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 رسالة الكلية :

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

قزدرات العلميزة و البحثيزة تسزاتذت ا لالاود  التعليمية و البحثية ، و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التك ولواية ، و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و ا

، و تلبيزة احتياازات الماتمز   و طالب ا ، و استخدام وسائو تعليمية حديثة ،و متابعة الخرياين، و ىتاحة الفرصة ل ا لمتابعة الاديزد مزن العلزوم و المعزارا و الخبزرات

ا و المززواط ين مززن خززالو ىاززراصات تتسززم با سززتقاللية و التعززاون و التقززويم الززذات حززو مالززكالتو ، و ب ززاص الالخصززية المصززرية و ت ميززة ىززيم ا  تمززاص االمسززاةمة لزز،و

 والمستمر .
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 رؤية الكلية :

ن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية معتمد  تحتو تتطل  الكلية ىلإ أ

مستوت  بأساتذت ا وخرياي ا ىلإ وتصو مكا ة مرموىة بين  ظائرةا

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

مرحلتإ الليسا س والدراسات العليا تس م لإ الرىإ و الت مية 

 .  المستدامة للماتم 

 1027/1028لعام الجامعيلسابع ال محضر مجلس الكلية 

  21/1/1028 املوافقربعاءال املنعقد يوم 

********** 

  حادية عشراجتمع مجلس الكلية في تمام الساعة ال  
 
 حنان خميس االشافعى الستاذ الدكتور/  ةبرئاسة السيد صباحا

 -القائم بعمل عميد الكلية  بحضور كل من :

  ورئيس مجلس قسم التاريخوكيل الكلية لشئون التعليم والطالب  بتسيير أعمال املكلف  العزيز عيس ىأ.د/ أحمد عبد .2

 قائم بعمل وكيل الكلية لشئون خدمة املجتمع وتنمية البيئة   د. وفدى السيد أبوالنضر .1

 مجلس قسم الجغرافياقائم بعمل   أ.د/ عبدالعظيم أحمد عبدالعظيم .3

 رئيس مجلس قسم اللغةاالنجليزيةقائم بعمل    أ.د/ ايمان حلمى املليجى .1

 قائم بعمل رئيس مجلس قسم اآلثاروالدراسات اليونانية والرومانية  أ.د/ عبير عبداملحسن قاسم .5

 الستاذ بقسم الجغرافيا   أ.د/ ماجد محمد شعله .6

 الستاذ املتفرغ بقسم الفلسفة   أ.د/ ميالد زكى غالي .7

 ذ بقسم اللغة العربية الستا  أ.د. عبدالواحد حسن الشيخ .8

 القائم بعمل رئيس مجلس قسم الفلسفة   د. عصام كمال املصري  .9

 القائم بعمل رئيس مجلس قسم اللغة العربية   د. ايمان فؤاد بركات .20

 الستاذ املساعد بقسم اآلثار والدراسات اليونانية والرومانية   د. سماح محمد الصاوي  .22

 فلسفة املدرس بقسم ال    د. دعاء طه البيار .21

 املدير التنفيذي لوحدة ضمان الجودة بالكلية   د. عصام لطفى  وهبان .23

 مدير وحدة الخدمات االلكترونية    د. أحمد عطية حميدة .21

 قائم بعمل أمين الكلية  السيدة/ نفين محمد رحومة .25

 ادارى    السيد/ هانى محمد كتات .26

 واعتذر عن عدم الحضور:

 الستاذ بقسم اللغة االنجليزية  وكة    ميراندا محمد خميس الز  /أ.دالسيدة  -
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 عميد الكليةقائم بعمل  ال حنان خميس الشافعى أ.د/   ةالسيد تافتتح

 " بسم هللا الرحمن الرحيم "

 س املجلس  بجميع السادة الحاضرينرئيحنان خميس الشافعى  أ.د/  ةالسيد تفي بداية االجتماع رحب  . 

  جلس عىى النحو التالي :في موضوعات امل اسيادته تثم شرع 

 

 -: التصديق و أوال : موضوعات اإلحاطة
 

رحت في مجلس الجامعة،  .2
 
 املوضوعات التى ط

 التعديالت اآلتية :واملوافقة عىى التصديق عىى محضر مجلس الكلية بجلسته السابقة 

ليصةب  املوضةوع  نجليزيةة وادااهةا قسم اللغةة اال ب من موضوعات الدراسات العليا 21/1/1028استدرك مجلس الكلية  بجلسته في 

 :عىى النحو التالى

نيةةة مطاطبةةة لجنةةة القطةةاع بةةاملجلس العىةةى ل جامعةةات ااملوضةةوع : الطلةةق املقةةدم مةةن مجلةةس قسةةم اللغةةة االنجليزيةةة بشةة ن  مك .2

لعليا بقسم بش ن اعتبار الترجمة تطصصا قائما بذاته فى الدراسات ا 1008ل حصول عىى صورة من القرار الذى صدر فى عام 

االنجليةةزى واملقةةارن أو الدب  ةاللغةةة االنجليزيةةة ويجةةوز دراسةةته واإلشةةرال عىةةى رسةةائل الترجمةةة املاجسةةتير والةةدكتوار  مةةن أسةةاتذ

 أساتذ  اللغة ويكون التطصص :دراسات الترجمة 

 -القرار  : 

  جامعات ل حصول عىى صورة من القرار .املجلس العىى لللتفضل بمطاطبة  ملجلس الجامعةوافق مجلس الكليةعىى رفع المر 

 

 ثانيا:   موضوعات وحدة ضمان الجودة :
 
 .الجلسة السابقة التصديق عىى  .2

 : وافق أعضاء املجلس .  قرار مجلس الجودة

 -القرار  : 

. 
 
 احيط مجلس الكلية علما

 موضوعات االحاطة :  .1
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 في امللفات . التواصل مع رؤساء املعايير واالجتماع ببعضهم لدفع حرجة العمل -أ

 -القرار  : 

. 
 
 احيط مجلس الكلية علما

 دارى جديد للوحدة وتوزيع املهامتطصيص عضو ا -ب

 -القرار  : 
. 

 
 احيط مجلس الكلية علما

 تسليم خطة عمل الوحدة ملركز ضمان الجودة . -ت

 -القرار  : 
. 

 
 احيط مجلس الكلية علما

لفحص  وافر أدلة الجودة داخل القسام ، والنموذج املعدلاالجتماع بمنسقى الجودة بالقسام ، وتوزيع نموذج ت -ث

 الكتاب الجامعى والذى تالفى نقاط الغموض في النموذج السابق

 -القرار  : 

. 
 
 احيط مجلس الكلية علما

االجتماع ب جنة مراجعة االمتحانات مع السيد أ.د/ وكيل الكلية لشئؤون التعليم والطالب وشرح أسلوب عمل  -ج
 ر النماذج الخاصة بذلك عىى السادة املراجعين .ال جنة وتوفي

  ويحث املجلس السادة املراجعين عىى االنتهاء من أعمال املراجعة ب سرع وقت حتى   -:  وحدة الجودة  قرار 
 
احيط املجلس علما

 يتسنى لوحدة ضمان الجودة االنتهاء من التقرير الشامل ملراجعة أعمال االمتحانات.

 -القرار  : 

 احيط 
 
 . مجلس الكلية علما

 االجتماع ببعض املرشحين للعمل بالتقرير الذاتى للكلية عن العام املنصرم  -ح

  واعتمد تشكيل فريق العمل التقرير الذاتى عىى النحو التالى :  -:  وحدة الجودة  قرار 
 
  -احيط املجلس علما

 أ.منار اهنس ى   -أ. أحمد فرحات     -أ.   عبداملولى عرقوب       -حسام حمدى    .أ

 -القرار  : 

.  
 
 احيط مجلس الكلية علما

 (الكتق الدراسية  –تقارير املقرر  –بش ن متطلبات الجودة من القسام ) نموذج فحص الكتق  .3



    

                                                                                                                                              
       Damanhur universityجامعة دمنهور                                                                                                                         
          Faculty of Art                                                                              كلية اآلداب                                                  
                                                        

 

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

 رسالة الكلية :

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

قزدرات العلميزة و البحثيزة تسزاتذت ا لالاود  التعليمية و البحثية ، و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التك ولواية ، و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و ا

، و تلبيزة احتياازات الماتمز   و طالب ا ، و استخدام وسائو تعليمية حديثة ،و متابعة الخرياين، و ىتاحة الفرصة ل ا لمتابعة الاديزد مزن العلزوم و المعزارا و الخبزرات

ا و المززواط ين مززن خززالو ىاززراصات تتسززم با سززتقاللية و التعززاون و التقززويم الززذات حززو مالززكالتو ، و ب ززاص الالخصززية المصززرية و ت ميززة ىززيم ا  تمززاص االمسززاةمة لزز،و

 والمستمر .

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

     1496633540ت + فاكس     -1496633541ت:           ~ 4 ~                          البحيرة  –دمنهور  –األبعادية –مجمع الكليات                    

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

 

 رؤية الكلية :
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 ب ن الدراسة قد بدأت منذ اسبوع وما زالت   -:  وحدة الجودة  قرار 
 
اعادة مطالبة رؤساء القسام بسرعة تقديم املطلوب ، علما

 ير من القسام لم تقدم متطلبات الجودة.كث

 -القرار  : 
.  

 
 احيط مجلس الكلية علما

 

 بش ن اعتماد خطة الورش التدريبية والندوات .  .1

 اعتمدت الخطة عىى أن يبدأ العمل اها فور اعتمادها.  -:  وحدة الجودة  قرار 

 -القرار  : 
.  

 
 احيط مجلس الكلية علما

 

 .خطة التقدم لالعتماد  .5

 بطبراء الجودة في الكلية .  -:  وحدة الجودة  ر قرا
 
 يبدأ مجلس االدارة في اعداد خطة العتماد الكلية مستعينا

 -القرار  : 

.  
 
 احيط مجلس الكلية علما

 

 بش ن الدعم االكاديمي . .6

عن الدعم الكاديمى قبل يقدم السيد الستاذ الدكتور/ وكيل الكلية لشؤون التعليم والطالب تقرير    -:  وحدة الجودة  قرار 

 باملجلس ، مع تزويد سيادته بمواعيد االجتماعات.
 
 موعد اجتماعات مجلس ادارة الوحدة العتمادها شهريا

 -القرار  : 
.  

 
 احيط مجلس الكلية علما

 

 الوحدات ذات الطابع الخاص .  .7

بيئة واملجتمع تقرير  عن الوحدات ذات الطابع يقدم السيد الستاذ الدكتور/ وكيل الكلية لشؤون ال  -:  وحدة الجودة  قرار 

 باملجلس مع تزويد سيادته بمواعيد االجتماعات وفي حالة 
 
الخاص قبل موعد اجتماعات مجلس ادارة الوحدة العتمادها شهريا

 بمجرد عقد اجتماعاتها الشهرية .
 
 تعذر ذلك تلزم الوحدات بتقديم تقاريرها شهريا

 -القرار  : 

  .احيط مجلس الكل
 
 ية علما
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مستوت  بأساتذت ا وخرياي ا ىلإ وتصو مكا ة مرموىة بين  ظائرةا

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

مرحلتإ الليسا س والدراسات العليا تس م لإ الرىإ و الت مية 

 .  المستدامة للماتم 

 والهيئة املعاونة ( . –اعتماد اليات اختيار ) عضو هيئة التدريس املتميز  .8

 لها لتقديم أقص ى جهد ممكن قرر   -:  وحدة الجودة  قرار 
 
 لجهود السادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة املعاونة و تحفيزا

 
تشجيعا

 تميز و الهيئة املعاونة  وتتم عىى النحو التالى :عضو هيئة التدريس املمجلس ادارة الجودة االعالن عن جائزة 
 يتم االعالن عنها داخل الكلية و كذلك عىى املوقع الرسمى للكلية. .أ

 يتم التقدم فور االعالن عن املسابقة و ملدة أسبوعين. .ب
 يتم التقدم بامللفات لوحدة ضمان الجودة  .ت

 

 وجاءت شروط املسابقة عىى النحو التالى :

 و هيئة التدريس املتميزالية اختيارعض

 الشروط العامة :

 أن يكون من القائمين عىى العمل بالكلية مدة ثالث سنوات عل القل قبل االعالن . .2

 أن يكون من املشتركين في أعمال الجودة ولدية ما يؤيد ذلك. .1

 الشروط الخاصة :

o : فئة أستاذ 

 ث الخيرة.أن يكون قدقام بنشر أربعة أبحاث عىى القل في السنوات الثال  .2

 أن يكون قد اشترك في أربعة مؤتمرات عىى القل فس السنوات الثالث الخيرة. .1

 أن يكون قد أشرل عىى أربعة رسائل علمية عىى القل في السنوات الثالث الخيرة. .3

 مشهود له. .1
 
 فعليا

 
 أن يكون قد أسهم في العمل بوحدة ضمان الجودة عمال

5.  
 
 الخ ( أسهم في خدمة الكلية . –مشاركة  – اقتراُحا –أن يكون قد قدم ) عمال

 

o : فئة أستاذ  مساعد 

 أن يكون قدقام بنشر ثالثة  أبحاث عىى القل في السنوات الثالث الخيرة. .2

 أن يكون قد اشترك في ثالثة مؤتمرات عىى القل فس السنوات الثالث الخيرة. .1

 ات الثالث الخيرة.أن يكون قد أشرل عىى ثالثة رسائل علمية عىى القل في السنو  .3

 مشهود له. .1
 
 فعليا

 
 أن يكون قد أسهم في العمل بوحدة ضمان الجودة عمال

5.  
 
 الخ ( أسهم في خدمة الكلية . –مشاركة  –اقتراُحا  –أن يكون قد قدم ) عمال
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 رسالة الكلية :

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

قزدرات العلميزة و البحثيزة تسزاتذت ا لالاود  التعليمية و البحثية ، و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التك ولواية ، و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و ا

، و تلبيزة احتياازات الماتمز   و طالب ا ، و استخدام وسائو تعليمية حديثة ،و متابعة الخرياين، و ىتاحة الفرصة ل ا لمتابعة الاديزد مزن العلزوم و المعزارا و الخبزرات

ا و المززواط ين مززن خززالو ىاززراصات تتسززم با سززتقاللية و التعززاون و التقززويم الززذات حززو مالززكالتو ، و ب ززاص الالخصززية المصززرية و ت ميززة ىززيم ا  تمززاص االمسززاةمة لزز،و

 والمستمر .
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 رؤية الكلية :

ن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية معتمد  تحتو تتطل  الكلية ىلإ أ

مستوت  بأساتذت ا وخرياي ا ىلإ وتصو مكا ة مرموىة بين  ظائرةا

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

مرحلتإ الليسا س والدراسات العليا تس م لإ الرىإ و الت مية 

 .  المستدامة للماتم 

o :  فئة مدرس 

 أن يكون قدقام بنشر بحثين عىى القل في السنوات الثالث الخيرة. .2

 مرين عىى القل فس السنوات الثالث الخيرة.أن يكون قد اشترك في مؤت .1

 أن يكون قد شارك في االشرال عىى رسائل علمية  في السنوات الثالث الخيرة. .3

 مشهود له. .1
 
 فعليا

 
 أن يكون قد أسهم في العمل بوحدة ضمان الجودة عمال

5.  
 
 الخ ( أسهم في خدمة الكلية . –مشاركة  –اقتراُحا  –أن يكون قد قدم ) عمال

 

o مدرس مساعد : فئة 

 أن يكون قدقام بنشر بحث واحد  عىى القل في السنوات الثالث الخيرة. .2

 أن يكون قد اشترك في مؤتمر واحد عىى القل فس السنوات الثالث الخيرة. .1

 يكون من امللتزمين بالحضور والعمل داخل قسمه العلمى و مشهود له بذلك .أن  .3

 مشهود له.أن يكون قد أسهم في العمل بوحدة ضمان ا .1
 
 فعليا

 
 لجودة عمال

5.  
 
 الخ ( أسهم في خدمة الكلية . –مشاركة  –اقتراُحا  –أن يكون قد قدم ) عمال

 أن يقدم خطاب تزكية من السيد رئيس قسمه والسيد املشرل عىى رسالته في الدكتورا . .6

 

o معيدفئة: 

 ك .يكون من امللتزمين بالحضور والعمل داخل قسمه العلمى و مشهود له بذلأن  .2

 مشهود له. .1
 
 فعليا

 
 أن يكون قد أسهم في العمل بوحدة ضمان الجودة عمال

 أن يقدم خطاب تزكية من السيد رئيس قسمه والسيد املشرل عىى رسالته في املاجستير. .3

 

 اجراءات التقدم ل جائزة :

 يكتق املرشح سيرة ذاتية يوضح فيها توافر الشروط الالزمة لترشيحه، .2

 الداعمة موثقة. يقدم املرشح مستنداته .1

 يحق للمرشح أن يضيف من الوثائق ما يدعم من قوة ملفه ويرجحه . .3

 

o توفر االعداد التى وردت ضمن الشروط الخاصة عىى الفئات كافة فال مانع من التقدم ب ى عدد وتتم املفاضلة  عدم  في حالة

 بين املتقدمين عىى حسق االعداد الواردة .
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 رؤية الكلية :

ن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية معتمد  تحتو تتطل  الكلية ىلإ أ

مستوت  بأساتذت ا وخرياي ا ىلإ وتصو مكا ة مرموىة بين  ظائرةا

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

مرحلتإ الليسا س والدراسات العليا تس م لإ الرىإ و الت مية 

 .  المستدامة للماتم 

 -القرار  : 

  .احيط مجلس الكلية 
 
 علما

 

 

:   موضوعات 
 
 : ITات تكنولوجيا املعلوموحدة  ثالثا

 

 عىى النحو التالى :  21/1/1028املنعقد في محضر اجتماع وحدة تكنولوجيا املعلومات 

 لرؤية وحدة تكنولوجيا املعلومات ب ن تكون  .2
 
بطصوص تحويل العمل داخل القسام االدارية بالكلية الى النظام اآللى تحقيقا

 في هذا المر تمثل وافاد ال 1028ية اآلداب كلية الكترونية في خالل عام كل
 
 كبيرا

 
دكتور/ أحمد عطية ب ن الكلية قطعت شوطا

في تحويل نتائج االمتحانات الى نظام اآللى  ، و كذا نظام االلتحاق بالكلية ، وتشعيق الطالب عىى القسام العلمية املطتلفة ، 

سات العليا و نشر جميع أخبار الكلية عىى املوقع الرسمى لها وغيرها  أما ما تبقى من عمل يدوى في و نظام املرتبات و الدرا

القسام االدارية فقد تم مطاطبة ادارة الكلية اهذا الش ن من خالل مذكرة مرفوعة من املدير التنفيذى وفى انتظار ردود 

 مع نظم املعلومات االدارية بالجامعة .القسام االدارية لوضع خطة تدريبية لالداريين بالتنسبق 

 -القرار  : 

.  
 
 احيط مجلس الكلية علما

 

أن الوحدة تقوم هذ  اليام بتقديم الدعم الفنى الالزم  MISفقد أفاد أ. حسن أنور مسئول   MISفيما يتعلق بوحدة  .1

اللغة االنجليزية و اآلثار والدراسات اليونانية للكنتروالت التى بدأت في عمليات الرصد اآللى للنتائج منها كنتروالت  في اقسام 

والرومانية والفلسفة واللغة العربية واللغات الشرقية و قد ناشد د. أحمد عطية  املدير التنفيذي السادة رؤساء الكنتروالت 

 حتى تتمكن الوحدة من اعالن نتائج امتحانات الفصل الدراس ى الول 
 
في خالل السبوع  سرعة االنتهاء من رصد النتائج اليا

 لقرار مجلس الكلية في هذا الصدد.
 
 الول من شهر مارس القادم طبقا

 -القرار  : 

.  
 
 احيط مجلس الكلية علما

 

سجل املوقع الرسمى للكلية حتى اليوم ما يزيد عن مليون وثمانمائة وعشرين ألف زيارة ، كما بلغ عدد القراءات ملوقع الكلية  .3

 ن ألف قراءة للموضوعات املنشورة عىى املوقع .ما يزيد عن مليون و ستي
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 رؤية الكلية :

ن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية معتمد  تحتو تتطل  الكلية ىلإ أ

مستوت  بأساتذت ا وخرياي ا ىلإ وتصو مكا ة مرموىة بين  ظائرةا
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مرحلتإ الليسا س والدراسات العليا تس م لإ الرىإ و الت مية 

 .  المستدامة للماتم 

 -القرار  : 

.  
 
 احيط مجلس الكلية علما

 

:   موضوعات شئون هيئة التدريسرابع
 
 : ا

 

/ حنان الشافعى  القائم بعمل عميد الكلية ورئيس مجلس قسم االجتماع بموافقة املجلس الستاذ الدكتور كتاب السيدة  .2

ين السيدة / شيماء حلمى شحاته حامد  املدرس املساعد بقسم االجتماع بوظيفة مدرس عىى تعي 5/1/1028بجلسته فى 

تطصص ) علم اجتماع التنظيم ( بذات القسم  لحصولها عىى الدكتورا  واملذكورة مشهود لها بالسمعة الطيبة والسيرة 

 الحسنه ومميزة في أداء عملها منذ تعينها .

 -القرار  : 

 وافق مجلس الكلية.

 

/ حنان الشافعى  القائم بعمل عميد الكلية ورئيس بش ن انشاء مركز دراسات حوض النيل الستاذ الدكتور ب السيدة كتا .1

 معنى بالدراسات الفريقية 

 -القرار  : 

 .وافق مجلس الكلية عىى انشاء مركز للدراسات االفريفية مع تبنى الالئحة املعمول اها في معهد الدراسات االفريقية بالقاهرة 

 

 

 خامس
 
 : :   موضوعات شئون الطالب ا

 
: التصديق عىى موضوعات املجلس السابق.

 
 أوال

تةةةم التصةةةديق. وفيمةةةا يطةةةص التصةةةديق فقةةةد تحفةةة  السةةةيد الةةةدكتور/ محمةةةد أبةةةوعىي عىةةةى حةةةذل البنةةةد الخةةةاص فيمةةةا يتعلةةةق  .2

 شؤون الطالب السابقة. بإسناد ُمقرر " مدخل علم النفس العام "  لى أ.د.ميالد زكي بمجلس الكلية من محضر لجنة
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 رؤية الكلية :

ن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية معتمد  تحتو تتطل  الكلية ىلإ أ

مستوت  بأساتذت ا وخرياي ا ىلإ وتصو مكا ة مرموىة بين  ظائرةا
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مرحلتإ الليسا س والدراسات العليا تس م لإ الرىإ و الت مية 

 .  المستدامة للماتم 

 كلةةف بتسةةيير أعمةةال وكالةةة الكليةةة لشةةؤون الطةةالب بةة ن يكةةون يةةوم  -اقتةةرح السةةيد السةةتاذ الةةدكتور/ أحمةةد عبةةد العزيةةز عيسةة ى
ُ
امل

 من يوم االثنين حتى يتسنى اإلنتهاء من محضر ال جنة كباقي ال جان الخرى.
 
 انعقاد ال جنة الحد بدال

 القرار: وافقت ال جنة.
 -ار  : القر 

 وافق مجلس الكلية.

 
: موضوعات وحدات: الجودة 

 
 القياس والتقويم: -MIS -ثانيا

دير التنفيذي للوحدة بضرورة ما يىي: .1
ُ
 فيما يتعلق بوحدة الجودة: أفاد السيد الدكتور/ عصام وهبان امل

أسةةرع وقةةت مةةن أعمةةال املراجعةةة عىةةى . الت كيةةد عىةةى السةةادة املةةراجعين والسةةادة رؤسةةاء الكنتةةروالت ضةةرورة اإلنتهةةاء فةةي 1.2
 .1027/1028أوراق اإلجابة والسئلة المتحانات الفصل الدراس ي الول للعام الجامعي 

. ضةةةرورة الت كيةةةد عىةةةى رؤسةةةاء القسةةةام العلميةةةة ومنسةةةقي الجةةةودة بالقسةةةام العلميةةةة بضةةةرورة اإلنتهةةةاء مةةةن توصةةةةيفات 1.1
قةة

ُ
قةةررات للفصةةل الدراسةة ي الثةةاني وتقةةارير امل

ُ
ررات للفصةةل الدراسةة ي الول وكةةذلك تقةةارير لجةةان فحةةص الكتةةاب الجةةامعي امل

 .29/1/1028بحد أقص ى يوم 

 . ضرورة رفع تقرير عام عن الدعم الطالبي قبل انعقاد الجلسة القادمة ب سبوع.1.3
ا.  القرار: أحيطت ال جنة علم 

 -القرار  : 

. 
 
 أحيط مجلس الكلية علما

 

دير التنفيذي للوحدة  لى ما يىي:: أشار  MISفيما يتعلق بوحدة  .3
ُ
 السيد الدكتور/ أحمد عطية امل

هذ  اليام بتقةديم الةدعم الفنةي الةالزم للكنتةروالت التةي بةدأت فةي عمليةات الرصةد اآللةي للنتةائج منهةا   MIS.  تقوم وحدة3.2

فة، واللغةةةةةة العربيةةةةةة، واللغةةةةةات كنتةةةةةروالت فةةةةةي أقسةةةةةام اللغةةةةةة اإلنجليزيةةةةةة، واآلثةةةةةار والدراسةةةةةات اليونانيةةةةةة والرومانيةةةةةة، والفلسةةةةة

الشرقية. وقد ناشد د/ أحمد عطية عطية املدير التنفيذي السادة رؤساء الكنتروالت سرعة االنتهاء من رصد النتائج اليا 
حتى تتمكن الوحدة من  عالن نتائج امتحانات الفصل الدراس ي الول في خالل السبوع الول من شهر مارس القادم طبقا 

 الكلية في هذا الصدد.لقرار مجلس 

ا.  القرار: أحيطت ال جنة علم 
 -القرار  : 

 . 
 
 أحيط مجلس الكلية علما
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 رسالة الكلية :

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

قزدرات العلميزة و البحثيزة تسزاتذت ا لالاود  التعليمية و البحثية ، و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التك ولواية ، و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و ا

، و تلبيزة احتياازات الماتمز   و طالب ا ، و استخدام وسائو تعليمية حديثة ،و متابعة الخرياين، و ىتاحة الفرصة ل ا لمتابعة الاديزد مزن العلزوم و المعزارا و الخبزرات

ا و المززواط ين مززن خززالو ىاززراصات تتسززم با سززتقاللية و التعززاون و التقززويم الززذات حززو مالززكالتو ، و ب ززاص الالخصززية المصززرية و ت ميززة ىززيم ا  تمززاص االمسززاةمة لزز،و

 والمستمر .
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 رؤية الكلية :

ن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية معتمد  تحتو تتطل  الكلية ىلإ أ

مستوت  بأساتذت ا وخرياي ا ىلإ وتصو مكا ة مرموىة بين  ظائرةا

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

مرحلتإ الليسا س والدراسات العليا تس م لإ الرىإ و الت مية 

 .  المستدامة للماتم 

. فةي  طةار تحويةل العمةةل داخةل القسةام اإلداريةة بالكليةةة  لةى النظةام اإللكترونةي أشةةاد  املةدير التنفيةذي للوحةدة بالجهةةد 3.1

عمل وكيل الكلية لشةؤون التعلةيم والطةالب للسةعي لتحويةل املبذول من السيد الستاذ الدكتور أحمد عبد العزيز القائم ب

 عىةةى الطةةالب ولحسةةن سةةير 
 
مةةا تبقةةي مةةن عمةةل يةةدوي فةةي قسةةم شةةؤون الطةةالب  لةةى النظةةام اإللكترونةةي و عةةادة الهيكلةةة تسةةهيال

 العملية التعليمية. 

 نتيجتةةه بمجةةرد  عةةالن النتيجةةة يقتةةرح السةةيد السةةتاذ الةةدكتور/ عةةالء الةةدين حسةةين عةةزت شةةلاي  عطةةاء الطالةةق  فةةادة رسةةمية ب

 النهائية نظير خمسة جنيهات خدمات تعليمية.
 القرار: وافقت ال جنة.

 -القرار  : 

 لتفعيل البريد االلكترونى للطالب .  ITيؤجل للشهر القادم لحين رد الدكتور/ أحمد عطية مدير وحدة  
 

 رشا رجق ما يىي: .فيما يتعلق بوحدة القياس والتقويم: استعرضت االسيدة الدكتور / .1
م قام الستاذ الدكتور نبيل بكير املدير التنفيذي لوحدة القياس والتقويم 1028/ 2/  21.  نه في يوم الحد املوافق 1.2

بالجامعة بزيارة لوحدة القياس والتقويم بالكلية ، وقد استعرض خطوات التصحي  االلكتروني للمواد بداية من فرز املادة 

 كشف النتيجة وقد أثنى عىى النظام املوجود بالوحدة، وعىى دقة العمل اها، وعىى املجهود الكبير املبذول.وانتهاء  بطباعة 

. قدمت وحدة القياس والتقويم الدعم الكامل لساتذة املقررات من خالل تصحي  املواد منذ بداية  متحانات الفصل 1.1 
مع التقرير تقرير عن املواد التي تم تصحيحها، وكذا نسق النجاح م ، ومرفق 1028 –م 1027الدراس ي الول للعام الجامعي 

 مادة لهذا الفصل الدراس ي. 11والرسوب في كل مادة ، والذي بلغ حتى اآلن 

 . تطالق السيدة الدكتورة/ رشا رجق  دارة الكلية بضرورة توفير أعضاء  داريين للوحدة.1.3

ا. مع املوافقة عىى   البند الخير.القرار: أحيطت ال جنة علم 

 -القرار  : 
. 

 
 أحيط مجلس الكلية علما

 

ا: التقارير املرفوعة من القسام:   رابع 

عاونة: وصلت تقارير أقسام: اللغة اإلنجليزية، والتاريخ،  .5
ُ
املوضوع: تقارير متابعة أداء السادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة امل

نانية والرومانية، واللغة العربية، واللغةات الشةرقية، واآلثةار، ولةم يصةل تقةارير والجغرافيا، واالجتماع، واآلثار والدراسات اليو 

 أقسام: الفلسفة، والسياسة.

ا.  القرار: أحيطت ال جنة علم 
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 -القرار  : 

. 
 
 أحيط مجلس الكلية علما

 
تعلقة باالمتحانات التحريرية:

ُ
ا: املوضوعات امل  خامس 

ج بةالكنتروالت الربعةة بالكليةة، وقةد أفةادت التقةارير املرفوعةة مةن القسةام بالجهةد املوضوع: االطمئان عىى عملية رصد النتائ .6
 الكبير الذي يقوم به السادة أعضاء الكنتروالت مشكورين.

ا.القرار:  حيطت ال جنة علم 
ُ
 أ

 -القرار  : 
. 

 
 أحيط مجلس الكلية علما

 

نعقةدة بتةاريخ  .7
ُ
بشة ن االطمئنةان عىةى عمليةة الرصةد بةالكنتروالت  2/1/1028املوضوع: خطاب مجلس قسم التاريخ بجلسته امل

، وتقةديم الشةكر املوفةور للسةادة أعضةاء الكنتةروالت عىةى 1027/1028الربعة بالقسم للفصل الدراس ي الول للعام الجةامعي 

 ما بذلو  من جهد في فترة االمتحانات وعملية الرصد. 

ا. حيطت ال جنة علم 
ُ
 القرار: أ

 -القرار  : 

 .أحيط مجل
 
 س الكلية علما

 

تعلقة اها:
ُ
قررات الدراسية والفعاليات امل

ُ
ا:  سناد امل  سادس 

نعقةدة بتةاريخ املوضوع:   .8
ُ
بشة ن توزيةع مةواد  2/1/1028خطاب مجلس قسم اآلثار والدراسات اليونانية والرومانية بجلسته امل

 لي:م وبيانها كالتا1027/1028االنتساب بالفصل الدراس ي الثاني للعام الجامعي 

 د.سماح الصاوي  الفرقة الولى

 د.نهى عبد الرحمن الفرقة الثانية

 أ.د.حنان الشافعي الفرقة الثالثة

 أ.د.عبير قاسم الفرقة الرابعة

 د.نهى عبد الرحمن الفرقة الثانية ) شعبة الدراسات الوروبية القديمة(

 القرار: وافقت ال جنة.

 -القرار  : 
 وافق مجلس الكلية .
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 .  المستدامة للماتم 

نعقةدة بتةاريخ املوضو  .9
ُ
بشة ن املوافقةة عىةى  سةناد مةادة " تةاريخ   الشةرق  2/1/1028ع: خطاب مجلس قسم التةاريخ بجلسةته امل

ا مةةةن  6شةةةعبة اآلثةةةار املصةةةرية بمعةةةدل  -سةةةوريا والجزيةةةرة العربيةةةة" بالفرقةةةة الثالثةةةة –الدنةةةى القةةةديم 
 
ا  سةةةقاط سةةةاعات أسةةةبوعي 

 دول السيد الدكتور/ فايز أنور عبد املطلق.جدول السيد الدكتور/ محمد رشاد املقدم  لى ج
 القرار: وافقت ال جنة.

 -القرار  : 
 وافق مجلس الكلية.

 

املةةدرس بقسةةم اآلثةةار والدراسةةات اليونانيةةة والرومانيةةة بشةة ن وضةةعها  –املوضةةوع: خطةةاب السةةيدة الةةدكتورة/ شةةيرويت فضةةل  .20
 بقسم الجغرافيا. -اإلسالميُمقرر تاريخ مصر حتى الفت   -بجدول املحاضرات بالفرقة الولى

القةرار: وافقةت ال جنةةة عىةى  دراج اسةم السةةيد الةدكتورة / شةةيرويت فضةل بالجةدول مةةع السةيد السةتاذ الةةدكتور/ عىةي أحمةةد 

 السيد، والسيد الدكتور/ فايز أنور عبد املطلق.
 -القرار  : 

 وافق مجلس الكلية .

 
ا: خطابات واردة من القسام العلمية:  سابع 

قترحة املوضوع .22
ُ
: خطاب قسم اللغة اإلنجليزية بش ن التعديالت املطلوبة من لجنة القطاع عىى الئحة الدبلومة والليسانس امل

 أستاذ الدب اإلنجليزي املساعد. –من د.ناجي رشوان 
 القرار: وافقت ال جنة عىى أن يتم اتطاذ اإلجراءات املناسبة في هذا الش ن.

 -القرار  : 
 وافق مجلس الكلية.

 
حولةةة مةةن الفرقةةة الرابعةةة  .21

ُ
قسةةم اللغةةة  –املوضةةوع: الت كيةةد عىةةى مقاصةةة الطالبةةة السةةورية الوافةةدة / نغةةم أحمةةد اللةةخني، امل

 .1027/1028جامعة دمشق لقسم اللغة اإلنجليزية بكلية اآلداب لجامعة دمنهور للعام الجامعي  –اإلنجليزية 
 عىى الت كيد عىى اعتماد املقاصة.القرار: سبق وأن تم اعتماد املقاصة. ووافقت ال جنة 

 -القرار  : 
 وافق مجلس الكلية .

 
املوضةةوع: خطةةاب قسةةم اللغةةة اإلنجليزيةةة بشةة ن الشةةكوى الخاصةةة بانتحةةال مراكةةز الةةدروس الخصوصةةية املواجةةه للكليةةة صةةفة  .23

 القسم في بيع مذكرات للطالب وعىى صفحة عىى النت مفتوحة باسم القسم.
رورة تجةةةريم ظةةةاهرة الةةةدروس الخصوصةةةية فةةةي المةةةاكن املواجهةةةة للكليةةةة وسةةةرقة حقةةةوق امللكيةةةة القةةةرار: تؤكةةةد ال جنةةةة عىةةةى ضةةة

 إلتطةةةاذ 
 
الفكريةةةة للسةةةادة أعضةةةاء هيئةةةة التةةةدريس وال جنةةةة تطةةةالتهم بإعةةةداد الوثةةةائق التةةةي تؤكةةةد ذلةةةك لرفعهةةةا ل جامعةةةة تمهيةةةدا

 اإلجراءات القانونية الالزمة.
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، و تلبيزة احتياازات الماتمز   و طالب ا ، و استخدام وسائو تعليمية حديثة ،و متابعة الخرياين، و ىتاحة الفرصة ل ا لمتابعة الاديزد مزن العلزوم و المعزارا و الخبزرات

ا و المززواط ين مززن خززالو ىاززراصات تتسززم با سززتقاللية و التعززاون و التقززويم الززذات حززو مالززكالتو ، و ب ززاص الالخصززية المصززرية و ت ميززة ىززيم ا  تمززاص االمسززاةمة لزز،و

 والمستمر .
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 رؤية الكلية :

ن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية معتمد  تحتو تتطل  الكلية ىلإ أ

مستوت  بأساتذت ا وخرياي ا ىلإ وتصو مكا ة مرموىة بين  ظائرةا

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

مرحلتإ الليسا س والدراسات العليا تس م لإ الرىإ و الت مية 

 .  المستدامة للماتم 

 -القرار  : 
. 

 
 أحيط مجلس الكلية علما

 
نعقةةةةدة بتةةةةاريخ  .21

ُ
بشةةةة ن تقةةةةارير  2/1/1028املوضةةةةوع: خطةةةةاب مجلةةةةس قسةةةةم اآلثةةةةار والدراسةةةةات اليونانيةةةةة والرومانيةةةةة بجلسةةةةته امل

قررات بالفصل الدراس ي الول للعام الجامعي 
ُ
 .1027/1028امل

ا.  القرار: أحيطت ال جنة علم 
 -القرار  : 

. 
 
 أحيط مجلس الكلية علما

 
قيدة با .25

ُ
 قسم اللغة العربية. -فرقة الثالثةلاملوضوع: ضرورة استعجال الجامعة ملوضوع الطالبة / مرام أبواليزيد، وامل

 القرار: وافقت ال جنة.   
  -القرار  : 

 وافق مجلس الكلية مع  سرعة مطاطبة ادارة الجامعة في هذا الش ن .
 
 

 سادس
 
 :اسات العلياالدر :   موضوعات ا

 

  موضوعات قسم اللغة العربية وادااهاأوال : 

عىى استبدال مقرر مادة )دراسةة  1028/  1/  1املوضوع : موافقة مجلس قسم اللغة العربية بجلسته يوم الحد املوافق  -2

( وهةةو املقةةرر  مرحلةةة املاجسةةتير  لةةى مقةةرر )مةةدخل  لةةى علةةم السةةلوب –فةةى النقةةد التطبيقةةى ( فةةى مقةةررات الدراسةةات العليةةا 

 الذى سيقوم بتدريسه د/ محمد محمود أبو عىى .
 -القرار  : 

 وافق مجلس الكلية.
 

عىةةةى قبةةةول أوراق  املتقةةةدمين  1028/  1/  1املوضةةةوع : موافقةةةة مجلةةةس قسةةةم اللغةةةة العربيةةةة بجلسةةةته يةةةوم الحةةةد املوافةةةق  -1

تقةدير جيةد فة عىى ورفةض املجلةس قبةول أوراق  عىةى 1028للدراسات العليا  التمهيديةة والتكميليةة للفصةل الدراسة ى ربيةع 

 الحاصلين عىى تقدير عام مقبول .
 -القرار  : 

 وافق مجلس الكلية.
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 رسالة الكلية :

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

قزدرات العلميزة و البحثيزة تسزاتذت ا لالاود  التعليمية و البحثية ، و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التك ولواية ، و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و ا

، و تلبيزة احتياازات الماتمز   و طالب ا ، و استخدام وسائو تعليمية حديثة ،و متابعة الخرياين، و ىتاحة الفرصة ل ا لمتابعة الاديزد مزن العلزوم و المعزارا و الخبزرات

ا و المززواط ين مززن خززالو ىاززراصات تتسززم با سززتقاللية و التعززاون و التقززويم الززذات حززو مالززكالتو ، و ب ززاص الالخصززية المصززرية و ت ميززة ىززيم ا  تمززاص االمسززاةمة لزز،و

 والمستمر .
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 رؤية الكلية :

ن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية معتمد  تحتو تتطل  الكلية ىلإ أ

مستوت  بأساتذت ا وخرياي ا ىلإ وتصو مكا ة مرموىة بين  ظائرةا

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

مرحلتإ الليسا س والدراسات العليا تس م لإ الرىإ و الت مية 

 .  المستدامة للماتم 

عىةةى تلةةجيل الطالةةق / محمةةود  1028/  1/  1املوضةةوع : موافقةةة مجلةةس قسةةم اللغةةة العربيةةة بجلسةةته يةةوم الحةةد املوافةةق  -3

لنقةةةدى فةةةى كتابةةةات حلمةةةى مةةةرزوق "   شةةةرال أ.د/ عبةةةد الجةةةواد جةةةابر  لنيةةةل درجةةةة املاجسةةةتيرفى موضةةةوع  بعنةةةوان : "الفكةةةر ا

 الفحام ود/ محمد محمود أبو عىى . 
 -القرار  : 

 وافق مجلس الكلية.

 

عىةى تلةجيل الطالةق / محمةود  1028/  1/  1املوضوع : موافقة مجلس قسةم اللغةة العربيةة بجلسةته يةوم الحةد املوافةق   -1

بعنةةةوان : "الصةةورة الفنيةةة فةةةى شةةعر سةةعدى يوسةةةف  "   شةةرال أ.د/ مةةراد حسةةةن  البنةةا   لنيةةل درجةةةة املاجسةةتيرفى موضةةوع 

 عباس ود/  يمان فؤاد بركات 
 -القرار  : 

 وافق مجلس الكلية.
 

عىى تلجيل الطالق / عمرو عبد  1028/  1/  1املوضوع :موافقة مجلس قسم اللغة العربية بجلسته يوم الحد املوافق  -5

دراسةة تحليليةة أسةلوبية   "   شةرال أ.د/  –اجستير بعنوان : "االنسان فى شعر وديع سعادة الفتاح الشيخ   لنيل درجة امل

 هيثم الحاج عىى ود/ محمد محمود أبوعىى 
 -القرار  : 

 وافق مجلس الكلية.
 

عىةةةى تلةةةجيل الطالبةةةة / صةةةفاء  1028/  1/  1املوضةةةوع :موافقةةةة مجلةةةس قسةةةم اللغةةةة العربيةةةة بجلسةةةته يةةةوم الحةةةد املوافةةةق  -6

 لنيل درجة املاجستير بعنوان :     رجق

 "أفعال الكالم فى سورة النساء    "   شرال أ.د/ محمود فراج وأ.د/ صبحى الفقى .
 -القرار  : 

 وافق مجلس الكلية.

 

عىةةةى تلةةجيل الطالبةةة / حنةةةان  1028/  1/  1موافقةةة مجلةةس قسةةةم اللغةةة العربيةةة بجلسةةةته يةةوم الحةةد املوافةةق  املوضةةوع : -7

دراسةةة تطبيقيةةةة فةةةى سةةةورة ال عمةةةران     "   –درجةةةة املاجسةةةتير بعنةةةوان : "السةةبك النصةةة ى فةةةى القةةةران الكةةةريم طلعةةت   لنيةةةل 

  شرال أ.د/ محمود فراج وأ.د/ صبحى الفقى .
 -القرار  : 

 وافق مجلس الكلية.
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 رسالة الكلية :

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

قزدرات العلميزة و البحثيزة تسزاتذت ا لالاود  التعليمية و البحثية ، و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التك ولواية ، و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و ا

، و تلبيزة احتياازات الماتمز   و طالب ا ، و استخدام وسائو تعليمية حديثة ،و متابعة الخرياين، و ىتاحة الفرصة ل ا لمتابعة الاديزد مزن العلزوم و المعزارا و الخبزرات

ا و المززواط ين مززن خززالو ىاززراصات تتسززم با سززتقاللية و التعززاون و التقززويم الززذات حززو مالززكالتو ، و ب ززاص الالخصززية المصززرية و ت ميززة ىززيم ا  تمززاص االمسززاةمة لزز،و

 والمستمر .
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 رؤية الكلية :

ن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية معتمد  تحتو تتطل  الكلية ىلإ أ

مستوت  بأساتذت ا وخرياي ا ىلإ وتصو مكا ة مرموىة بين  ظائرةا

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

مرحلتإ الليسا س والدراسات العليا تس م لإ الرىإ و الت مية 

 .  المستدامة للماتم 

 

طالةةق / أحمةةد عىةةى تلةةجيل ال 1028/  1/  1موافقةةة مجلةةس قسةةم اللغةةة العربيةةة بجلسةةته يةةوم الحةةد املوافةةق املوضةةوع :  -8

دراسةةة أسةةلوبية "   شةةرال د / أسةةماء شةةمس  –الشةةربينى    لنيةةل درجةةة املاجسةةتير بعنةةوان : "شةةعر ابةةن الخيةةاط الدمشةةقى 

 الدين ود/  يمان محمد الشماع.
 -القرار  : 

 وافق مجلس الكلية.
 

تلةجيل الطالةق / أيمةن بةدر  عىةى 1028/  1/  1موافقة مجلس قسم اللغة العربية بجلسته يوم الحد املوافةق  املوضوع : -9

هويةةةةدى     لنيةةةةل درجةةةةة املاجسةةةةتير بعنةةةةوان : "عناصةةةةر االبةةةةداع الفنةةةةى فةةةةى شةةةةعر السةةةةرى الرفةةةةاء  "   شةةةةرال :أ.د/ محمةةةةد أبةةةةو 

 الشوارب  ود/  يمان بركات . 
 -القرار  : 

 وافق مجلس الكلية.
 

دة من طالب الدراسات العليا بمرحلتيى عىى قبول دفعة جدي 1028/  1/1موافقة مجلس قسم اللغة العربية بجلسته فى  -20

 1028املاجستير والدكتوار  والدراسات التكميلية فصل الربيع 
 -القرار  : 

 وافق مجلس الكلية.
 

 ثانيا : موضوعات قسم اللغة االنجليزية وادااها :
تبةةةةةارات القبةةةةةول نتجيةةةةةة  خ 1028/  1/  22املوضةةةةةوع : اعتمةةةةةاد مجلةةةةةس قسةةةةةم اللغةةةةةة االنجليزيةةةةةة فةةةةةى جلسةةةةةته املنعقةةةةةدة  -2

 . 1028بالدراسات العليا أدب انجليزى ساعات معتمدة لربيع 
 نقد )جيد (      شعر )جيد (  أسماء مجدى معوض  : التكميىى :أوال -
 نقد )جيد (      شعر )جيد (  طاهر أبو زيد موس ى مريم                -
 ثانيا : املاجستير :  -
 شعر   ) جيد (            د )جيد جدا ( قبسمه جمال خليفة        ن -
 د )جيد (                  شعر )جيد (قن جيهان رجق كامل        -
 شعر )جيد (                 نقد )جيد (  نهلة سعيد عطية          -

 -القرار  : 
 وافق مجلس الكلية.

 
 ثالثا  : موضوعات قسم الجغرافية :
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 رسالة الكلية :

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

قزدرات العلميزة و البحثيزة تسزاتذت ا لالاود  التعليمية و البحثية ، و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التك ولواية ، و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و ا

، و تلبيزة احتياازات الماتمز   و طالب ا ، و استخدام وسائو تعليمية حديثة ،و متابعة الخرياين، و ىتاحة الفرصة ل ا لمتابعة الاديزد مزن العلزوم و المعزارا و الخبزرات

ا و المززواط ين مززن خززالو ىاززراصات تتسززم با سززتقاللية و التعززاون و التقززويم الززذات حززو مالززكالتو ، و ب ززاص الالخصززية المصززرية و ت ميززة ىززيم ا  تمززاص االمسززاةمة لزز،و

 والمستمر .
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 رؤية الكلية :

ن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية معتمد  تحتو تتطل  الكلية ىلإ أ

مستوت  بأساتذت ا وخرياي ا ىلإ وتصو مكا ة مرموىة بين  ظائرةا

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

مرحلتإ الليسا س والدراسات العليا تس م لإ الرىإ و الت مية 

 .  المستدامة للماتم 

عىةى توزيةةع مقةررات الدراسةةات  1028/  1/ 1املنعقةةدة يةوم الحةد املوافةةق املوضةوع :موافقةة مجلةةس قسةم الجغرافيةةة بجلسةته   -2
 العليا فصل الربيع )ماجستير طبيعى ( مرفق توزيع املقررات .

 -القرار  : 
 وافق مجلس الكلية.

لتحاق عىى قبول الطالب اآلتى أسمائهم لأل 1028/  1/ 1موافقة مجلس قسم الجغرافية بجلسته املنعقدة يوم الحد املوافق  -1
 بالدراسات العليا وهم :

الشةةعبة  –جامعةةة دمنهةةور بتقةةدير جيةةد  –بكليةةة اآلداب  –شةةعبة خةةرائط ومسةةاحة  –الطالبةةة / مةةى مسةةعد محمةةد سةةيد أحمةةد  .2
 الطبيعية .

الشةعبة  –جامعةة دمنهةور بتقةدير جيةد  –بكليةة اآلداب  –شةعبة خةرائط ومسةاحة  -الطالبة / أسةماء صةالح عيةاد عبةد الةونيس  .1
 الطبيعية

 .الشعبة الطبيعية –جامعة دمنهور بتقدير جيد  –بكلية اآلداب  –شعبة خرائط ومساحة  -الطالبة/ منار عبد الجواد محمد  .3
شحاته  جامعة الزهر ليسةانس فةي الدراسةات االنسةانية جغرافيةة تقةدير "جيةد" الشةعبة عيل الطالبة / رانيا صبرى أحمد  سما .1

 الطبيعية بمواد تكميلية هي :
 تطبيقات الحاسق اآللى في الجغرافيا ) الفصل الول ( الفرقة الولى الئحة جديدة . -
 جغرافية العملية ) الفصل الول ( الفرقة الولى الئحة جديدة. -
 ات الجغرافية ) الفصل الول( الفرقة الثالثة الئحة جديدة.قواعد البين -
 مدخل الى نظم املعلومات الجغرافية ) الفصل الثانى ( الفرقة الثانية الئحة جديدة. -
 جغرافية التنمية ) الفصل الثانى ( الفرقة الثالثة  الئحة جديدة. -
 يدة .أسس االستشعار عن بعد ) الفصل الثانى ( الفرقة الولى الئحة جد -

 -القرار  : 
 . وافق مجلس الكلية

 

 رابعا :موضوعات قسم االجتماع 

عىى تشكيل لجنه  1028/ 1/ 5املوضوع :موافقة مجلس قسم االجتماع بجلسته اإلعتياديه املنعقد  يوم الربعاء املوافق  -2

درجة املاجستير بنظام املناقشة والحكم عىى رسالة املاجستير املقدمة من الطالق/ نبيل حسين عالم امللجل لنيل 

الساعات املعتمد  فى موضوع : انعكاسات بيئة العمل عىى تعاطى و دمان املطدرات " دراسةةةةةة حالةةة عىى مجموعة من 

 عمال املحاجر بمحافظة املنيا " 

 وتتكون لجنة املناقشة عىى النحو التالى :   

 السيد الستاذ الدكتور/ محمود عبد الحميد حسن     02

  (                                                              أس
 
 ومناقشا

 
 تاذ علم االجتماع جامعة دمياط )   رئيسا

 السيد الدكتور/ محمد  براهيم الدسوقى    01
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 رسالة الكلية :

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

قزدرات العلميزة و البحثيزة تسزاتذت ا لالاود  التعليمية و البحثية ، و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التك ولواية ، و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و ا

، و تلبيزة احتياازات الماتمز   و طالب ا ، و استخدام وسائو تعليمية حديثة ،و متابعة الخرياين، و ىتاحة الفرصة ل ا لمتابعة الاديزد مزن العلزوم و المعزارا و الخبزرات

ا و المززواط ين مززن خززالو ىاززراصات تتسززم با سززتقاللية و التعززاون و التقززويم الززذات حززو مالززكالتو ، و ب ززاص الالخصززية المصززرية و ت ميززة ىززيم ا  تمززاص االمسززاةمة لزز،و

 والمستمر .
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 رؤية الكلية :

ن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية معتمد  تحتو تتطل  الكلية ىلإ أ

مستوت  بأساتذت ا وخرياي ا ىلإ وتصو مكا ة مرموىة بين  ظائرةا

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

مرحلتإ الليسا س والدراسات العليا تس م لإ الرىإ و الت مية 

 .  المستدامة للماتم 

 أستاذ علم النفس االجتماعى ووكيل كلية الداب لشئون خدمة املجتمع والبيئة جامعة املنيا         مناقشةةة
 
 ةا

 السيد الدكتور/ السيد شحاته السيد  03

                                      –أستاذ علم االجتماع املساعد كلية الداب 
 
 جامعة دمنهور   مشرفةةةةا

 السيد الدكتور/ محمود عبد الحميد حمدى  01

    –أستاذ علم االجتماع املساعد كلية الداب 
 
              جامعة دمنهور   مشرفةةةةا

 -القرار  : 
 وافق مجلس الكلية.

                      

املوضوع : موافقة مجلس قسم االجتماع عىى اعتماد نتيجة اإلمتحان الت هيىى الشامل واملقدمة من لجنة االمتحان  -1

 .  قسم االجتماعلطالق الدكتورا  / نبيل حسين عالم ، وامللجل لنيل درجة الدكتورا  بنظام الساعات املعتمدة ب
 -القرار  : 

 وافق مجلس الكلية.
 

عىى من  درجة 1028/ 1/ 5موافقة مجلس  قسم االجتماع بجلسته اإلعتياديه املنعقد  يوم اإلثنين املوافق  املوضوع : -3

فى الدكتورا  للطالبة/ أسماء  دريس محمد عبد الحميد الزغارى ، مدرس مساعد بالقسم وامللجلة لنيل درجة الدكتورا  

 1020الداب قسم االجتماع فى موضوع : ثقافة الفوض ى ومجتمع املطاطر " دراسة تحليلية للمجتمع املصرى للفترة من ) 

– 1025  " ) 

 ب ن املناقشة تمت بتاريخ       
 
  0 وقد تم  جراء التصويبات  1027/ 21/ 29علما

 -القرار  : 
 وافق مجلس الكلية.

 

عىى  عتماد نتيجة  1028/ 1/ 5االجتماع بجلسته اإلعتياديه املنعقد  يوم اإلثنين املوافق  مجلس قسم املوضوع :موافقة -1

، كذلك طالب التكميىى 1027الدراسات العليا بنظام الساعات املعتمد  ) ماجستير املستوى الثانى والثالث (  لفصل الخريف 

 .          فصل دراس ى 
 -القرار  : 

 وافق مجلس الكلية.
 

عىةةةى توزيةةةع مقةةةررات  1028/ 1/ 5ضةةةوع:  موافقةةةة مجلةةةس قسةةةم االجتمةةةاع بجلسةةةته اإلعتياديةةةه املنعقةةةد  يةةةوم اإلثنةةةين املوافةةةق املو -5

 عىى النحو التالى : 1028الدراسات العليا فصل الربيع 
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 رسالة الكلية :

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

قزدرات العلميزة و البحثيزة تسزاتذت ا لالاود  التعليمية و البحثية ، و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التك ولواية ، و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و ا

، و تلبيزة احتياازات الماتمز   و طالب ا ، و استخدام وسائو تعليمية حديثة ،و متابعة الخرياين، و ىتاحة الفرصة ل ا لمتابعة الاديزد مزن العلزوم و المعزارا و الخبزرات

ا و المززواط ين مززن خززالو ىاززراصات تتسززم با سززتقاللية و التعززاون و التقززويم الززذات حززو مالززكالتو ، و ب ززاص الالخصززية المصززرية و ت ميززة ىززيم ا  تمززاص االمسززاةمة لزز،و

 والمستمر .
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 رؤية الكلية :

ن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية معتمد  تحتو تتطل  الكلية ىلإ أ

مستوت  بأساتذت ا وخرياي ا ىلإ وتصو مكا ة مرموىة بين  ظائرةا

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

مرحلتإ الليسا س والدراسات العليا تس م لإ الرىإ و الت مية 

 .  المستدامة للماتم 

 برنامج الدكتورا  
 
 أوال

 املستوى الول : 

 أستاذ املادة املادة م

 ناجى بدر 0د العلوم االجتماعيةدراسات متقدمة فى منهجية البحث فى  2

 محمود حمدى 0د االتجاهات النقدية فى علم االجتماع 1

 حمدى عىى 0د النظم االجتماعية 3

 

 : برنامج املاجستير
 
 ثانيا

 املستوى الول :  

 أستاذ املادة املادة م

 السيد شحاته  0د االتجاهات املعاصرة فى نظرية علم االجتماع  2

 محمود حمدى  0د ع وقضايا التنمية املستدامه علم االجتما 1

 ناجى بدر  0د االتجاهات الحديثة واملعاصرة فى منهجية البحث  3

 حمدى عىى  0د كيفية كتابة الرسالة العلمية  1

  

 

 

 املستوى الثانى : 

 أستاذ املادة املادة م

 ناجى بدر  0د املعالجة اإلحصائية للبحوث االجتماعية  2

 السيد شحاته  0د يا سياسية معاصرة قضا 1

 حمدى عىى + د.خالد شحاته 0د العوملة والهوية الثقافية  3

 

 املستوى الثالث : 

 أستاذ املادة املادة م

 حمدى عىى  0د املناهج الكيفية فى العلوم االجتماعية  2
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 رسالة الكلية :

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

قزدرات العلميزة و البحثيزة تسزاتذت ا لالاود  التعليمية و البحثية ، و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التك ولواية ، و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و ا

، و تلبيزة احتياازات الماتمز   و طالب ا ، و استخدام وسائو تعليمية حديثة ،و متابعة الخرياين، و ىتاحة الفرصة ل ا لمتابعة الاديزد مزن العلزوم و المعزارا و الخبزرات

ا و المززواط ين مززن خززالو ىاززراصات تتسززم با سززتقاللية و التعززاون و التقززويم الززذات حززو مالززكالتو ، و ب ززاص الالخصززية المصززرية و ت ميززة ىززيم ا  تمززاص االمسززاةمة لزز،و

 والمستمر .
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 رؤية الكلية :

ن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية معتمد  تحتو تتطل  الكلية ىلإ أ

مستوت  بأساتذت ا وخرياي ا ىلإ وتصو مكا ة مرموىة بين  ظائرةا

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

مرحلتإ الليسا س والدراسات العليا تس م لإ الرىإ و الت مية 

 .  المستدامة للماتم 

   

 محمود حمدى  0د تراث علم االجتماع بلغة أجنبية  1

 ناجى بدر + د. خالد شحاته  0د ماعية والسلوك اإلنحرافى املشكالت االجت 3

 السيد شحاته  0د (  2موضوع خاص علم االجتماع )  1

 -القرار  : 
 وافق مجلس الكلية.

 

من حيث  1028/ 1/ 5مجلس قسم االجتماع بجلسته اإلعتياديه املنعقد  يوم اإلثنين املوافق  املوضوع :  موافقة -6    

ول الطلبات املقدمة من الطالبتين / عبير عبد هللا  ماراتية الجنسية والطالبة / شيحه صنقور مرزوق املبدأ عىى قب

 القعوارنى  ماراتية الجنسية لتلجيل بالدراسات العليا   
 -القرار  : 

 وافق مجلس الكلية.

 

عىى  عتماد  1028/ 1/ 5املوافق  مجلس قسم االجتماع بجلسته اإلعتياديه املنعقد  يوم اإلثنين املوضوع :  موافقة  -7

 (دكتوار          1( ماجستير و ) 1) 1028ملفات الطالب املتقدمين للدراسات العليا فصل ربيع 
 -القرار  : 

 وافق مجلس الكلية.

                      

 رابعا : موضوعات قسم التاريخ  

ى تشكيل لجنة الحكم واملناقشة لرسالة املاجستير فرع عى  2/1/1028املوضوع : موافقة املجلس فى جلسته بتاريخ فى  -2

التاريخ الحديث واملعاصر بنظام الساعات املعتمدة واملقدمة من الطالبة  /  يناس محمد مبروك الديق وموضوعها/ 

 :" وتتكون لجنة الحكم واملناقشة من السادة2911-2881الحياة الثقافية فى االسكندرية فى عهد االحتالل لبريطانى 

ا    -جامعة دمنهور   –كلية اآلداب  –أستاذ التاريخ الحديث واملعاصر     . صالح أحمد هريدى عىى       د 0أ
 
 ومشرف

 
 رئيسا

                             -جامعة عين شمس    –كلية اآلداب  –أستاذ التاريخ الحديث واملعاصر املساعد  نعمة حسن محمد البكر   د.  0م0أ
 
      مناقشا

ا  -جامعة دمنهور  –كلية اآلداب   –أستاذ التاريخ الحديث واملعاصر املساعد فايزة محمد حسن ملوك    0د0م0أ
 

 مناقش
 -القرار  : 

 وافق مجلس الكلية.
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 رسالة الكلية :

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

قزدرات العلميزة و البحثيزة تسزاتذت ا لالاود  التعليمية و البحثية ، و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التك ولواية ، و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و ا

، و تلبيزة احتياازات الماتمز   و طالب ا ، و استخدام وسائو تعليمية حديثة ،و متابعة الخرياين، و ىتاحة الفرصة ل ا لمتابعة الاديزد مزن العلزوم و المعزارا و الخبزرات

ا و المززواط ين مززن خززالو ىاززراصات تتسززم با سززتقاللية و التعززاون و التقززويم الززذات حززو مالززكالتو ، و ب ززاص الالخصززية المصززرية و ت ميززة ىززيم ا  تمززاص االمسززاةمة لزز،و

 والمستمر .
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 رؤية الكلية :

ن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية معتمد  تحتو تتطل  الكلية ىلإ أ

مستوت  بأساتذت ا وخرياي ا ىلإ وتصو مكا ة مرموىة بين  ظائرةا

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

مرحلتإ الليسا س والدراسات العليا تس م لإ الرىإ و الت مية 

 .  المستدامة للماتم 

قد وافق عىى تشكيل لجنة الحكم  واملناقشة لرسالة املاجستير   2/1/1028املوضوع : مجلس قسم التاريخ بجلسته فى  -1

اريخ الحديث واملعاصر نظام الساعات املعتمدة واملقدمة من الطالبة / صفية السيد سعد السيد وموضوعها : التفرع 

 "السموم فى مصر القديمة "  وتتكون لجنة الحكم واملناقشة من السادة:

  –االسكندرية  جامعة  –كلية اآلداب  –د . عبد الواحد عبد السالم سيد                  أستاذ اآلثار املصرية 0أ  
 
 ومناقشا

 
 رئيسا

ا                         -جامعة دمنهور    –كلية اآلداب  –عبد املنعم محمد مجاهد                         أستاذ التاريخ القديم  0د0أ  
 
 مشرف

   -جامعة دمنهور –كلية اآلداب  -أستاذ التاريخ القديم املساعد     د. فايز أنور عبد املطلق                        0م0أ  
 
 مناقشا

 -القرار  : 
 وافق مجلس الكلية.

 

عىى تلجيل خطة البحث الستكمال متطلبات درجة   2/1/1028املوضوع : موافقة مجلس قسم التاريخ بجلسته فى  -3

سن ضبيع ، بعنوان شعبة التاريخ اإلسالمى الطالق / محمد جمال محمد ح –املاجستير فى اآلداب بنظام الساعات املعتمدة 

 " املواجهة الفكرية للمد الشيعى  فى عصر سالطين السالجقة العظام" تحت  شرال : أ.د. عفيفى  محمود 

د  براهيم محمد مرجونة أستاذ التاريخ اإلسالمى 0م0 براهيم أستاذ التاريخ االسالمى وحضارته كلية اآلداب جامعة بنها، أ

 .امعة دمنهور ج  –وحضارتة املساعد، كلية اآلداب 
 -القرار  : 

 وافق مجلس الكلية.
 

عىى من  الطالبة /سندس عبد الشافى عبداملقصود مراد درجة   2/1/1028املوضوع :موافقة مجلس قسم التاريخ بجلسته فى  -1

قديمة " املاجستير ) نظام الساعات املعتمدة  ( فرع التاريخ القديم بتقدير مرض ى فى موضوع "  فرازات املعبودات فى مصر ال

 وقد أتمت الطالبة التصويبات التى طرحتها لجنة الحكم واملناقشة حسق  فادة لجنة اإلشرال
 -القرار  : 

 وافق مجلس الكلية.

 

قد وافق عىى تلجيل  خطة البحث الستكمال متطلبات درجة   2/1/1028املوضوع : موافقة مجلس قسم التاريخ بجلسته فى  -5

اعات املعتمدة شعبة التاريخ اإلسالمى الطالبة / االء السيد عبد الكريم العشرى ، بعنوان " املاجستير فى اآلداب بنظام الس

م ( تحت  شرال : أ.د. عفيفى 2381-2150هة/ 618/783عالء الدين أيدغدى ودور  خالل عصر سالطين املماليك الوائل )

د  براهيم محمد مرجونة أستاذ التاريخ 0م0ها ، أ براهيم أستاذ التاريخ االسالمى وحضارته كلية اآلداب جامعة بنمود مح

 جامعة دمنهور.  –اإلسالمى وحضارتة املساعد ، كلية اآلداب 
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========================================================= 

 رسالة الكلية :

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

قزدرات العلميزة و البحثيزة تسزاتذت ا لالاود  التعليمية و البحثية ، و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التك ولواية ، و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و ا

، و تلبيزة احتياازات الماتمز   و طالب ا ، و استخدام وسائو تعليمية حديثة ،و متابعة الخرياين، و ىتاحة الفرصة ل ا لمتابعة الاديزد مزن العلزوم و المعزارا و الخبزرات

ا و المززواط ين مززن خززالو ىاززراصات تتسززم با سززتقاللية و التعززاون و التقززويم الززذات حززو مالززكالتو ، و ب ززاص الالخصززية المصززرية و ت ميززة ىززيم ا  تمززاص االمسززاةمة لزز،و

 والمستمر .
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 رؤية الكلية :

ن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية معتمد  تحتو تتطل  الكلية ىلإ أ

مستوت  بأساتذت ا وخرياي ا ىلإ وتصو مكا ة مرموىة بين  ظائرةا

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

مرحلتإ الليسا س والدراسات العليا تس م لإ الرىإ و الت مية 

 .  المستدامة للماتم 

 -القرار  : 
 وافق مجلس الكلية.

 

عىى تلجيل خطة البحث الستكمال متطلبات الدكتوراة فى  2/1/1028مجلس قسم التاريخ بجلسته فى موافقة  املوضوع : -6

املعتمدة شعبة التاريخ الحديث واملعاصر للطالبة / شيماء سعد  سماعيل النجار ، بعنوان " اآلداب بنظام الساعات 

د . صالح أحمد هريدى عىى أستاذ التاريخ الحديث 0م(" ، تحت  شرال : أ 1009-2916املسلمون فى  جنوب الفلبين )

  –كلية اآلداب  –التاريخ الحديث واملعاصر  د/ أحمد عبدالعزيز عيس ى أستاذ0جامعة دمنهور ،أ  –كلية اآلداب  –واملعاصر 

 جامعة دمنهور.
 -القرار  : 

 وافق مجلس الكلية.

 

عىى  تقارير السادة املرشدين االكاديمين للدراسات العليا فى  2/1/1028موافقة مجلس قسم التاريخ بجلسته فى  املوضوع :  -7

فى مرحلتى  1028حاق بالدراسات العليا فصل الربيع التطصصات الربعة )القديم/ الوسيط/ االسالمى/ الحديث( لاللت

 0املاجستير والدكتورا  نظام الساعات املعتمدة 
 -القرار  : 

 وافق مجلس الكلية.

 

عىى أعتماد توزيع مقررات الدراسات العليا نظام الساعات   2/1/1028مجلس قسم التاريخ بجلسته فى موافقة  املوضوع :  -8

 . 1028بعة ) القديم / الوسيط / االسالمى / الحديث ( فصل الربيع املعتمدة فى التطصصات الر 
 -القرار  : 

 وافق مجلس الكلية.

 

عىى انتداب السيد الدكتور/ ياسر مصطفى عبد الوهاب  2/1/1028موافقة مجلس قسم التاريخ بجلسته فى  املوضوع : -9

راسات العليا شعبة التاريخ الوسيط نظام الساعات الستاذ املساعد بكلية اآلداب جامعة كفر الشيخ للتدريس لطالب الد

، وذلك لتدريس مادتى النقد التاريخى، 1028املعتمدة،عىى أن يكون يوم  االنتداب ) الخميس( من كل أسبوع لفصل الربيع 

ا  0 وتطور الكتابة التاريطية بمعدل ثالث ساعات لكل مقرر بما يوازى ست ساعات اسبوعي 
 -القرار  : 

 الكلية. وافق مجلس
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 رسالة الكلية :

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

قزدرات العلميزة و البحثيزة تسزاتذت ا لالاود  التعليمية و البحثية ، و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التك ولواية ، و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و ا

، و تلبيزة احتياازات الماتمز   و طالب ا ، و استخدام وسائو تعليمية حديثة ،و متابعة الخرياين، و ىتاحة الفرصة ل ا لمتابعة الاديزد مزن العلزوم و المعزارا و الخبزرات

ا و المززواط ين مززن خززالو ىاززراصات تتسززم با سززتقاللية و التعززاون و التقززويم الززذات حززو مالززكالتو ، و ب ززاص الالخصززية المصززرية و ت ميززة ىززيم ا  تمززاص االمسززاةمة لزز،و

 والمستمر .
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 رؤية الكلية :

ن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية معتمد  تحتو تتطل  الكلية ىلإ أ

مستوت  بأساتذت ا وخرياي ا ىلإ وتصو مكا ة مرموىة بين  ظائرةا

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

مرحلتإ الليسا س والدراسات العليا تس م لإ الرىإ و الت مية 

 .  المستدامة للماتم 

عىى مد فترة التلجيل الخاصة بالطالبة / سمر حسن حسن   2/1/1028املوضوع : موافقة مجلس قسم التاريخ بجلسته فى  -20

ا من  شعبة التاريخ الحديث واملعاصر، وامللجلة لدرجة املاجستير )  1029-1-21حتى  1028-1-23شمة ملدة عام ثان اعتبار 

"، 2896-2876ة الرمينية فى الدولة العثمانية  بان حكم السلطان عبد الحميد الثانى نظام قديم ( فى موضوع "تطور القضي

 وذلك بناء عىى موافقة لجنة االشرال.
 -القرار  : 

 وافق مجلس الكلية.

 

عىى مد فترة التلجيل الخاصة بالطالبة / سارة محمد  2/1/1028موافقة مجلس قسم التاريخ بجلسته فى : املوضوع -22

شعبة التاريخ الحديث واملعاصر، وامللجلة لدرجة  1029-2-8حتى  1028-2-9دة عام ثان اعتبار ا من مصطفى حسن مل

م"، وذلك بناء عىى موافقة 2961-2918املاجستير )نظام قديم( فى موضوع "صالح سالم ودور   فى الحياة السياسية املصرية 

 لجنة االشرال.
 -القرار  : 

 وافق مجلس الكلية.

 

عىى مد فترة التلجيل الخاصة بالطالق / أحمد محمد  نبيو  2/1/1028موافقة مجلس قسم التاريخ بجلسته فى املوضوع :  -21

شعبة التاريخ الحديث واملعاصر، وامللجل لدرجة  1028-7-20حتى  1027-7-22محمد خداش ملدة عام ثان اعتبار ا من 

 ."، وذلك بناء عىى موافقة لجنة االشرال2956-2951صر املاجستير )نظام قديم( فى موضوع "توجهات صناعة الدستور فى م
 -القرار  : 

 وافق مجلس الكلية.

 

عىى تعديل عنوان رسالة الدكتورا  فرع التاريخ القديم للطالبة  2/1/1028املوضوع :موافقة مجلس قسم التاريخ بجلسته فى  -23

عقيدة الدينية فى النشاط االقتصادى منذ بداية / نوال الصافى سعد  براهيم سالم ِلُيَعدل عنوان املوضوع من "دور ال

السرات حتى نهاية عصر االنتقال الثانى"  لى " دور العقيدة الدينية فى النشاط االقتصادى منذ بداية السرات حتى نهاية 

ا إلفادة لجنة االشرال.0عصر الدولة الوسطى" 
 
ا ب ن هذا التعديل ال يمس جوهر املوضوع طبق  علم 

 -القرار  : 
 وافق مجلس الكلية.
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 رسالة الكلية :

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

قزدرات العلميزة و البحثيزة تسزاتذت ا لالاود  التعليمية و البحثية ، و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التك ولواية ، و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و ا

، و تلبيزة احتياازات الماتمز   و طالب ا ، و استخدام وسائو تعليمية حديثة ،و متابعة الخرياين، و ىتاحة الفرصة ل ا لمتابعة الاديزد مزن العلزوم و المعزارا و الخبزرات

ا و المززواط ين مززن خززالو ىاززراصات تتسززم با سززتقاللية و التعززاون و التقززويم الززذات حززو مالززكالتو ، و ب ززاص الالخصززية المصززرية و ت ميززة ىززيم ا  تمززاص االمسززاةمة لزز،و

 والمستمر .
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 رؤية الكلية :

ن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية معتمد  تحتو تتطل  الكلية ىلإ أ

مستوت  بأساتذت ا وخرياي ا ىلإ وتصو مكا ة مرموىة بين  ظائرةا

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

مرحلتإ الليسا س والدراسات العليا تس م لإ الرىإ و الت مية 

 .  المستدامة للماتم 

م ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةه / هانةةةةةةةةةةةةةةةةةعىى تشكيل لجنة االمتحان الت هيىى للطالب   2/1/1028املوضوع : موافقة مجلس قسم التاريخ بجلسته فى  -21

تاريخ مصر والشرق الدنى  عبد الحميد محمد عطية وتتكون لجنة االمتحان املقترحة من: أ.د. فايزة محمود صقر أستاذ

د. وفدى أبو النضر  أستاذ التاريخ القديم املساعد  0عبد املنعم محمد مجاهد  أستاذ التاريخ القديم، أ.م 0د0القديم، أ

 بالقسم.
 -القرار  : 

 وافق مجلس الكلية.

 

د مرجونة لرفع التعديالت د  براهيم محم0م0عىى تفويض أ  2/1/1028املوضوع : موافقة مجلس قسم التاريخ بجلسته فى  -25

 .املقترحة عىى الئحة الدراسات العليا بالقسم نظام الساعات املعتمدة وذلك قبل انعقاد لجنة الدراسات العليا القادمة
 -القرار  : 

 وافق مجلس الكلية.
 

 سادسا : موضوعات قسم اآلثار والدراسات اليونانية والرومانية :
عىةى  1028/ 2/1آلثةار والدراسةات اليونانيةة والرومانيةة بجلسةته املنعقةدة بتةاريخ موافقة مجلس قسم ا املوضوع : -2

  1028قبول الطالب املتقدمين لدرجتى املاجستير والدكتوار  بفصل الربيع 
 : املتقدمين للماجستير أوال  -
 نهلة عامر محمد النجار -
 لبنى فوزى محمود عبد   -
 محمد شعبان سعد مبروك  -
 بديوى هدير بديوى عبد هللا  -
 مرو  عبد الفتاح محمد الصياد  -
 ميار محمد محمود شحاته  -
 رغداء محمد محمد عىى  -
  لهام عبد الهادى موس ى  -
 فيروز أبو الفتوح عىى يونس  -
 أمنية قطق حسن  -
 طه أحمد عبد العظيم محمد طعيمه -
 بسنت محمد محمد السيد زيدان  -
 رانيا مصطفى عبد املولى محمد  -
 ل بسمه شعبان اسماعيل  سماعي -
 رانيا عبد القوى بسيونى املراس ى  -
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 رسالة الكلية :

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

قزدرات العلميزة و البحثيزة تسزاتذت ا لالاود  التعليمية و البحثية ، و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التك ولواية ، و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و ا

، و تلبيزة احتياازات الماتمز   و طالب ا ، و استخدام وسائو تعليمية حديثة ،و متابعة الخرياين، و ىتاحة الفرصة ل ا لمتابعة الاديزد مزن العلزوم و المعزارا و الخبزرات

ا و المززواط ين مززن خززالو ىاززراصات تتسززم با سززتقاللية و التعززاون و التقززويم الززذات حززو مالززكالتو ، و ب ززاص الالخصززية المصززرية و ت ميززة ىززيم ا  تمززاص االمسززاةمة لزز،و

 والمستمر .
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 رؤية الكلية :

ن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية معتمد  تحتو تتطل  الكلية ىلإ أ

مستوت  بأساتذت ا وخرياي ا ىلإ وتصو مكا ة مرموىة بين  ظائرةا

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

مرحلتإ الليسا س والدراسات العليا تس م لإ الرىإ و الت مية 

 .  المستدامة للماتم 

 سمر ممدوح محمد أحمد  -
 شيماء زغلول محمد أحمد  -
 داليا زين محمد أحمد  -
 سارة محمود محمد عبد العاطى  -
 الدكتوارة  -
 سارة مصطفى صدقى الغنام  -
 جمال صالح محمد ياسين  -
 محمد أمين سعد فرج -

 -القرار  : 
 وافق مجلس الكلية.

 

 لفلسفة :سابعا : موضوعات قسم ا

عىةةى قبةةول الطةةالب اآلتةةى أسةةماؤهم بالدراسةةات  1028/  1/  7املوضةةوع :موافقةةة مجلةةس قسةةم الفلسةةفاة بجلسةةته املنعقةةدة فةةى  .2

  1028دكتوار  ( فصل الربيع  –)ماجستير العليا 

 أوال: املاجستير

 جيهان صبرى عبد العليم صالح  -

 أميمة خميس عبد الحميد  -

 ثانيا : الدكتوار  :

   عبد العزيز  براهيم حميد ينقز  -
 -القرار  : 

 وافق مجلس الكلية.
 

عىةةةةى معادلةةةةة الطةةةةالب االتةةةةى أسةةةةمائهم درجةةةةة  1028/  1/  7موافقةةةةة مجلةةةةس قسةةةةم الفلسةةةةفة بجلسةةةةته املنعقةةةةدة فةةةةى  املوضةةةةوع : .1

 كل منهم الليسانس فى اآلداب من قسم الفلسفة بتحميلهم املقررات حسق املقاصة املرفقة  واملوضحة باالستمارة الخاصة ب

رفةةض القسةةم وال جنةةة تلةةجيل  الطالةةق/ أيمةةن يسةةعد رمضةةان رمضةةان مةةدكور  )درجةةة اليسةةانس مةةن كليةةة الدراسةةات  -

 مقرر  26بتقدير ممتاز الن االئحة التسم  بتحميل الطالق عدد  1021االسالمية والعربية بنين بدسوق دور مايو 

بيةةة وشةةعبة فلسةةفة أساسةة ى اجتمةةاع فرعةةى دور مةةايو كليةةة انس فةةى التر سةةيلرشةةا عبةةد الغنةةى عبةةد الةةرحيم موسةة ى  درجةةة ال -

 التربية جامعة دمنهور  جيد جدا 
 -القرار  : 
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 رسالة الكلية :

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

قزدرات العلميزة و البحثيزة تسزاتذت ا لالاود  التعليمية و البحثية ، و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التك ولواية ، و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و ا

، و تلبيزة احتياازات الماتمز   و طالب ا ، و استخدام وسائو تعليمية حديثة ،و متابعة الخرياين، و ىتاحة الفرصة ل ا لمتابعة الاديزد مزن العلزوم و المعزارا و الخبزرات

ا و المززواط ين مززن خززالو ىاززراصات تتسززم با سززتقاللية و التعززاون و التقززويم الززذات حززو مالززكالتو ، و ب ززاص الالخصززية المصززرية و ت ميززة ىززيم ا  تمززاص االمسززاةمة لزز،و

 والمستمر .

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

     1496633540ت + فاكس     -1496633541ت:           ~ 09 ~                          البحيرة  –دمنهور  –األبعادية –مجمع الكليات                    

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

 

 رؤية الكلية :

ن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية معتمد  تحتو تتطل  الكلية ىلإ أ

مستوت  بأساتذت ا وخرياي ا ىلإ وتصو مكا ة مرموىة بين  ظائرةا

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

مرحلتإ الليسا س والدراسات العليا تس م لإ الرىإ و الت مية 

 .  المستدامة للماتم 

. 
 
 أحيط مجلس الكلية علما

 . 1027/1028اعتماد نتيجة الدراسات العليا بقسم الفلسفة فصل الخريف  .3

 :موضوعات احاطة ثامنا 

رة موافةا  وحةدة املكتبةة الرقميةة بالجامعةة بالرسةائل العلميةة حاطة لجنة الدراسةات العليةا بكتةاب املكتبةة الرقميةة بضةرو   .2

قيد الدراسة مع ارفةاق نلةخة الكترونيةة لتلةك املطططةات لرفعهةا عىةى النظةام مةع مناقشةة مشةروع  عتبةار تقةديم الباحةث 

 نلخة الكترونية ملططط رسالته لوحدة املكتبة الرقمية بالجامعة ك حد شروط التلجيل الرسالة .

 –الدراسةةةةةات العليةةةةةا بمراجعةةةةةة االعةةةةةداد املقةةةةةررة نصةةةةةاب كةةةةةل عضةةةةةو هيئةةةةةة التةةةةةدريس فةةةةةي االشةةةةةرال ) املاجسةةةةةتير  قيةةةةةام قسةةةةةم .1

 وعمل جداول اها  وترفع للسيدة الستاذ الدكتور/ وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث ( الدكتورا 
 -القرار  : 

. 
 
 أحيط مجلس الكلية علما

 

 
 
 ة والخارجية :العالقات الثقافيموضوعات :  سابعا

 

 كتاب قسم التاريخ بشان اختيار الهيئة العليا ملعرض القاهرة الدولي للكتاب بوزارة الثقافة  للسيد  .2

اللقاء الندوة االولي والختامية بالفعاليات الثقافية والفكرية  االستاذ بالقسم –الستاذ الدكتور / محمد رفعت االمام 

 .للمعرض في دورته التاسعة واالربعين 

 القرار : أحيطت ال جنة علما

 -القرار  : 

.
 
 أحيط مجلس الكلية علما

 

أعمال املؤتمر الدولي  املدرس املساعد بالقسم –كتاب قسم االجتماع  بشان حضور السيدة / اسماء ادريس الزغاوي  .1

  30/2/1028ثالثاء املوافق ال ىوحت 18/2/1028ملكافحة االرهاب املنعقد في مكتبة االسكندرية خالل الفترة من االحد املوافق 

 .القرار : أحيطت ال جنة علما

 -القرار  : 

.
 
 أحيط مجلس الكلية علما
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 رسالة الكلية :

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

قزدرات العلميزة و البحثيزة تسزاتذت ا لالاود  التعليمية و البحثية ، و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التك ولواية ، و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و ا

، و تلبيزة احتياازات الماتمز   و طالب ا ، و استخدام وسائو تعليمية حديثة ،و متابعة الخرياين، و ىتاحة الفرصة ل ا لمتابعة الاديزد مزن العلزوم و المعزارا و الخبزرات

ا و المززواط ين مززن خززالو ىاززراصات تتسززم با سززتقاللية و التعززاون و التقززويم الززذات حززو مالززكالتو ، و ب ززاص الالخصززية المصززرية و ت ميززة ىززيم ا  تمززاص االمسززاةمة لزز،و

 والمستمر .
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 رؤية الكلية :

ن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية معتمد  تحتو تتطل  الكلية ىلإ أ

مستوت  بأساتذت ا وخرياي ا ىلإ وتصو مكا ة مرموىة بين  ظائرةا

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

مرحلتإ الليسا س والدراسات العليا تس م لإ الرىإ و الت مية 

 .  المستدامة للماتم 

 بشان مشاركة السيد  م1/1/1028جلسته املنعقدة بتاريخ كتاب مجلس قسم الجغرافيا ب .3

ل لكلية الدراسات االستاذ بالقسم في فعاليات املؤتمر العلمي االو  –الستاذ الدكتور / عبدالعظيم أحمد عبدالعظيم 

االقتصادية والعلوم السياسية بعنوان " مواجهة التحديات السياسية واالقتصادية في االطر االقليمية والدولية " املنعقد في 

 بجامعة بني سويف  1028مارس  25-23الفترة من 

 القرار : وافقت ال جنة 

 -القرار  : 

 وافق مجلس الكلية .

 

م  بشان اشتراك السيدة 2/1/1028سات اليونانية والرومانية بجلسته املنعقدة بتاريخ كتاب مجلس قسم اآلثار والدرا .1

في شهر فبراير   Erasmusاالستاذ بالقسم في مشروع في دورة مشروعات االتحاد االوربي  –االستاذة الدكتورة / عبير قاسم 

االثرية وسول تصل املوافقة او الرفض بنهاية  وذلك لعمل ماجستير مشترك في مجال العلوم البيئية في علم الدراسات 1028

 1028عام 

 القرار : أحيطت ال جنة علما

 -القرار  : 

.
 
 أحيط مجلس الكلية علما

 

 –م  بشان حصول السيد الدكتور / عصام كمال املصري 7/1/1028كتاب مجلس قسم الفلسفة بجلسته املنعقدة بتاريخ  .5

 االستاذ املساعد بالقسم عىي :

من ادارة ناصر الثانوية الزراعية بدمنهور اللقاء ندوة تثقيفية تحت عنوان " انواع املطدرات واضرارها  شهادة تقدير  .3

 5/2/1027وذلك يوم الثالثاء املوافق 

 شهادة تقدير من ادارة مدرسة الدمينات االعدادية املشتركة بابي املطامير اللقاء ندوة تثقيفية تحت عنوان  .1

 20/21/1027ا واجتماعيا " وذلك يوم االحد املوافق " التعامل مع الطالب نفسي

 شهادة تقدير من ادارة مدرسة الدمينات االعدادية املشتركة بابي املطامير اللقاء ندوة تثقيفية تحت عنوان  .5

 20/21/1027" مرحلة الشباب بين االيجابيات والسلبيات " وذلك يوم االحد املوافق 

ن واالداب باملحمودية  اللقاء ندوة تثقيفية تحت عنوان " تعاطي املطدرات االسباب شهادة تقدير من جمعية تنمية الفنو  .6

 22/21/1027واملضاعفات " وذلك يوم االثنين املوافق 
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لزإ سزوا العمزو محليزاإ و ىىليميزا اسزت اداإ ىلزإ معزايير ة وبحثية متميزة  ترىزإ ىلزإ مسزتوت التميزة وا بزداج لزا مازاو اعدام والعلزوم ا  سزا ية تقدم الكلية خدمة تعليمي

قزدرات العلميزة و البحثيزة تسزاتذت ا لالاود  التعليمية و البحثية ، و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التك ولواية ، و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و ا

، و تلبيزة احتياازات الماتمز   و طالب ا ، و استخدام وسائو تعليمية حديثة ،و متابعة الخرياين، و ىتاحة الفرصة ل ا لمتابعة الاديزد مزن العلزوم و المعزارا و الخبزرات

ا و المززواط ين مززن خززالو ىاززراصات تتسززم با سززتقاللية و التعززاون و التقززويم الززذات حززو مالززكالتو ، و ب ززاص الالخصززية المصززرية و ت ميززة ىززيم ا  تمززاص االمسززاةمة لزز،و
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 رؤية الكلية :

ن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية معتمد  تحتو تتطل  الكلية ىلإ أ

مستوت  بأساتذت ا وخرياي ا ىلإ وتصو مكا ة مرموىة بين  ظائرةا

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

مرحلتإ الليسا س والدراسات العليا تس م لإ الرىإ و الت مية 

 .  المستدامة للماتم 

شهادة تقدير من ادارة املدرسة الثانوية امليكانيكية بدمنهور اللقاء ندوة تثقيفية تحت عنوان " اضرار املطدرات  .7

 21/21/1027م الثالثاء املوافق ومطاطرها الصحية " وذلك يو 

شهادة تقدير من ادارة مدرسة دمنهور الثانوية الصناعية الزخرفية اللقاء ندوة تثقيفية تحت عنوان " القيم االخالقية  .8

 29/21/1027وحقوق االنسان في الفكر االسالمي " وذلك يوم الثالثاء املوافق 

ء ندوة تثقيفية تحت عنوان " االبعاد النفسية واالجتماعية للتحرش " درع من جمعية نسائم الجنة الخيرية بدمنهور اللقا .9

 13/21/1027وذلك يوم السبت 

شهادة تقدير من ادارة مديرية التعاون الزراعي بدمنهور اللقاء محاضرة تحت عنوان " القيم االخالقية والتصول  .20

 25/2/1028االسالمي بين الراي والراي االخر " وذلك يوم االثنين املوافق 

شهادة تقدير من مؤسسة البنين باالبعادية بدمنهور اللقاء محاضرة  تحت عنوان " املطدرات واثرها عىي الفرد واملجتمع  .22

 28/2/1028" وذلك يوم الخميس املوافق 

 القرار : أحيطت ال جنة علما

 -القرار  : 

.
 
 أحيط مجلس الكلية علما

 

:   موضوعات 
 
 :   املكتبة ثامنا

 

ير منةةةةةةةةةةةةاول للمكتبةةةةةةةةةةةةة وذلةةةةةةةةةةةةك لخةةةةةةةةةةةةروج أحةةةةةةةةةةةةد عمةةةةةةةةةةةةال املكتبةةةةةةةةةةةةة عىةةةةةةةةةةةةى املعةةةةةةةةةةةةاش ممةةةةةةةةةةةةا أدى الةةةةةةةةةةةةى عةةةةةةةةةةةةدم ممارسةةةةةةةةةةةةة فضةةةةةةةةةةةةرورة تةةةةةةةةةةةةو  .2

 العمل باملكتبة عىى الوجه الكمل .

قةةةةةةةةةةةةرار ال جنةةةةةةةةةةةةة : وافقةةةةةةةةةةةةت ال جنةةةةةةةةةةةةة عىةةةةةةةةةةةةى تكليةةةةةةةةةةةةف السةةةةةةةةةةةةيد / فةةةةةةةةةةةةايز بلتةةةةةةةةةةةةاجى محمةةةةةةةةةةةةد بالعمةةةةةةةةةةةةل فةةةةةةةةةةةةي مكتبةةةةةةةةةةةةة الكليةةةةةةةةةةةةة كمنةةةةةةةةةةةةاول 

 للكتق داخل املكتبة .

 القرار:

 وافق مجلس الكلية.

 

 -داء الوارد الى املكتبة من :اإله .1

 . 1027( الجزء الول والثانى 11جامعة سوهاج مجلة كلية اآلداب العدد ) -
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 رسالة الكلية :

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

قزدرات العلميزة و البحثيزة تسزاتذت ا لالاود  التعليمية و البحثية ، و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التك ولواية ، و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و ا

، و تلبيزة احتياازات الماتمز   و طالب ا ، و استخدام وسائو تعليمية حديثة ،و متابعة الخرياين، و ىتاحة الفرصة ل ا لمتابعة الاديزد مزن العلزوم و المعزارا و الخبزرات

ا و المززواط ين مززن خززالو ىاززراصات تتسززم با سززتقاللية و التعززاون و التقززويم الززذات حززو مالززكالتو ، و ب ززاص الالخصززية المصززرية و ت ميززة ىززيم ا  تمززاص االمسززاةمة لزز،و

 والمستمر .

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

     1496633540ت + فاكس     -1496633541ت:           ~ 08 ~                          البحيرة  –دمنهور  –األبعادية –مجمع الكليات                    

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

 

 رؤية الكلية :

ن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية معتمد  تحتو تتطل  الكلية ىلإ أ

مستوت  بأساتذت ا وخرياي ا ىلإ وتصو مكا ة مرموىة بين  ظائرةا

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

مرحلتإ الليسا س والدراسات العليا تس م لإ الرىإ و الت مية 

 .  المستدامة للماتم 

 .1027( مارس 202جامعة القاهرة مجلة كلية دار العلوم العدد ) -

 .1027( فبراير 7مجلة منبر االسالم تصدر عن املجلس العىى للشئون االسالمية العدد ) -

كتور / محمةةةةةةةةةةةةةةد مطتةةةةةةةةةةةةةةار جمعةةةةةةةةةةةةةةه وزيةةةةةةةةةةةةةةر مةةةةةةةةةةةةةةن تةةةةةةةةةةةةةة ليف واعةةةةةةةةةةةةةةداد وتقةةةةةةةةةةةةةةديم السةةةةةةةةةةةةةةتاذ الةةةةةةةةةةةةةةدوزارة الوقةةةةةةةةةةةةةةال املصةةةةةةةةةةةةةةرية  -

 الوقال .

 كتاب ) مفاهيم يجق أن تصحح( .2

 كتاب ) نحو خطاب عقالنى رشيد ( .1

 كتاب ) مشروعية الدولة الوطنية ( .3

 كتاب ) فلسفة الحرب والسلم والحكم ( .1

 كتاب ) داعش واالخوان و التآمر عىى الحكم  .5

 (The Book of Sermons)كتاب  .6

 قبول اإلهداء قرار ال جنة : وافقت ال جنة 

 القرار:

 وافق مجلس الكلية.

 

 ( جنيه هذا العام لشراء الكتق ملكتبة الكلية .1000قامت الجامعة بتوفير مبلغ ) .3

قةةةةةةةةةةةةةةةةةرار ال جنةةةةةةةةةةةةةةةةةة : وافقةةةةةةةةةةةةةةةةةت ال جنةةةةةةةةةةةةةةةةةة عىةةةةةةةةةةةةةةةةةى تطصةةةةةةةةةةةةةةةةةيص املبلةةةةةةةةةةةةةةةةةغ املةةةةةةةةةةةةةةةةةذكور لتقسةةةةةةةةةةةةةةةةةيمة مناصةةةةةةةةةةةةةةةةةفة عىةةةةةةةةةةةةةةةةةى قسةةةةةةةةةةةةةةةةةمى السياسةةةةةةةةةةةةةةةةةة 

 واللغات الشرقية .

 
ُ
 قسم السياسة ::أوال

 لجنة شراء الكتق:

 أ. هانى أبوالنجا   أ. مصطفى غالب  الدكتورة/ ايات عادل زكريا   

 لجنة الفحص  :

 أ. سلمى الخولى  أ. أزهار عبدالكريم   الدكتور/ حسام رحومة

 
ُ
 : لغات الشرقية قسم ال: ثانيا

 لجنة شراء الكتق:

 أ. هانى أبوالنجا  أ. مصطفى غالب  ية عيس ى   الدكتورة / أمن  الدكتور/ محمد الفقى  
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 رسالة الكلية :

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

قزدرات العلميزة و البحثيزة تسزاتذت ا لالاود  التعليمية و البحثية ، و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التك ولواية ، و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و ا

، و تلبيزة احتياازات الماتمز   و طالب ا ، و استخدام وسائو تعليمية حديثة ،و متابعة الخرياين، و ىتاحة الفرصة ل ا لمتابعة الاديزد مزن العلزوم و المعزارا و الخبزرات

ا و المززواط ين مززن خززالو ىاززراصات تتسززم با سززتقاللية و التعززاون و التقززويم الززذات حززو مالززكالتو ، و ب ززاص الالخصززية المصززرية و ت ميززة ىززيم ا  تمززاص االمسززاةمة لزز،و

 والمستمر .
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 رؤية الكلية :

ن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية معتمد  تحتو تتطل  الكلية ىلإ أ

مستوت  بأساتذت ا وخرياي ا ىلإ وتصو مكا ة مرموىة بين  ظائرةا

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

مرحلتإ الليسا س والدراسات العليا تس م لإ الرىإ و الت مية 

 .  المستدامة للماتم 

 لجنة الفحص  :

 أ. سلمى الخولى أ. أزهار عبدالكريم  الدكتورة / هدى عيس ى     الدكتور/ أحمد عطية   

هةةةةةةةةةةةةةةذا وقةةةةةةةةةةةةةةد تةةةةةةةةةةةةةةم تلةةةةةةةةةةةةةةجيل اعتةةةةةةةةةةةةةةراض السيدالسةةةةةةةةةةةةةةتاذ الةةةةةةةةةةةةةةدكتور/ ياسةةةةةةةةةةةةةةر السةةةةةةةةةةةةةةيد  السةةةةةةةةةةةةةةتاذ بقسةةةةةةةةةةةةةةم الجغرافيةةةةةةةةةةةةةةا لتطصةةةةةةةةةةةةةةيص 

 وكذلك تسمية أعضاء لجان الفحص والشراء .املبلغ املذكور لقسمين بعينهم 

وقةةةةةةةةةةةةد قامةةةةةةةةةةةةت ال جنةةةةةةةةةةةةة ب خةةةةةةةةةةةةذ قةةةةةةةةةةةةرار بالنسةةةةةةةةةةةةبة لعمةةةةةةةةةةةةال املكتبةةةةةةةةةةةةة بالت كيةةةةةةةةةةةةد عىةةةةةةةةةةةةى ضةةةةةةةةةةةةرورة تواجةةةةةةةةةةةةدهم باملكتبةةةةةةةةةةةةة مةةةةةةةةةةةةن السةةةةةةةةةةةةاعة 

 وتهيئتها للطلبة . 8.30

 القرار:

 وافق مجلس الكلية.

 

 تاسع
 
 :  خدمة املجتمع وتنمية البيئة :   موضوعات ا

 

حمةةةةةةةةةةةةةةادة منسةةةةةةةةةةةةةة ى  الةةةةةةةةةةةةةةدكتور/املقتةةةةةةةةةةةةةةرح املقةةةةةةةةةةةةةةدم مةةةةةةةةةةةةةةن الةةةةةةةةةةةةةةدكتور/ ايمةةةةةةةةةةةةةةن محمةةةةةةةةةةةةةةد أحمةةةةةةةةةةةةةةد و  كتةةةةةةةةةةةةةةاب قسةةةةةةةةةةةةةةم التةةةةةةةةةةةةةةاريخ بشةةةةةةةةةةةةةة ن -2

عاشةةةةةةةةةةةةور الجةةةةةةةةةةةةراء سلسةةةةةةةةةةةةلة نةةةةةةةةةةةةدوات تثقيفيةةةةةةةةةةةةة وتوعيةةةةةةةةةةةةة بمكتبةةةةةةةةةةةةة مصةةةةةةةةةةةةر العامةةةةةةةةةةةةة بةةةةةةةةةةةةدمنهور و ذلةةةةةةةةةةةةك لنشةةةةةةةةةةةةر الةةةةةةةةةةةةوعى اآلثةةةةةةةةةةةةرى 

 بين أفرد املجتمع البحراوى عىى النحو التالى :

 .29/3/1028يوم االثنين املوافق      املرأة في مصر القديمة -2

 7/1/1028يوم السبت املوافق      العياد في مصر القديمة -1

 13/1/1028يوم االثنين  املوافق     أرض الفيروز والبطوالت –سيناء  -3

 27/5/1028يوم الخميس  املوافق                    الحرل والصناعات في مصر القديمة -1

 28/6/1028ن املوافق يوم االثني  املوروثات الثقافية من الحضارة املصرية القديمة  -5

 القرار:

 وافق مجلس الكلية.

 

كتةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاب السةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةتاذ الةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةدكتور/ رئةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةيس الجامعةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة بشةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة ن أعمةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةال التجهيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةزات والصةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةيانة الخاصةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة باملةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةدرجات  -1

 .والقاعات واملصاعد ودورات املياة مع بداية الفصل الدراس ى الثانى 
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 رسالة الكلية :

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

قزدرات العلميزة و البحثيزة تسزاتذت ا لالاود  التعليمية و البحثية ، و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التك ولواية ، و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و ا

، و تلبيزة احتياازات الماتمز   و طالب ا ، و استخدام وسائو تعليمية حديثة ،و متابعة الخرياين، و ىتاحة الفرصة ل ا لمتابعة الاديزد مزن العلزوم و المعزارا و الخبزرات

ا و المززواط ين مززن خززالو ىاززراصات تتسززم با سززتقاللية و التعززاون و التقززويم الززذات حززو مالززكالتو ، و ب ززاص الالخصززية المصززرية و ت ميززة ىززيم ا  تمززاص االمسززاةمة لزز،و

 والمستمر .
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 رؤية الكلية :

ن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية معتمد  تحتو تتطل  الكلية ىلإ أ

مستوت  بأساتذت ا وخرياي ا ىلإ وتصو مكا ة مرموىة بين  ظائرةا

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

مرحلتإ الليسا س والدراسات العليا تس م لإ الرىإ و الت مية 

 .  المستدامة للماتم 

 القرار:

. 
 
 أحيط مجلس الكلية علما

 .نية بالكلية تفعيل لجنة الصحة والسالمة امله -3

قرار ال جنة : تكليف الدكتورة/ تيسير محمد شادى مسئول وحدة الزمات والكوارث بالكلية لكتابة تقرير تفصيىى بما يطص 

ال جنة وخاصة انه تم مطاطبة الجامعة في هذا الصدد أكثر من مرة لتوفير االمكانيات املادية لتفعيل لجنة الصحة والسالمة 

 ء ال جنة عىى دورات الصحة والسالمة املهنية املطتلفة.بالكلية لتدريق أعضا

 -القرار  : 

 .وافق مجلس الكلية

 

 .  بعد الظهر الثانية الساعةهذا وقد انتهى االجتماع 
 

 كليةقائم بعمل عميد ال                                                                                                          
 
 

 حنان الشافعىأ.د/                                                                                                           


