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 رسالة الكلية :

إ و إقليميزا اسزتةاداإ إلزى معزايير قى إلى مستوى التميزز واببزداف  زج م زاد ا دال والعلزوم ابةسزاةية تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة تر  زى سزوا العمزد محليزا

بحثية ألساتذتها لقدرات العلمية و الال 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   و طالبها ، و استخدام وسائد تعليمية حديثة ،و متابعة الخري ين، و إتاحة الفرصة لها لمتابعة ال ديد من العلوم و المعارف و الخبرات

ج د إ ززراخات تتسززم باوسزتقاللية و التعززاون و التقززويم الززذاتحززد مالزكالت  ، و بةززاخ الالخصززية المصززرية و تةميزة قززيم اوةتمززاخ و المززواطةين مزن خززال جالمسزاممة  زز،و

 والمستمر .
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 رؤية الكلية :

تتطل  الكلية إلى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية معتمدة تحتد 

مستوى  بأساتذتها وخري يها إلى وتصد مكاةة مرموقة بين ةظائرما

 ى المةا سة محليأ و اقليميإا من خالد برامج دراسية متميزة 

مرحلتى الليساةس والدراسات العليا تسهم  ى الرقى و التةمية 

 .  المستدامة للم تم 

0202/1020للعام الجامعي   خامسال مجلس الكلية  

 15/10/0202الموافق  ثالثاءلالمنعقد يوم ا

********** 

ة و ــــــــــــــــــــبرئاسة السيدة األستاذ الدكتور/ حنان خميس  الشافعـــى  عميد الكليالثانية عشر اجتمع مجلس الكلية في تمام الساعة        

 -كل من : حضور ب

 وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث   ماح محمد الصاوى أ.د/ س .1

 قائم بعمل وكيل الكلية لشئون خدمة املجتمع وتنمية البيئة  د/ وفدى السيد أبوالنضر2أ .0

افيا  أ.د/ عبدالعظيم أحمد عبدالعظيم .3  رئيس مجلس قسم الجغر

 رئيس مجلس قسم اللغة االنجليزية  حلمى المليجىمحمد أ.د/ ايمان  .4

 رئيس مجلس قسم التاريخ  ابراهيم محمد على مرجونةأ.د/  .5

 قائم بعمل رئيس مجلس قسم اللغات الشرقية   د. محمد أحمد الفقي .6

 مدير التنفيذي لوحدة ضمان الجودة بالكليةاألستاذ بقسم اللغة العربية وال   أ .د. محمد محمود ابوعلى .7

 سفةاألستاذ المتفرغ بقسم الفل  .د/ فضل الله محمد اسماعيلأ .8

افيا  عزت شلبى الدين عالء/.د أ .9  األستاذ المتفرغ بقسم الجغر

 األستاذ المساعد بقسم اللغة العربية    د. رانيا محمد عزيز نظمى .12

افيا  د. ابراهيم مصطفى شعبان  .11  المدرس بقسم الجغر

 مدير وحدة الخدمات االلكترونية    د. أحمد عطية حميدة .10

   ن الكليةأمي  لحوتي حلمى خالد الوليدالسيد/  .13

 وتغيب عن الحضور كل من :

 رئيس مجلس قسم اآلثار والدراسات اليونانية والرومانية   قاسم عبداملحسن أ.د عبير  -

 رئيس مجلس قسم اللغة العربية وآدابها   أ.د/ ايمان فؤاد بركات -

 األستاذ بقسم اللغة االنجليزية  خميس الزوكة  ا محمدأ.د ميراند -
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مرحلتى الليساةس والدراسات العليا تسهم  ى الرقى و التةمية 

 .  المستدامة للم تم 

 حنان خميس الشافعى  عميد الكلية افتتحت السيدة أ.د/ 

 " بسم الله الرحمن الرحيم "

  في بداية االجتماع رحبت السيدة أ.د/ حنان خميس الشافعى  عميد الكلية ورئيس املجلس  بجميع السادة المشاركين في

 .الجلسة 

 يهالشفو  اتتم مناقشة موضوع االمتحان  On line موقع ووضع الحلول للمشكالت وعمل ضوابط الدارة ال امميزاته وا عيوبه

 واجهة أعضاء هيئة التدريس أثناء االمتحانات الشفوية . التى

  افق املجلس على عمل ورش عمل لتدريب الطالب على االمتحان الشفوى أثناء أجازة نصف العام وعمل حملة تثقيفية و
 للطالب .

  تحانات الفصل الدراس ى األول للعام الجامعى متم تكليف السيد أ.د/ وفدى السيد أبوالنظر  بعمل خطة احترازية ل

0202/0201 . 

 . لقلة عدد الطالب 
ً
افقة على أن تكون امتحانات الالئحة القديمة  امتحان مقالى نظرا  المو

  عطاء محاضرات إ بمشاركتهم في أجازات خاصةأعضاء هيئة التدريس بالكلية المعاريين أو السادة  االستفادة منOn  Line  

 .On  Lineل او ورش عم

 : ثم شرعت سيادتها في موضوعات املجلس على النحو التالي 

 : موضوعات االحا
ً
 طة والتصديق :أوال

 -أوو : موضوعات ابحاطة و التصديق :
رحت في مجلس الجامعة،  .1

ً
 الموضوعات التى ط

- .
ً
 التأكيد على تفعيل المراسالت الكترونيا

افق مجلس الكلية  على لمكتب السيد األستاذ الدكتور/ رئيس الجامعة  الفادتنا بااليميل الرسمي  مخاطبة المكتب الفنى و

 الذي سوف يتم املخاطبات عليه .

 

 التأكيد على متابعة الكتاب الجامعى . -

افق مجلس ا لكلية على االلتزام بمعايير وأسعار الكتاب الجامعى  ومخاطبه األقسام العلمية بعدم الزام الطالب بشراء و

 ربطة كمجموعه وعدم وضع تكليف داخل الكتاب  الكتاب وعدم

 

 التأكيد على التباعد واالجراءات االحترازية . -
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 عمل فريق التطوير  . -

افق مجلس الكلية علي تشكيل  فريق   تطوير على النحو التالي :الو

 وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث   أ.د/ سماح محمد الصاوى  .1

 ئيس مجلس قسم اللغة االنجليزية ر    أ.د/ ايمان محمد المليجى .0

 رئيس مجلس قسم اآلثار والدراسات اليونانيةو الرومانية  أ.د/ عبير عبداملحسن قاسم .3

 رئيس مجلس قسم التاريخ   لى مرجونةأ.د/ ابراهيم محمد ع .4

 المدير التنفيذي لوحدة ضمان الجودة    أ.د/ محمد محمود أبوعلى .5

 المساعد بقسم الفلسفة االستاذ  الدكتور/ عصام كمال المصري  .6

افيا  الدكتور/ ابراهيم مصطفى شعبان .7  المدرس بقسم الجغر

 ITالمدير التنفيذي لوحدة   الدكتور/ احمد عطية حميدة .8

 

 . التصديق على محضر مجلس الكلية السابق .0

    :  القرار

 تم التصديق على املحضر .

البة / ساره أحمد على المسيرى المسجله لدرجة قسم التاريخ الخاص بلجنة االشراف على الطمع استدراك خطاب  .1

 على النحو التالى : لجنة االشراف  بحصتالماجستير في التاريخ  ل

 أستاذ ورئيس مجلس قسم التاريخ بالكلية   أ.د/ ابراهيم محمد على مرجونة

 األستاذ المساعد بقسم اللغة العربية بالكلية .  أ.م.د/ أسماء محمود شمس الدين

 : القرار   

افق مجلس الكلية .  و
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 ثاةيا:   موضوعات وحدة ضمان ال ودة :
افقة علي قرارات الجلسة السابقة :  أوال : المو

افق املجلس . القرار :  و

 القرار :   

. 
ً
 أحيط مجلس الكلية علما

 

 ة  بشأن عمليات ضمان الجودة على الختبارات الفصليثانيا :  

 التأكيد على : القرار : 

 -قياس نواتج التعلم والتي تشمل ما يلى : ضرورة -1

 بناء االختبار على نواتج التعلم المستهدفة بالمقرر الدراس ي .  -أ

 نواتج التعلم المستهدفة من المقرر . لتوقيع لجنة االختبار على شمولية األسئلة  -ب

 اتباع الرشادات العامة لتصميم الورقة االختبارية . -0

، أعاله الشارة إليه التعليمية لما سبقينة عشوائية خالل االختبارات على تطبيق البرامج تقوم وحدة ضمان الجودة بإجراء ع -3

من  %12، وتقديم التغذية الراجعة لألقسام العلمية، على أن تشمل تشكيل من وحدة ضمان الجودة وذلك من خالل لجنة 

 مقررات كل برنامج بما ال يقل عن ثالث مقررات دراسية .

بل مجلس الكلية تتكون من عضوين أحدهما من وحدة ضمان الجودة واآلخر يتم ترشيحه من قبل القسم تشكيل لجنة من ق -4

 التابع له .

 القرار :   

. 
ً
 أحيط مجلس الكلية علما
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 بشأن مقترح وضع استمارة تقييم معايير التقويم  على النحو التالى : ثالثا :  

 استراتيجيات التقييم م
 ة أعمال االمتحاناتمستوى الرضا عن جود

 مالحظات غير مرض مرض

 أوال :إعداد وإعالن جداول االختبار
 

    إعداد جداول االختبار 1
    إشراك الطالب في وضع جداول االختبار 0
    إعالن الجداول ورقيا وألكترونيا 3

 
 ثانيا: إجراء االختبارات الشفهية

    تشكيل لجان واضعي االختبار 1
    قوائم االختبارات الشفهية  تجهيز  0
    جودة إجراءات االختبارات الشفهية   3
    إجراء االختبارات الشفهية  4

 ثالثا : تجهيز أوراق االختبارات النظرية 
    تكليف لجان وضع االختبارات النظرية  1
    مواصفات الورقة االختبارية الجيدة  0
    ختبار التدريب والدعم الفني لواضعي اال  3
    مراجعة القسم للورقة االختبارية 4
    طباعة أوراق أسئلة االختبار  5
    آلية الحفاظ على سرية االختبار 6

 رابعا: تشكيل لجان الكنترول المركزي وكنتروالت الفرق 
    تشكيل الكنترول المركزي  1
    تسليم مظاريف األسئلة للكنترول  0
    فرق الدراسية تشكيل كنتروالت ال 3
    معايير اختيار رئيس وأعضاء الكنتروالت  4
    ضوابط التواجد داخل الكنتروالت  5
    وضع ميثاق أخالقيات العمل في الكنتروالت  6
    آلية استالم األسئلة من الكنترول المركزي  7

د وإرجاء النظر في االستبيانات األخرى على أن تشمل كل نواحي جاء التقرير بضرورة عرض االستبيان على مجلس الكلية لالعتما: القرار 
 وكذلك معايير تطبيق الجودة لالعتماد . 0232بما يتطابق مع رؤية مصر  0202/0201العملية التعليمية للعام الجامعى 

 القرار :   
. 
ً
 أحيط مجلس الكلية علما
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 رسالة الكلية :

إ و إقليميزا اسزتةاداإ إلزى معزايير قى إلى مستوى التميزز واببزداف  زج م زاد ا دال والعلزوم ابةسزاةية تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة تر  زى سزوا العمزد محليزا

بحثية ألساتذتها لقدرات العلمية و الال 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   و طالبها ، و استخدام وسائد تعليمية حديثة ،و متابعة الخري ين، و إتاحة الفرصة لها لمتابعة ال ديد من العلوم و المعارف و الخبرات

ج د إ ززراخات تتسززم باوسزتقاللية و التعززاون و التقززويم الززذاتحززد مالزكالت  ، و بةززاخ الالخصززية المصززرية و تةميزة قززيم اوةتمززاخ و المززواطةين مزن خززال جالمسزاممة  زز،و

 والمستمر .
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 رؤية الكلية :

تتطل  الكلية إلى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية معتمدة تحتد 

مستوى  بأساتذتها وخري يها إلى وتصد مكاةة مرموقة بين ةظائرما

 ى المةا سة محليأ و اقليميإا من خالد برامج دراسية متميزة 

مرحلتى الليساةس والدراسات العليا تسهم  ى الرقى و التةمية 

 .  المستدامة للم تم 

 

 

 ب : اس تقويم الطال بشأن مقترح بطاقة حصر لألساليب المستخدمة لقي -رابعا :

 استبيان عن أساليب تقويم الطالب بالمقررات الدراسية في قسم........

 بيانات شخصية                      

 اسم عضو هيئة التدريس :

 القسم :

 الدرجة :

 اسم المقرر : 

1- 

 حالة التنفيذ الوسائل التى تستخدمها في تقويم الطالب في هذا المقرر  م

 مال يت يتم

   االختبارات الشفهية 1

   االختبارات التحريرية 0

   التدريب العملي  3

   عروض تقديمية 4

   مشروعات تطبيقية  5

   الحوار والمناقشة  6

   (Quizzesاختبارات سريعة) 7

   (Reportsتقارير) 8

   (Assignmentsواجبات ) 9

   بطاقة مالحظة لقياس القيم  12
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مرحلتى الليساةس والدراسات العليا تسهم  ى الرقى و التةمية 

 .  المستدامة للم تم 

 

 

0-  

 الوقت الحالي الوسائل التي تحتاج إلى تقديم تدريب من وحدة ضمان الجودة   م

 ال يتم يتم

   االختبارات الشفهية 1

   االختبارات التحريرية 0

   التدريب العملي  3

   عروض تقديمية 4

   مشروعات تطبيقية  5

   الحوار والمناقشة  6

   (Quizzesاختبارات سريعة) 7

   (Reportsر)تقاري 8

   (Assignmentsواجبات ) 9

   بطاقة مالحظة لقياس القيم  12

القرار: انتهى املجلس إلى عرض االستبيان وتلقى االقتراحات بشأنه من رؤساء األقسام المعنية بالكلية لتطبيقه على النحو الصحيح 

 بما يتفق مع الخطة االستراتيجية للكلية . 

 القرار :   

 .أحيط مجلس ا
ً
 لكلية علما

 خامسا : بشأن مواصفات الورقة االمتحانية ومعايير التصحيح :

: معايير الورقة  االمتحانية  من حيث الشكل . 
ً
 أوال

 االلتزام بالنماذج المقدمة للورقة االمتحانية من قبل مركز القياس والتقويم بالجامعة حيث يتضمن :  .1

 .شعار واسم الجامعة وكذلك شعار واسم الكلية  −

 اسم القسم ، اسم البرنامج ، واسم المقرر ورمزه ) كود المقرر باالئحة ( . −

 الفصل الدراس ي وتاريخ االمتحان .  −

 . زمن االمتحان والدرجة الكلية −
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 أسماء أعضاء لجنة وضع وتصحيح االمتحان . −

 . تعليمات االمتحان وطريقة الجابة −
 من حيث التنسيق والتنظيم : .0

 بيوتر .يكتب االمتحان على الكم −
(  لنص السؤال، المسافة البينية بين السطور 14(  لعنوان السؤال ، و)Bold 14(، وحجم الخط : )  Arialنوع الخط ) −

1.15 line spacing and Add Space After Paragraph  
 جرام  82(، وزن A4جودة الطباعة ) واضحة بدون رتوش( لون الخط أسود ، نوع الورق المستخدم ) −

 :
ً
 معايير الورقة االمتحانية من حيث المضمون ) تحقيق صدق االمتحان( . ثانيا

 تغطي أسئلة االمتحان كل محتوى المقرر ) الحكم يرجع للجنة وضع األسئلة ( .  .1
( ، )ويفضل وضع رقم مخرج التعلم المستهدف كما ورد في ILOsترتبط أسئلة االمتحان بمخرجات التعلم المستهدفة ) .0

 .درجة السؤال  توصيف المقرر( بعد
 تستخدم في صياغة األسئلة أفعال أدائية تقيس جوانب المعرفة على مستوى التذكر والفهم والتطبيق . .3
تستخدم في صياغة األسئلة أفعال أدائية تقيس المهارات العقلية العليا ) التفكير العلمي ، الناقد، التحليلي،  .4

 . االستداللي،االبتكاري، وحل المشكالت ......... (
 . أن تصاغ األسئلة صياغة واضحة المعنى ومحددة ) تجنب استخدام المصطلحات الغامضة بالنسبة للطالب(  .5
 يتدرج محتوى األسئلة من األسهل إلى األصعب .  .6
 موضوعية بأنواعها( . -إنشائية  –تنوع األسئلة من حيث النوع )مقالية  .7
 للجنة وضع األسئلة ( . األسئلة تميز بين مستويات تحصيل الطالب ) الحكم يرجع .8

: معايير تصحيح ورقة الجابة :
ً
 ثالثا
 .( ساعة 70يتم تسليم كراسات الجابة في نفس يوم إجراء االمتحان، ويتم إعادتها مصححة، ومستوفاة كل التوقيعات خالل ) .1
 يتم التصحيح بالقلم األحمر . .0
 ءة وفحص المصحح لجابة السؤال (.توضع عالمة الصح أو الخطأ على إجابة كل سؤال ) دليال على قرا .3
 توضع درجة تقييم المصحح لإلجابة على إجابة كل سؤال داخل كراسة الجابة.  .4
إذا كان السؤال مكونا من أسئلة فرعية توضع درجة لكل جزء ثم تجمع درجات األجزاء في درجة كلية توضع بجوار رقم السؤال  .5

 . داخل الكراسة
خل الكراسة إلى جدول الدرجات على غالف كراسة األسئلة ثم تجمع في درجة كلية وتسجل في تنقل درجة كل سؤال بدقة من دا .6

 المكان املخصص لها على غالف كراسة الجابة ، ثم تحول الدرجة إلى تقدير. 
 يتم التوقيع على الدرجة الكلية والتقدير من قبل أعضاء لجنة التصحيح .  .7

 مرفق ما يلي: 
 . لالمتحان المقالي نموذج الورقة االمتحانية .1
 نموذج الورقة االمتحانية لالمتحان الموضوعي . .0
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 .  المستدامة للم تم 

 . نموذج ورقة االجابة لالمتحان الموضوعي .3

 
 أوال : نموذج ورقة االسئلة لالمتحان المقالي :

 
 جامعة دمنهور 

 كلية : .........................
 

الفصل الدراس ي   القسم
 والتاريخ

 

  زمن االمتحان   البرنامج
الدرجة الكلية   اسم المقرر ورمزه

 لالمتحان
 

اسماء لجنة وضع 
 وتصحيح االمتحان

................................................                    ......................................................... .... 

................................................                     ............................................................ 

تعليمات االمتحان 
 وطريقة الجابة

............................................................................................................................. .... 

................................................................................................................................. 

............................................................................................................................. .... 
 ول : ) الدرجة( السؤال األ 

............................................................................................................................. ..................................... 

............................................................................ ...................................................................................... 

............................................................................................................................. ..................................... 
 الثاني : ) الدرجة(  السؤال

............................................................................................................................. ..................................... 

........................................................................ .......................................................................................... 

............................................................................................................................. ..................................... 
 سؤال الثالث : ) الدرجة( ال

............................................................................................................................. ..................................... 

.................................................................... .............................................................................................. 

............................................................................................................................. ..................................... 
 )اذا كان السؤال مكونا من أسئلة فرعية تكون كالتالي: (السؤال الرابع : ) الدرجة(  

A. ............................................................................................................................. ......................... 
B. ...................................................................................................................................................... 
C. ............................................................................................................................. ......................... 
D. ............................................................................................................................. .........................  

 السؤال الخامس : ) الدرجة( 

 شعار الكلية
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 السؤال           : ) الدرجة( 
 رقم الصفحة / العدد الكلي لصفحات االمتحان) اذا كان االمتحان أكثر من صفحة واحدة(.

 

 ثانيا : نموذج كراسة األسئلة لالمتحان الموضوعي :

 

 كراسة األسئلة

 

 جامعة دمنهور 

 كلية : .........................

 

الفصل الدراس ي   القسم

 والتاريخ

 

  زمن االمتحان   البرنامج

الدرجة الكلية   اسم المقرر ورمزه

 لالمتحان

 

أسماء لجنة وضع 

 وتصحيح االمتحان

................................................                    ......................................................... .... 

................................................                     ........................................................ .... 

تعليمات االمتحان 

 وطريقة الجابة

............................................................................................ ..................................... 

............................................................................................................................. .... 

........................................................................................ ......................................... 
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 ثالثا :نموذج ورقة االجابة لالمتحان الموضوعي :

 ورقة الجابة

 

 جامعة دمنهور 

 كلية : .........................

 

الفصل الدراس ي   القسم

 والتاريخ

 

  زمن االمتحان   البرنامج

الدرجة الكلية   اسم المقرر ورمزه

 لالمتحان

 

أسماء لجنة وضع 

 وتصحيح االمتحان

................................................                    ............................................................. 

................................................                     ........................................................ .... 

متحان تعليمات اال 

 وطريقة االجابة

 اقر 
ً
 الجابة الصحيحة من بين الجابات التي تلي كل سؤال  واختار أ كل سؤال جيدا

 رمز الجابة الصحيحة التي اخترتها في جدول الجابات الموجود في ورقة الجابة بتظليلوقم 
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 جدول الجابات

رقم 

 السؤال
 االستجابات

رقم 

 السؤال
 االستجابات

 رقم

 السؤال
 االستجابات

رقم 

 السؤال
 االستجابات

1 a b c d 16 A b C D 31 A b C d 46 a b c d 

2 a b c d 17 A b C D 32 A b C d 47 a b c d 

3 a b c d 18 A b C D 33 A b C d 48 a b c d 

4 a b c d 19 A b C D 34 A b C d 49 a b c d 

5 a b c d 20 A b C D 35 A b C d 50 a b c d 

6 a b c d 21 A b C D 36 A b C d 51 a b c d 

7 a b c d 22 A b C D 37 A b C d 52 a b c d 

8 a b c d 23 A b C D 38 A b C d 53 a b c d 

9 a b c d 24 A b C D 39 A b C d 54 a b c d 

10 a b c d 25 A b C D 40 A b C d 55 a b c d 

11 a b c d 26 A b C D 41 A b C d 56 a b c d 

12 a b c d 27 A b C D 42 A b C d 57 a b c d 

13 a b c d 28 A b C D 43 A b C d 58 a b c d 

14 a b c d 29 A B C D 44 A b C d 59 a b c d 

15 a b c d 30 A B C D 45 A b C d 60 a b c d 

 اسم المصحح:

 التوقيع :

 الدرجة: 

 

   

 

 : الرقم السري

 الرقم السري: 

 
 رقم التسجيل:      اسم الطالب:

 الفرقة / الشعبة: 
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 اتباع االرشادات العامة لتصميم الورقة االختبارية وااللتزام بما يرد من تعديالت أو مقترحات من مجلس الكلية  القرار :  -1

 

 سادسا: بخصوص تقارير اللجنة المشكلة من مجلس الكلية السابق بشأن فحص الكتاب الجامعى للعام الدراس ى الحالى

 م 0202/0201

افق القرار : اجتمعت  ، 00/11/0202لجنة فحص الكتاب الجامعي على مستوى الكلية في تمام الثانية عشرة ظهًرا من يوم األحد المو

 واتي تتكون من :

 عميد الكلية   أ د/ حنان خميس الشافعي              -1

 ؤون البيئة واملجتمعوكيل الكلية لش   أ د/ وفدي السيد أبو النضر             -0

 قسم الفلسفة   أ د/ فضل الله محمد إسماعيل          -3

افيا   أ د/ محمد عبد القادر عبد الحميد     -4  قسم الجغر

افيا  أ د/ ماجد محمد شعلة                    -5  قسم الجغر

 قسم التاريخ  أ د/ عبد المنعم مجاهد                   -6

افيا   ت شلبي                    أ د/ عالء عز  -7  قسم الجغر

 قسم اللغة العربية،رئيس وحدة ضمان الجودة  أ د/ محمد محمود أبوعلي              -8

 قسم االجتماع  أ م د/ حمدي علي أحمد                 -9

 القرار :   

افق مجلس الكلية .  و

 

 آلتي:وبمراجعة بعض ما وصل إلى اللجنة من كتب ، وجدنا ا

: غرض االجتماع مراجعة كتب الكلية، هو التأكد من سالمة الكتاب علمًيا، واتباع كافة شروط وتعليمات الكتاب الجامعة .
ً
 أوال

ثانًيا: لم ترسل األقسام العلمية المقررات في شكل خطاب رسمي وجدول فحص بأسماء المقررات، ولذا تنتظر اللجنة قرارات فحص 

 ًيا.األقسام للمقررات رسم

ا: تمَّ تشكيل اللجان بعيًدا عن رؤساء األقسام ، ألنهم كانوا أعضاًء في لجان فحص األقسام، وننتظر قرارات فحص األقسام 
ُ
ثالث

 للمقررات بشكل رسمي ومنهجي.

 جًدا من أعضاء هيئة التدريس باألقسام هم الذين حرصوا على تسليم كتبهم للجنة، و 
ً
ال توجد قرارات رابًعا: لوحظ أنَّ عدًدا قليال

 لجان الفحص الموجودة باألقسام.

 خامًسا: خلو بعض الكتب التي تمَّ فحصها من قائمة المراجع مما ُيعدُّ إشارة إلى وجود خلل في األمانة العلمية.
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 سادًسا : خلو بعض الكتب من الهوامش.

 سابًعا : عدم تناسب عدد صفحات بعض الكتب مع عدد الساعات.

ا: عدم تحدي
ً
 د األهداف التربوية للمقرر في كل الكتب.ثامن

 تاسًعا: عدم وجود فهارس في بعض الكتب.

 عاشًرا: عدم مطابقة بعض الكتب لتوصيف المقرر.

م تواريخ نشر بعض الكتب العلمية مما يدل على عدم تحديث المقررات.
َ
 الحادي عشر: ِقد

 الثاني عشر: عدم وجود تصاريح للكتب من خارج الكلية.

 عشر: عدم مراعاة تنسيق الكتب من حيث عدد السطور وحجم الخط.الثالث 

 

وعليه تم اقتراح توزيع مقررات التيرم الثاني قبل انتهاء شهر ديسمبر واعتماد توزيع المقررات في مجالس أقسام يناير ، علي أن يتم 

يناير التخاذ الجراءات المناسبة بمن يخالف انعقاد لجان فحص األقسام علي اللجنة العامة بعدها بأسبوع أي قبل مجلس كلية شهر 

 الشروط المنصوص عليها قبل ذلك وهي :

 مشروع الكتاب الجامعى بجامعة دمنهور 

 مرحلة إعداد الكتاب الجامعى وآليات اعتماده :

 تتمثل آليات هذه المرحلة فى عدة أمور :

 أوال : بالنسبة للمحتوى العلمى :

مصورة أو مطبوعة من  الكتاب الذى يضم كل عناصر المقرر العلمى الذى سيدرسه  ملجلس  ُيقدم عضو هيئة التدريس نسخة -1

القسم ، وذلك فى نهاية شهر أغسطس بالنسبة لمقررات الفصل الدراس ى األول ، وفى نهاية شهر يناير بالنسبة لكتب الفصل الدراس ى 

 الثانى .

إقرارها أو طلب يتم تشكيل لجنة تتكون من رئيس القسم وعضوية اثنين  -0 من أعضاء هيئة التدريس وظيفتها مراجعة هذه الكتب و

 تعديلها أو رفضها وتحديد غيرها فى ضوء المعايير اآلتية :

 عدد المالزم  : ستة مالزم على األقل لكل ساعة نظرية وسبعة على األكثر . .أ

 تطابق محتوى الكتاب وعناصر توصيف المقرر . .ب

الكلمات : ال تقل عدد السطور عن عشرين سطرا تقريبا فى كل صفحة ، وال شكل الصفحة وعدد السطور وعدد  .ت

 ( فى كل سطر فضال عن الهوامش . 11 – 9تقل عدد الكلمات عن ) 

التوثيق العلمى للمادة العلمية فى الهامش ، فمحتوى الكتاب ال يعتمد على طريقة مقالية أو تصويرية ، بل ال بد أن  .ث

 تعتمد على التوثيق العلمى . يكون بطريقة علمية إبداعية
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فى المائة على األكثر من حجم الكتاب الذى سيتم تدريسه بمعنى لو بلغت  12خلو الكتب من االعتماد على التصوير إال فى حدود  -ج

ى أن مائة صفحة ال ينبغى أن تزيد األوراق المصورة فيه عن عشر صفحات ، عل -وليس المصور منه  –عدد صفحات الكتاب المقرر 
يكون هناك إذن كتابى من المؤلف أو دار النشر أو أصحاب الحق فى الكتاب الذى سيتم التصوير منه ، وفى حالة كون المادة المصورة 

 من كتب تراثية قديمة البد أن ُيراعى فيها وضوح الصورة ، وُيفضل تحميلها من على النت أو إعادة  كتابة مراعاة للوضوح .
 الصفحات التى تم تصويرها أو إعادة كتابتها أو نقلها فى الهامش مع تحديد المصدر والمؤلف . البد من تحديد عدد -
قرها لجنة الكتاب الجامعى فى كل قسم بين الجزء الذى سيتم تصويره فى الكتاب ، وعناصر المقرر  -

ُ
البد من وجود عالقة وثيقة ت

 العلمى املحدد سلفا .
 قدمة تحدد األهداف والغايات ضرورة وجود فهرست للمحتويات وم -
 ضرورة وضع ورقة محددة فى بداية الكتاب للفهرسة الداخلية تشمل : -

 اسم المؤلف / المؤلفين              
 اسم الكتاب               
 اسم المادة التى يتم تدريس هذا الكتاب فيها من خالل الالئحة .              
 ة .عدد ساعات الماد              
 عدد الساعات املحددة لهذا الكتاب .              

 ال يفضل وجود عدة كتب فى المادة الواحدة . -1
 ثانيا : بالنسبة لمعايير االعتماد من القسم : 

افقة يتم طباعة  -1 تعتمد لجنة الكتاب فى كل قسم الكتب التى تقدم بها األعضاء فى ضوء المعايير السابقة ، وفى حالة المو
 لطالب .الكتاب ل

فى حالة رفض اللجنة ألحد الكتب تقوم بوضع تعديالت أو اقتراح كتب مصادر تناسب المقرر ، على أن تتبع الخطوات  -2
 الرسمية والقانونية من القائم بالتدريس  فى إقرار الكتب .

ب التى سيقومون ال يجوز للمدرسين الذين لم يتجاوزوا خبرة ثالث سنوات تأليف كتب ، وعلى مجلس القسم تحديد الكت -3
 بتدريسها .

فى حالة وجود مؤلف ثان للكتاب ، البد من وجود إذن كتابى من سيادته موجه لرئيس القسم يحدد فيه األجزاء التى قام  -4
 بتأليفها ، على أن يوقع المؤلف الثانى على هذا الذن .

 يودع المؤلف خمسة نسخ من كتابه للجهات التالية : -5
 المؤلفين لرئيس القسم .نسخة موقعة من المؤلف /  -
 نسخة موقعة من المؤلف / المؤلفين لوكيل الكلية لشؤون التعليم والطالب . - -
 نسخة موقعة من المؤلف / المؤلفين  لوحدة الجودة . - -
 نسخة  لمكتبة الكلية . - -
 نسخة للمكتبة المركزية بجامعة دمنهور . - -
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 رسالة الكلية :

إ و إقليميزا اسزتةاداإ إلزى معزايير قى إلى مستوى التميزز واببزداف  زج م زاد ا دال والعلزوم ابةسزاةية تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة تر  زى سزوا العمزد محليزا

بحثية ألساتذتها لقدرات العلمية و الال 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   و طالبها ، و استخدام وسائد تعليمية حديثة ،و متابعة الخري ين، و إتاحة الفرصة لها لمتابعة ال ديد من العلوم و المعارف و الخبرات

ج د إ ززراخات تتسززم باوسزتقاللية و التعززاون و التقززويم الززذاتحززد مالزكالت  ، و بةززاخ الالخصززية المصززرية و تةميزة قززيم اوةتمززاخ و المززواطةين مزن خززال جالمسزاممة  زز،و

 والمستمر .
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 رؤية الكلية :

تتطل  الكلية إلى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية معتمدة تحتد 

مستوى  بأساتذتها وخري يها إلى وتصد مكاةة مرموقة بين ةظائرما

 ى المةا سة محليأ و اقليميإا من خالد برامج دراسية متميزة 

مرحلتى الليساةس والدراسات العليا تسهم  ى الرقى و التةمية 

 .  المستدامة للم تم 

افقة الل -6 جنة على أن عناصر الكتاب تتفق وعناصر محتوى المادة فى الالئحة ، فى حالة تدريس كتاب من الخارج ال بد من مو
 فضال عن وجود إذن كتابى من مؤلف الكتاب  .

 ثالثا : الغالف والبيانات : 
 ضرورة استيفاء البيانات الالزمة على غالف الكتاب والمتمثلة فى :على الوجه -1

 . اسم المؤلف / المؤلفين وألقابهم الوظيفية ، وأماكن عملهم -
 عنوان الكتاب ، ويفضل أن يكون مرتبطا باسم المادة فى الالئحة .  -
 رقم الطبعة وتاريخها  -
 دار الطباعة  -
 على ظهر الغالف : -

 رقم اليداع  -توضع رؤية القسم ورسالته ، ورؤية الكلية ورسالتها 
 جرام  005يفضل أن يكون الغالف فصل ألوان وال يقل عن  -0

 رابعا : عدد المالزم :
صفحة للساعة   102:     122قل عدد مالزم الساعة الواحدة عن ستة مالزم ، وال تقل عن سبعة : أى تترواح عدد الصفحات من ال ت

 الواحدة  .
 وأخيرا ضرورة الرجوع إلي شروط الكتاب الجامعي في كلية التمريض بما أنها أصبحت كلية معتمدة .

 القرار :   
. 
ً
 أحيط مجلس الكلية علما

 
 : بخصوص األقسام التي سلمت إلي الوحدة توصيف المقررات :سابعا 

 قسم اللغة االنجليزية  .  قسم التاريخ     قسم اآلثار  والدراسات اليونانية والرومانية .
 القرار :   

. 
ً
 أحيط مجلس الكلية علما

 
 ثامنا : ضرورة اقتراح برامج متميزة بالكلية تشارك فيها معظم األقسام :

 لعرض علي مجلس الكلية .  القرار : ا
 القرار :   

. 
ً
 أحيط مجلس الكلية علما

 
 تاسعا : بخصوص ردود األقسام عن لجان فحص كتب الفصل الدراس ي األول :

 ال يوجد ردود في الجودة .   
 
 القرار :   

. 
ً
 أحيط مجلس الكلية علما
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:   موضوعات  وحدة تكنولوجيا المعلومات 
ً
 : ITثالثا

 : MISضوعات بالنسبة لمو  -

م واستكمال قاعدة البيانات الخاصة بالطالب تمهيدا الستخراجها من مركز 0219/0202بخصوص الشهادات الثبوتية لخريجي  -1

إصدار الشهادات الثبوتية بالعاصمة الدارية الجديدة ؛ فقد تم عمل برنامج الستكمال الطالب بياناتهم وربطها بقاعدة البيانات 

 تمهيدا لرسالها إلى الجامعة . الخاصة بكلية اآلداب

 القرار :

افق مجلس الكلية على ارسال بيانات الطالب الخاصة بالشهادات الثبوتيه الى العاصمة االدارية .  و

 م عـلى 0219/0202االنتهـاء من جـمـيع نـتائج الـفرق الــثالث) األولى والثانية والثالثة ( للعـام -أ     

 راجعتها (، وتم طباعتها في الوحدة ، وقد تم إرسالها لجميع الكنتروالت لمMISنظام الرصد اآللي)        

 والتوقيع عليها.       

 تصـعـــيد الـطــالب إلى الــفـرق األعـلى للفـرق الــثالث ، ومن ثـم إعـداد القـوائـم للعـام الـدراس ي الحالي -ب

 تمهيدا المتحانات الفصل -إن شاء الله  -وستبدأ الوحدة في وضع أرقـام الجلوس األسبوع الـقادم     

 م. 0202/0201الدراس ي األول     

 القرار :

 .أحيط مجلس الكلية علما 

 بشأن البوابة اللكترونية أفاد أ/ كيرلس سامي باالتى:-4



    

                                                                                                                                              
       Damanhur universityجامعة دمنهور                                                                                                                         
          Faculty of Art                                                            كلية اآلداب                                                                    
                                                        

 

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

 رسالة الكلية :

إ و إقليميزا اسزتةاداإ إلزى معزايير قى إلى مستوى التميزز واببزداف  زج م زاد ا دال والعلزوم ابةسزاةية تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة تر  زى سزوا العمزد محليزا

بحثية ألساتذتها لقدرات العلمية و الال 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   و طالبها ، و استخدام وسائد تعليمية حديثة ،و متابعة الخري ين، و إتاحة الفرصة لها لمتابعة ال ديد من العلوم و المعارف و الخبرات

ج د إ ززراخات تتسززم باوسزتقاللية و التعززاون و التقززويم الززذاتحززد مالزكالت  ، و بةززاخ الالخصززية المصززرية و تةميزة قززيم اوةتمززاخ و المززواطةين مزن خززال جالمسزاممة  زز،و

 والمستمر .

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

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

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

 

 رؤية الكلية :

تتطل  الكلية إلى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية معتمدة تحتد 

مستوى  بأساتذتها وخري يها إلى وتصد مكاةة مرموقة بين ةظائرما

 ى المةا سة محليأ و اقليميإا من خالد برامج دراسية متميزة 

مرحلتى الليساةس والدراسات العليا تسهم  ى الرقى و التةمية 

 .  المستدامة للم تم 

تم االنتهاء من اعالن جميع النتائج النهائية الخاصة بالقبول بأقسام الكلية  للطالب المستجدين والتحويالت الورقية وجميع -أ
مؤهالت عليا ... الخ وفق القواعد التى حددها  –ثانوية معادلة  –مكفوفين  –ين معاق –مفصولين  –الفئات األخرى من نقل قيد 

 مجلس الكلية  من خالل الموقع الرسمى للكلية .

تم االعالن عن بدء التحويول من انتساب الى انتظام للطالب الحاصلين على جيد فى الفصل الدراس ى األول من العام الجامعى -ب
 سمى للكلية على الموقع الر  0219/0202

تم تصميم إستبيان ألستطالع األراء فى وضع وصياغة الرؤية والرسالة واألهداف االستراتيجية لكلية االداب جامعة دمنهور من  -ج
 خالل الموقع الرسمى للكلية     

وذلك وفق  0219/0202امعى تم فتح باب التظلمات الكترونيا لطالب الفرقة األولى والثانية والثالثة لنتائج امتحانات العام الج -ذ
 الشروط والضوابط املحددة من قبل إدارة الكلية فى هذا الشأن .

تم اعداد نموذج الستقبال شكاوى الطالب من اليميل الجامعى من خالل الموقع الرسمى للكلية وتالحظ وجود صعوبة  -ر
ب من خالل الصفحة الرسمية للكلية )البوابة للطالب للتواصل من خاللة وعلى الفور تم وضع البديل وهو التواص مع الطال 

اقع التواصل االجتماعى فيسبوك وتم الوصول الى تحقيق اعلى معدل فى حلى  اللكترونية لكلية اآلداب جامعة دمنهور (على مو
 ألف طالب . 18ساعة من ارسال الشكوى فى ظل عدد طالب الكلية الذى يصل ألكثر من  04المشكالت ألقل من 

وفتحة   0202/0219النتهاء من تصميم برنامج استكمال البيانات الستخراج شهادات التخرج المميكنة  لخريجى الكلية عام تم ا -ز
للطالب الستكمال البيانات من خالل الموقع الرسمى للكلية وتعتبر الكلية هى المصممة لهذا النموذج وذلك بالتعاون مع وحدة 

 المشروعات بالجامعة .

 عـبر اليمـيالت األكاديـمية للـسادة أعـضاء هـيئة -م بـإرسال0202وحدة في خالل شهـر نوفمبر قـامـت الـ -

 ما يلي :  -التدريس   

 محضر مجلس الكلية . -1
 م.0202دعوة مجلس الكلية ، وجدول األعمال لشهر ديسمبر -0
 دعوات مجالس األقسام لبعض األقسام العلمية بالكلية ومحاضر اللجان. -5
 ءات الخاصة بمكتب تحقيقات السادة أعضاء هيئة التدريس. االستدعا -د

 جميع األخبار التى تنشر على الموقع الرسمي ترسل نسخة منها على البريد اللكتروني. -ه

ا زيارة ، كما بلغ عدد القراءات لموقع الكلية م خمسة ماليين ومائة وأربعين ألفسجل الموقع الرسمي للكلية حتى اليوم ما يزيد عن  -
 قراءة للموضوعات المنشورة على الموقع. مليون وسبعمائة وتسعة وسبعين ألف يزيد عن

 القرار :

 .أحيط مجلس الكلية علما 
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 : هيئة التدريس موضوعات شئون 

الطلــب المقــدم مــن الســيدة / مــى محمــد  محمــد خزعــل المعيــدة بقســم االثــار بالكليــة بشــأن تعينهــا فــي وظيفــة مــدرس مســاعد بــذات  .1

حيث انها حصلت على درجة الماجسـتير فـي االداب مـن قسـم التـاريخ واالثـار والمصـرية واالسـالمية جامعـة االسـكندرية شـعبة القسم 

 االثار االسالمية بنظام الساعات المعتمدة .
 القرار :

افق مجلس الكلية .  و

 

 
ً
 :   موضوعات شئون الطالب : رابعا

 :  وضوعات املحضرم

 التصديق على موضوعات الجلسة السابقة:
ً
   أوال

جوع إلى وبالنسبة للبند الخاص بتحويل الطالبة بسنت خالف من قسم اللغات الشرقية إلى قسم التاريخ،  فبالر  .تم التصديق 
إدارة شئون التعليم والطالب بالجامعة تبين عدم أحقية الطالبة في التحويل اسـتناًدا إلـى قيامهـا  بالتحويـل فـي العـام الجـامعي 

، مـن قســم اللغــة العربيــة إلــى قســم اللغــات الشــرقية، وعليـه تــم إخطــار الطالبــة بــالرفض مــع توقيعهــا بــالعلم علــى 0218/0219
 ذلك.

 القرار : 
.أحيط مجل

ُ
 س الكلية علما

 
 : موضوعاوت وحدات الجودة 

ً
 القياس والتقويم  – MIS –ثانيا
 : يرفع املحضر ملجلس الكلية . ةفيما يتعلق بوحدة الجود .1

 القرار : 
.
ُ
 أحيط مجلس الكلية علما

 : ُيرفع املحضر ملجلس الكلية. MISفيما يتعلق بوحدة  .1
 المدير التنفيذي للوحدة ما يلي: -ةالدكتورة/ رانيا نظميفيما يتعلق بوحدة القياس والتقويم : أفادت السيد .0
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 رسالة الكلية :

إ و إقليميزا اسزتةاداإ إلزى معزايير قى إلى مستوى التميزز واببزداف  زج م زاد ا دال والعلزوم ابةسزاةية تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة تر  زى سزوا العمزد محليزا

بحثية ألساتذتها لقدرات العلمية و الال 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   و طالبها ، و استخدام وسائد تعليمية حديثة ،و متابعة الخري ين، و إتاحة الفرصة لها لمتابعة ال ديد من العلوم و المعارف و الخبرات

ج د إ ززراخات تتسززم باوسزتقاللية و التعززاون و التقززويم الززذاتحززد مالزكالت  ، و بةززاخ الالخصززية المصززرية و تةميزة قززيم اوةتمززاخ و المززواطةين مزن خززال جالمسزاممة  زز،و

 والمستمر .
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 رؤية الكلية :

تتطل  الكلية إلى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية معتمدة تحتد 

مستوى  بأساتذتها وخري يها إلى وتصد مكاةة مرموقة بين ةظائرما

 ى المةا سة محليأ و اقليميإا من خالد برامج دراسية متميزة 

مرحلتى الليساةس والدراسات العليا تسهم  ى الرقى و التةمية 

 .  المستدامة للم تم 

تحديـد يـوم االربعــاء القـادم تمــام السـاعة العاشــرة صـباًحا موعــًدا لعقـد ورشــة عمـل عــن تصـميم االختبــارات االلكترونيـة يقــوم  -
 بها السيد د/سامح كمال نائب مدير الوحدة.

موجــه إلــي عميـــد    15/12/0202بارســال خطــاب رســمي بتــاريخ  متابعــة صــيانة أجهــزة التصــحيح بالوحــدة احيــث قامــت الوحـــدة -
 Epson(DS-6500)، والجهاز الثاني Panasonic(kv-s2026c)الكلية بشأن صيانة جهازين الجهاز األول 

مخاطبـة االقســام العلميــة بضــرورة إرســال االحصــائيات الخاصــة بأعـداد الطــالب للفــرق الدراســية األربعــة وكــذلك عــدد المــواد  -
وذلـــك تمهًيـــدا التخـــاذ االعـــدادات الالزمـــة الجـــراء التصـــحيح  0202/0201اجـــراء االختبـــارات بهـــا للفصـــل الدراســـ ي األول  المقـــرر 

 االلكتروني.
مخاطبـــة مـــدير وحـــدة ضــــمان الجـــودة بالكليـــة بضـــرورة إمــــداد الوحـــدة بنتـــائج االســـتبيانات الخاصــــة بالقيـــاس والتقـــويم  بشــــأن  -

لتـــــــدريس عـــــــن النظـــــــام الجديـــــــد للتعلـــــــيم )التعلـــــــيم ال جين(وكـــــــذلك االختبــــــــارات قيـــــــاس مـــــــدي راـــــــ ي الطـــــــالب وأعضـــــــاء هيئـــــــة ا
 االلكترونية والدورات التدريبية.

إلــــــي  0/11/0202اعتمـــــاد شــــــهادات المتقـــــدميين الــــــذين اجتـــــازوا التــــــدريب علــــــي التصـــــحيح االلكترونــــــي بالوحـــــدة فــــــي الفتـــــرة مــــــن -
5/11/0202. 

اقتصـــــار عملهـــــم داخـــــل كنتـــــرول الوحـــــدة اعتمـــــاد تشـــــكيل الكنتـــــرول المركـــــزي الخـــــاص بالوحـــــدة  - مـــــن اعضـــــاء مجلـــــس االدارة و
 المركزي دون األقسام.

 
 القرار : 

افق مجلس الكلية .  و

ا: الموضوعات الُمتعلقة باالمتحانات الشفهية:
ً
 ثالث

م: اللغـة : وصـلت تشـكيالت أقسـا0202/0202الموضوع: تشكيل لجان االمتحانات الشفهية للفصل الدراسـ ي األول للعـام الجـامعي  .1

افيا، اللغة العربية، االجتماع، واللغات الشرقية.  النجليزية، الجغر

 القرار:أحيطت اللجنة علًما، مع التأكيد على توقيع اللجنة كاملة على كشوف الدرجات.

 القرار : 

افق مجلس الكلية .  و

 

 رابًعا: الموضوعات الُمتعلقة باالمتحانات التحريرية:

 
 الموضوع: ُمقترح اللجنة بشأن امتحانات مواد التخلف على أن تكون مع بداية األسبوع األول من الدراسة. .0

 القرار: ُيرفع األمر لرئيس الجامعة للنظر في األمر.
 القرار : 

افق مجلس الكلية  . و
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 رسالة الكلية :

إ و إقليميزا اسزتةاداإ إلزى معزايير قى إلى مستوى التميزز واببزداف  زج م زاد ا دال والعلزوم ابةسزاةية تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة تر  زى سزوا العمزد محليزا

بحثية ألساتذتها لقدرات العلمية و الال 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   و طالبها ، و استخدام وسائد تعليمية حديثة ،و متابعة الخري ين، و إتاحة الفرصة لها لمتابعة ال ديد من العلوم و المعارف و الخبرات

ج د إ ززراخات تتسززم باوسزتقاللية و التعززاون و التقززويم الززذاتحززد مالزكالت  ، و بةززاخ الالخصززية المصززرية و تةميزة قززيم اوةتمززاخ و المززواطةين مزن خززال جالمسزاممة  زز،و

 والمستمر .
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 رؤية الكلية :

تتطل  الكلية إلى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية معتمدة تحتد 

مستوى  بأساتذتها وخري يها إلى وتصد مكاةة مرموقة بين ةظائرما

 ى المةا سة محليأ و اقليميإا من خالد برامج دراسية متميزة 

مرحلتى الليساةس والدراسات العليا تسهم  ى الرقى و التةمية 

 .  المستدامة للم تم 

 الموضوع: تفعيل الكنترول المركزي بالدور السادس، و أن تكون قاعة التدريب هي المنوطة بتسليم وتسلم أوراق األسئلة. .3
افقت اللجنة.  القرار: و

 القرار : 

افق مجلس الكلية .  و
 

مقــــاييس للورقــــة ن الجــــودة، بوضــــع المــــدير التنفيــــذي لوحــــدة ضــــما –الموضــــوع: تكليــــف الســــيد األســــتاذ الــــدكتور/ محمــــد أبــــوعلي  .4
 وتعميمها على األقسام العلمية. ختبار ال 

افقت اللجنة.  القرار: و
 القرار : 

افق مجلس الكلية على نموذج الفرقة الرابعة للعام السابق  .  و
 

ـــة النجليزيـــــة، 0202/0202الموضــــوع: تشـــــكيل الكنتــــرول  للفصـــــل الدراســــ ي األول للعـــــام الجــــامعي  .5 : وصـــــلت تشــــكيالت أقســـــام: اللغـ
افيا، الفلسفة، اآلثار، اآلثار والدراسات اليونانية والرومانية، االجتماع، واللغات الشرقية.الت  اريخ، الجغر

 القرار: أحيطت اللجنة علًما.
 القرار : 

افق مجلس الكلية .  و
 

ة كـــونترول الموضــوع:  كتــاب مجلــس قســم اللغــة العربيـــة بشــأن تــوفير ثالثــة أعضــاء هيئــة تـــدريس مــن خــارج القســم لرئاســة وعضــوي .6

الفرقة الثالثة؛ وذلك بسبب تكليف أعضاء الفرقة بأعمال مركزية بوحـدتي القيـاس والتقـويم، ووحـدة ضـمان الجـودة بالكليـةوهم: 

 عن قيام ) أ.م.د/ رانيا جمال( بأجازة رعاية طفل لمدة عام. -أ.م.د/ رانيا نظمي -) أ.د/ محمد أبوعلي
ً
 د/ سامح كمال(، فضال

ــ  قائًمــــا القـــرار:  تقـــوم الكـ
ً
ونتروالت بإعـــادة توزيــــع األعضـــاء داخـــل قســـمهم، حيـــث إن الكــــونترول بوحـــدة القيـــاس والتقـــويم كـــونتروال

 بذاته، وال يجوز أن يتم انتداب األعضاء به للعمل بكونتروالت أخرى.
 القرار : 

افق مجلس الكلية .  و

: وصـلت تشـكيالت 0202/0202الجـامعي  الموضـوع: تشـكيل لجـان وضـع وتصـحيح األسـئلة  للفصـل الدراسـ ي األول للعـام .7

افيا، الفلسفة، اللغة العربية.  أقسام: اللغة النجليزية، التاريخ، الجغر

 القرار: أحيطت اللجنة علًما.
 القرار : 

افق مجلس الكلية .  و
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 رسالة الكلية :

إ و إقليميزا اسزتةاداإ إلزى معزايير قى إلى مستوى التميزز واببزداف  زج م زاد ا دال والعلزوم ابةسزاةية تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة تر  زى سزوا العمزد محليزا

بحثية ألساتذتها لقدرات العلمية و الال 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   و طالبها ، و استخدام وسائد تعليمية حديثة ،و متابعة الخري ين، و إتاحة الفرصة لها لمتابعة ال ديد من العلوم و المعارف و الخبرات

ج د إ ززراخات تتسززم باوسزتقاللية و التعززاون و التقززويم الززذاتحززد مالزكالت  ، و بةززاخ الالخصززية المصززرية و تةميزة قززيم اوةتمززاخ و المززواطةين مزن خززال جالمسزاممة  زز،و

 والمستمر .
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 رؤية الكلية :

تتطل  الكلية إلى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية معتمدة تحتد 

مستوى  بأساتذتها وخري يها إلى وتصد مكاةة مرموقة بين ةظائرما

 ى المةا سة محليأ و اقليميإا من خالد برامج دراسية متميزة 

مرحلتى الليساةس والدراسات العليا تسهم  ى الرقى و التةمية 

 .  المستدامة للم تم 

افيـــا بجلســــته الُمنعقـــدة بتــــاريخ  .8 بشـــأن تحديـــد الُمقــــررات التـــي ســــوف  1/10/0202الموضـــوع: كتـــاب مجلــــس قســـم الجغر

 .0202/0201يكون امتحانها مقالًيا للفصل الدراس ي األول للعام الجامعي 

 القرار: يرفع األمر لرئيس الجامعة للنظر في األمر.
 القرار : 

افق مجلس الكلية على أن يكون في   .أضيق الحدود و

 

لغــة النجليزيــة، واآلثــار : قســمي ال0202/0201الموضــوع: ترتيــب مــواد االمتحانــات للفصــل الدراســ ي األول للعــام الجــامعي  .9

 والدراسات اليونانية والرومانية.

 القرار: أحيطت اللجنة علًما.
 القرار : 

. 
ً
 أحيط مجلس الكلية علما

 

 خامًسا: خطابات واردة من األقسام العلمية:

التعليميـة مباشــر  و بشـأن اطمئنـان علـى سـير العمليـة  1/10/0202الموضـوع:  كتـاب مجلـس قسـم التـاريخ بجلسـته الُمنعقـدة بتــاريخ  .12

on line  ويدعو السادة الزمالء  الذين لم يفعلوا  التدريس عن بعد  بضرورة القيام بهـذا األمـر ويكلـف د/ كـارم القااـ ى بعمـل جـدول

 باسم االعضاء والمقررات واللينكات ومواعيد املحاضرات.

 القرار:أحيطت اللجنة علًما.
 القرار : 

. 
ً
 أحيط مجلس الكلية علما

 

بشـأن تقريــر سـير العمــل وانتظـام العمليــة التدريســية  1/10/0202وضـوع:  كتــاب مجلـس قســم التـاريخ بجلســته الُمنعقـدة بتــاريخ الم .11

وأداء السـادة أعضــاء القســم المـوقرين، ومــدى االلتــزام بـأداء العمــل والمهــام التدريسـية ومــا أوكــل إلـيهم مــن أنشــطة مـن قبــل مجلــس 

 .0202القسم، وذلك عن شهر ديسمبر 

 القرار: أحيطت اللجنة علًما.
 القرار : 

. 
ً
 أحيط مجلس الكلية علما
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 رسالة الكلية :

إ و إقليميزا اسزتةاداإ إلزى معزايير قى إلى مستوى التميزز واببزداف  زج م زاد ا دال والعلزوم ابةسزاةية تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة تر  زى سزوا العمزد محليزا

بحثية ألساتذتها لقدرات العلمية و الال 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   و طالبها ، و استخدام وسائد تعليمية حديثة ،و متابعة الخري ين، و إتاحة الفرصة لها لمتابعة ال ديد من العلوم و المعارف و الخبرات

ج د إ ززراخات تتسززم باوسزتقاللية و التعززاون و التقززويم الززذاتحززد مالزكالت  ، و بةززاخ الالخصززية المصززرية و تةميزة قززيم اوةتمززاخ و المززواطةين مزن خززال جالمسزاممة  زز،و

 والمستمر .
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 رؤية الكلية :

تتطل  الكلية إلى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية معتمدة تحتد 

مستوى  بأساتذتها وخري يها إلى وتصد مكاةة مرموقة بين ةظائرما

 ى المةا سة محليأ و اقليميإا من خالد برامج دراسية متميزة 

مرحلتى الليساةس والدراسات العليا تسهم  ى الرقى و التةمية 

 .  المستدامة للم تم 

ــى مقتـــــــرح تشـــــــكيل لجــــــــان  1/10/0202الموضـــــــوع:  كتـــــــاب مجلـــــــس قســـــــم التـــــــاريخ بجلســـــــته الُمنعقــــــــدة بتـــــــاريخ  .10 ــ ــ ـــة علـ ــ افقــ ــأن المو ــ ــ بشـ

ان أ.د/ ابــراهيم مرجونــة ، المتحانــات الشــفهية )الئحــة قديمــة وحديثــة( علــى أن يكــون المشــرف العــام علــى المتحانــات  رئــيس اللجــ

فــى األســبوع  on lineواعتمــد المقتــرح المقــدم وعلــى الجميــع أن يلتــزم بقــرارات الكليــة والجامعــة فــى هــذا الشــأن ، وتكــون المتحانــات 

 م مع توثيق حضور الطالب  والمقترح جزء ال يتجزأ من املجلس.0202األول من شهر ديسمبر 

حيطت اللجنة علًما.
ُ
 القرار: أ

 رار : الق
. 
ً
 أحيط مجلس الكلية علما

 
 

بشأن الحاطة بما ورد فى اللجنة العليا  لفحص  1/10/0202الموضوع:  كتاب مجلس قسم التاريخ بجلسته الُمنعقدة بتاريخ  .13

افق الكتاب الجامعى ويدعو الجميع الى ضرورة االلتزام بمعايير ومواصفات الكتاب الجامعى  ، ألن من يخل بهذه المعايير  فقد  و

افق املجلس على عدم تأخير توزيع الكتاب الجامعى  املجلس على سحب المقرر منه واسناده لغيره وفقا للعبء التدريس ى ، أيًضا و

للطالب وان يكون بحد اقص ى فى األسبوع الثالث من بداية كل فصل وعلى كل من لم يتم توزيع كتابه حتى تاريخه  توزيع كتابه 

 جلس ، ويجب تسليم نسخة من الكتاب الجامعى للمجلس خالل يومين من تاريخ انعقاده .خالل يومين من انعقاد امل

حيطت اللجنة علًما.       
ُ
 القرار: أ

 القرار : 
. 
ً
 أحيط مجلس الكلية علما

 

البى الحاطة بما ورد فى تقرير الدعم الط بشأن  1/10/0202الموضوع:  كتاب مجلس قسم التاريخ بجلسته الُمنعقدة بتاريخ  .14

افق على ما ورد  فيه ويطالب كل أستاذ مقرر بتقديم كشف متضمن عدد النسخ املجانية التى قام بتوزيعها على المستحقين  وو

 وألية تعامله مع المتفوقين .

حيطت اللجنة علًما.         
ُ
 القرار: أ

 القرار : 
. 
ً
 أحيط مجلس الكلية علما

 

بأبرز ما ورد في تقرير أ.م.د/ تيسير الحاطة   بشأن  1/10/0202الُمنعقدة بتاريخ  الموضوع:  كتاب مجلس قسم التاريخ بجلسته .15

، كتابة تقرير صحفى  on lineشادى، مدير مركز االبداع واالبتكار بالقسم  ومن بينه حصر المواهب بالقسم ، وعمل مسابقات 

 والتقدير.عن مواهب القسم ينشر بالجرائد االلكترونية  والقسم يتوجه لها بالشكر 
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 رسالة الكلية :

إ و إقليميزا اسزتةاداإ إلزى معزايير قى إلى مستوى التميزز واببزداف  زج م زاد ا دال والعلزوم ابةسزاةية تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة تر  زى سزوا العمزد محليزا

بحثية ألساتذتها لقدرات العلمية و الال 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   و طالبها ، و استخدام وسائد تعليمية حديثة ،و متابعة الخري ين، و إتاحة الفرصة لها لمتابعة ال ديد من العلوم و المعارف و الخبرات

ج د إ ززراخات تتسززم باوسزتقاللية و التعززاون و التقززويم الززذاتحززد مالزكالت  ، و بةززاخ الالخصززية المصززرية و تةميزة قززيم اوةتمززاخ و المززواطةين مزن خززال جالمسزاممة  زز،و

 والمستمر .
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 رؤية الكلية :

تتطل  الكلية إلى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية معتمدة تحتد 

مستوى  بأساتذتها وخري يها إلى وتصد مكاةة مرموقة بين ةظائرما

 ى المةا سة محليأ و اقليميإا من خالد برامج دراسية متميزة 

مرحلتى الليساةس والدراسات العليا تسهم  ى الرقى و التةمية 

 .  المستدامة للم تم 

حيطت اللجنة علًما.       
ُ
 القرار: أ

 القرار : 
. 
ً
 أحيط مجلس الكلية علما

 

لحاطة بما ورد فى خطاب د/ عادل هالل،  ا بشأن  1/10/0202الموضوع:  كتاب مجلس قسم التاريخ بجلسته الُمنعقدة بتاريخ  .16

 عد المنظمة.ويرفع األمر الى ادارة الكلية لتخاذ ما تراه مناسبا فى ضوء القوا

حيطت اللجنة علًما.         
ُ
 القرار: أ

 القرار : 
. 
ً
 أحيط مجلس الكلية علما

 
 

بالتزام السادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة  الموضوع:  كتاب قسم الفلسفة بشأن التقرير الشهري لشهر نوفمبر  يفيد .17

 بالقسم.

حيطت اللجنة علًما.        
ُ
 القرار: أ

 القرار : 
. 
ً
 أحيط مجلس الكلية علما

افقة على  5/10/0202الموضوع:  كتاب مجلس قسم اآلثار والدراسات اليونانية والرومانية بجلسته المتعقدة بتاريخ  .18 بشأن المو

ة الدراسات األوروبية القديمة فقد جاء ذلك وفقا للخطاب الذي قام بتقديمه أساتذة تخصص الدراسات عدم فتح شعب

 الكالسيكية بالقسم ولم يكن لدي أساتذة اآلثار مانع من فتحها.        

تورة/ سـماح الصــاوي عميـد الكليـة، واألسـتاذة الـدك –القـرار: أحيطـت اللجنـة علًمـا، مـع تأكيـد األسـتاذة الــدكتورة/ حنـان الشـافعي 

ا لقرار املجلس األعل للجامعات. –
ً
 وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، على ضرورة تفعيل الشعبة تنفيذ

 القرار : 
. 
ً
 أحيط مجلس الكلية علما

ن اعتماد املجلس بشأ 5/10/0202الموضوع:  كتاب مجلس قسم اآلثار والدراسات اليونانية والرومانية بجلسته المتعقدة بتاريخ  .19

 تقرير اآلداء الخاص بأعضاء هيئة التدريس بالقسم.  

حيطت اللجنة علًما.
ُ
 القرار: أ

 القرار : 
. 
ً
 أحيط مجلس الكلية علما
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 رسالة الكلية :

إ و إقليميزا اسزتةاداإ إلزى معزايير قى إلى مستوى التميزز واببزداف  زج م زاد ا دال والعلزوم ابةسزاةية تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة تر  زى سزوا العمزد محليزا

بحثية ألساتذتها لقدرات العلمية و الال 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   و طالبها ، و استخدام وسائد تعليمية حديثة ،و متابعة الخري ين، و إتاحة الفرصة لها لمتابعة ال ديد من العلوم و المعارف و الخبرات

ج د إ ززراخات تتسززم باوسزتقاللية و التعززاون و التقززويم الززذاتحززد مالزكالت  ، و بةززاخ الالخصززية المصززرية و تةميزة قززيم اوةتمززاخ و المززواطةين مزن خززال جالمسزاممة  زز،و

 والمستمر .
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 رؤية الكلية :

تتطل  الكلية إلى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية معتمدة تحتد 

مستوى  بأساتذتها وخري يها إلى وتصد مكاةة مرموقة بين ةظائرما

 ى المةا سة محليأ و اقليميإا من خالد برامج دراسية متميزة 

مرحلتى الليساةس والدراسات العليا تسهم  ى الرقى و التةمية 

 .  المستدامة للم تم 

بشأن تقرير الدعم  5/10/0202الموضوع:  كتاب مجلس قسم اآلثار والدراسات اليونانية والرومانية بجلسته المتعقدة بتاريخ  .02

 من د/ شيرويت فضل. الطالبى المقدم 

حيطت اللجنة علًما.
ُ
 القرار: أ

 القرار : 
. 
ً
 أحيط مجلس الكلية علما

 
 

 سادًسا: ما يستجد من أعمال:
 الموضوع: اعتماد القوائم الخاصة بشعبتي اآلثار المصرية والسالمية بقسم اآلثار: .01

افقت  اللجنة على اعتماد القوائم. القرار: و
 القرار : 

. 
ً
 أحيط مجلس الكلية علما

 
 
العجــز الشــديد فــي الســادة أعضــاء هيئــة التــدريس بالكليــة و الســادة المنتــدبين العمــال الكنتــرول المتحانــات الفصـــل  الموضــوع: .00

 0202/0201ى الدراس ى األول للعام الجامع
 القرار :

افق مجلس الكلية على         مشاركة الهيئة المعاونة باألقسام العلمية ) المدرسون المساعدون والمعيدون ( فى أعمال الكنترول  و
 الخاصة بالكلية واعفائهم من لجان المالحظة  .

 
 . 0202/0201للعام الجامعى تشكيل كنترول قسم االجتماع للفرقة األربعة للفصل الدراس ى األول  الموضوع: .03

 القرار :
افـــــــــق مجلــــــــــــس الكليــة بجلستـــــــــــه التــي عقــــــــــدت فــــــي  علــى  تشــكيل كنتــرول الفصــل الدراســ ي االول للعــام الجـــامعي  15/10/0202و

 لقسم االجتماع بالكلية على النحو التالى : 0202/0201
 الفرقة األولى :

    غالى  د. نها عبدالمقصود .1
ً
 رئيسا

    د. حارس أحمد هالل .0
ً
 عضوا

    د. نسرين هنداوى ابراهيم .3
ً
 عضوا

 الفرقة الثانية :    
     د. خالد السيد شحاته .1

ً
 رئيسا

    د. أشرف فتحى البهى .0
ً
 عضوا

    د. ريهام فايز  رضوان .3
ً
 عضوا
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 رسالة الكلية :

إ و إقليميزا اسزتةاداإ إلزى معزايير قى إلى مستوى التميزز واببزداف  زج م زاد ا دال والعلزوم ابةسزاةية تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة تر  زى سزوا العمزد محليزا

بحثية ألساتذتها لقدرات العلمية و الال 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   و طالبها ، و استخدام وسائد تعليمية حديثة ،و متابعة الخري ين، و إتاحة الفرصة لها لمتابعة ال ديد من العلوم و المعارف و الخبرات

ج د إ ززراخات تتسززم باوسزتقاللية و التعززاون و التقززويم الززذاتحززد مالزكالت  ، و بةززاخ الالخصززية المصززرية و تةميزة قززيم اوةتمززاخ و المززواطةين مزن خززال جالمسزاممة  زز،و

 والمستمر .
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 رؤية الكلية :

تتطل  الكلية إلى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية معتمدة تحتد 

مستوى  بأساتذتها وخري يها إلى وتصد مكاةة مرموقة بين ةظائرما

 ى المةا سة محليأ و اقليميإا من خالد برامج دراسية متميزة 

مرحلتى الليساةس والدراسات العليا تسهم  ى الرقى و التةمية 

 .  المستدامة للم تم 

 الفرقة الثالثة :
     د. مجدى أحمد بيومى .1

ً
 رئيسا

    د. ناجى بدر ابراهيم .0
ً
 عضوا

     . شيماء حلمىد .3
ً
 عضوا

     أ.د/ أحمد صبري  .4
ً
 عضوا

    أ.د/ على عبدالرازق  .5
ً
 عضوا

 الفرقة الرابعة :
     د. سحر أحمد بلبع .1

ً
 رئيسا

    د. حمدى على أحمد .0
ً
 عضوا

     د. محمود حمدى .3
ً
 عضوا

     د. صالح العراقى .4
ً
 عضوا

     د.أسماء ادريس .5
ً
 عضوا

     أ. أشرف شلبي .6
ً
 عضوا

 
 

 الكلية على النحو التالى : اعذار طالبالموضوع : .04

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

الفرقة األولى قسم  عبدالعزيز سعيد عبدالعزي على   .1

 التاريخ انتساب موجه

عذر 

 اجتماعى

وافق مجلس  0219/0202العام الجامعى 

 الكلية

ايمان فايز عبدالعليم حامد  / .0

 سليمان

ثانية قسم الفرقة ال

التاريخ انتظام من 

 الخارج

عذر 

 اجتماعى

الفصل الدراس ى الثانى للعام 

 0219/0202الجامعى 

افق مجلس  و

 الكلية

الفرقة الثانية قسم  هدير فهمى محمد محمود  .3

الفلسفة انتظام من 

 الخارج

عذر 

 اجتماعى

افق مجلس  0219/0202العام الجامعى  و

 الكلية

 

الفرقة الرابعة  قسم  بسمه حسنى نعيم البسيونى  .4

اآلثار والدراسات 

عذر 

 اجتماعى

 أعوام 

0218/0219 

افق مجلس  و

 الكلية
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 رسالة الكلية :

إ و إقليميزا اسزتةاداإ إلزى معزايير قى إلى مستوى التميزز واببزداف  زج م زاد ا دال والعلزوم ابةسزاةية تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة تر  زى سزوا العمزد محليزا

بحثية ألساتذتها لقدرات العلمية و الال 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   و طالبها ، و استخدام وسائد تعليمية حديثة ،و متابعة الخري ين، و إتاحة الفرصة لها لمتابعة ال ديد من العلوم و المعارف و الخبرات

ج د إ ززراخات تتسززم باوسزتقاللية و التعززاون و التقززويم الززذاتحززد مالزكالت  ، و بةززاخ الالخصززية المصززرية و تةميزة قززيم اوةتمززاخ و المززواطةين مزن خززال جالمسزاممة  زز،و

 والمستمر .
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 رؤية الكلية :

تتطل  الكلية إلى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية معتمدة تحتد 

مستوى  بأساتذتها وخري يها إلى وتصد مكاةة مرموقة بين ةظائرما

 ى المةا سة محليأ و اقليميإا من خالد برامج دراسية متميزة 

مرحلتى الليساةس والدراسات العليا تسهم  ى الرقى و التةمية 

 .  المستدامة للم تم 

 0219/0202 اليونانية والرومانية 

الفرقة الرابعة قسم  شيرين محمود محمد زهران  .5

افيا انتظام  الجغر

عذر 

 اجتماعى

افق مجلس  0217/0218العام الجامعى  و

 الكلية

عصام عبدالبافى عبدالسالم   .6

 عوض

الفرقة الرابعة قسم 

السياسة انتساب 

 عادى مؤهالت عليا 

عذر 

 اجتماعى

افق مجلس  0202/0201العام الجامعى  و

 الكلية

 

 

 

 

 

 
ً
 :   موضوعات الدراسات العليا:سادسا

 أوال: موضوعات قسم اللغة العربية 

افق مجلس قسم اللغة العربية بجلستة المنعقدة  -1 كم والمناقشة الستكمال متطلبات على تشكيل لجنة الحم 3/10/0202و

 :اللغة العربية تخصص الدراسات االدبية والنقدية على النحو التالى درجة الماجستيرفى اآلداب بنظام الساعات المعتمده بقسم

 لجنة المناقشة و الحكم للماجستير /ساعات معتمدة  الموضوع اسم الطالب

محمد أحمد 

 محمد غباش ى          

بل فى شعر الرؤيا والتشك

الزهد والحكمة بين عبد 

 –الله المبارك والشافعى 

 دراسة أسلوبية 

 أ.د/ محمود فراج عبد الحافظ    1
كلية –أستاذ العلوم اللغوية  

 جامعة دمنهور –اآلداب 
 
ً
  رئيسا

ً
 مشرفا

 أ.د/ إيمان فؤاد بركات    0
كلية  –أستاذ األدب العربى 

 جامعة دمنهور  –اآلداب 
 مناقشا

3 
أ.م.د / عبد الغفار عبد العزيز 

 عطية 

أستاذ األدب العباس ى 

 -كلية التربية  -المساعد 

 جامعة دمنهور  

 
ً
 مناقشا
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 رسالة الكلية :

إ و إقليميزا اسزتةاداإ إلزى معزايير قى إلى مستوى التميزز واببزداف  زج م زاد ا دال والعلزوم ابةسزاةية تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة تر  زى سزوا العمزد محليزا

بحثية ألساتذتها لقدرات العلمية و الال 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   و طالبها ، و استخدام وسائد تعليمية حديثة ،و متابعة الخري ين، و إتاحة الفرصة لها لمتابعة ال ديد من العلوم و المعارف و الخبرات

ج د إ ززراخات تتسززم باوسزتقاللية و التعززاون و التقززويم الززذاتحززد مالزكالت  ، و بةززاخ الالخصززية المصززرية و تةميزة قززيم اوةتمززاخ و المززواطةين مزن خززال جالمسزاممة  زز،و

 والمستمر .
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 رؤية الكلية :

تتطل  الكلية إلى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية معتمدة تحتد 

مستوى  بأساتذتها وخري يها إلى وتصد مكاةة مرموقة بين ةظائرما

 ى المةا سة محليأ و اقليميإا من خالد برامج دراسية متميزة 

مرحلتى الليساةس والدراسات العليا تسهم  ى الرقى و التةمية 

 .  المستدامة للم تم 

 أ.م.د/ أسماء شمس الدين  4
أستاذ االدب العربى المساعد 

 جامعة دمنهور   -كلية اآلداب 
 
ً
 مشرفا

افقت اللجنة   القرار : و

 القرار : 

افق مجلس الكلية .  و

 

افق مجلس قسم اللغة العربية بجلستة المنعقدة  .0 على تشكيل لجنة الحكم والمناقشة الستكمال متطلبات م 3/10/0202و

 اللغة العربية تخصص الدراسات اللغوية  على النحو التالى : درجة الماجستيرفى اآلداب بنظام الساعات المعتمده بقسم

 لماجستير /ساعات معتمدة لجنة المناقشة و الحكم ل الموضوع اسم الطالب

حنان صالح 

 عبد اللة زايد           

المناظرات واملحاورات 

اللغوية فى العصر 

العباس ى حتى نهاية 

 –القرن الرابع ال جرى 

 دراسة تداولية 

 أ.د/ محمود فراج عبد الحافظ    1

–أستاذ العلوم اللغوية  

جامعة –كلية اآلداب 

 دمنهور 

 رئيسا

 
ً
 ومشرفا

 د.صبحى إبراهيم الفقى أ. 0

أستاذ العلوم اللغوية 

جامعة  –بكلية اآلداب 

 طنطا 

 
ً
 مشرفا

 أ.م.د.مصطفى إسماعيل وتيد  3

أستاذ العلوم اللغوية 

كلية اآلداب  –المساعد 

 جامعة دمنهور  –

 
ً
 مناقشا

 أ.م.د. إبراهيم سند إبراهيم  4

أستاذ النحو والصرف 

كلية دار  –المساعد 

 امعة المنيا ج –العلوم 

 
ً
 مناقشا

افقت اللجنة   القرار : و

 القرار : 

افق مجلس الكلية .  و
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 رسالة الكلية :

إ و إقليميزا اسزتةاداإ إلزى معزايير قى إلى مستوى التميزز واببزداف  زج م زاد ا دال والعلزوم ابةسزاةية تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة تر  زى سزوا العمزد محليزا

بحثية ألساتذتها لقدرات العلمية و الال 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   و طالبها ، و استخدام وسائد تعليمية حديثة ،و متابعة الخري ين، و إتاحة الفرصة لها لمتابعة ال ديد من العلوم و المعارف و الخبرات

ج د إ ززراخات تتسززم باوسزتقاللية و التعززاون و التقززويم الززذاتحززد مالزكالت  ، و بةززاخ الالخصززية المصززرية و تةميزة قززيم اوةتمززاخ و المززواطةين مزن خززال جالمسزاممة  زز،و

 والمستمر .
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 رؤية الكلية :

تتطل  الكلية إلى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية معتمدة تحتد 

مستوى  بأساتذتها وخري يها إلى وتصد مكاةة مرموقة بين ةظائرما

 ى المةا سة محليأ و اقليميإا من خالد برامج دراسية متميزة 

مرحلتى الليساةس والدراسات العليا تسهم  ى الرقى و التةمية 

 .  المستدامة للم تم 

 

 
افق مجلس قسم اللغة العربية بجلستة المنعقدة  .3 على إعادة تشكيل لجنة الحكم والمناقشة الستكمال متطلبات درجة م 3/10/0202و

" من :اللغة العربية  الماجستيرفى اآلداب بنظام الساعات المعتمده بقسم
ً
 ألعتذار د/ رانيا جمال "مناقشا

ً
 نظرا

 لجنة المناقشة و الحكم للماجستير /ساعات معتمدة  الموضوع اسم الطالب

أسماء فوزى 
 عقدة           

ايات  )البعد العجائبى فى رو
 خيرى شلبى  (

 أ.د/ إيمان فؤاد بركات    1
كلية  –أستاذ األدب والنقد 

 جامعة دمنهور  –اآلداب 
 و رئيسامناق

ً
 شا

 أ.د.جميلة عماد الدين  0
كلية  –أستاذ األدب والنقد 

 –الدراسات األسالمية بنات 
 جامعة األسكندرية 

 
ً
 مناقشا

 أ.م.د/ رانيا جمال عطية   3
أستاذ االدب والنقد  المساعد 

 جامعة دمنهور   -كلية اآلداب 
 مناقشا 

 أ.م.د/ أمانى عبد الفتاح  4
لية الدراسات ك–أستاذ مساعد 

 جامعة األسكندرية -األسالمية 
 مشرفا

 :  ليصبح

 لجنة المناقشة و الحكم للماجستير /ساعات معتمدة  الموضوع اسم الطالب

أسماء فوزى 
 عقدة           

ايات  )البعد العجائبى فى رو
 خيرى شلبى  (

     ايمان فؤاد بركاتأ.د/  1
كلية –العربي أستاذ األدب 

 دمنهور ة جامع–اآلداب 
 
ً
 و رئيسامشرفا

    عبدالغفار عبدالعزيز عطيةد/ م.أ. 0
 األدب العباس ى المساعدأستاذ 

 جامعة دمنهور  – التربيةكلية  –

 
ً
 مناقشا
 
 

 أ.م.د/ أسماء شمس الدين  3
أستاذ االدب العربى المساعد 

 جامعة دمنهور   -كلية اآلداب 
 مناقشا 

 أ.م.د/ أمانى عبد الفتاح  4
كلية الدراسات –ستاذ مساعد أ

 جامعة األسكندرية -األسالمية 
 مشرفا

افقت اللجنة   القرار : و
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 رسالة الكلية :

إ و إقليميزا اسزتةاداإ إلزى معزايير قى إلى مستوى التميزز واببزداف  زج م زاد ا دال والعلزوم ابةسزاةية تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة تر  زى سزوا العمزد محليزا

بحثية ألساتذتها لقدرات العلمية و الال 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   و طالبها ، و استخدام وسائد تعليمية حديثة ،و متابعة الخري ين، و إتاحة الفرصة لها لمتابعة ال ديد من العلوم و المعارف و الخبرات

ج د إ ززراخات تتسززم باوسزتقاللية و التعززاون و التقززويم الززذاتحززد مالزكالت  ، و بةززاخ الالخصززية المصززرية و تةميزة قززيم اوةتمززاخ و المززواطةين مزن خززال جالمسزاممة  زز،و

 والمستمر .
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 رؤية الكلية :

تتطل  الكلية إلى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية معتمدة تحتد 

مستوى  بأساتذتها وخري يها إلى وتصد مكاةة مرموقة بين ةظائرما

 ى المةا سة محليأ و اقليميإا من خالد برامج دراسية متميزة 

مرحلتى الليساةس والدراسات العليا تسهم  ى الرقى و التةمية 

 .  المستدامة للم تم 

 القرار : 

افق مجلس الكلية .  و

افق مجلس قسم اللغة العربية بجلستة المنعقدة  .4 عمرو صالح محمد الهلب درجة الماجستير  على منح الطالب /م 3/10/0202و

ن قسم اللغة العربية وآدابها تخصص الدراسات األدبية والنقدية فى موضوع " األصوات فى اآلداب بنظام الساعات المعتمدة م

وذلك بعد ان أتم الطالب التصويبات دراسة فنيه"  -المعارضة للسلطة السياسية فى الشعر األندلس ى عصر ملوك الطوائف

 والمالحظات التى أبدتها لجنة المناقشة والحكم .

افقت اللجنة   القرار : و

 رار : الق

افق مجلس الكلية .  و

 

افق مجلس قسم اللغة العربية بجلستة المنعقدة  .5 هشام سعد واعر  درجة الماجستير فى  على منح الطالب /م 3/10/0202و

اآلداب بنظام الساعات المعتمدة من قسم اللغة العربية وآدابها تخصص الدراسات األدبية والنقدية فى موضوع " األبداع 

وذلك بعد ان أتم الطالب السياس ى بين التأثر والتأثير عند شعراء الشيعة حتى القرن الخامس ال جرى " الشعرى والصراع 

 التصويبات والمالحظات التى أبدتها لجنة المناقشة والحكم .

افقت اللجنة   القرار : و

 القرار : 

افق مجلس الكلية .  و

 

افق مجلس قسم اللغة العربية بجلستة المنعقدة  .6 على منح الطالب/ محمد مصطفى عبد العزيز العشماوى م 3/10/0202و

درجة الدكتوراة فى اآلداب بنظام الساعات المعتمدة من قسم اللغة العربية وآدابها تخصص الدراسات األدبية والنقدية فى 

أبدتها لجنة  دراسة تحليلية" وذلك بعد ان أتم الطالب التصويبات والمالحظات التى –الرحلة فى القرآن الكريم موضوع "

 المناقشة والحكم .

افقت اللجنة    القرار : و

 القرار : 

افق مجلس الكلية .  و
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 رسالة الكلية :

إ و إقليميزا اسزتةاداإ إلزى معزايير قى إلى مستوى التميزز واببزداف  زج م زاد ا دال والعلزوم ابةسزاةية تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة تر  زى سزوا العمزد محليزا

بحثية ألساتذتها لقدرات العلمية و الال 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   و طالبها ، و استخدام وسائد تعليمية حديثة ،و متابعة الخري ين، و إتاحة الفرصة لها لمتابعة ال ديد من العلوم و المعارف و الخبرات

ج د إ ززراخات تتسززم باوسزتقاللية و التعززاون و التقززويم الززذاتحززد مالزكالت  ، و بةززاخ الالخصززية المصززرية و تةميزة قززيم اوةتمززاخ و المززواطةين مزن خززال جالمسزاممة  زز،و

 والمستمر .
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 رؤية الكلية :

تتطل  الكلية إلى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية معتمدة تحتد 

مستوى  بأساتذتها وخري يها إلى وتصد مكاةة مرموقة بين ةظائرما

 ى المةا سة محليأ و اقليميإا من خالد برامج دراسية متميزة 

مرحلتى الليساةس والدراسات العليا تسهم  ى الرقى و التةمية 

 .  المستدامة للم تم 

افق   -7 افق مجلس قسم اللغة العربية بجلسته المنعقدة يوم األربعاء المو م على الطلب المقدم من الدكتورة / مروة 0/10/0202و

في الرسالة المقدمة لنيل درجة  عاطف السيد فرج عبد السالم/ شحاته محمود الشقرفي بتعديل لجنة الحكم والمناقشة للطالب

ة(الماجستير في اآلداب ، تخصص دراسات أدبية ونقدية ، بعنوان:  يَّ ِ
 
ن
َ
ِ ؛ ِدَراَسة ف

ي  س ِ
ُ
ل
َ
د
ْ
ن
َ
َدِب األ

َ
ِس ِفي األ

ْ
أ يِب الرَّ

َ
َوى ش

ْ
ك
َ
 ، من : )ش

ا ورئيًسا                      لية التربية ، جامعة المنصورة                           أ. د. وداد محمد محمود نوفل ،         أستاذ األدب والنقد ، ك
ً
 مشرف

ا                      ، أ. د. إيمان فؤاد بركات محمد،أستاذ األدب العربي ، ورئيس قسم اللغة العربية ،كليةاآلداب،جامعة دمنهور      
ً
 مناقش

ا                                                              بو علي ، أستاذ البالغة والنقد ، كلية اآلداب ، جامعة دمنهور                               أ. د. محمد محمود عبد الحميد أ
ً
 مناقش

ا                                                                                    أ.م.د. مروة شحاته محمود الشقرفي أستاذ األدب األندلس ي المساعد ، كلية اآلداب ، جامعة دمنهور        
ً
 مشرف

ا ورئيسمن                     جامعة المنوفية                         -إلى :  أ. د. عيد علي مهدي بلبع ، أستاذ النقد والبالغة ، كلية اآلداب 
ً
 اقش

ً
   ا

ا                              أستاذ األدب والنقد ، كلية التربية ، جامعة المنصورة     مود نوفل أ. د. وداد محمد مح
ً
 مشرف

ا          أ. د. محمد محمود عبد الحميد أبو علي ، أستاذ البالغة والنقد ، كلية اآلداب ، جامعة دمنهور                              
ً
 مناقش

ا                                                                          ود الشقرفي أستاذ األدب األندلس ي المساعد ، كلية اآلداب ، جامعة دمنهور                        أ.م.د.مروة شحاته محم
ً
 مشرف

 وذلك لوجود عضوين في اللجنة األولى من قسم واحد .

افقت اللجنة   القرار : و

 القرار : 

ا  فق مجلس الكلية .و

 

 : قسم اللغة االنجليزية :
ً
 ثانيا
افق  -1 اعتماد نتيجة االختبار التأهيلي على ٠٢٠٢بر ديسم 3مجلس قسم اللغة النجليزية في اجتماعه المنعقد إلكترونيا في و

افقة على تشكيل لجنة االمتحان التأهيلي بمجلس الكلية بجل  0202سة نوفمبر للدكتوراة للباحث طاهر عكاشة  وقد سبق المو

 ا.م. محمد داود. –ا.د. ميراندا الزوكة  --واللجنة مؤلفة من:ا.د. إيمان المليجي 

افقت اللجنة   القرار : و

 القرار : 

افق مجلس الكلية .  و

افق  -0  قبول الطالبتين نوران أحمد وإيمانعلى ٠٢٠٢بر ديسم 3مجلس قسم اللغة النجليزية في اجتماعه المنعقد إلكترونيا في و

 م  وهما من خريجي كلية التربية عام.0202مبروك بتكميلي أدب انجليزي خريف 

افقت اللجنة   القرار : و

 القرار : 

افق مجلس الكلية .  و
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 رسالة الكلية :

إ و إقليميزا اسزتةاداإ إلزى معزايير قى إلى مستوى التميزز واببزداف  زج م زاد ا دال والعلزوم ابةسزاةية تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة تر  زى سزوا العمزد محليزا

بحثية ألساتذتها لقدرات العلمية و الال 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   و طالبها ، و استخدام وسائد تعليمية حديثة ،و متابعة الخري ين، و إتاحة الفرصة لها لمتابعة ال ديد من العلوم و المعارف و الخبرات

ج د إ ززراخات تتسززم باوسزتقاللية و التعززاون و التقززويم الززذاتحززد مالزكالت  ، و بةززاخ الالخصززية المصززرية و تةميزة قززيم اوةتمززاخ و المززواطةين مزن خززال جالمسزاممة  زز،و

 والمستمر .
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 رؤية الكلية :

تتطل  الكلية إلى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية معتمدة تحتد 

مستوى  بأساتذتها وخري يها إلى وتصد مكاةة مرموقة بين ةظائرما

 ى المةا سة محليأ و اقليميإا من خالد برامج دراسية متميزة 

مرحلتى الليساةس والدراسات العليا تسهم  ى الرقى و التةمية 

 .  المستدامة للم تم 

 : قسم التاريخ :
ً
 ثالثا

افق مجلس قسم التاريخ بجلسته المنعقدة  فى  .1 م  على منح الطالبه / هدى طالل عبد الرازق الطايع ، درجة  1/10/0202و
ماجستير من قسم التاريخ شعبة التاريخ االسالمى ، بنظام الساعات المعتمدة، فى موضوع "الرعاية الصحية فى مصر خالل ال

م " ذلك بعد ان أتمت الطالبة التصويبات والمالحظات التى أبدتها لجنة المناقشة 1171-969هـ/567-358عصر الدولة الفاطمية
 والحكم

افقت اللجنة   القرار : و
 :  القرار

افق مجلس الكلية .  و
 

افق مجلس قسم التاريخ بجلسته المنعقدة  فى  .0 م على تشكيل لجنة الحكم والمناقشة الستكمال متطلبات درجة  1/10/0202و
 التاريخ  تخصص التاريخ األسالمى  على النحو التالى : الماجستيرفى التاريخ  بنظام الساعات المعتمده بقسم

 لمناقشة و الحكم للماجستير /ساعات معتمدة لجنة ا الموضوع اسم الطالب

أسماء شعبان 
سالمة عبد 
 الحليم 

"دور نساء صدر األسالم 
 فى صنع القيادات  "

1 
. أستاذ التاريخ االسالمى  مرجونةأ.د/ ابراهيم محمد على 

وحضارته كلية اآلداب 
 جامعة دمنهور    

مشرفا 
 
ً
 ورئيسا

0 
أستاذ التاريخ االسالمى  أ.د/ حنان مبروك اللبودى        

وحضارته كلية اآلداب 
 جامعة السكندرية        

 
ً
 مناقشا

3 

أستاذ التاريخ االسالمى  أ.م.د/ شاهندة سعيد منصور   
وحضارته المساعد  
كلية اآلداب جامعة 

 االسكندرية    

 
ً
 مناقشا

4 

أستاذ التاريخ االسالمى  أ.م.د/ تيسير محمد شادى  
اعد  وحضارته المس

كلية اآلداب جامعة 
 دمنهور   

 
ً
مشرفا
 
ً
 وعضوا

افقت اللجنة   القرار : و

 القرار : 

افق مجلس الكلية .  و
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 رسالة الكلية :

إ و إقليميزا اسزتةاداإ إلزى معزايير قى إلى مستوى التميزز واببزداف  زج م زاد ا دال والعلزوم ابةسزاةية تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة تر  زى سزوا العمزد محليزا

بحثية ألساتذتها لقدرات العلمية و الال 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   و طالبها ، و استخدام وسائد تعليمية حديثة ،و متابعة الخري ين، و إتاحة الفرصة لها لمتابعة ال ديد من العلوم و المعارف و الخبرات

ج د إ ززراخات تتسززم باوسزتقاللية و التعززاون و التقززويم الززذاتحززد مالزكالت  ، و بةززاخ الالخصززية المصززرية و تةميزة قززيم اوةتمززاخ و المززواطةين مزن خززال جالمسزاممة  زز،و

 والمستمر .
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 رؤية الكلية :

تتطل  الكلية إلى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية معتمدة تحتد 

مستوى  بأساتذتها وخري يها إلى وتصد مكاةة مرموقة بين ةظائرما

 ى المةا سة محليأ و اقليميإا من خالد برامج دراسية متميزة 

مرحلتى الليساةس والدراسات العليا تسهم  ى الرقى و التةمية 

 .  المستدامة للم تم 

افق مجلس قسم التاريخ بجلسته المنعقدة  فى  .3 م على تشكيل لجنة الحكم والمناقشة الستكمال متطلبات درجة  1/10/0202و

 التاريخ  تخصص التاريخ القديم  على النحو التالى : الماجستيرفى التاريخ  بنظام الساعات المعتمده بقسم

 لجنة المناقشة و الحكم للماجستير /ساعات معتمدة  الموضوع اسم الطالب

محمد على 

عبد الحكيم 

 إسماعيل            

دراسة  –"تل األبقعين 

 أثرية تاريخية "

1 

أســـــــــــتاذ تـــــــــــاريخ وحضـــــــــــارة  أ.د/ محمد السيد عبد الحميد

ـــى مصـــــــــــــر والشـــــــــــــرق األ  ــ ــ ــ ــ دنــ

ــار ــ ــ ــ ــ ــ ـــة اآلثــ ــ ــ ــ ــ ــــديم بكليــ ــ ــ ــ ــ  -القـ

 جامعة الزقازيق.

رئيًسا 

ا
ً
 ومناقش

0 

أســـــــــــتاذ تـــــــــــاريخ وحضـــــــــــارة  أ.د/ عبد المنعم محمد مجاهد

مصـــــــــــــر والشـــــــــــــرق األدنـــــــــــــى 

ـــة اآلداب  ــ ــ ــــديم بكليــ ــ  –القـــ

 جامعة دمنهور 

ا
ً
 ُمشرف

3 

ــــرحيم  ــد الــ ــ ــــراج عبــ ــــت فــ أ.م.د/ مرفــ

 محمود

أســـــــــــتاذ تـــــــــــاريخ وحضـــــــــــارة 

مصـــــــــــــر والشـــــــــــــرق األدنـــــــــــــى 

ـــة القـــــديم الُم  ســـــاعد بكليــ

 جامعة دمنهور. -اآلداب

ا
ً
 ُمناقش

4 

ــــرية  أ.م.د/ أيمن محمد أحمد سالم ــ ــ ــار المصــ ــ ــ ــ ـــتاذ اآلثـ ــ ــ أســ

القديمـة الُمسـاعد بكليــة 

 اآلداب جامعة دمنهور 

ا 
ً
ُمشرف

ا
ً
 ُمشارك

افقت اللجنة   القرار : و

 القرار : 

افق مجلس الكلية .  و

 

 

افــق مجلـــس قســـم التــاريخ بجلســـته المنعقـــدة  فــى  .4 م علـــى تســـجيل خطــة بحـــث الســـتكمال متطلبــات درجـــة الماجســـتير  1/10/0202و

بنظــام الســاعات المعتمــدة ، تــاريخ اســالمى ، للطالــب محمــد رجــب عبــده خليفــه فــى موضــوع " الجوانــب الجتماعيــة والعســكرية فـــى 

 م(" تحت إشراف :661-630هـ/  42-11مراسالت الخلفاء الراشدين الى الواله )
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 رسالة الكلية :

إ و إقليميزا اسزتةاداإ إلزى معزايير قى إلى مستوى التميزز واببزداف  زج م زاد ا دال والعلزوم ابةسزاةية تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة تر  زى سزوا العمزد محليزا

بحثية ألساتذتها لقدرات العلمية و الال 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   و طالبها ، و استخدام وسائد تعليمية حديثة ،و متابعة الخري ين، و إتاحة الفرصة لها لمتابعة ال ديد من العلوم و المعارف و الخبرات

ج د إ ززراخات تتسززم باوسزتقاللية و التعززاون و التقززويم الززذاتحززد مالزكالت  ، و بةززاخ الالخصززية المصززرية و تةميزة قززيم اوةتمززاخ و المززواطةين مزن خززال جالمسزاممة  زز،و

 والمستمر .
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 رؤية الكلية :

تتطل  الكلية إلى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية معتمدة تحتد 

مستوى  بأساتذتها وخري يها إلى وتصد مكاةة مرموقة بين ةظائرما

 ى المةا سة محليأ و اقليميإا من خالد برامج دراسية متميزة 

مرحلتى الليساةس والدراسات العليا تسهم  ى الرقى و التةمية 

 .  المستدامة للم تم 

 جامعة دمنهور  –كلية اآلداب  –أستاذ التاريخ االسالمى وحضارته المساعد  -اعيل  الجمال  أ.د/ احمدمحمد إسم

ــا   ــ ــــد البنـ ــــد الحميـ ـــيماء عبـ ـــة اآلداب   -مـــــدرس التـــــاريخ االســـــالمى وحضــــــارته  -د/ شــ جامعـــــة دمنهـــــور . علمـــــا بـــــأن تـــــاريخ الســــــيمنار  –كليــ

 م:09/11/0202

افقت اللجنة   القرار : و

 القرار : 

افق مجلس   الكلية .و

 

افق مجلس قسم التاريخ بجلسته المنعقدة  فى  .5 يين فى التخصصات األربعة بوضع يمم على تكليف المرشدين األكاد 1/10/0202و

مقترح لجان وضع األسئلة والمتحانات للدراسات العليا ورفعها لرئيس املجلس وفوض املجلس رئيسه فى العتماد ورفعها الدارة 

 الكلية .

 طت اللجنة علما القرار : أحي

 القرار : 

 
ً
 أحيط مجلس الكلية علما

 

افق مجلس قسم التاريخ بجلسته المنعقدة  فى  .6 م على تكليف السادة المرشدين األكاديميين فى التخصصات  1/10/0202و

 األربعة بإعداد التوصيف لمرحلتى الماجستير والدكتوراه ورفعها للمجلس لإلعتماد .

 االقرار : أحيطت اللجنة علم

 القرار : 

 
ً
 أحيط مجلس الكلية علما

 

 فى ضوء الضوابط والقواعد  .7
ً
احيط  املجلس علما بخطاب ا.م.د/ ميرفت فراج واألمر مرفوع لسيادتكم التخاذ ما ترونه مناسبا

 المنظمة  لعمل إيميالت جامعية  لطالب الدراسات العليا 

 القرار : أحيطت اللجنة علما

 القرار : 

 أحيط مجلس الكلية ع
ً
 لما

 

افيا :  : قسم الجغر
ً
 رابعا

افيا بجلسته المنعقدة فى الفترة )1 افق مجلس قسم الجغر على أعتماد التشكيل لتصحيح  1/10/0202حتى  08/11/0202.و
 م ) على النحو المرفق ( 0202/0201مواد الدراسات العليا للجامعى 
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 رسالة الكلية :

إ و إقليميزا اسزتةاداإ إلزى معزايير قى إلى مستوى التميزز واببزداف  زج م زاد ا دال والعلزوم ابةسزاةية تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة تر  زى سزوا العمزد محليزا

بحثية ألساتذتها لقدرات العلمية و الال 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   و طالبها ، و استخدام وسائد تعليمية حديثة ،و متابعة الخري ين، و إتاحة الفرصة لها لمتابعة ال ديد من العلوم و المعارف و الخبرات

ج د إ ززراخات تتسززم باوسزتقاللية و التعززاون و التقززويم الززذاتحززد مالزكالت  ، و بةززاخ الالخصززية المصززرية و تةميزة قززيم اوةتمززاخ و المززواطةين مزن خززال جالمسزاممة  زز،و

 والمستمر .
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 رؤية الكلية :

تتطل  الكلية إلى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية معتمدة تحتد 

مستوى  بأساتذتها وخري يها إلى وتصد مكاةة مرموقة بين ةظائرما

 ى المةا سة محليأ و اقليميإا من خالد برامج دراسية متميزة 

مرحلتى الليساةس والدراسات العليا تسهم  ى الرقى و التةمية 

 .  المستدامة للم تم 

 القرار : أحيطت اللجنة علما
 القرار : 

 
ً
 أحيط مجلس الكلية علما

 

 : قسم اال خامس
ً
 : جتماعا

افق مجلس قسم االجتماع بجلستة المنعقدة يوم الثالثاء الموافق -1 ألستكمال معلي تسجيل الخطة المقدمة 8/10/0202و
 من قسم االجتماع وفق نظام الساعات المعتمدة وذلك على النحو التالى :في اآلداب  متطلبات درجة الماجستير 

 ـــرافالشــ عنوان الخطة اسم الطالب

 دعاء رجب ودن  

اقع ثقافة مفردات الحوار للحياة  " و
اليومية فى املجتمع المصرى عقب ثورة 

م " "  دراسة مقارنة على 0211يناير 
 طالب جامعة دمنهور للفترة من

 (0211-0202)" 

 د. ناجى بدر إبراهيم  1

أستاذ علم األجتماع المساعد كلية 
 جامعة دمنهور  –اآلداب 

 
 

 أسماء إدريس الزغارى د.  0
 مدرس علم األجتماع 

 جامعة دمنهور  –كلية اآلداب 

افقت اللجنة   القرار : و
 القرار : 

افق مجلس الكلية .  و
 

افق مجلس قسم األجتماع بجلسته فى  0 م على منح الطالبة/ سارة سعد عبد اللة حفناوى درجة الماجستيرفى اآلداب 10/0202/ 8. و
الساعات المعتمده فى موضوع "التعاطى بين أطفال الشوارع  " ) دراسة تطبيقية فى مدينة دمنهور(ذلك بعد ان قسم األجتماع بنظام 

 أتمت الطالبة التصويبات والمالحظات التى أبدتها لجنة المناقشة والحكم.
افقت اللجنة   القرار : و

 القرار : 
افق مجلس الكلية  . و

 

افق مجلس قسم األجتماع بجلسته فى . 3 م على منح الطالبة/ سمر عبد المنعم السيد محمد  درجة الماجستيرفى 10/0202/ 8 و

اآلداب قسم األجتماع بنظام الساعات المعتمده فى موضوع "شبكات التواصل األجتماعى وأنعكاسها على األتجاة نحو الجرائم 
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 رسالة الكلية :

إ و إقليميزا اسزتةاداإ إلزى معزايير قى إلى مستوى التميزز واببزداف  زج م زاد ا دال والعلزوم ابةسزاةية تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة تر  زى سزوا العمزد محليزا

بحثية ألساتذتها لقدرات العلمية و الال 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   و طالبها ، و استخدام وسائد تعليمية حديثة ،و متابعة الخري ين، و إتاحة الفرصة لها لمتابعة ال ديد من العلوم و المعارف و الخبرات

ج د إ ززراخات تتسززم باوسزتقاللية و التعززاون و التقززويم الززذاتحززد مالزكالت  ، و بةززاخ الالخصززية المصززرية و تةميزة قززيم اوةتمززاخ و المززواطةين مزن خززال جالمسزاممة  زز،و

 والمستمر .
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 رؤية الكلية :

تتطل  الكلية إلى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية معتمدة تحتد 

مستوى  بأساتذتها وخري يها إلى وتصد مكاةة مرموقة بين ةظائرما

 ى المةا سة محليأ و اقليميإا من خالد برامج دراسية متميزة 

مرحلتى الليساةس والدراسات العليا تسهم  ى الرقى و التةمية 

 .  المستدامة للم تم 

ر( ذلك بعد ان أتمت الطالبة التصويبات األلكترونية المستحدثة لدى الشباب " ) دراسة ميدانية على شباب جامعه دمنهو 

 والمالحظات التى أبدتها لجنة المناقشة والحكم

افقت اللجنة   القرار : و

 القرار : 

افق مجلس الكلية .  و

 

 
ً
 قسم الفلسفه : : سادسا

افق مجلس قسم الفلسفة بجلستة المنعقدة فى -1  م على تسجيل  خطة البحث المقدمة ألستكمال متطلبات3/10/0202و

من قسم الفلسفة تخصص الفلسفة وفق نظام الساعات المعتمدة وذلك على النحو التالى علما بأن في اآلداب  درجة الماجستير 

 م : 9/11/0202تاريخ السيمنار 

ــــراف عنوان الخطة اسم الطالب  الشـ

نهلة أحمد محمد 

 الشرنوبى 

" إستطيقا البيئة نحو مفهوم تكاملى 

 "لجماليات البيئة 

1 
أ.د. فضل اللة محمد 

 إسماعيل 

أستاذ فلسفة السياسة ورئيس 

 –كلية اآلداب  -قسم الفلسفة 

 جامعة دمنهور 

 د/ رضا كمال خالف   0

أستاذ فلسفة الفن وعلم الجمال 

 المساعد   

 جامعة المنوفية   –كلية اآلداب 

افقت اللجنة   القرار : و

 القرار : 

افق مجلس الكلية .  و

 

افق مج0 م على تسجيل  خطة البحث المقدمة ألستكمال متطلبات 3/10/0202لس قسم الفلسفة بجلستة المنعقدة فى .  و

من قسم الفلسفة تخصص الفلسفة وفق نظام الساعات المعتمدة وذلك على النحو التالى علما بأن في اآلداب  درجة الماجستير 

 م: 9/11/0202تاريخ السيمنار 
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 رسالة الكلية :

إ و إقليميزا اسزتةاداإ إلزى معزايير قى إلى مستوى التميزز واببزداف  زج م زاد ا دال والعلزوم ابةسزاةية تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة تر  زى سزوا العمزد محليزا

بحثية ألساتذتها لقدرات العلمية و الال 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   و طالبها ، و استخدام وسائد تعليمية حديثة ،و متابعة الخري ين، و إتاحة الفرصة لها لمتابعة ال ديد من العلوم و المعارف و الخبرات

ج د إ ززراخات تتسززم باوسزتقاللية و التعززاون و التقززويم الززذاتحززد مالزكالت  ، و بةززاخ الالخصززية المصززرية و تةميزة قززيم اوةتمززاخ و المززواطةين مزن خززال جالمسزاممة  زز،و

 والمستمر .
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 رؤية الكلية :

تتطل  الكلية إلى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية معتمدة تحتد 

مستوى  بأساتذتها وخري يها إلى وتصد مكاةة مرموقة بين ةظائرما

 ى المةا سة محليأ و اقليميإا من خالد برامج دراسية متميزة 

مرحلتى الليساةس والدراسات العليا تسهم  ى الرقى و التةمية 

 .  المستدامة للم تم 

ــــرافال  عنوان الخطة اسم الطالب  شـ

فاطمة إدريس 

 عيد 

" الستطيقا األيكولوجية األسس 

 "الفلسفية والمنظورات المن جية   

 د. عصام كمال المصرى   1

 -أستاذ فلسفة األخالق المساعد 

 جامعة دمنهور  –كلية اآلداب 

 

 

 د/ رضا كمال خالف   0

أستاذ فلسفة الفن وعلم الجمال 

 المساعد   

 عة المنوفية  جام –كلية اآلداب 

افقت اللجنة   القرار : و

 القرار : 

افق مجلس الكلية .  و

افق مجلس قسم الفلسفة بجلستة المنعقدة فى 3 م على تفعيل الدراسة بشعبة الفلسفة األسالمية بالدراسات 3/10/0202.  و

افر المتخصصين من أعضاء هيئة ال  تدريس كالتالى : العليا بمرحلتى الماجستير والدكتوراة وذلك فى ضوء  تو

 الدرجة العلمية  األسم  م

 أستاذ فلسفة السياسة بالقسم  أ.د. فضل اللة محمد إسماعيل 1

 أستاذ فلسفة األخالق المساعد بالقسم أ.م.د. عصام كمال المصرى   0

 أستاذ الفلسفة األسالمية المساعد بالقسم أ.م.د. رشا محمود رجب  3

 ة تعرض على مجلس الكلي القرار:

 القرار : 

افق مجلس الكلية على رفع االمر ملجلس الجامعة   .و

 سابعا :قسم  االثار والدراسات اليونانية والرومانية :
افق مجلس قسم االثار والدراسات اليونانية والرومانية بجلسته فى    .1 م على تشكيل لجنة الحكم والمناقشة 10/0202/ 5و

اآلثار والدراسات اليونانية والرومانية على  داب بنظام الساعات المعتمده بقسمالستكمال متطلبات درجة الماجستيرفى اآل 

 النحو التالى :
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 رسالة الكلية :

إ و إقليميزا اسزتةاداإ إلزى معزايير قى إلى مستوى التميزز واببزداف  زج م زاد ا دال والعلزوم ابةسزاةية تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة تر  زى سزوا العمزد محليزا

بحثية ألساتذتها لقدرات العلمية و الال 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   و طالبها ، و استخدام وسائد تعليمية حديثة ،و متابعة الخري ين، و إتاحة الفرصة لها لمتابعة ال ديد من العلوم و المعارف و الخبرات

ج د إ ززراخات تتسززم باوسزتقاللية و التعززاون و التقززويم الززذاتحززد مالزكالت  ، و بةززاخ الالخصززية المصززرية و تةميزة قززيم اوةتمززاخ و المززواطةين مزن خززال جالمسزاممة  زز،و

 والمستمر .
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 رؤية الكلية :

تتطل  الكلية إلى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية معتمدة تحتد 

مستوى  بأساتذتها وخري يها إلى وتصد مكاةة مرموقة بين ةظائرما

 ى المةا سة محليأ و اقليميإا من خالد برامج دراسية متميزة 

مرحلتى الليساةس والدراسات العليا تسهم  ى الرقى و التةمية 

 .  المستدامة للم تم 

افقت اللجنة   القرار : و

 القرار : 

افق مجلس الكلية .  و

 

 

افق مجلس قسم االثار والدراسات اليونانية والرومانية بجلسته فى  0 على تسجيل  خطة البحث المقدمة م 10/0202/ 5.   و
نظام الساعات المعتمدة وذلك وفق  من قسم اآلثار والدراسات اليونانية والرومانيةفي اآلداب  ألستكمال متطلبات درجة الماجستير 

 م )أون الين(: 5/10/0202على النحو التالى علما بأن تاريخ السيمنار 
      

ــــراف عنوان الخطة اسم الطالب  الشـ

 داليا زين محمد احمد
"  دراسة للكنائس المنزلية فى العصر 
الرومانى منذ القرن األول الميالدى 

 أ.د/ سماح الصاوى  1
استاذ االثار اليونانية ووكيل 

 الكليةللدراسات العليا  

 لجنة المناقشة و الحكم للماجستير /ساعات معتمدة  الموضوع اسم الطالب

عبد الحليم 

عبد الحميد 

عبد الحليم 

 محمد

ـــو  ــ ــ ــ ــ ــز أبـ ــ ــ ــ ــ ــار مركــ ــ ــ ــ ــ ــــالل آثــ ــ ــ ــ " تــ

ــــريين  ــى العصـــ ــ ــامير فـــ ــ المطــ

اليونــــــــــــــــــــــــانى والرومــــــــــــــــــــــــانى 

 راسة أثرية "د

 

 أ.د/ حنان الشافعى           1

أستاذ االثار اليونانية 

وعميد كلية اآلداب 

 جامعة دمنهور 

رئيسا 

 ومناقشا

 أ.د/ ممدوح درويش مصطفى               0

أستاذ االثار اليونانية 

والرومانية جامعة 

 المنيا                      

                          
ً
                                           مناقشا

 

 أ.د/ سماح الصاوى         3

أستاذ االثار اليونانية  

ووكيل الكلية للدراسات 

 العليا جامعة دمنهور              

 
ً
 مشرفا

 

 مشرفا  مدير منطقة آثار البحيرة د/ أحمد الخرادلى                                           4
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 رسالة الكلية :

إ و إقليميزا اسزتةاداإ إلزى معزايير قى إلى مستوى التميزز واببزداف  زج م زاد ا دال والعلزوم ابةسزاةية تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة تر  زى سزوا العمزد محليزا

بحثية ألساتذتها لقدرات العلمية و الال 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   و طالبها ، و استخدام وسائد تعليمية حديثة ،و متابعة الخري ين، و إتاحة الفرصة لها لمتابعة ال ديد من العلوم و المعارف و الخبرات

ج د إ ززراخات تتسززم باوسزتقاللية و التعززاون و التقززويم الززذاتحززد مالزكالت  ، و بةززاخ الالخصززية المصززرية و تةميزة قززيم اوةتمززاخ و المززواطةين مزن خززال جالمسزاممة  زز،و

 والمستمر .
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 رؤية الكلية :

تتطل  الكلية إلى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية معتمدة تحتد 

مستوى  بأساتذتها وخري يها إلى وتصد مكاةة مرموقة بين ةظائرما

 ى المةا سة محليأ و اقليميإا من خالد برامج دراسية متميزة 

مرحلتى الليساةس والدراسات العليا تسهم  ى الرقى و التةمية 

 .  المستدامة للم تم 

 وحتى القرن الرابع الميالدى دراسة
 أثرية مقارنة "   

 د/ سلفانا جورج 0
مفتش آثار أول  بإدارة التوثيق 

 األثرى بمنطقة القالية 

افقت اللجنة   القرار : و
 القرار : 

افق مجلس الكلية .  و
 

  -ما يستجد من أعمال : -
افقة على تسجيلها  –ن / عزة عادل البلتاجى الشكوى المقدمة م -1 المدرس المساعد بقسم الفلسفة بشأن التماس المو

 درجة الدكتوراة بأحدى الجامعات 
القرار: يرد األمر للقسم حيث أن المذكورة مسجلة بالفعل فى برنامج الدكتوراة بقسم الفلسفة وقد أجتازت الفصل الدراس ى 

 اس ى الثانى وال يجوز التسجيل فى مكانين فى آن واحد األول وتدرس حاليا بالفصل الدر 
 القرار : 

افق مجلس الكلية على قرار اللجنة ورفض طلبها .  و
 

 
 0201عالن عن قبول دفعة جديدة لطالب الدراسات العليا فصل ربيع ال   -0

افقت اللجنة                                                القرار : و
 القرار : 
افق م  .جلس الكلية و

 

 
ً
 : موضوعات العالقات الثقافية والخارجية : سابعا

 ** موضوعات قسم التاريخ :
/ احاطـــــــــــــــــة مجلــــــــــــــــــس قســــــــــــــــــم التــــــــــــــــــاريخ بجلســـــــــــــــــته فــــــــــــــــــى 

ً
ــــن د  0202/ 1/10أوال ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــة مــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــادة المقدمــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــا باالفــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ فــــــــــــــــــايز انــــــــــــــــــور والتــــــــــــــــــى  2علمــ

 تفيد بالمشاركة اون الين بالحضور فى املحاضرات االتية :
 0202نوفمبر 9فى االثار االسالمية بصحراء سيناء يوم  اعمال المسح والتنقيب -1
 0202نوفمبر16ادارة التراث المادى والتوثيق والحفظ واالتاحة يوم  -0
 0202نوفمبر03من النميات الى التاريخ الدراسة والتحليل التاريخى للنقود يوم  -3
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========================================================= 

 رسالة الكلية :

إ و إقليميزا اسزتةاداإ إلزى معزايير قى إلى مستوى التميزز واببزداف  زج م زاد ا دال والعلزوم ابةسزاةية تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة تر  زى سزوا العمزد محليزا

بحثية ألساتذتها لقدرات العلمية و الال 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   و طالبها ، و استخدام وسائد تعليمية حديثة ،و متابعة الخري ين، و إتاحة الفرصة لها لمتابعة ال ديد من العلوم و المعارف و الخبرات

ج د إ ززراخات تتسززم باوسزتقاللية و التعززاون و التقززويم الززذاتحززد مالزكالت  ، و بةززاخ الالخصززية المصززرية و تةميزة قززيم اوةتمززاخ و المززواطةين مزن خززال جالمسزاممة  زز،و

 والمستمر .
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 رؤية الكلية :

تتطل  الكلية إلى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية معتمدة تحتد 

مستوى  بأساتذتها وخري يها إلى وتصد مكاةة مرموقة بين ةظائرما

 ى المةا سة محليأ و اقليميإا من خالد برامج دراسية متميزة 

مرحلتى الليساةس والدراسات العليا تسهم  ى الرقى و التةمية 

 .  المستدامة للم تم 

 القرار : احيطت اللجنة علما
 القرار : 

. 
ً
 أحيط مجلس الكلية علما

 
/
ً
ـــة مــــــــــــــــــــــن ا  0202/ 1/10احاطــــــــــــــــــــــة مجلــــــــــــــــــــــس قســــــــــــــــــــــم التــــــــــــــــــــــاريخ بجلســــــــــــــــــــــته فـــــــــــــــــــــى  ثانيـــــــــــــــــــــا ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــادة المقدمـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــا باالفــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ابــــــــــــــــــــــراهيم  2د2علمــ

 مرجونة والتى تفيد باالتى :
شــــــــــــــــهادة مشــــــــــــــــاركة اون اليــــــــــــــــن بورقــــــــــــــــة بحثيــــــــــــــــة بعنــــــــــــــــوان " اهتمــــــــــــــــام خلفــــــــــــــــاء بنــــــــــــــــى العبــــــــــــــــاس بتربيــــــــــــــــة وتعلــــــــــــــــيم ابنــــــــــــــــائهم "  فــــــــــــــــى  -4

 0202نوفمبر 15العراق  يوم  –مؤتمر العلوم االنسانية واالجتماعية بجامعة البصرة 
افــــــــــــــــــــادة باختيـــــــــــــــــــــار ســـــــــــــــــــــيادته لعضـــــــــــــــــــــوية مجلــــــــــــــــــــس امنـــــــــــــــــــــاء جـــــــــــــــــــــائزة االتحـــــــــــــــــــــاد العربــــــــــــــــــــي للثقافـــــــــــــــــــــة علـــــــــــــــــــــى مســـــــــــــــــــــتوى الـــــــــــــــــــــوطن  -5

 العربي 
 القرار : احيطت اللجنة علما

 القرار : 
. 
ً
 أحيط مجلس الكلية علما

 
/ احاطــــــــــــــــــة مجلــــــــــــــــــس قســــــــــــــــــم التــــــــــــــــــاريخ بجلســــــــــــــــــته فــــــــــــــــــى 

ً
ـــوائز   0202/ 1/10ثالثــــــــــــــــــا ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــيح للجـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــا بالترشـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــا  علمــ العلميــــــــــــــــــة التــــــــــــــــــى تمنحهــــــــــــــــ

 الجمعية المصرية للدراسات التاريخية على النحو التالى : 
 ــائزة ا ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ى لجــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــدالمطلب الرياشــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــدير عبــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــة /هــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ علــــــــــــــــــى الغمــــــــــــــــــراوى الحســــــــــــــــــن رســــــــــــــــــالة ماجســــــــــــــــــتير فــــــــــــــــــى العصــــــــــــــــــور  2د2الطالبـ

 الوسطى
 عبدالحميد العبادى الول الخريجين من قسم التاريخ 2د2الطالبة /اية احمد لجائزة ا 
 ــــب /م ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــائزة االطالـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــراهيم لجـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــد ابـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ علـــــــــــــــــــــى ســـــــــــــــــــــليمان الحســـــــــــــــــــــن رســـــــــــــــــــــالة ماجســـــــــــــــــــــتير او دكتـــــــــــــــــــــوراه فـــــــــــــــــــــى التـــــــــــــــــــــاريخ  2د2حمـ

 االقتصادى
القرار : أحيطت اللجنة علما وتوص ى اللجنة بوضع معايير الترشيح للجوائز الخاصة للطالب او لترشيح اعضاء هيئة التدريس او من فى 

 حكمهن بوضع معاييره الخاصة بالجوائز 
 القرار : 

 .أحي
ً
 ط مجلس الكلية علما

 
افيا:  ** موضوعات قسم الجغر

افيا بجلسته فى  / احاطة مجلس قسم الجغر
ً
 علما باالتى :  0202/ 1/10أوال
ــــــــم للعـــــــــــــــــــــــــام الجـــــــــــــــــــــــــامعى  -6 ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــافي للقسـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــم الثقـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــى الموسـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــرف فـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــودهم المشـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــى مجهــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــريجين علـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــكر للخـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــديم الشــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ تقـــــــ

 وهم :0202/0201
 عبدالرحمن محمد عباس محمد عطيه 
 لىاسامة على احمد ع 

 احمد محمد فوزى 
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========================================================= 

 رسالة الكلية :

إ و إقليميزا اسزتةاداإ إلزى معزايير قى إلى مستوى التميزز واببزداف  زج م زاد ا دال والعلزوم ابةسزاةية تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة تر  زى سزوا العمزد محليزا

بحثية ألساتذتها لقدرات العلمية و الال 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   و طالبها ، و استخدام وسائد تعليمية حديثة ،و متابعة الخري ين، و إتاحة الفرصة لها لمتابعة ال ديد من العلوم و المعارف و الخبرات

ج د إ ززراخات تتسززم باوسزتقاللية و التعززاون و التقززويم الززذاتحززد مالزكالت  ، و بةززاخ الالخصززية المصززرية و تةميزة قززيم اوةتمززاخ و المززواطةين مزن خززال جالمسزاممة  زز،و

 والمستمر .
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 رؤية الكلية :

تتطل  الكلية إلى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية معتمدة تحتد 

مستوى  بأساتذتها وخري يها إلى وتصد مكاةة مرموقة بين ةظائرما

 ى المةا سة محليأ و اقليميإا من خالد برامج دراسية متميزة 

مرحلتى الليساةس والدراسات العليا تسهم  ى الرقى و التةمية 

 .  المستدامة للم تم 

ــى الرفــــــــــــــــــع المســــــــــــــــــاحى وذلــــــــــــــــــك  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــتخدمة فــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــات المسـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــزة والتقنيــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــدث االجهــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــن احــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــة عــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــرة عمليـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــل محاضــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــامهم بعمــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ وذلــــــــــــــــــك لقيــ
افق   0202/0201فى الموسم الثقافى للقسم للعام الجامعى  0202نوفمبر  17يوم الثالثاء المو

 
افيا برعاية ا-0  يم احمد عبدالعظيم عبدالعظ 2د2االعالن عن مسابقة المواهب فى قسم الجغر
 "0202توصيات الملتقى الدولى الرابع للتعايش مع االرض " دهب  -3
 " 0201الدعوة الى الملتقى الدولى الخامس للتعايش مع االرض " النوبة -4

ة اللجنة محمد مجدى تراب لتنظيمه للملتقى وادارته له ونرغب فى افاد 2د2القرار : أحيطت اللجنة علما مع تقديم الشكر للسيد ا
بقائمة باسماء البحوث واسماء المشاركين ودرجتهم العلمية وجهة اعمالهم حتى تتم مراسلة الجهات المعنية بالتوصيات واالستفادة 

 منها 
افيا  * كما توص ى اللجنة باالستفادة من جهود الخريجين بالقسم فى ادراج المتميزين منهم داخل املجلس االستشارى لقسم الجغر

 القرار : 
. 
ً
 أحيط مجلس الكلية علما

 
 **موضوعات قسم اآلثار والدراسات اليونانية والرومانية :

 /
ً
ســـماح  2د2ام علمــا بمشــاركة  5/10/0202احاطــة مجلــس قســم اآلثـــار والدراســات اليونانيــة والرومانيـــة بجلســته المنعقــدة بتـــاريخ أوال

 0/10/0202ر مصر " يوم الصاوى فى ندوة فى كلية االداب بدمنهور بعنوان " تاريخ واثا
 القرار : احيطت اللجنة علما

 القرار : 
. 
ً
 أحيط مجلس الكلية علما

 
/ 
ً
ــا 5/10/0202احاطـــــــة مجلـــــــس قســـــــم اآلثـــــــار والدراســـــــات اليونانيـــــــة والرومانيـــــــة بجلســـــــته المنعقـــــــدة بتـــــــاريخ  ثانيـــــــا ــا م علمـــــ بتكـــــــريم البابـــــ

 تواضروس الثانى بدرع من االستاذة الدكتورة / سماح الصاوى 
 القرار : احيطت اللجنة علما 

 القرار : 
. 
ً
 أحيط مجلس الكلية علما

 
 / 
ً
عبيـر قاسـم  2د2برغبـة ام علمـا 5/10/0202احاطة مجلس قسم اآلثار والدراسات اليونانيـة والرومانيـة بجلسـته المنعقـدة بتـاريخ ثالثا

ايك والفنون بوجه عام  فى عمل فيديوهات تعريفية وتوعوية ورفعها على وسائل االتصال عن االثار وفن  الموز
 القرار : احيطت اللجنة علما مع توصية اللجنة برفع اللينك ومواعيد هذه املحاضرات على الموقع الخاص بالقسم او الكلية

 القرار : 
. 
ً
 أحيط مجلس الكلية علما
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 رسالة الكلية :

إ و إقليميزا اسزتةاداإ إلزى معزايير قى إلى مستوى التميزز واببزداف  زج م زاد ا دال والعلزوم ابةسزاةية تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة تر  زى سزوا العمزد محليزا

بحثية ألساتذتها لقدرات العلمية و الال 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   و طالبها ، و استخدام وسائد تعليمية حديثة ،و متابعة الخري ين، و إتاحة الفرصة لها لمتابعة ال ديد من العلوم و المعارف و الخبرات

ج د إ ززراخات تتسززم باوسزتقاللية و التعززاون و التقززويم الززذاتحززد مالزكالت  ، و بةززاخ الالخصززية المصززرية و تةميزة قززيم اوةتمززاخ و المززواطةين مزن خززال جالمسزاممة  زز،و

 والمستمر .
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 رؤية الكلية :

تتطل  الكلية إلى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية معتمدة تحتد 

مستوى  بأساتذتها وخري يها إلى وتصد مكاةة مرموقة بين ةظائرما

 ى المةا سة محليأ و اقليميإا من خالد برامج دراسية متميزة 

مرحلتى الليساةس والدراسات العليا تسهم  ى الرقى و التةمية 

 .  المستدامة للم تم 

 /
ً
عبيـــر  2د2بمشـــاركة ام علمـــا 5/10/0202يخ احاطـــة مجلـــس قســـم اآلثـــار والدراســـات اليونانيـــة والرومانيـــة بجلســـته المنعقـــدة بتـــار رابعـــا

 مساءا بعنوان " التراث " 8الساعة  10/10/0202قاسم فى ندوة يوم 
 القرار : احيطت اللجنة علما 

 القرار : 

. 
ً
 أحيط مجلس الكلية علما

 

 
ً
 :   موضوعات خدمة املجتمع وتنمية البيئة   :ثامنا

راءات األحترازية فى التعامل مع الطالب حفاظا على صحتهم  والتنبية على األستعداد لألمتحانات فى  ضوء اتخاذ كافة االج -1

 الطالب بعدم دخول األمتحانات اال بالماسكات 

افقت اللجنة  القرار: و

 القرار : 

. 
ً
 أحيط مجلس الكلية علما

 

 على تعليمات معالى السيد الوزير / رئيس جامعة دمنهور يتم تشكيل فريق عمل برئاسة السي -0
ً
د الدكتور / محمد عبدة بناءا

أقترح سيادتة تشكيل فريق للعمل على النحو التالى :  افدين ،و  بدر الدين لزيادة عدد الو

 د/ أحمد خميس ، د/ أيمن سالم ، د/ إبراهيم شعبان .

افقت اللجنة  القرار : و

 القرار : 

. 
ً
 أحيط مجلس الكلية علما

 

وكيل الكلية لخدمة املجتمع وتنمية البيئة بضرورة مخاطبة الجامعة  -نضر الطلب المقدم من األستاذ الدكتور / وفدى أبو ال -3

ملخاطبة معالى الوزير محافظ البحيرة بشأن أنشاء متحف أثرى ملحافظة البحيرة أسوة باملحافظات األخرى نظرا لوجود كم 

 هائل من اآلثار بمحافظة البحيرة ووجود أساتذة متخصصين فى اآلثار بكلية اآلداب .

افقت اللجنةال  قرار : و

 القرار : 

. 
ً
 أحيط مجلس الكلية علما
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 رسالة الكلية :

إ و إقليميزا اسزتةاداإ إلزى معزايير قى إلى مستوى التميزز واببزداف  زج م زاد ا دال والعلزوم ابةسزاةية تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة تر  زى سزوا العمزد محليزا

بحثية ألساتذتها لقدرات العلمية و الال 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   و طالبها ، و استخدام وسائد تعليمية حديثة ،و متابعة الخري ين، و إتاحة الفرصة لها لمتابعة ال ديد من العلوم و المعارف و الخبرات

ج د إ ززراخات تتسززم باوسزتقاللية و التعززاون و التقززويم الززذاتحززد مالزكالت  ، و بةززاخ الالخصززية المصززرية و تةميزة قززيم اوةتمززاخ و المززواطةين مزن خززال جالمسزاممة  زز،و
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 رؤية الكلية :

تتطل  الكلية إلى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية معتمدة تحتد 

مستوى  بأساتذتها وخري يها إلى وتصد مكاةة مرموقة بين ةظائرما

 ى المةا سة محليأ و اقليميإا من خالد برامج دراسية متميزة 

مرحلتى الليساةس والدراسات العليا تسهم  ى الرقى و التةمية 

 .  المستدامة للم تم 

 

بناء على تعليمات معالى السيد الوزير رئيس جامعة دمنهور بشأن تشكيل لجنة لحصر آثار البحيرة وموقعها األثرى وترجمتها  -4

 إلى النجليزية ، يتم عرض األمر على مجلس الكلية لتشكيل اللجنة  

افقت اللجنة  القرار : و

 رار : الق

افق مجلس الكلية على تشكيل اللجنة   من األقسام العلميةبالكلية  على النحو التالى :و

افيا ( –قسم اللغة االنجليزية  –قسم اآلثار  –) قسم اآلثار والدراسات اليونانية والرومانية    قسم الجغر

 

عة لعمل بروتوكوالت للتعاون بين الكلية الطلب المقدم من السيد الدكتور / محمد عبدة بدر الدين بشأن مخاطبة الجام -5

ومركز المعلومات باملحافظة ، وذلك لتسهيل التعاون مع الطالب ألعداد أبحاثهم الميدانية فى سبيل خدمة املجتمع 

 البحراوى .

افقت اللجنة  القرار : و

 القرار : 

افق مجلس الكلية.  و

 

لعائدين من خارج مصر لألستفادة من خبراتهم التعليمية أقتراح اللجنة عقد أجتماع للسادة أعضاء هيئة التدريس ا -6

أقترحت اللجنة تفويض السيد الدكتور / محمد عبدة بدر الدين بالتنسيق مع أدارة الكلية فى هذا األمر.  واملجتمعية و

افقت اللجنة         القرار: و

 القرار : 

افق مجلس الكلية.  و

بة الجامعة بسرعة البت وأنهاء أجراءات نادى أعضاء هيئة التدريس الطلب المقدم من جميع أعضاء اللجنة على مخاط -7

 وجمعية األسكان 

افقت اللجنة  القرار : و

 القرار : 

افق مجلس الكلية .  و
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 رسالة الكلية :

إ و إقليميزا اسزتةاداإ إلزى معزايير قى إلى مستوى التميزز واببزداف  زج م زاد ا دال والعلزوم ابةسزاةية تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة تر  زى سزوا العمزد محليزا

بحثية ألساتذتها لقدرات العلمية و الال 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   و طالبها ، و استخدام وسائد تعليمية حديثة ،و متابعة الخري ين، و إتاحة الفرصة لها لمتابعة ال ديد من العلوم و المعارف و الخبرات

ج د إ ززراخات تتسززم باوسزتقاللية و التعززاون و التقززويم الززذاتحززد مالزكالت  ، و بةززاخ الالخصززية المصززرية و تةميزة قززيم اوةتمززاخ و المززواطةين مزن خززال جالمسزاممة  زز،و

 والمستمر .
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 رؤية الكلية :

تتطل  الكلية إلى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية معتمدة تحتد 

مستوى  بأساتذتها وخري يها إلى وتصد مكاةة مرموقة بين ةظائرما

 ى المةا سة محليأ و اقليميإا من خالد برامج دراسية متميزة 

مرحلتى الليساةس والدراسات العليا تسهم  ى الرقى و التةمية 

 .  المستدامة للم تم 

الطلب المقدم بشأن الخدمات الطبية التى تقدمها الجامعة ألعضاء هيئة التدريس والسادة األداريين ، قد رأت اللجنة  -8

ر / وفدى أبو النضر للتواصل مع الجامعة ألحضار كل الخدمات المقدمة ألعضاء هيئة التدريس تكليف األستاذ الدكتو 

 وأسماء المستشفيات والمعامل المتعاقدين معها .

افقت اللجنة  القرار : و

 القرار : 

افق مجلس الكلية .  و

 

شمول منظومة الخدمة العالجية  الطلب المقدم من السيد الدكتور / محمد عبدة بدر الدين بشأن مخاطبة الجامعة على -9

أقاربهم من الدرجة األولى بدال من العضو فقط .   ألعضاء هيئة التدريس والسادة األداريين أسرهم و

افقت اللجنة      القرار : و

 القرار : 

افق مجلس الكلية   و

 

 : ما يستجد من أعمال :
ً
 -تاسعا

ب / خاطر عبدالروؤف الفقي  درجة الماجستير في اآلداب حيث خطاب مجلس قسم اللغة العربية و آدابها بشأن منح الطال -1

 أتم الطالب  التصويبات   .
 القرار : 

افق مجلس الكلية .  و

 

افقة على تعيين السيدة/ أميرة محمد رأفت الصفتى   -0 خطاب مجلس قسم األثار والدراسات اليونانية والرومانية بشأن المو

ذات القسم  التخصص العام اآلثار والدراسات اليونانية والرومانية التخصص المدرس المساعد بالقسم في وظيفة مدرس ب

 الدقيق  اآلثار اليونانية والرومانية لحصولها على الدكتوراه  بنظام الساعات المعتمدة .
 القرار : 

افق مجلس الكلية .  و

 

 مقترح الئحة برنامج الليسانس في االعالم بنظام الساعات المعتمدة  . -3
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 رسالة الكلية :

إ و إقليميزا اسزتةاداإ إلزى معزايير قى إلى مستوى التميزز واببزداف  زج م زاد ا دال والعلزوم ابةسزاةية تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة تر  زى سزوا العمزد محليزا

بحثية ألساتذتها لقدرات العلمية و الال 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   و طالبها ، و استخدام وسائد تعليمية حديثة ،و متابعة الخري ين، و إتاحة الفرصة لها لمتابعة ال ديد من العلوم و المعارف و الخبرات

ج د إ ززراخات تتسززم باوسزتقاللية و التعززاون و التقززويم الززذاتحززد مالزكالت  ، و بةززاخ الالخصززية المصززرية و تةميزة قززيم اوةتمززاخ و المززواطةين مزن خززال جالمسزاممة  زز،و

 والمستمر .
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 رؤية الكلية :

تتطل  الكلية إلى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية معتمدة تحتد 

مستوى  بأساتذتها وخري يها إلى وتصد مكاةة مرموقة بين ةظائرما

 ى المةا سة محليأ و اقليميإا من خالد برامج دراسية متميزة 

مرحلتى الليساةس والدراسات العليا تسهم  ى الرقى و التةمية 

 .  المستدامة للم تم 

  القرار :
افق مجلس الكلية ويرفع للسيد أ.د/ رئيس الجامعة .  و

 

ــــة و التأكيد على االجراءات االحترازية وقياس درجات الحرارة للطالب وأعضاء هيئة التدريس و الموظفين قبل دخول الكليــــــــــــــــــــ -4

اده للتوجه الى أقرب مستشفى أو وحدة درجة   وارش 37.5أخذ بيانات الرقم القومى  ورقم التليفون لمن تعدت حرارته 

 صحيه.
 القرار : 

افق مجلس الكلية.  و
 

 يحظر على الطالب الدخول الى الكلية اال باثبات الشخصية سواء رقم قومى أو كارنيه  . -5
  القرار :

افق مجلس الكلية.  و
 

 .   on line %52حضور و  %52التأكيد على السادة أعضاء هيئة التدريس بأن تكون املحاضرات  -6
 القرار : 

افق مجلس الكلية.  و

 .املجلس في حالة انعقاد دائم منذ بداية أزمة كورونا وحتى تاريخه 
 .  بعد الظهر الثانية  هذا وقد انتهى االجتماع الساعة

 

 عميد الكلية                                                                                              
 
 

 حنان الشافعىأ.د/                                                                                              


