتمع وتنمیة البیئة مخاطبة الجامعة شھر

الكاملة عم ما ورد بمذكرة الحمایة المدنیة نظرًا لعدم وجود االمكانیات المادیة والفنیة وھى قاصرة على الجامعة و 
  االدارة الھندسیة بالجامعة .

  
 شأنھا عرقلة نظام االمتحانات.الفصل الدراسى األول والوقوف على المعوقات التى من اإلعداد إلمتحانات  - 2

  القرار :
  جارى المرور على المدرجات والقاعات وإعداد تقریر من المسئولین عن الشئون الفنیة بالكلیة

 مصاعد.الكشف على ال -
 الكشف على االضاءة والكھرباء بالكلیة -
 توفیر طبیب وحجرة للكشف أیام االمتحانات -
 م الجامعى إال بالزى الذى یناسب مع أخالقیات الجامعة .التنبیھ على االمن بعدم دخول الطالب الحر -
 -القرار  :   

  أحیط مجلس الكلیة علمًا .
  
  
  
  

  :   ما یستجد من أعمال :   عاشرًا 
فى ضوء حرص ادارة الكلیة على تطویر المتحف التعلیمى بھا و الذى یعد المتحف التعلیمى الوحید بمحافظة  .1

 لكلیة أن یتولى كل من :البحیرة ، فقد انتھى رأى مجلس ا
 األستاذ بقسم اآلثار والدراسات الیونانیة والرومانیة  السیدة أ.د/ سماح محمد الصاوى  -
 المدرس بقسم اآلثار  السید الدكتور/ صابر محمد صادق  -

  االشراف على المتحف تمھیدًا لتطویره .
 -القرار  :   

  وافق مجلس الكلیة .
  

  .  بعد الظھر والنصف لثانیةا الساعةھذا وقد انتھى االجتماع 
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  رسالة الكلیة :
وم اإلنسانیة    اییر         تقدم الكلیة خدمة تعلیمیة وبحثیة متمیزة ترقى إلى مستوى التمیز واإلبداع في مجال اآلداب والعل ى مع تنادًا إل ا اس ًا و إقلیمی ى سوق العمل محلی ف

رات العلمیة و البحثیة ألساتذتھا ودة التعلیمیة و البحثیة ، و مواكبة التطورات العلمیة و الفكریة و التكنولوجیة ، و ذلك بالتطویر المستمر للبرامج التعلیمیة و القدالج
، و تلبیة احتیاجات المجتمع   لعلوم و المعارف و الخبراتو طالبھا ، و استخدام وسائل تعلیمیة حدیثة ،و متابعة الخریجین، و إتاحة الفرصة لھا لمتابعة الجدید من ا

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

مستوى  بأساتذتھا وخریجیھا إلى وتصل مكانة مرموقة بین نظائرھا
برامج دراسیة متمیزة فى  المنافسة محلیأ و اقلیمًیا من خالل

مرحلتى اللیسانس والدراسات العلیا تسھم فى الرقى و التنمیة 
 .  المستدامة للمجتمع

  
  عمید الكلیة                                                                                                 

  
  

  حنان الشافعىأ.د/                                                                                                  


