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

یمیة و القدرات العلمیة و البحثیة ألساتذتھا الجودة التعلیمیة و البحثیة ، و مواكبة التطورات العلمیة و الفكریة و التكنولوجیة ، و ذلك بالتطویر المستمر للبرامج التعل
، و تلبیة احتیاجات المجتمع   و طالبھا ، و استخدام وسائل تعلیمیة حدیثة ،و متابعة الخریجین، و إتاحة الفرصة لھا لمتابعة الجدید من العلوم و المعارف و الخبرات

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

مستوى  بأساتذتھا وخریجیھا إلى وتصل مكانة مرموقة بین نظائرھا
المنافسة محلیأ و اقلیمًیا من خالل برامج دراسیة متمیزة فى 
مرحلتى اللیسانس والدراسات العلیا تسھم فى الرقى و التنمیة 

 .  المستدامة للمجتمع

  2018/2019 لعام الجامعيل  ثامنال محضر مجلس الكلیة 
 17/3/2019 الموافقحدألاالمنعقد یوم 

**********  
حنان خمیس / األستاذ الدكتور ةبرئاسة السیدصباحًا  ة عشرحادیة الاجتمع مجلس الكلیة في تمام الساعة        
 -:عمید الكلیة  بحضور كل من  ى ـــــــــــــــلشافعا

 وكیل الكلیة لشئون التعلیم والطالب     حمد عبدالعزیز عیسىأ/ د.أ .1
 قائم بتسییر أعمال وكالة الكلیة للدراسات العلیا والبحوث    سماح محمد الصاوى / د.أ .2
 قائم بعمل وكیل الكلیة لشئون خدمة المجتمع وتنمیة البیئة      وفدى السید أبوالنضر. د .3
 الفلسفةرئیس مجلس قسم     ل اهللا محمد اسماعیلضف/ د.أ .4
 مجلس قسم الجغرافیارئیس     عبدالعظیم أحمد عبدالعظیم/ د.أ .5
 االنجلیزیة رئیس مجلس قسم اللغة      یمان حلمى الملیجىا/ د.أ .6
 والدراسات الیونانیة والرومانیة رئیس مجلس قسم اآلثار    عبیر عبدالمحسن قاسم/ د.أ .7
 رئیس مجلس قسم التاریخ    ابراھیم محمد على مرجونة/ د.أ .8
 القائم بعمل رئیس مجلس قسم اللغة العربیة      ان فؤاد بركاتایم. د .9

 األستاذ بقسم اللغة االنجلیزیة   میراندا محمد خمیس الزوكة     /د.أ .10
 بقسم اللغة العربیة  المتفرغ األستاذ    محمود فراج عبدالحافظ/د.أ .11
  األستاذ المتفرغ بقسم الفلسفة      میالد زكى غالي/ د.أ .12
 اآلثارألستاذ المساعد بقسم ا      أحمد سعید عثمان. د .13
  للغة االنجلیزیةالمدرس بقسم ا    أسماء عبدالسالم الشیخ. د .14
 المدیر التنفیذي لوحدة ضمان الجودة بالكلیة      تیسیر محمد شادى. د .15
 مدیر وحدة الخدمات االلكترونیة       أحمد عطیة حمیدة. د .16
 أمین الكلیة    نیفین محمد رحومة/ ةالسید .17

  :عن الحضور   واعتذر
 األستاذ المتفرغ بقسم التاریخ      صالح أحمد ھریدى/ د.أ -

  :عن الحضور   وتغیب
 األستاذ بقسم الجغرافیا      یاسر أحمد السید/ د.أ -

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

 س المجلس  بجمیع السادة رئیوكلیة عمید الحنان خمیس الشافعى  / د.أ ةالسید تفي بدایة االجتماع رحب
 .  الحاضرین

  حنان الشافعى عمید الكلیة ورئیس المجلس بعرض انجازات الكلیة بمناسبة مرور عام على / د.قامت السید أثم
عبید صالح رئیس الجامعة و السادة نواب / د.الشكر والتقدیر للسید أ ت سیادتھا ھتولیھا عمادة الكلیة و قد وج
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و السادة وكالء الكلیة و رؤساء األقسام العلمیة والسادة أعضاء ھیئة التدریس ومعاونیھم   رئیس الجامعة
ا و ھمساندتھم للكلیة ومعاونتھا على تنفیذ الخطة التى تقدمت بوالسادة االداریین بالكلیة على كامل دعمھم و

 . التى تأمل في انجازھا لمزید من الرقى والرفعة للكلیة والجامعة 
 وحدة  –وحدة التعلیم المفتوح   -وحدة ضمان الجودة ( ت سیادتھا  الشكر لجمیع الوحدات بالكلیة كما وجھ

 .و القائمین علیھا سواء السابقین أو الحالیین ) وحدة الحاسب اآللى –الخدمات االلكترونیة 
 س الوطنى لإلعتماد مدیر التخطیط بالمجل( محمد عبدالمنعم عبید / ستاذ كما قدمت سیادتھا الشكر الخاص  لأل

لدعمة الكامل للكلیة وقت أن كانت متقدمة للحصول على ) رئیس الجامعة / ومستشار السید األستاذ الدكتور
رانیا . د –ابراھیم مروجونة / د.أ –تیسیر شادى . د( ولفریق العمل ممثًال في  9001/2015شھادة االیزو  

 )نظمى 
 سم مجلس الكلیة اسمھ و باس مجلس قسم الفلسفة بتقدیم الشكر بفضل اهللا اسماعیل رئی/ د.ثم قام السید أ

حنان الشافعى رئیس المجلس لما بذلتھ من جھد  واضح وملموس بالكلیة كما وجھ الشكر لجمیع / د.للسیدة أ
 .رئیس الجامعة / د,السادة أعضاء ھیئة التدریس ومعاونیھم واالداریین على دعمھم للكلیة تحت رعایة السید أ

  جازات العلمیھاإلن
من االتحاد األوروبى كأول كلیة تحصل علیھ على  2015/9001حصول كلیة اآلداب على االعتماد الدولى األیزو  -

 مستوى الجمھوریة
 13-12في الفترة من  رؤیة تنمویة مستقبلیة البحیرة عبر العصور: " المؤتمر العلمي األول لكلیة اآلداب  -

 2018 أبریل
  ) الواقع ورؤى المستقبل(من التھمیش إلى التمكین ... اإلعاقة متحدى اإلعاقة المؤتمر األول لمتحدي -
 قواستشرا العلوم اإلنسانیة ودورھا في التنمیة المستدامة:المزمع عقده بعنوان  المــؤتـمــر الدولي الثاني -

  )2019سبتمبر  29-28( المستقبل 
من  بكلیةاآلداب جامعة دمنھور و حضرھا عدد كبیر... دورات لتنمیة مھارات اإلتصال لبناءالشخصیة القویة  -

 ھیئة التدریس والطالب  األساتذة وأعضاء
  

 األنشطة الطالبیة
    أحتفالیة أبطال التحدى  -
   تكریم األم المثالیة -
   أسبوع شباب الجامعات لمتحدي اإلعاقة -
   المشاركة في حملة انزل شارك -
 تنصیب اتحاد الطالب  -
   زیارات طالبیة -
  ھرجان العشیرةمو الجوالة  -
  احتفالیة صوتك لمصر بكرة -
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  مبادرة طالب من أجل مصر  -
    ندوة تحدیات وطن  -
  ندوة یوم الشھید -
 رئیس الجامعة / بحضور السید األستاذالدكتور اللقاء األبوي لطالب كلیة اآلداب -
  افتتاح مركز المكفوفین -
  انتخابات اتحاد الطالب بالكلیة -
  .2019فى شھر فبرایر  ادث القطارحملة للتبرع بالدم لصالح مصابي ح -
حصول عدد من طالب الكلیة من ذوي االحتیاجات الخاصة على میدالیات ذھبیة وفضیة خالل مشاركتھم في  -

 .أسبوع شباب الجامعات األول لمتحدي اإلعاقة بجامعة المنیا
العامة الذي نظمتھ  مشاركة اتحاد طالب الكلیة وأعضاء ھیئة التدریس والعاملین بالكلیة في أسبوع الخدمة -

 ".خلیك إیجابي شارك بصوتك " الجامعة تحت شعار 
 .بجامعة دمنھور من كلیة اآلداب" ھنكمل من أجل مصر " انطالق مبادرة  -
 .2018االحتفال بیوم الشھید في مارس  -

  
 ورش وحدة ضمان الجودة

  
  28/8/2018  الھویة واإلنتماء

  .1/9/2018  مھارات فن التعامل وحسن اإلستقبال
  6/9/2018  )9001/2015التأھیل للحصول على المواصفة الدولیة األیزو 

  13/9/2018  )معیار أعضاء ھیئة التدریس ( إستیفاء المعاییر 
  13/9/2018  )معیار المشاركة المجتمعیة وتنمیة البیئة  ( إستیفاء المعاییر 

  20/9/2018  )معیار الجھاز اإلدارى  البحث العلمى ( إستیفاء المعاییر 
  23/9/2018  )معیار التدریس والتعلم ( إستیفاء المعاییر 

  25/9/2018  )البحث العلمى (إستیفاء المعاییر 
  25/9/2018  )التنمیة المھنیة ألعضاء ھیئة التدریس ( 

  3/10/2018  )معیار الموارد المالیة ( إستیفاء المعاییر 
  23/10/2018  )ربط أسئلة اإلختبارات بنواتج التعلم المستھدفة(
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  1/11/2018  لألقسام اإلداریة 9001/2015تطبیق المواصفة الدولیة أیزو (
  11/11/2018  )تطبیق برنامج الدعم الطالبي االلكتروني ( 

الطالب والخریجون  –معیار الدراسات العلیا ( إستیفاء المعاییر 
(  

18/11/2018  

  19/11/2018            )ة واالعتمادمواصفات األسئلة االلكترونیة طبًقا لمعاییر الجود(
اعداد المراجع الداخلي طبقا للمواصفة الدولیة أیزو (

9001/2015(  
6/12/2018  

  
  

 ورش عمل سفارة المعرفة
  
  ورشة عمل الرسم على الزجاج -
   لقاء مع الشباب الجامعي -
  ندوة بعنوان المخاطر البیولوجیة  -
  رسم البورتریة -
  ندوة بعنوان خطط لمستقبلك -
  وة بعنوان ارسم طریقك ند -
   الصحافة االلكترونیة -
   ندوة بعنوان السیاسة بین الواقع والدراسة -
   ندوة بعنوان فن العالقات العامة -
   ندوة عن فھرسة المكتبات -
   ندوة عن أسالیب المذاكرة الحدیثة -
   ورشة عمل عن عجینة السیرامیك -

  
  نماذج من المشاریع

 
  +tempus- erasmusمشروع االتحاد األوروبي   -
  . مشروع المیداستار وتبادل البعثات مع االتحاد األوروبي -
  CNRبالتعاون مع مركز البحوث القومي اإلیطالي " بناء السالم " المشروع البحثي  -
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  نشطة أخرى ا
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   .علیھصابر صادق باالشراف / دسماح الصاوى و  / د.كلیف كل من أتو بالكلیة  تطویر المتحف التعلیمى -
 معمل اللغات  ھیكلة -

 إعادة ھیكلة الشكل العام للمكتبة
 :تمثلت إعادة ھیكلة الشكل العام للمكتبة فى عدة محاور -

 .قاعة االطالع
 .الفھارس الورقیة

 .الجزء الخلفى من األرفف 
 .العدد الھائل من أعداد مجلة اإلنسانیات

 .مكتبة الرسائل
 .األرفف واالستندات

 .مكاتب الموظفین
 األسالك المبعثرة على الحوائط

 زیارة المجلس األعلى للجامعات  -
 عام على الیوم العالمى للمرأة  100احتفالیة مرور  -

 
 في موضوعات المجلس على النحو التالي  اسیادتھ تثم شرع: 

 

 -: التصدیق و موضوعات اإلحاطة: أوال 
  
 وعات التى ًطرحت في مجلس الجامعة، الموض .1

الخ .... التأكید على التزام السادة أعضاء ھیئة التدریس بالمھام المناطة الیھم من محاضرات و ساعات مكتبیة  -
. 

 . التصدیق على محضر مجلس الكلیة السابق .2
 تم التصدیق:  القرار  -
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 .السابقةالتصدیق على الجلسة   .1
  .تم التصدیق  : القرار     

 .میرفت غالب / بشأن تشكیل معیار أعضاء ھیئة التدریس بعد سفر رئیسھ د .2
المعیار ، على أن  أعضاء وعلى سیادتھا تشكیل رئاسة المعیار أمل حلقھا . وافق المجلس على تكلیف د: القرار     

  .عد أقصاه أسبوع قدر المستطاع  في موفیھ تمثل جمیع األقسام العلمیة 
  :القرار 

  . ووافق أحیط مجلس الكلیة علمًا
  

 :بشأن تسلیم متطلبات الجودة من األقسام العلمیة  .3
اآلثار الیونانیة والرومانیة  –اللغة اإلنجلیزیة  –الفلسفة أقسام توصیفات الفصل الدراسي الثاني قدمت  - أ

 .كتمالھا والتاریخ وتم اعادة التوصیفات لقسم اللغة العربیة لعدم ا
اللغة االنجلیزیة،   - التاریخ –اآلثار الیونانیة والرومانیة  - الفلسفة أقسام  تقاریر المقررات الدراسیة قدمت  - ب

 .وتم اعادة التقاریر لقسم اللغة العربیة لعدم اتباعھا النموذج األحدث للتقاریر 
 .اللغة اإلنجلیزیة–التاریخ  – اآلثار الیونانیة والرومانیة - الفلسفة أقسام  قدمت  العبء التدریسي - ج
اللغة –التاریخ  - اآلثار الیونانیة والرومانیة  -الفلسفة أقسام تقاریر لجنة مراجعة الكتاب الجامعي قدمت  - د

 .اإلنجلیزیة 
سى الدرا فصللل ات یھیب المجلس بالسادة األساتذة رؤساء األقسام العلمیة سرعة إرسال تقاریر المقرر: القرار  

صورة من الخطة  ، و تقاریر مراجعة الكتاب الجامعى و, الدراسى الثانى  فصلوتوصیف المقررات لل, المنتھى 
  .للسادة أعضاء ھیئة التدریس  ) العبء التدریسى ( الدراسیة  

  :القرار 
  .أحیط مجلس الكلیة علمًا 

  
  بشأن متابعة تقاریر الدعم الطالبي لألقسام العلمیة  .4

لسادة األساتذة رؤساء األقسام العلمیة سرعة إرسال تقاریر الدعم الطالبي ، على أن ُترسل یھیب المجلس با: القرار   
  .نسخة لوحدة ضمان الجودة ونسخة للسید األستاذ الدكتور وكیل الكلیة لشئون التعلیم والطالب 
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  :القرار 
  .أحیط مجلس الكلیة علمًا 

  بشأن متابعة رؤساء المعاییر .5
ت فضل نائب المدیر التنفیذي والمسئول عن متابعة المعاییر بأنھ تم طلب تقاریر دوریة من شیروی. أكدت د: القرار   

  . محمد السمنى إللتزامھ بذلك / السادة رؤساء المعاییر عن أخر المستجدات في المعاییر والمجلس یشكر د
  :القرار 

  .أحیط مجلس الكلیة علمًا 
  

  .التعامل مع األزمات  شیرویت فضل بخصوص التدریب على. بشأن مقترح د .6
  .یتم التنسیق مع وحدة األزمات والطوارئ بخصوص عقد دورة تدریبیة في ھذا الشأن : القرار   

  :القرار 
  .أحیط مجلس الكلیة علمًا 

  
 .بشأن األطمئنان على سیر العمل في لجنة المراجعة لألقسام العلمیة بالكلیة  .7

لجنة وأكد على استالم كل األعضاء لنماذج المراجعة مع العلم أنھ لم تصل أطمئن المجلس على سیر العمل بال: القرار   
  .أي تقاریر حتى حینھ 

  :القرار 
  .أحیط مجلس الكلیة علمًا 

  
  

 : ITات تكنولوجیا المعلوموحدة  موضوعات :   ثالثًا
 
  

 .بخصوص االنتھاء من النتائج اآللیة المتحانات الفصل الدراسي األول -1
العلمیة بالكلیة انتھت من رصد النتائج ، ولم یبق إال عدد قلیل  مأنور عبد الاله أن معظم األقسا حسن/ أفاد أ     

  .من الفرق الدراسیة في بعض األقسام العلمیة
رعة             / وقد ذكر د      اریخ لس ا والت اع والجغرافی ام االجتم اء أقس ادة رؤس ع الس ل م د تواص ھ ق ة بأن أحمد عطی

  من إعالنھا على موقع الكلیة فور اعتمادھا من إدارة الكلیة) IT(تمكن وحدة االنتھاء من النتائج حتى ت
 :  القرار 

  .أحیط مجلس الكلیة علمًا 
  

ا   ) MIS(بشأن طلب نظم المعلومات اإلداریة  -2 دریس طبق بالجامعة سرعة إرسال بیانات السادة أعضاء ھیئة الت
 .آلخر تحدیث
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ذا ا    / أفادت أ ى ھ ل عل ا تعم ن د     ماجدة شعبان أنھ ھ م ا ب ذ تكلیفھ ر من ي       / ألم ھ ف اء من یتم االنتھ ة وس د عطی أحم
  .القریب العاجل وإرسالھ إلى مسئول نظم المعلومات اإلداریة بالجامعة

 :    القرار 
  .أحیط مجلس الكلیة علمًا  

 
 .بشأن االنتھاء من تسجیل الرقم القومي لبعض الطالب على قاعدة البیانات -3

رقم    / ـھ یتعاون مع أ ولید الوكیل بـأن/ أفاد أ  ى ال ول عل كیرلس سامي الستكمال بیانات الطالب الناقصة والحص
ـ   / أحمد عطیة أ/ القومي الخاص بھم ، وقد طالب د رلس / ولید الوكیل بسرعة االنتھاء من ذلك وتسلیمھ ل  أ كی

  . یانات الناقصة للطالببلتسجیل ال سامى
 :    القرار 

 .أحیط مجلس الكلیة علمًا  
  

 :أن العمل بالموقع الرسمي للكلیةبش -4
ة  وتحدیث                / أفاد أ  ار الكلی ق بأخب ا یتعل دة خاصة فیم ورة جی ة بص ع الكلی ل بموق تم العم ھ ی امي بأن رلس س كی

اء      ادة أعض جیل الس دة وتس صفحات الموقع خاصة فیما یتعلق بمقررات الالئحة الجدیدة ، وفصل األقسام الجدی
  .لس الجامعة ومجلس الكلیةھیئة التدریس بھا طبقا لقررات مج

كما أفاد أیضا بأن الوحدة تسلمت الموقع الخاص بقسم الجغرافیا وتم مخاطبة إدارة المشروعات لتوفیر مساحة 
  .على سرفر الجامعة والوحدة فى انتظار الرد  وذلك تمھیًدا لرفعة على موقع الكلیة 

ار أ  ا أش ر  / كم كلة حظ أن مش امي ب رلس س طكی ة راب ع الكلی اعى   موق ل االجتم ع التواص ل إدارة مواق ن قب م
مازالت قائمة حتى األن بالرغم من ابالغ إدارة المشروعات بذلك إال إنھ لم یتم  6/2/2019منذ یوم ) فیسبوك (

ول الطالب        ة وعدم وص ع الكلی ى موق ھ حل ھذه المشكلة مما كان لھ أثر سلبى على نسبة التفاعل عل بسبب   إلی
  خاصة مع البدء فى إعالن النتائج الدراسیة على موقع الكلیة   كالتك فى حدوث مشذلك الحظر وقد یتسبب ذل

ن  د ع ا یزی وم م ى الی ة حت مي للكلی ع الرس جل الموق ف س تین أل تمائة وس ونین وس دد   ملی غ ع ا بل ارة ، كم زی
  .عالموق قراءة للموضوعات المنشورة على ملیون وثالثمائة وثالثین ألف القراءات لموقع الكلیة ما یزید عن

     :القرار 
 .أحیط مجلس الكلیة علمًا  

 
  

 :موضوعات شئون ھیئة التدریس :   ًارابع
  
محمد مصطفى لطیف  أمین المجلس األعلى للجامعات  بشأن التوصیة بضرورة انتظام السادة أعضاء / د.كتاب أ .1

مال الموكلھ الیھم  من أعمال ھیئة التدریس في الحضور للجامعة و االلتزام بجداول محاضراتھم ومباشرة األع
إلخ وأن تنفیذ ھذا األمر ھو مسئولیة مباشرة للسید رئیس الجامعة و عمید الكلیة و رئیس ...وأعمال اداریة  لكنترو
 .القسم 

  :القرار 
  .أحیط مجلس الكلیة علمُا و الكلیة تقوم بتنفیذ ذلك 
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  :رؤیة الكلیة 
كلیة إلى أن تكون مؤسسة تعلیمیة وبحثیة معتمدة تحتل تتطلع ال

مستوى  بأساتذتھا وخریجیھا إلى وتصل مكانة مرموقة بین نظائرھا
المنافسة محلیأ و اقلیمًیا من خالل برامج دراسیة متمیزة فى 
مرحلتى اللیسانس والدراسات العلیا تسھم فى الرقى و التنمیة 

 .  المستدامة للمجتمع

  
الجغرافیا بشأن الموافقة على مقترح القسم باسناد  عبدالعظیم أحمد عبدالعظیم رئیس مجلس قسم/ د.كتاب السید أ .2

أعمال مساحیة لقسم الجغرافیا بالكلیة سواء داخل الجامعة أو في أى مكان من مصر وذلك أسوة بكلیات الھندسة 
 ,بكافة الجامعات  سواء من الجانب االستشارى أو الجانب التنفیذى 

  :القرار 
محافظ البحیرة و رحب سیادتھ باعتبار الجامعة بیت الخبرة للمحافظة وقد / تم عرض األمر على السید الوزیر اللواء 

  .طلب مجلس الكلیة رد الموضوع للقسم لتحدید المبالغ المطلوبة للدراسة 
 

رباب ابراھیم مراد والتى تطلب فیھ الموافقة على عملھا بوظیفة مدرس لغة  بقسم / الطلب المقدم من األستاذة .3
اللغة العبریة بالكلیة حیث أنھا معینھ ضمن أوائل الخریجین وحاصلة على درجة الدكتوراه في  اللغات الشرقیة شعبة

بمرتبة الشرف األولى تخصص عبرى  9/8/2011اللغة العبریة من معھد اللغات الشرقیة بجامعة االسكندریة في 
ًا من خارج الجامعة لتدریس وسیط و الیوجد في القسم من یقوم بتدریس مواد العبرى الوسیط  و ینتدبون أستاذ

 .المادة 
  :القرار 

 .واالفادة  نظریعرض على قسم اللغات الشرقیة  و آدابھا بالكلیة لل
  
فایز أنور عبدالمطلب  المنسق االكادیمى للتعلیم االلكترونى المدمج بالكلیة  والذى یعرض فیھ / كتاب السید الدكتور .4

بیة واالسالمیة وتحقیق التراث ، نظام التعلیم االلكترونى المدمج جدول الدراسة الخاص ببرنامج الدراسات العر
شراكة مع كلیة دار العلوم جامعة المنیا وسیقوم على تدریسة قسم اللغة العربیة بالكلیة  وذلك بغرض اعتماد 

باشرة مع الجدول الدراسى بمجلس الكلیة حتى یتسنى البدء في الدراسة  علمًا بأن ھذا الجدول خاص باللقاءات الم
محمد . د.م.أما اللقاءات االلكترونیة فسوف ترسل بعد اعداد كشوف الطالب حتى یتمكن أ) وجھا لوجھ (الطلبة 

من اعداد كلمة المرور الخاصة بالطالب والجدول كاآلتى  األستاذ المساعد بكلیة التربیة جامعة دمنھور  فوزى والى
: 

  القاعة  أستاذ المادة  الفترة  المادة  الیوم
السبت 

16/3/2019  
  ایمان رضوان. د  10الى  8  مقدمة نحویة

ة 
اع

ق
12

5
   

  بدور عبدالمقصود. د  12الى  10  مقدمة فى علم اللغة
  ایمان عبدالسمیع. د  2الى  12  البالغة العربیة والنقد عند العرب

السبت 
23/3/2019  

  رانیا نظمى. د  10الى  8  مدخل الى العلوم الشرعیة
  مروة شحاتھ. د  12الى  10  یق التراثمدخل الى تحق

  المحصاحمد . أ  2الى  12  لغة انجلیزیة أولى
السبت 

30/3/2019  
  ایمان رضوان. د  10الى  8  مقدمة نحویة

  بدور عبدالمقصود. د  12الى  10  مقدمة فى علم اللغة
  ایمان عبدالسمیع. د  2الى  12  البالغة العربیة والنقد عند العرب

  رانیا نظمى. د  10الى  8  مدخل الى العلوم الشرعیةالسبت 
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  :رؤیة الكلیة 
كلیة إلى أن تكون مؤسسة تعلیمیة وبحثیة معتمدة تحتل تتطلع ال

مستوى  بأساتذتھا وخریجیھا إلى وتصل مكانة مرموقة بین نظائرھا
المنافسة محلیأ و اقلیمًیا من خالل برامج دراسیة متمیزة فى 
مرحلتى اللیسانس والدراسات العلیا تسھم فى الرقى و التنمیة 

 .  المستدامة للمجتمع

  مروة شحاتھ. د  12الى  10  مدخل الى تحقیق التراث  6/4/2019
  المحصاحمد . أ  2الى  12  لغة انجلیزیة أولى

السبت 
13/4/2019  

  ایمان رضوان. د  10الى  8  مقدمة نحویة
  بدور عبدالمقصود. د  12الى  10  مقدمة فى علم اللغة

  ایمان عبدالسمیع. د  2الى  12  البالغة العربیة والنقد عند العرب
السبت 

20/4/2019  
  رانیا نظمى. د  10الى  8  مدخل الى العلوم الشرعیة
  مروة شحاتھ. د  12الى  10  مدخل الى تحقیق التراث

  المحصاحمد . أ  2الى  12  لغة انجلیزیة أولى
  :القرار 

  .وافق مجلس الكلیة 
  
مدیر عام شئون الطالب بالجامعة بشأن موافاة سیادتھ باألعداد المقترح قبولھا بالكلیة للعام الجامعى / لسید كتاب ا .5

 .انتساب موجھ حتى یتسنى  مخاطبة المجلس األعلى للجامعات في ھذا الشأن / انتظام   2019/2020
  :القرار 

  .انتساب موجھ   1500 –م انتظا 2000وافق مجلس الكلیة على أن تكون االعداد المقترحة  
 
 

  

 :موضوعات شئون الطالب :    ًاخامس
 
  

 وقد تم التصدیق علیھا: التصدیق على الجلسة السابقة. 
 

  :وحدة القیاس والتقویم -MIS –الجودة : موضوعات وحدات: ثانیًا
 .ُیرفع محضر اجتماع مجلس إدارة الجودة لمجلس الكلیة: فیما یتعلق بوحدة الجودة .1

  .ُأحیطت اللجنة علًما: القرار   
  :القرار 

  .أحیط مجلس الكلیة علمًا
  

 :المدیر التنفیذي للوحدة باآلتي –أحمد عطیة / أفاد السید الدكتور: MISفیما یتعلق بوحدة . 2
ب السید                . 2.1  ائج، وُیھی ن النت اء م ى االنتھ ام شارفت عل م األقس ث إن معظ ائج حی الن النت ي إع ا ف ة قریًب ستبدأ الكلی

  .أحمد عطیة بأقسام التاریخ والجغرافیا واالجتماع، سرعة االنتھاء من النتائج في أقرب وقت ممكن/ تورالدك
  .ُأحیطت اللجنة علًما: القرار   
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  :رؤیة الكلیة 
كلیة إلى أن تكون مؤسسة تعلیمیة وبحثیة معتمدة تحتل تتطلع ال

مستوى  بأساتذتھا وخریجیھا إلى وتصل مكانة مرموقة بین نظائرھا
المنافسة محلیأ و اقلیمًیا من خالل برامج دراسیة متمیزة فى 
مرحلتى اللیسانس والدراسات العلیا تسھم فى الرقى و التنمیة 

 .  المستدامة للمجتمع

  :القرار 
  .أحیط مجلس الكلیة علمًا

  
  :یليالمدیر التنفیذي للوحدة بما  –رشا رجب / أفادت السیدة الدكتورة: فیما یتعلق بوحدة القیاس والتقویم  .1
وظفین     .1 دد من الم اج الوحدة لع تم        واحتی ي ی واد الت ئلة للم ك أس ل بن رورة عم حیح ، و ض از التص یانة لجھ ص

تصحیحھا الكترونیًا بالوحدة بعد موافقة األساتذة باألقسام ، لذلك سیتم مخاطبة رؤساء األقسام وبدأ تفعیلھ في 
 .أقرب وقت 

ة         نشر بعض نماذج من األسئلة على موقع           .302 ة طالب الفرق ا وخاص الب علیھ دریب الط ة ت دة لمحاول الوح
  .األولى 

وتؤكد اللجنة على وجوب وجود سؤال مقالي باالمتحان اإللیكتروني طبًقا لُمتطلبات . ُأحیطت اللجنة علًما: القرار
  .الجودة، على أن ُیراعى إجماًال النتائج التعلیمیة الُمستھدفة

  :القرار 
  .أحیط مجلس الكلیة علمًا

  
  :التقاریر المرفوعة من األقسام العلمیة: ثالًثا

وع .3 دریس   : الموض ة الت اء ھیئ ادة أعض ة للس اریر المتابع لت: تق ام  وص اریر أقس ة  : تق ة، اللغ ة اإلنجلیزی اللغ
 . العربیة، الجغرافیا، التاریخ، الفلسفة، اللغات الشرقیة، اآلثار الیونانیة والرومانیة، واآلثار

  .جنة علًما، وتھیب اللجنة بباقي األقسام العلمیة إرسال تقاریرھاُأحیطت الل: القرار
  :القرار 

  .أحیط مجلس الكلیة علمًا
  
ة   اللغات الشرقیة، اآلثار  والدراسات. التاریخ: تقاریر أقسام وصلت: الدعم الطالبيتقاریر : الموضوع .4 الیونانی

 .والرومانیة، والفلسفة، والفرقة األولى لغة إنجلیزیة
  .ُأحیطت اللجنة علًما، وتھیب اللجنة بباقي األقسام العلمیة إرسال تقاریرھا: القرار

  :القرار 
  .أحیط مجلس الكلیة علمًا

  
  :الموضوعات الُمتعلقة باالمتحانات الشفھیة: رابًعا

ق      6/4/2019یوم السبت الموافق  تحدید موعد عقد االمتحانات الشفھیة: الموضوع .5 وم الخمیس المواف ى ی حت
11/4/2019 
  .وافقت اللجنة: القرار

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

مستوى  بأساتذتھا وخریجیھا إلى وتصل مكانة مرموقة بین نظائرھا
المنافسة محلیأ و اقلیمًیا من خالل برامج دراسیة متمیزة فى 
مرحلتى اللیسانس والدراسات العلیا تسھم فى الرقى و التنمیة 

 .  المستدامة للمجتمع

  .وافق مجلس الكلیة 
  
  :الموضوعات المُتعلقة باالمتحانات التحریریة :خامًسا
وع .6 ق    : الموض بت المواف وم الس ة ی ات التحریری د االمتحان د عق د موع ي    4/5/2019تحدی ام ف الث أی ع ث بواق

 2/5/2019"  حقوق اإلنسان" األسبوع، على أن یبدأ امتحان مادة 
  .وافقت اللجنة: القرر

  :القرار 
  .وافق مجلس الكلیة 

  
امعي    روالتكنتتشكیل : الموضوع  ام الج ة      :2019-2018الفصل الدراسي الثاني للع ة، واللغ ة العربی ام اللغ أقس

ة،  ة،     اإلنجلیزی فة، والسیاس ة، والفلس ة والرومانی ات الیونانی ار والدراس اع، واآلث ا، واالجتم اریخ، الجغرافی الت
عبدالباسط ریاض / ، مع نقل الدكتور غات الشرقیة، واآلثار، ھي ذاتھا تشكیل كنتروالت الفصل الدراسي األولوالل

دكتور   ید ال داب الس اریخ و انت م الت ى قس ة األول ى الفرق اریخ ال م الت ة قس ة الثانی رول الفرق ن كنت د م د / محم أحم
 .تاریخ النیة قسم اسماعیل أبوسالم المدرس بكلیة الزراعة لكنترول الفرقة الثا

  .ُأحیطت اللجنة علًما :القرار
  :القرار 

  .أحیط مجلس الكلیة علمًا
  

ة  كتاب مجلس قسم  : الموضوع .7 ة اإلنجلیزی أن   اللغ ات،       تشكیل بش واد االمتحان ب م ارات الشفھیة، وترتی االختب
 .2018/2019وكذلك تشكیل لجان وضع وتصحیح أسئلة االمتحانات للفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 

  .ُأحیطت اللجنة علًما :القرار
  :القرار 

  .أحیط مجلس الكلیة علمًا
  

  :الُمقررات الدراسیة والفعالیات الُمتعلقة بھا: سادًسا
اریخ     : الجداول الدراسیة: الموضوع .8 دة بت تھ الُمنعق ا بجلس ع    5/3/2019كتاب مجلس قسم الجغرافی أن توزی بش

 . 2018/2019الدراسي الثاني للعام الجامعي  جدول الھیئة الُمعاونة بالقسم للفصل
  .ُأحیطت اللجنة علًما: القرار

  :القرار 
 .أحیط مجلس الكلیة علمًا

  



    

                                                                                                                                               
        Damanhur universityجامعة دمنھور                                                                                                                         
          Faculty of Art                                                                                       كلیة اآلداب                                         

                                                         
  

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

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

یمیة و القدرات العلمیة و البحثیة ألساتذتھا الجودة التعلیمیة و البحثیة ، و مواكبة التطورات العلمیة و الفكریة و التكنولوجیة ، و ذلك بالتطویر المستمر للبرامج التعل
، و تلبیة احتیاجات المجتمع   و طالبھا ، و استخدام وسائل تعلیمیة حدیثة ،و متابعة الخریجین، و إتاحة الفرصة لھا لمتابعة الجدید من العلوم و المعارف و الخبرات

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

مستوى  بأساتذتھا وخریجیھا إلى وتصل مكانة مرموقة بین نظائرھا
المنافسة محلیأ و اقلیمًیا من خالل برامج دراسیة متمیزة فى 
مرحلتى اللیسانس والدراسات العلیا تسھم فى الرقى و التنمیة 

 .  المستدامة للمجتمع

بشأن إسناد الجدول    27/2/2019كتاب مجلس قسم اللغة العربیة بجلستھ الطارئة الُمنعقدة بتاریخ : الموضوع .9
ل      / اآلتي إلى د ة الطف د عدولھا عن إجازة رعای اریخ     غادة عشبة بع ت بت ي كان د    1/2/2019والت ام وق دة ع لم

 :الساعات التالیةعلى ، وبناًء علیھ تقرر تسكین سیادتھا 24/2/2019تسلمت العمل یوم األحد الموافق 
 .ساعتان –الفرقة الرابعة  –نثر حدیث 

  .وافقت اللجنة: القرار
 :القرار 

 .وافق مجلس الكلیة 
  

  
بشأن  6/3/2019اسات الیونانیة والرومانیةبجلستھ الُمنعقدة بتاریخ كتاب مجلس قسم اآلثار والدر: الموضوع .10

" التدریب العملي على المواقع األثریة " عبیر قاسم بجعل مادة / الموافقة على مقترح السیدة األستاذة الدكتورة
ري    % 25بالفرقة األولى  على  ان النظ اب االمتح بة  للعملي على أن یتم احتس األ   % 75 بنس وة ب ط أس عوام فق

 .السابقة حرًصا على مصلحة الطالب سواء كان انتظام أم انتساب
  .وافقت اللجنة: القرار

  :القرار 
  .وافق مجلس الكلیة 

  
اء     : الموضوع .11 ع أولی ة م ة الرابع كتاب قسم الجغرافیا بشأن الموافقة على إقامة االحتفالیات التالیة لطالب الفرق

 :لنحو اآلتيأمورھم وذلك لتسلیم مشروعات التخرج على ا
 .م23/4/2019یوم الثالثاء ) الشعبة العامة ( طالب الفرقة الرابعة  )1(
 .م30/4/2019یوم الثالثاء ) شعبة المساحة ( طالب الفرقة الرابعة  )2(

  .وافقت اللجنة: القرار
  :القرار 

  .وافق مجلس الكلیة 
  
ى توزیع ُمقررات التعلیم المدمج عل 3/3/2019كتاب مجلس قسم اللغة العربیة بجلستھ الُمنعقدة في : الموضوع .12

 :على النحو اآلتي
  إیمان رضوان/ د  مقدمات نحویة

  بدور أبوجنینة/ د  مقدمة في علم اللغة العام
البالغة العربیة والنقد عند 

  العرب
  إیمان عبد السمیع/ د

  رانیا نظمي/ د  مدخل إلى العلوم الشرعیة
  مروة شحاتھ/ د  مدخل إلى تحقیق التراث
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  :رؤیة الكلیة 
كلیة إلى أن تكون مؤسسة تعلیمیة وبحثیة معتمدة تحتل تتطلع ال

مستوى  بأساتذتھا وخریجیھا إلى وتصل مكانة مرموقة بین نظائرھا
المنافسة محلیأ و اقلیمًیا من خالل برامج دراسیة متمیزة فى 
مرحلتى اللیسانس والدراسات العلیا تسھم فى الرقى و التنمیة 

 .  المستدامة للمجتمع

  المحصأحمد / أ  أولى  جلیزیةلغة إن
  .وافقت اللجنة: القرار

  :القرار 
  .وافق مجلس الكلیة 

  
  :ما یستجد من أعمال:  ثامًنا

رئیس جامعة دمنھور بشأن شكوى كثیر من  –عبید عبد العاطي صالح / كتاب السید األستاذ الدكتور: الموضوع .13
 .الطالب بشأن ارتفاع أسعار الكتب الجامعیة

  :تشكیل لجنة لتقییم الكتب الجامعیة من حیث الجودة والسعر على النحو اآلتيیتم : القرار
  المھمة  الصفة  العضو  م
  رئیًسا  وكیل الكلیة لشؤون التعلیم والطالب  أحمد عبد العزیز عیسى/ د.أ  1
  عضوًا  رئیس قسم الفلسفة  فضل اهللا محمد اسماعیل/ د.أ  2
 عضوًا  سم الجغرافیارئیس ق  عبد العظیم أحمد عبد العظیم/ د.أ  3
 عضوًا  رئیس قسم التاریخ  إبراھیم محمد علي مرجونة/ د.أ  4
رئیس قسم اآلثار والدراسات الیونانیة   عبیر عبد المحسن قاسم/ د.أ  5

  والرومانیة
 عضوًا

 عضوًا  األستاذ المساعد بقسم االجتماع  السید شحاتھ السید/ د.م.أ  6
 عضوًا  مل رئیس قسم اللغة العربیةالقائم بع  إیمان فؤاد بركات/ د.م.أ  7
  عضوًا  األستاذ بقسم اللغة اإلنجلیزیة  میراندا محمد الزوكة/ د.أ  8
  عضوًا  أستاذ اآلثار اإلسالمیة المساعد  أحمد سعید عثمان/ د.م.أ  9

  عضوًا  أستاذ اللغات الشرقیة المساعد  محمد أحمد الفقي / د.م.أ  10
  :القرار 

 .وافق مجلس الكلیة 
  

  
دة     : وضوعالم .14 تھ الُمنعق رر بجلس ات ق كتاب أمین المجلس األعلى للجامعات باإلفادة بأن المجلس األعلى للجامع

ات واألقسام       19/1/2019بتاریخ  ات والكلی الس الجامع ي مج التوصیة لدى السادة رؤساء الجامعات بالتأكید ف
ة واال      ور للجامع ي الحض دریس ف ة الت اء ھیئ ادة أعض ام الس رورة انتظ ى ض راتھم،  عل داول محاض زام بج لت

ئولیة    . إلخ... ومباشرة األعمال الُموكلة إلیھم من أعمال كنترول، وأعمال إداریة،  و مس ر ھ وأن تنفیذ ھذا األم
 .مباشرة للسید رئیس الجامعة وعمید الكلیة ورئیس القسم

  .میةُأحیطت اللجنة علًما، ویتم تعمیم الخطاب على السادة رؤساء األقسام العل: القرار
  :القرار 

  .أحیط مجلس الكلیة علمًا
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  :رؤیة الكلیة 
كلیة إلى أن تكون مؤسسة تعلیمیة وبحثیة معتمدة تحتل تتطلع ال

مستوى  بأساتذتھا وخریجیھا إلى وتصل مكانة مرموقة بین نظائرھا
المنافسة محلیأ و اقلیمًیا من خالل برامج دراسیة متمیزة فى 
مرحلتى اللیسانس والدراسات العلیا تسھم فى الرقى و التنمیة 

 .  المستدامة للمجتمع

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

 العذر
 القرار الفترة 

أمانى مصطفى عبدالعال   .1
 لحیسة

الفرقة الثانیة قسم اللغة 
 االنجلیزیة  انتظام

عذر 
 احتماعى 

العام الجامعى 
2018/2019 

یرفع للجامعة 
 البداء الرأى 

محمد أحمد  ندى مجدى   .2
 دسوقى

الفرقة الثالثة قسم 
 االجتماع  انتظام

عذر 
 اجتماعى

العام الجامعى 
2018/2019 

رفض مجلس 
  الكلیة

  
 

دینا یونس عبدالعزیز أحمد   .3
   مصطفى

الفرقة الثانیة قسم التاریخ  
 انتظام

عذر 
 اجتماعى

مادة تاریخ 
الیونان وحضارة 

یوم   رومان وال
13/1/2019 

وافق مجلس 
  الكلیة

  
 

خلود محمد حامد عبدالعلیم   .4
   خطاب

الفرقة األولى قسم 
  الجغرافیا
  انتظام 

عذر 
  اجتماعى

العام الجامعى 
2018/2019  

وافق مجلس 
  الكلیة

الفرقة الرابعة قسم   عزة جمال عبدالعزیز عیسى  .5
  االجتماع انتظام

عذر 
  اجتماعى

  العام الجامعى
2018/2019  

وافق مجلس 
  الكلیة 

كریم رافت شاكر اسماعیل   .6
  أبوعاصى

الفرقة الثانیة قسم 
  الجغرافیا من الخارج

عذر 
  اجتماعى

العام الجامعى 
2018/2019  

وافق مجلس 
  الكلیة

  
  

 :الدراسات العلیاموضوعات :   سادسًا
  

 : موضوعات قسم اللغة العربیة : أوال 
  
لدرجتى المناقشة والحكم على تشكیل لجنة  2/2019/ 4یة بجلستھ المنعقدة فى موافقة مجلس قسم اللغة العرب:  - 1

  الماجستیر والدكتوراة فى اآلداب من قسم اللغة العربیة وآدابھا نظام الساعات المعتمدة 

  لجنة الحكم والمناقشة   عنوان الرسالة   اسم الطالب   م
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  :رؤیة الكلیة 
كلیة إلى أن تكون مؤسسة تعلیمیة وبحثیة معتمدة تحتل تتطلع ال

مستوى  بأساتذتھا وخریجیھا إلى وتصل مكانة مرموقة بین نظائرھا
المنافسة محلیأ و اقلیمًیا من خالل برامج دراسیة متمیزة فى 
مرحلتى اللیسانس والدراسات العلیا تسھم فى الرقى و التنمیة 

 .  المستدامة للمجتمع

  كریم محمد وھبھ    - 1
)ماجستیر (    

  
  

ریم القسم فى القرآن الك
  "دراسة نقدیة "والحدیث 

Oaths in The Holy 
Quran and The 
profhpt's sayings : A 

critical Study    
  

عمر أحمد ھاشم  أستاذ الحدیث بكلیة / د.أ
                      جامعة األزھر  –أصول الدین 

  )مشرًفا ورئیًسا(
 –عید مھدى بلبع أستاذ النقد والبالغة / د.أ -

                                   داب جامعة المنوفیة كلیة اآل
  ) مناقشًا(
أحمد سعد ناجى  أستاذ النقد والبالغة كلیة / د.أ

عمید كلیة اللغة  وجامعة األزھر  –اللغة العربیة 
                                  ایتاى البارود  –العربیة 

  )ًاشمناق(
ب العربى إیمان فؤاد بركات أستاذ األد/ د

                                                      جامعة دمنھور  المساعد بكلیة اآلداب 
  )مشرفًا ( 

أحمد سمیر محمد    - 2
  عالم 
  )دكتوراة ( 

الشعر العربى الحدیث بین 
صالح عبد "الحریة وااللتزام 

أمل  –نزار القبانى  –الصبور 
  )محمود درویش  –دنقل 

  
Modern Arabic poetry 
Between Freedom and 
Adherence ( Salah 
AbdElsabur –
NizarKabani – 
AmlDonkul – 

Mahmoud Darweesh) 
  

محمد مصطفى أبو شوارب  أستاذ النقد / د.أ 
كلیة  –واألدب ورئیس قسم اللغة العربیة 

                              جامعة االسكندریة  –التربیة 
  )ًامشرًفا ورئیس(
محمد عبد الحمید خلیفة أستاذ األدب والنقد / د.أ
رئیس قسم اللغة العربیة كلیة التربیة جامعة و

                                                                 دمنھور 
  ) مناقشًا(
أستاذ النقد مصطفى بیومى عبد السالم / د.أ

         األدبى الحدیث كلیة دار العلوم جامعة المنیا 
  )مناقشًا(

محمد محمود أبو على   أستاذ النقد / د 
           والبالغة المساعد بكلیة اآلداب جامعة دمنھور 

  )مشرفًا(
  .وافقت اللجنة  :القرار 
 :  القرار 

 .وافق مجلس الكلیة  
  
ة ــــــــــــــــــأھیلى لدرجعتماد نتیجة االمتحان التاعلى  2019/ 3/ 3موافقة مجلس قسم اللغة العربیة بجلستھ فى  - 3

 محمد محمد النجار / واره للطالب ــــــــــــــــــــــــــالدكت
  .وافقت اللجنة  :القرار 
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  :رؤیة الكلیة 
كلیة إلى أن تكون مؤسسة تعلیمیة وبحثیة معتمدة تحتل تتطلع ال

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

 .  المستدامة للمجتمع

  :القرار 
 .وافق مجلس الكلیة 

  
ة ـــــى لدرجــــــــــــعتماد نتیجة االمتحان التأھیلاعلى  2019/ 3/ 3موافقة مجلس قسم اللغة العربیة بجلستھ فى  - 4

 أحمد سمیر محمد عالم / واره للطالب ـــــــــــــــــــــــــلدكتا
  .وافقت اللجنة  :القرار 
  :القرار 

  .وافق مجلس الكلیة 
  
وفاء / على تعدیل لجنة اإلشراف للطالبة  3/3/2019موافقة مجلس قسم اللغة العربیة بجلستھ المنعقدة بتاریخ  - 5

 : ساعات المعتمدة لیصبح اإلشراف على النحو التالى الداغر المسجلة لدرجة الماجستیر بنظام ال
  أستاذ الدراسات اإلسالمیة المساعد بكلیة اآلداب جامعة المنیا: محمود عسران  / د

 أستاذ الدراسات اإلسالمیة بكلیة اآلداب جامعة دمنھور: رانیا نظمى / د

  .وافقت اللجنة  :القرار 
  :القرار 

 .وافق مجلس الكلیة 
  

 :موضوعات قسم اللغة االنجلیزیة : ثانیا 
  
على اضافة مقررأدب وفن إلى    2019مارس  5موافقة مجلس قسم اللغة اإلنجلیزیة بجلستھ فى  :الموضوع  - 1

 )مرفق المقررات .(مستوى ثان  2019 – 2018مقررات الماجستیر أدب انجلیزى فصل ربیع 
  . لكلیةعلمًا و یعرض على مجلس ا اللجنة أحیطت :القرار 
  :القرار 

 .وافق مجلس الكلیة 
  

  : موضوعات قسم التاریخ : ثالثا
الخاص برسالة الماجستیر  على تعدیل العنوان  3/2019/ 3موافقة مجلس قسم التاریخ بجلستھ فى : الموضوع  - 1

 عبد الرحمن محمد صالح من الدور االقتصادى واالجتماعى ءسما/ للطالبة فرع التاریخ الحدیث والمعاصر 
لى الدور االقتصادى إ) م 1914 – 1854/ ھـ 1332 -1270(جنبیة فى االسكندریة الصحاب الحمایات األ
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  :رؤیة الكلیة 
كلیة إلى أن تكون مؤسسة تعلیمیة وبحثیة معتمدة تحتل تتطلع ال

مستوى  بأساتذتھا وخریجیھا إلى وتصل مكانة مرموقة بین نظائرھا
المنافسة محلیأ و اقلیمًیا من خالل برامج دراسیة متمیزة فى 
مرحلتى اللیسانس والدراسات العلیا تسھم فى الرقى و التنمیة 

 .  المستدامة للمجتمع

بأن التعدیل الیمس  علما) م 1914 – 1854/ھـ 1332 – 1270( واالجتماعى للرعایا االجانب فى االسكندریة
 .جوھر الموضوع

  .وافقت اللجنة  :القرار 
  :القرار 

  .وافق مجلس الكلیة 
 

 المناقشة والحكم على مقترح تشكیل لجنة  2019/  3/  3موافقة مجلس قسم التاریخ بجلستھ فى : وضوع الم - 2
 )شعبة التاریخ الوسیط ) (نظام قدیم (لرسالة الدكتواره 

  لجنة الحكم والمناقشة  عنوان الرسالة  اسم الطالب
  لسیاسیة انجلترا الخارجیةف ھوفدن مؤرخا أ روجر  صبح مصطفى أحمد سعد  - 1

بریل أ – 1189دیسمبر (
 – 585ذو القعدة  – 1199

  ) 595جماد اآلخر 

 عادل عبد الحافظ عثمان حمزة / د.أ - 1
جامعة  )العصور الوسطى كلیة اآلداب تاریخ  ستاذأ(

  المنیا 
                                                                   

  ) ورئیسًا مناقشًا(
  السید على أحمد محمد / د.أ - 2
كلیة اآلداب جامعة ) العصور الوسطى  تاریخ  أستاذ( 

    دمنھور
  ) مشرًفًا(                                                                                           

تاریخ أستاذ (محمد الدسوقي محمد حسن / د - 3
جامعة  -كلیة اآلداب )العصور الوسطى المساعد 

 الفیوم
                                                                                 
  )  مناقشًا(

  .وافقت اللجنة  :القرار 
  :القرار 

 .وافق مجلس الكلیة 
  
على مقترح تشكیل لجنة الحكم والمناقشة  2919/  3/ 3موافقة مجلس قسم التاریخ بجلستھ فى : الموضوع  - 3

  )شعبة التاریخ الحدیث والمعاصر (بنظام الساعات المعتمدة  لرسالة الدكتوارة 
  لجنة الحكم والمناقشة  عنوان الرسالة  اسم الطالب

أستاذ التاریخ الحدیث  :صالح أحمد  ھریدى / د.أ - 1المصالح السوفتیة فى ایران جمعھ صبحى على 
شرفا م( جامعة دمنھور كلیة اآلداب  والمعاصر
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  :رؤیة الكلیة 
كلیة إلى أن تكون مؤسسة تعلیمیة وبحثیة معتمدة تحتل تتطلع ال
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  ) ورئیسا   1953 – 1921  بیومى أبو حمیده  
أستاذ التاریخ الحدیث : مرسى الإبراھیم العدل  - 2

(        جامعة المنصورة كلیة اآلداب والمعاصر 
 )مناقشأ

أستاذ التارخ  : حسن ملوك محمدفایزة / د.أ - 3
الحدیث والمعاصر المساعد  كلیة اآلداب جامعة 

 دمنھور
                                                                                 

  )مشرًفا (
أستاذ التاریخ  : أیمن أحمد محمد محمود/ د - 4

جامعة  –كلیة اآلداب  المساعد الحدیث والمعاصر
 السویس 

                                                                               
  )مناقشًا(  

  .وافقت اللجنة  :القرار 
  :القرار 

  .فق مجلس الكلیة وا
 

منح الطالبة مروة كمال أحمد سمسم درجة على  2019/  3/ 3موافقة مجلس قسم التاریخ بجلستھ فى : الموضوع - 4
عنخ تیفى : " بنظام الساعات المعتمدة وموضوعھا ) شعبة التاریخ القدیم (الماجستیر فى اآلداب من قسم التاریخ 

التى طرحتھا لجنة المناقشة  وقد استوفت الطالبة واتمت التصویبات –دراسة تاریخیة حضاریة  –حاكم اقلیم نخن 
 .والحكم 

  .وافقت اللجنة  :القرار 
  القرار 

  .وافق مجلس الكلیة 
  
  
ة ـــى لدرجـــــــــــعتماد نتیجة االمتحان التأھیلاعلى  2019/ 3/ 3موافقة مجلس قسم التاریخ بجلستھ فى  - 5

والمسجل لموضوع المصالح  جمعھ صبحى على بیومى أبو حمیده  / للطالب  ) ریخ حدیثتا(  وارهــــــــــــــــــالدكت
 . 1953- 1921السوفیتیھ في ایران 

  .وافقت اللجنة  :القرار 
  :القرار 

 .وافق مجلس الكلیة 
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  :رؤیة الكلیة 
كلیة إلى أن تكون مؤسسة تعلیمیة وبحثیة معتمدة تحتل تتطلع ال

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

 .  المستدامة للمجتمع

  
  : موضوعات قسم الجغرافیا : رابعا

/ على مد فترة التسجیل الطالبة  2019/ 3/ 5موافقة مجلس قسم اللغة الجغرافیا بجلستھ المنعقدة فى:الموضوع  .1
 –شبكة میاه الشرب فى مدینة المحمودیة : " عبیر السید محمود الشاذلى والمسجلة لدرجة الماجستیر بعنوان 

،وذلك بناء  2021فبرایر  12حتى  2019فبرایر  13لمدة عامین ابتداء من الفترة " دراسة فى جغرافیة الخدمات 
 )یم نظام قد( على طلب المشرف

  .وافقت اللجنة  :القرار 
  :القرار 

 .وافق مجلس الكلیة 
  
باسنت / على منح الطالبة  2019/ 5/3الثالثاء الموافق  موافقة مجلس قسم الجغرافیة بجلستھ فى یوم:الموضوع  .2

مدینة أبوحمص فى جغرافیة العمران بإستخدام نظم المعلومات : " عادل عاشور درجة الماجستیر فى موضوع 
، وقد أتمت الطالبة التصویبات التى طرحتھا لجنة المناقشة  2019/  1/  31علما بأن تاریخ المناقشة "رافیة الجغ

 .والحكم
  .وافقت اللجنة  :القرار 
  :القرار 

 .وافق مجلس الكلیة 
  

  : قسم االجتماع: خامسا 
أسماء شكرى عبد السالم /  على منح الطالبة 3/2019/ 6موافقة مجلس قسم االجتماع بجلستھ فى : الموضوع    - 1

النمو العمرانى العشوائى فى الریف المصرى : أحمد درجة الماجستیر فى اآلداب فى الرسالة المقدمة منھا بعنوان 
،علما بأن الطالبة قد " دراسة میدانیة بمدینة المحمودیة محافظة البحیرة " " وانعكاساتھ على التنمیة المحلیة 

 .ھا لجنة المناقشة والحكمالتى طرحتأتمت التصویبات 
  .وافقت اللجنة  :القرار 
  :القرار 

 .وافق مجلس الكلیة 
  
مروة عادل عبد المقصود  /على منح الطالبة  3/2019/ 6موافقة مجلس قسم االجتماع بجلستھ فى : الموضوع  - 2

ى التماسك األسرى صراع االجیال وتأثیره عل: " درجة الماجستیر فى اآلداب فى الرسالة المقدمة منھا بعنوان 
التى ،علما بأن الطالبة قد أتمت التصویبات " دراسة میدانیة على عینة من طالب وطالبات جامعة دمنھور  (

 .طرحتھا لجنة المناقشة والحكم
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الستكمال متطلبات الماجستیر بنظام الساعات  الخطة اآلتیة على  2019/  3/ 6موافقة مجلس االجتماع بجلستھ فى  - 3

  المعتمدة 
  اإلشراف   عنوان الخطة   اإلسم   م

یمنى یوسف    .1
  الشرنوبى بركات

العولمة  والعالقات األسریة فى " 
عالقة األم :المجتمع المصرى 

  "دراسة حالة "بأبنائھا نموذجا 

Globlization and 
FamilisalRelationshpis in 
Egyptian Society : 
Materiarcal  –
Realationships Model : 

Acase Study          

حمدى على أحمد   أستاذ علم / الدكتور  -
جامعة  –االجتماع المساعد بكلیة اآلدب 

  دمنھور

رضوان   مدرس علم فایز  رھام/الدكتورة  -
  جامعة دمنھور –االجتماع بكلیة اآلداب 

  .وافقت اللجنة  :القرار 
  :القرار 

  .فق مجلس الكلیة وا
  

على تشكیل لجنة الحكم والمناقشة على الرسالة  2019/ 3/ 6موافقة مجلس قسم االجتماع بجلستھ فى :الموضوع  - 4
تعاطى :" منال محمد أحمد كشاف لنیل درجة الماجستیر بنظام الساعات المعتمدة وعنوانھ / المقدمة من الطالبة 

دراسة تطبیقیة على عینة من " (لدى طالب التعلیم الفنى المتوسط وادمان المخدرات وانتشار السلوك المنحرف 
 :وتتكون اللجنة على النحو التالى  )مدارس مركز شبراخیت بمحافظة البحیرة

 رئیسًا  جامعة المنیا    –كلیة اآلداب  –أستاذ علم النفس االجتماعى     محمد إبراھیم الدسوقى     / د.أ
  ومناقشًا

      أستاذ علم االجتماع المساعد بالقسم           ر ناجى ابراھیم بد/ د
  مناقشًا  

 مشرفًا        أستاذ علم االجتماع المساعد بالقسم     محمود عبد الحمید حمدى   / د
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یم     يالمساھمة ف  ،و ة ق یة المصریة و تنمی اء الشخص ذات       حل مشكالتھ ، و بن ویم ال اون و التق راءات تتسم باالستقاللیة و التع واطنین من خالل إج اء و الم ي االنتم
 .والمستمر 

  ==========================================================================  
      0453367942فاكس  + ت    -0453367941: ت          ~ 22 ~                          البحیرة  –دمنھور  –األبعادیة –مجمع الكلیات                    

Smartgate@damanhour.edu.egmail:-E                                  www.Damanhour.edu.egwebsite: 
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/ االمتحان التأھیلى للطالبة جةنتیعلى اعتماد  2/2019/ 4موافقة مجلس قسم االجتماع بجلستھ فى : :الموضوع  - 5

 "االمنیة  األبعاد السوسیولوجیة لظاھرة االرھاب وتبعاتھا:" شیماء محمد تیمور أحمد الولیلى بعنوان 
  .وافقت اللجنة  :القرار 

  :القرار 
  .وافق مجلس الكلیة 

  

  :قسم الفلسفة : سادسا

راندا عطیة بركات / الطالبة  تكلیفلى ع 2019/  3/  3موافقة مجلس قسم الفلسفة بجلستھ فى :الموضوع  - 1
ش بدراسة ستة مقررات دراسیة لمدة عام حتى تلتحق بعد اجتیازھا المقررات بنظام ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدروی

 .بمرحلة الماجستیر الساعات المعتمدة 
  .وافقت اللجنة  :القرار 
  :القرار 

  .وافق مجلس الكلیة 
  

  وعات قسم اآلثار والدراسات الیونانیة والرومانیة موض: سابعا 
على تسجیل الخطط  2019/ 6/3موافقة مجلس قسم اآلثار والدراسات الیونانیة والرومانیة بجلستھ : الموضوع  - 1

 :التالیة لنیل درجة الماجستیر فى اآلداب بنظام الساعات المعتمدة من قسم اآلثار والدراسات الیونانیة والرومانیة 
  اإلشرف  الموضوع  سم الطالبا  م

ھدیر رأفت عبد النبى   1
  یونس 

التقدمات الحیوانیة على اللوحات النحتیة 
فى إیطالیا منذ القرن الثالث قبل المیالد 

  المیالدىوحتى القرن الثالث 
Animal Reliefs on sculptured 
plates in Italy from the Third 
Century B.C to the Third 

Century A.D       

محمد عبد الغنى أستاذ التاریخ / د.أ - 1
 –والحضارة الیونانیة بكلیة اآلداب 

 جامعة اإلسكندریة 
عبیر عبد المحسن قاسم أستاذ / د.أ - 2

اآلثار والدراسات ورئیس قسم 
 –الیونانیة والرومانیة بكلیة اآلداب 

  جامعة دمنھور
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المنافسة محلیأ و اقلیمًیا من خالل برامج دراسیة متمیزة فى 
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ر فى صناعة النبیذ فى غرب  الدلتا بمص   أحمد على سعد اسماعیل  2
دراسة (العصرین الیونانى والرومانى 

البحیرة إقلیم تطبیقیة على معاصر النبیذ ب
(  

Wine industry in the West 
Delta of Egypt during Roman 
and Greek Eras ( A field study 
of Beheria province’s ancient 

wineries )  

حنان خمیس الشافعى أستاذ / د.أ - 1
و عمید  رومانیةاآلثار الیویانیة وال

 كلیة اآلداب جامعة جمنھور
فایز أنور عبد المطلب  أستاذ التاریخ  - 2

 –القدیم المساعد بكلیة اآلداب 
  جامعة دمنھور  

آیات محمد مبروك   3
  الخیوطى

سمات العمارة المدنیة فى مدینتى 
سبسطیة وجدارا خالل العصر الرومانى 

  )دراسة تحلیلیة آثریة (االمبرطورى 
  

Architectural features of 
Sabstiyah and Gadara cities 
during Roman Emperial era ( 
an Analytical archeological 

Study)  
  

  صالح سعد ابراھیم إبراھیم / د.أ

أستاذ اآلثار الیونانیة والرومانیة بكلیة 
  اآلداب جامعة طنطا

  عبیر عبد المحسن قاسم/ د.أ
سات اآلثار والدراورئیس قسم  أستاذ 

 –الیونانیة والرومانیة بكلیة اآلداب 
  جامعة دمنھور

  .وافقت اللجنة  :القرار 
 :القرار 

 .وافق مجلس الكلیة 
  
على تسجیل خطة بحث  2019/ 6/3بجلستھ بتاریخ والدراسات الیونانیة والرومانیة موافقة مجلس قسم اآلثار  - 3

 لدرجة الدكتواره فى اآلداب بنظام الساعات المعتمدة 
  اإلشراف   الموضوع   لطالب ا  م

ریفیت كمال شاكر   1
  یوسف 

األوانى الفخاریة ذات األشكال 
األدمیة فى العصرین الیونانى 

  والرومانى 

Pottery of  human 
Forms  in Greek and 

Roman Periods  

  صالح سعد ابراھیم  إبراھیم / د.أ

أستاذ اآلثار الیونانیة والرومانیة بكلیة 
  نطااآلداب جامعة ط

  عبیر عبد المحسن قاسم/ د.أ

اآلثار والدراسات ورئیس قسم أستاذ 
جامعة  –الیونانیة والرومانیة بكلیة اآلداب 

  دمنھور
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تشكیل لجنة  على إعادة 2019/  3/  6موافقة مجلس قسم اآلثار والدراسات الیونانیة والرومانیة بجلستھ بتاریخ  - 4

 الحكم والمناقشة لدرجة الماجستیر ساعات  معتمدة
  لجنة الحكم والمناقشة  الموضوع   الطالب   م

ایمان سعید عبد السالم   1
  عبد اللطیف

السمات  الرومانیة 
والعناصر المحلیة فى 
العمارة الدینیة بشمال 
أفریقیا فى العصر 

  االمبرطورى 

ثار عزت زكى حامد قادوس أستاذ اآل/ د.أ - 1
جامعة  كلیة اآلداب الیونانیة والرومانیة 

(                                  اإلسكندریة 
 )رئیسًا ومناقشًا 

ممدوح درویش مصطفى  أستاذ اآلثار / د.أ - 2
جامعة كلیة اآلداب الیونانیة والرومانیة 

 )مناقشًا (     المنیا 
ورئیس  عبیر عبد المحسن قاسم أستاذ/ د.أ - 3

والدراسات الیونانیة والرومانیة اآلثار  قسم
                       جامعة دمنھور –كلیة اآلداب 

 )مشرفًا ( 
  

الكھنة والكاھنات فى   ھدى محمود محمد بلبع   2
دراسة (الفن الیونانى 

  ) أثریة 

  :حنان خمیس الشافعى / د.أ - 1
وعمید  أستاذ اآلثار الیویانیة والرومانیة

(                  كلیة اآلداب جامعة دمنھور
 )رئیسًا ومناقشًا

  : سماح محمد الصاوى/ د.أ - 2
یونانیة والرومانیة بكلیة أستاذ اآلثار ال

ووكیل كلیة اآلداب للدراسات العلیا  اآلداب
                                  جامعة دمنھور  والبحوث

                                            )مشرفًا  (   
 ممدوح درویش مصطفى / د.أ - 3

 –أستاذ اآلثار الیونانیة والرومانیة بكلیة اآلداب 
                                                     جامعة المنیا
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مرحلتى اللیسانس والدراسات العلیا تسھم فى الرقى و التنمیة 
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 )مشرفًا  (   
عزة قابیل أستاذ اآلثار الیونانیة / د - 4

والرومانیة المساعد بكلیة اآلداب جامعة 
  )مناقشًا( طنطا 

  .اللجنة وافقت :القرار 
  :القرار 

 .وافق مجلس الكلیة 
  

  :مایستجد من أعمال 
عدم موافقة لجنة قطاع الدراسات اإلعالمیة على تفعیل الدراسة فى الدراسات العلیا قسم اجتماع تخصص اتصال  - 1

 شروط الحد األدنى من أعضاء التدریس  ستیفاءتى الماجستیر والدكتواره  لعدم اواعالم لمرحل
  .اللجنة علما ویعرض على مجلس الكلیة  تأحیط: القرار 
  :القرار 

  .أحیط مجلس الكلیة علمًا
  
تم  تحصلیھ من الطلبة حتى یتم الرد على  اخطاب الجھاز المركزى بشأن فحص حساب الطلبة الوافدین ،واالفادة بم - 2

 .الجھاز المركزى 
  .أحیطت اللجنة ویعرض على مجلس الكلیة : القرار 
  :القرار 

 .كلیة علمًاأحیط مجلس ال
  
بالكلیة خاصة  )مدرس (  من كلیة التربیة مع مشرف)  أستاذ(مقترح مجلس قسم اللغة االنجلیزیة بشأن اشراف  - 3

 .التى یندر بھا أعضاء ھیئة التدریس باألقسام 
  .یعرض على مجلس الكلیةأحیطت اللجنة علمًا و  : القرار 
  :القرار 

 .أحیط مجلس الكلیة علمًا
  
بالكلیة بشأن عمل ملتقى والدراسات الیونانیة والرومانیة  بد الرحمن المدرس بقسم اآلثار نھى ع/ مقترح د - 4

  ).دكان أفكار ( تحت عنوان   للدراسات العلیا بالكلیة یشارك یھ جمیع فئات  الدراسات العلیا
  .وافقت اللجنة ویعرض على مجلس الكلیة  : القرار 
  :القرار 

 .أحیط مجلس الكلیة علمًا
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وم اإلنسانیة   تقدم الكلیة خد اییر         مة تعلیمیة وبحثیة متمیزة ترقى إلى مستوى التمیز واإلبداع في مجال اآلداب والعل ى مع تنادًا إل ا اس ًا و إقلیمی ى سوق العمل محلی ف

یمیة و القدرات العلمیة و البحثیة ألساتذتھا الجودة التعلیمیة و البحثیة ، و مواكبة التطورات العلمیة و الفكریة و التكنولوجیة ، و ذلك بالتطویر المستمر للبرامج التعل
، و تلبیة احتیاجات المجتمع   و طالبھا ، و استخدام وسائل تعلیمیة حدیثة ،و متابعة الخریجین، و إتاحة الفرصة لھا لمتابعة الجدید من العلوم و المعارف و الخبرات

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

مستوى  بأساتذتھا وخریجیھا إلى وتصل مكانة مرموقة بین نظائرھا
المنافسة محلیأ و اقلیمًیا من خالل برامج دراسیة متمیزة فى 
مرحلتى اللیسانس والدراسات العلیا تسھم فى الرقى و التنمیة 

 .  المستدامة للمجتمع

سماح الصاوى وكیل الكلیة للدراسات العلیا والبحوث من مقترح / د.ق مجلس الكلیة على ما تقدمت بھ السیدة أواف - 5
الستیفاء متطلبات تسجیل درجتى الماجستیر والدكتوراه و متطلبات تشكیل لجنة الحكم والمناقشة لدرجتى 

 :ىعلى النحو التال الماجستیر والدكتوراه
  ة البحث لدرجة الماجستیر بنظام الساعات المعتمدة متطلبات تسجیل خط: أوًال 

  :اسم الطالب 
  :القسم 

  غیر مستوفى  مستوفى  متطلبات تسجیل خطة البحث لدرجة الماجستیر  م
      خطة البحث موقعة من السادة المشرفین في كل صفحة من الخطة   .1
      أصل دورة أسالیب البحث العلمى   .2
      أصل دورة أخالقیات البحث العلمى   .3
      أصل دورة اللغة العربیة   .4
      ورقة المكتبة الرقمیة   .5
إفادة بالمقررات الدراسیة التى إجتازھا الباحث كشرط أساسى    .6

  للتسجیل
    

      رسوم التسجیل   .7
  متطلبات تسجیل خطة البحث لدرجة الدكتوراه بنظام الساعات المعتمدة : ثانیًا 

  :اسم الطالب 
  :القسم 

  غیر مستوفى  مستوفى  لدكتوراه ث لدرجة امتطلبات تسجیل خطة البح  م
      خطة البحث موقعة من السادة المشرفین في كل صفحة من الخطة   .1
      أصل دورة أسالیب البحث العلمى   .2
      أصل دورة أخالقیات البحث العلمى   .3
      أصل دورة اللغة العربیة   .4
      ورقة المكتبة الرقمیة   .5
الباحث كشرط أساسى إفادة بالمقررات الدراسیة التى إجتازھا    .6

  للتسجیل
    

      رسوم التسجیل   .7
  

  لدرجة الماجستیر بنظام الساعات المعتمدة  المناقشة والحكممتطلبات تشكیل لجنة : ثالثًا 
  :اسم الطالب 

  :القسم 
  غیر مستوفى  مستوفى  تشكیل لجنة الحكم والمناقشة متطلبات   م
      نسخة مفككة من الرسالى   .1
      الة صالحة للمناقشةتقریر نھائي بأن الرس   .2
      أصل دورة العرض الفعال   .3
      أصل دورة األتصال الفعال   .4
     ICDL أصل دورة    .5
      أصل دورة اجادة اللغة االنجلیزیة   .6
      افادة نشر بحث بمجلة الكلیة    .7
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  :رؤیة الكلیة 
كلیة إلى أن تكون مؤسسة تعلیمیة وبحثیة معتمدة تحتل تتطلع ال

مستوى  بأساتذتھا وخریجیھا إلى وتصل مكانة مرموقة بین نظائرھا
المنافسة محلیأ و اقلیمًیا من خالل برامج دراسیة متمیزة فى 
مرحلتى اللیسانس والدراسات العلیا تسھم فى الرقى و التنمیة 

 .  المستدامة للمجتمع

  
  لدرجة الدكتوراه بنظام الساعات المعتمدة  المناقشة والحكممتطلبات تشكیل لجنة : رابعًا 

  :لب اسم الطا
  :القسم 

  غیر مستوفى  مستوفى  تشكیل لجنة الحكم والمناقشة متطلبات   م
      نسخة مفككة من الرسالى   .1
      تقریر نھائي بأن الرسالة صالحة للمناقشة   .2
      أصل دورة العرض الفعال   .3
      أصل دورة األتصال الفعال   .4
     ICDL أصل دورة    .5
      أصل دورة اجادة اللغة االنجلیزیة   .6
      شر بحث بمجلة الكلیة افادة ن   .7
      تشكیل و إعتماد نتیجة االمتحان التأھیلى    .8

  

 :العالقات الثقافیة والخارجیة موضوعات :  سابعًا
  

  :موضوعات قسم التاریخ / أوًال
 الجمال  محمد اسماعیل  احمد/   السید الدكتورعلى  كتاب  2019/ 3/3موافقة مجلس قسم التاریخ بجلستھ فى  .1

أربیل " بعنوان " تاریخ الكوردوكوردستان " حضور المؤتمر العلمي الثاني خ االسالمى المساعد لأستاذ التاری
سیاسة بریطانیا : تحت عنوان  2019/  إبریل  10/11وذلك یومى " قراءة وتقییم  –في المصادر التاریخیة 

في مدینة اربیل من خالل  الحركة العلمیة: تجاه القضیھ الكردیھ وسوف یشارك سیادتھ بورقة بحثیھ بعنوان 
وذلك " ھـ 637 ى سنھ البن المستوف –ماثل المسمي بنباھة البلد الخامل بمن ورده من األ  كتاب تاریخ اربیل

  .بجامعة صالح الدین بأربیل
  وافقت اللجنة: القرار 
  :القرار 

 .وافق مجلس الكلیة 
  

دعوتھ  بشأن  –علي احمد السید / د 0على  كتاب أ 2019/ 3/3موافقة مجلس قسم التاریخ بجلستھ فى  .2
للحضور الي روما بصفتھ رئیس للفریق البحثي المصري المشارك بالمشروع المصري االیطالي من 
البروفیسیر لوتشانو جالیناري رئیس الفریق االیطالي لنشر االبحاث ضمن اعمال المشروع علي مدي عامین 

  2019ابریل  4مارس  الى  21في الفترة من 
  وافقت اللجنة:  القرار

  :القرار 
 .وافق مجلس الكلیة 
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  :رؤیة الكلیة 
كلیة إلى أن تكون مؤسسة تعلیمیة وبحثیة معتمدة تحتل تتطلع ال

مستوى  بأساتذتھا وخریجیھا إلى وتصل مكانة مرموقة بین نظائرھا
المنافسة محلیأ و اقلیمًیا من خالل برامج دراسیة متمیزة فى 
مرحلتى اللیسانس والدراسات العلیا تسھم فى الرقى و التنمیة 

 .  المستدامة للمجتمع

  
بما انجز في مشروع  –علي احمد السید / د 0علما بكتاب أ 2019/ 3/3احاطة مجلس قسم التاریخ بجلستھ فى  .3

تاریخ بناء السالم والعالقات السلمیة بین الشرق والغرب من القرن الحادى عشر حتى القرن الخامس عشر 
  المیالدى 

  طت اللجنة علماأحی: القرار 
  :القرار 

  .مجلس الكلیة علمًا   أحیط
  

" ابراھیم محمد مرجونة بحث بعنوان / د 0علما بالقاء أ 2019/ 3/3احاطة مجلس قسم التاریخ بجلستھ فى  .4
ضمن فعالیات ندوة الیوم الواحد باتحاد " ذوي االحتیاجات الخاصة في دولة الممالیك البحریة في مصر والشام 

  23/2/2019المنعقدة في  بالقاھرة  عربالمؤرخین ال
  أحیطت اللجنة علما: القرار 
  :القرار 

  .أحیط مجلس الكلیة علمًا 
  

صابر صادق بمشاركتھ في یوم / علما بكتاب السید الدكتور 2019/ 3/3احاطة مجلس قسم التاریخ بجلستھ فى  .5
  تربیة جامعة دمنھوربكلیة ال 2019فبرایر 26احمد زویل في  0د0الوفاء والتكریم للعالم ا

  أحیطت اللجنة علما: القرار 
  :القرار 

  .مجلس الكلیة علمًا   أحیط
  

  :موضوعات قسم اآلثار والدراسات الیونانیة والرومانیة / ثانیًا
م بما تم 2019/ 6/3مجلس قسم اآلثار والدراسات الیونانیة والرومانیة بجلستھ المنعقدة بتاریخ  احاطة .1

 Edu- Education and Cappcity Building in: تحاد األوروبى بعنوان اإل - بمشروع إیراسموس
Museum Studies Must 5741090EPP-1-EG-EPPka2-CBHE-jp  

حنان خمیس الشافعى حیث سیتم إستكمال  جمیع األعمال المطلوبة من جامعة / وحضور السیدة األستاذة الدكتورة  
  .روع دمنھور وجارى التعاقد القانونى ألجھزة المش

  أحیطت اللجنة علما: القرار 
  :القرار 

  .مجلس الكلیة علمًا  أحیط
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  :رؤیة الكلیة 
كلیة إلى أن تكون مؤسسة تعلیمیة وبحثیة معتمدة تحتل تتطلع ال

مستوى  بأساتذتھا وخریجیھا إلى وتصل مكانة مرموقة بین نظائرھا
المنافسة محلیأ و اقلیمًیا من خالل برامج دراسیة متمیزة فى 
مرحلتى اللیسانس والدراسات العلیا تسھم فى الرقى و التنمیة 

 .  المستدامة للمجتمع

م بما تم 2019/ 6/3مجلس قسم اآلثار والدراسات الیونانیة والرومانیة بجلستھ المنعقدة بتاریخ  احاطة .2
 Edu- Education and Cappcity Building in: اإلتحاد األوروبى بعنوان  - بمشروع إیراسموس

Museum Studies Must 5741090EPP-1-EG-EPPka2-CBHE-jp 
تامر النادى / عبیر قاسم حیث أثني فیھ مدیر المشروع السید االستاذ الدكتور / وحضور السیدة األستاذة الدكتورة  

یتم إستكمال  جمیع األعمال المطلوبة من جامعة سعبیر قاسم  و/ األستاذة الدكتورةبالتقاریر المقدمة من السیدة 
  .وجارى التعاقد القانونى ألجھزة المشروع  دمنھور
  أحیطت اللجنة علما: القرار 
  :القرار 

  .أحیط مجلس الكلیة علمًا 
  

السیدة  أنم ب2019/ 6/3مجلس قسم اآلثار والدراسات الیونانیة والرومانیة بجلستھ المنعقدة بتاریخ  احاطة .3
الصور المعبرة عن التعلیم المسیحى : ان محاضرة بعنوستلقى  سماح محمد الصاوى / األستاذة الدكتورة 

  . م بمكتبة اإلسكندریة 2019/ 17/3الدینى فى الفن القبطى وذلك یوم 
  أحیطت اللجنة علما: القرار 
  :القرار 

  .أحیط مجلس الكلیة علمًا 
  

ء السیدة م بالقا2019/ 6/3مجلس قسم اآلثار والدراسات الیونانیة والرومانیة بجلستھ المنعقدة بتاریخ  احاطة .4
فى مؤتمر طالب من أجل " رات التواصل اعن مھ" سماح محمد الصاوى ورشة عمل / األستاذة الدكتورة 

  .م 28/2/2019مصر وذلك بكلیة اآلداب جامعة دمنھور یوم 
  أحیطت اللجنة علما: القرار 
  :القرار 

  .أحیط مجلس الكلیة علمًا 
  

م بحضور 2019/ 6/3لرومانیة بجلستھ المنعقدة بتاریخ مجلس قسم اآلثار والدراسات الیونانیة وا احاطة .5
وذلك فى الفترة من   eTOTنھى عبد الرحمن الدورة التدریبیة الثالثة بجامعة سنجور / السیدة الدكتورة 

  .م 7/3/2019م وحتى 3/3/2019
  أحیطت اللجنة علما: القرار 
  :القرار 

  .أحیطت مجلس الكلیة علمًا 
السیدة  أنم ب2019/ 6/3الدراسات الیونانیة والرومانیة بجلستھ المنعقدة بتاریخ مجلس قسم اآلثار و احاطة .6

" وذلك ضمن فعالیات ورشة عمل  2019مارس  20محاضرة في  ستلقى فضلمصطفى  شیرویت/ الدكتورة 
  2019مارس 21مارس وحتي 19والتي ستعقد بمكتبة االسكندریة في الفترة من " اعداد الباحث الكالسیكى 
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  :رسالة الكلیة 
وم اإلنسانیة   تقدم الكلیة خد اییر         مة تعلیمیة وبحثیة متمیزة ترقى إلى مستوى التمیز واإلبداع في مجال اآلداب والعل ى مع تنادًا إل ا اس ًا و إقلیمی ى سوق العمل محلی ف

یمیة و القدرات العلمیة و البحثیة ألساتذتھا الجودة التعلیمیة و البحثیة ، و مواكبة التطورات العلمیة و الفكریة و التكنولوجیة ، و ذلك بالتطویر المستمر للبرامج التعل
، و تلبیة احتیاجات المجتمع   و طالبھا ، و استخدام وسائل تعلیمیة حدیثة ،و متابعة الخریجین، و إتاحة الفرصة لھا لمتابعة الجدید من العلوم و المعارف و الخبرات

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

مستوى  بأساتذتھا وخریجیھا إلى وتصل مكانة مرموقة بین نظائرھا
المنافسة محلیأ و اقلیمًیا من خالل برامج دراسیة متمیزة فى 
مرحلتى اللیسانس والدراسات العلیا تسھم فى الرقى و التنمیة 

 .  المستدامة للمجتمع

  أحیطت اللجنة علما: ار القر
  :القرار 

  .أحیطت مجلس الكلیة علمًا 
  

م بالقاء السیدة 2019/ 6/3مجلس قسم اآلثار والدراسات الیونانیة والرومانیة بجلستھ المنعقدة بتاریخ  احاطة .7
تقاریر البعثات االستكشافیة ودورھا في " بعنوان  2019مارس  4شیرویت فضل محاضرة في / الدكتورة 

  بمكتبة االسكندریة"  م 0صر حضاریا في القرن الثالث قتطور م
  أحیطت اللجنة علما: القرار 
  :القرار 

  .أحیطت مجلس الكلیة علمًا 
  

  : االجتماعموضوعات قسم / ثالثًا
شیماء حلمى شحاتھ حامد المدرس بقسم االجتماع / الدكتورة ومشاركة  موافقة مجلس الكلیة على حضور .1

بكلیة التربیة جامعة عین شمس  " ةتصورات نظریة و إمبریقی" للشباب في عالم متغیر  المؤتمر الدولى الثانى
دراسة میدانیة على عینة  "الشباب واالغتراب الوظیفى داخل العمل( ببحث بعنوان2019ابریل  3-1الفترة من 

  )."من شباب محافظة البحیرة 
  

  :اللغة االنجلیزیة موضوعات قسم / رابعًا
 :على النحو التالى  2019في شھر مارس  غة االنجلیزیة اللقسم  أنشطة  .1

 4في یوم " نظریات األدب المقارن والدراسات الثقافیة" ایمان الملیجى  بالقاء محاضرة / د.قیام السیدة أ -
/3/2019. 

  .26/2/2019في یوم " السرقة العلمیة " أمیرة نصر عكارة  ورشة عمل عن . حضور أ -
  ماأحیطت اللجنة عل: القرار 
  :القرار 

  .أحیطت مجلس الكلیة علمًا 
  

  :موضوعات قسم اللغات الشرقیة / ًاخامس
مؤتمر األستاذ المساعد بالقسم  أمنیة عیسي / السیدة الدكتورة ومشاركة احاطة قسم اللغات الشرقیة بحضور  .2

السخریة " ن ببحث بعنوا 2019فبرایر  23بكلیة االداب بالمنصورة في " رؤي وآفاق " الدراسات الشرقیة 
  "ماكوتا اوناشیم " ترجمة ودراسة لدیوانھ " في شعر أكبر اكسیر 

  أحیطت اللجنة علما: القرار 
  :القرار 

 .أحیطت مجلس الكلیة علمًا 
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  :رؤیة الكلیة 
كلیة إلى أن تكون مؤسسة تعلیمیة وبحثیة معتمدة تحتل تتطلع ال

مستوى  بأساتذتھا وخریجیھا إلى وتصل مكانة مرموقة بین نظائرھا
المنافسة محلیأ و اقلیمًیا من خالل برامج دراسیة متمیزة فى 
مرحلتى اللیسانس والدراسات العلیا تسھم فى الرقى و التنمیة 

 .  المستدامة للمجتمع

  

 :موضوعات المكتبة  : امنًا ث
  

  : الموضوع األول 
  .التصدیق علي الجلسة السابقة

  .تم التصدیق علیھا: القرار 
  

  :الموضوع الثاني 
  . 2018)   71(عدد  )  المجلة الجغرافیة العربیة ( محمد السمني  / ھداء الوارد من الدكتور اإل -
 .2016)  475-  474(عدد ) مجلة العلم ( میة البحث العلمي والتكنولوجیا یاإلھداء الوارد من أكاد -

  .وافقت اللجنة علي قبول اإلھداء : القرار 
  :القرار 

  . محمد السمنى ، و أكادیمیة البحث العلمى / مع توجیھ الشكر للدكتور ھداءوافق مجلس الكلیة على قبول األ
  

  :الموضوع الثالث 
مشكلة كبیرة داخل المكتبة في  مما سببضرورة توفیر عامل مناول للمكتبة وذلك ألنھ ال یوجد غیر عامل مناول واحد 

  .نكرر الطلب علي أمل تحقیق طلبنا حالة غیابة ، وقد سبق وطالبنا بتوفیر العامل ولكن دون جدوي لذلك 
  .وافقت اللجنة علي ضرورة توفیر عامل مناول للمكتبة لحسن سیر العمل بھا: القرار 
  :القرار 

  .أحیط مجلس الكلیة علمًا 
  

 :  خدمة المجتمع وتنمیة البیئة موضوعات :   تاسعًا 
 
  

  :موضوعات االحاطة والتصدیق : أوال 
 نة خدمة المجتمع وشئون البیئة بالجامعةالموضوعات التى طرحت فى لج - 1
 .التصدیق على محضر الجلسة السابقة - 2

 .تم التصدیق: القرار 
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، و تلبیة احتیاجات المجتمع   و طالبھا ، و استخدام وسائل تعلیمیة حدیثة ،و متابعة الخریجین، و إتاحة الفرصة لھا لمتابعة الجدید من العلوم و المعارف و الخبرات
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  :رؤیة الكلیة 
كلیة إلى أن تكون مؤسسة تعلیمیة وبحثیة معتمدة تحتل تتطلع ال

مستوى  بأساتذتھا وخریجیھا إلى وتصل مكانة مرموقة بین نظائرھا
المنافسة محلیأ و اقلیمًیا من خالل برامج دراسیة متمیزة فى 
مرحلتى اللیسانس والدراسات العلیا تسھم فى الرقى و التنمیة 

 .  المستدامة للمجتمع

  
  : موضوعات اللجنة: ثانیا 

بشأن تعظیم اإلستفادة من كلیة الزراعة  2/2019/  16الخطاب الوارد من المجلس األعلى للجامعات بجلستھ فى   - 1
 والحیوانیة داخل الجامعات  وزیادة بیع منتجاتھا من السلع الزراعیة

ترى اللجنة ضرورة التنسیق بین مركز خدمة المجتمع بالجامعة ، وكلیة الزراعة لتوفیر السلع الزراعیة :القرار 
والحیوانیة لتخفیف العبء على أعضاء ھیئة التدریس والعاملین والطالب بالجامعة داخل الحرم الجامعى ،مع فتح منافذ 

  .بنى إدارة الجامعة ،والمجمع العلمى والمجمع النظرى التاحة الفرصة للجمیع فى أماكن مختلفة فى م
  :القرار 

  .أحیط مجلس الكلیة علمًا 
  

بشأن وتنمیة البیئة  وكیل الكلیة لشئون خدمة المجتمع القائم بعمل وفدى السید أبو النضر / الطلب المقدم من د - 2
فرص حج  10معالى وزیر التضامن االجتماعى لتوفیر  و معة رئیس الجا/ مخاطبة معالى السید األستاذ الدكتور 

 .ھذا العام لجامعة دمنھور من حج القرعة 
  .وافقت اللجنة ویعرض على مجلس الكلیة  :القرار 

  :القرار 
  . ویرفع  األمر للجامعة  أحیط مجلس الكلیة علمًا

  
حج والعمرة للساده أعضاء ھیئة التدریس مشروع برتوكول تعاون بین الجامعة وشركة عرفات للسیاحة بتوفیر ال - 3

 .والعاملین بالجامعة بسعر مخفض وبالتقسیط وبدون فوائد 
  أحیطت اللجنة علما  :القرار 

  :القرار 
 .أحیط مجلس الكلیة علمًا ویرفع  األمر للجامعة  

  
یادة دخل الجامعة نشاء محالت على السور الخارجى للمجمع لزإوفدى السید أبو النضر بشأن / الطلب المقدم د - 4

 .وخدمة الطلبة 
  .وافقت اللجنة ویعرض على مجلس الكلیة :القرار 

  :القرار 
  .أحیط مجلس الكلیة علمًا ویرفع  األمر للجامعة  

  
 ھدى عیسى بشأن تفعیل جمعیة اإلسكان بالجامعة / الطلب المقدم من د - 5

  وافقت اللجنة  :القرار 
  :القرار 

  .ع  األمر للجامعة  أحیط مجلس الكلیة علمًا ویرف
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  :رؤیة الكلیة 
كلیة إلى أن تكون مؤسسة تعلیمیة وبحثیة معتمدة تحتل تتطلع ال

مستوى  بأساتذتھا وخریجیھا إلى وتصل مكانة مرموقة بین نظائرھا
المنافسة محلیأ و اقلیمًیا من خالل برامج دراسیة متمیزة فى 
مرحلتى اللیسانس والدراسات العلیا تسھم فى الرقى و التنمیة 

 .  المستدامة للمجتمع

  
 تىسوة بجامعأمرفت فراج بشأن إنشاء نادى ألعضاء ھیئة التدریس ودار ضیافة بالجامعة /  الطلب المقدم من د - 6

 .القاھرة واإلسكندریة 
  وافقت اللجنة  :القرار 

  :القرار 
  .أحیط مجلس الكلیة علمًا ویرفع  األمر للجامعة  

  
التعاقد مع المصایف للصیف المقبل فى مرسى مطروح بأسعار مخفضة منى عثمان بشأن / الطلب المقدم من د - 7

 .وبالتقسیط مع توفیر وسائل النقل 
  وافقت اللجنة  :القرار 

  :القرار 
  .أحیط مجلس الكلیة علمًا ویرفع  األمر للجامعة  

  
ف العبء على الساده یخفحارس ھالل بشأن توفیر منفذ لكلیة اآلداب لتوفیر السلع المختلفة لت/ الطلب المقدم من د - 8

 .أعضاء ھیئة التدریس والعاملین بالجامعة خاصة مع دخول شھر رمضان المعظم 
  وافقت اللجنة  :القرار 

  :القرار 
 .أحیط مجلس الكلیة علمًا ویرفع  األمر للجامعة  

  
وعیة بأھم شیرویت فضل بشأن تفعیل غرامة التدخین داخل الحرم الجامعى ،وعمل ندوه ت/ الطلب المقدم من د - 9

 األحداث على الساحة 
  وافقت اللجنة  :القرار 

  
  :القرار 

  .أحیط مجلس الكلیة علمًا ویرفع  األمر للجامعة  
 

 .  بعد الظھر والنصف لواحدةا الساعةھذا وقد انتھى االجتماع 
  

  عمید الكلیة                                                                                                 
  
  

  حنان الشافعى/ د.أ                                                                                                 


