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 لة الكلية :رسا

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

طوير المستمر للبرامج التعليمية و القدرات العلمية و البحثية ألساتذتها ال ودة التعليمية و البحثية ، و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التكةولو ية ، و ذلك بالت

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

ج لالخصززية المصززرية و تةميزة قززيم اوةتمززا  و المززواطةين مزن خززالد إ ززرا ات تتسززم باوسزتقاللية و التعززاون و التقززويم الززذاتحززد مالزكالت  ، و بةززا  ا جالمسزاممة  زز،و

 والمستمر .
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 رؤية الكلية :

تتطل  الكلية إلى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية معتمدة تحتد 

مستوى  بأساتذتها وخري يها إلى وتصد مكاةة مرموقة بين ةظائرما

المةا سة محليأ و اقليميإا من خالد برامج دراسية متميزة  ى 

الليساةس والدراسات العليا تسهم  ى الرقى و التةمية مرحلتى 

 .  المستدامة للم تم 

0202/1020للعام الجامعي   ثامنال مجلس الكلية  

 14/3/0201الموافق  حدل المنعقد يوم ا

********** 

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

 :كل من  وبحضور 

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

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

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

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

 رئيس مجلس قسم اآلثار والدراسات اليونانية والرومانية   قاسم داملحسنعب أ.د عبير  .5

 رئيس مجلس قسم التاريخ  أ.د/ ابراهيم محمد على مرجونة .6

 رئيس مجلس قسم اللغة العربية وآدابها   أ.د/ ايمان فؤاد بركات .7

 قائم بعمل رئيس مجلس قسم اللغات الشرقية   د. محمد أحمد الفقي .8

 مدير التنفيذي لوحدة ضمان الجودة بالكليةالستاذ بقسم اللغة العربية وال   ابوعلىأ .د. محمد محمود  .9

 الستاذ المتفرغ بقسم الفلسفة  .د/ فضل الله محمد اسماعيلأ .12

افيا  عزت شلبى الدين عالء/.د أ .11  الستاذ المتفرغ بقسم الجغر

 الستاذ بقسم اللغة االنجليزية  خميس الزوكة  ا محمدأ.د ميراند .10

 الستاذ المساعد بقسم اللغة العربية    رانيا محمد عزيز نظمى د. .13

افيا  د. ابراهيم مصطفى شعبان  .14  المدرس بقسم الجغر

 مدير وحدة الخدمات االلكترونية    د. أحمد عطية حميدة .15

   أمين الكلية  لحوتي حلمى خالد الوليدالسيد/  .16
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 االجتماع  يةافتتحت السيدة أ.د/  حنان خميس الشافعى  عميد الكل

 . الحضور جلس  بجميع السادة في بداية االجتماع رحبت السيدة أ.د/ حنان خميس الشافعى  عميد الكلية ورئيس امل -

افتتحت السيدة الستاذ الدكتور / حنان الشافعى عميدة الكلية ورئيس املجلس بتوجيه دعوة لكل من مديري الوحدات 

ادتها بعرض ملف تقديمى عن النشطة والجهود والمؤتمرات التى تم عقدها خالل السنوات الثالث السابقة و قامت سي

 خالل فترة عمادتها .

ثم توجيهت سيادتها بخالص الشكر والتقدير لمعالى السيد الستاذ الدكتور/ عبيد صالح رئيس جامعة دمنهور لدعمه 

 ولجامعة دمنهور .
ً
 المستمر لكلية اآلداب ولها شخصيا

 كل منسوبي كلية اآلداب لتفانيهم وحرصهم على العمل بجد واخالص وتفان لرفعة الكلية بكل قطاعاتها .ثم توجهت بالشكر ل

 ثم قامت سيادتها بتقديم شهادات شكر وتقدير لكل شركاء النجاح الذين تحملوا عبء ادارة الوحدات والقطاعات املختلفة .

ات بتقديم كلمات شكر وتقدير لمعالى العميدة بنت الصول ثم قام بعض الساتذة من العمداء السابقين ومديري الواحد

اقية العاشقة لكليتها الموقرة لساتذتها وقيادتها املحبة لزمالئها الحكمية في ادارة ملفات الكلية .  الر

ستاذ وقبل بداية الجلسة الرسمية ملجلس الكلية تقدمت معالى العميدة بخالص الشكر لسرة عزيز كلية اآلداب بدمنهور ال 

الدكتور/ أحمد عبدالعزيز عيس ى رحمه الله رحمة واسعة  ، وقدمت سيادتها شهادة شكر وامتنان وتقدير لزوجته السيدة 

الستاذ الدكتور/ فايزة ملوك ثم أظهرت عميدة الكلية يافطة القاعة باسم المرحوم الستاذ الدكتور/ أحمد عبدالعزيز 

 بوقوف الجميع  دقيقة حداد وقراءة الفاتحةة على روح المغفور له بإذن الله . عيس ى و انتهى هذا الجزء من االحتفالية

 ثم شرعت سيادتها في موضوعات املجلس على النحو التالي : -

-  

 -التصديق : و أوال : موضوعات اإلحاطة
 

رحت في مجلس الجامعة،  .1
ً
 الموضوعات التى ط

 التأكيد على تطبيق االجراءات االحترازية بصورة منتظمه .

 

 . التصديق على محضر مجلس الكلية السابق .0

 القرار :    

 تم التصديق على املحضر .
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 ثانيا:   موضوعات وحدة ضمان الجودة :
 

 أوال : التصديق علي الجلسة السابقة 

 القرار :  تم التصديق 

 القرار :

 
ً
 أحيط مجلس الكلية علما

 

 دمنهور . ثانيا : بخصوص ما تم إنجازه من الخطة االستراتيجية لجامعة

 القرار : تكليف ا.د. محمد أبوعلي لعمل تقرير اإلنجازات ورفعه لمركز ضمان الجودة بالجامعة .

 القرار :

افق مجلس الكلية .  و

 

 ثالثا : بشأن تقديم تقارير المراجعة الخاصة باعتماد البرامج لألقسام العلمية .

 القرار : 

 .أ: جمع تقارير عن البرامج الخاصة بالمراجعين 

ب : ضرورة استعداد القسام لزياره مركز ضمان الجودة في ضوء معايير اعتماد البرامج التي تم رفعها في الجلسة السابقة.   نموذج 

 تعليمي برنامج المراجعة الخارجية العتمادتقرير مرفق 

 يد موعد الدورة .ج : تحديد بعض الدورات لكل برنامج عن آليات اعتماد برنامج، ونرجو من رؤساء االقسام تحد

 د :  عقد بعض الدورات أون الين وبعضها مباشر عن اإلجراءات االحترازية .

 القرار :

افق مجلس الكلية .  و

 

 رابعا  : بشأن  ضرورة مراجعة الرؤية والرسالة والهداف لكل البرامج واعتمادها .

 دة للمراجعة.القرار : نرجو من رؤساء االقسام رفع الرؤية والرسالة والهداف للوح

 القرار :



    

                                                                                                                                              
       Damanhur universityجامعة دمنهور                                                                                                                         
          Faculty of Art                                                                                                                 كلية اآلداب               
                                                        

 

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

 لة الكلية :رسا

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

طوير المستمر للبرامج التعليمية و القدرات العلمية و البحثية ألساتذتها ال ودة التعليمية و البحثية ، و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التكةولو ية ، و ذلك بالت

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

ج لالخصززية المصززرية و تةميزة قززيم اوةتمززا  و المززواطةين مزن خززالد إ ززرا ات تتسززم باوسزتقاللية و التعززاون و التقززويم الززذاتحززد مالزكالت  ، و بةززا  ا جالمسزاممة  زز،و

 والمستمر .

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

     1496633540ت + فاكس     -1496633540ت:           ~ 4 ~                          رة البحي –دمنهور  –األبعادية –مجمع الكليات                    

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

 

 رؤية الكلية :

تتطل  الكلية إلى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية معتمدة تحتد 

مستوى  بأساتذتها وخري يها إلى وتصد مكاةة مرموقة بين ةظائرما

المةا سة محليأ و اقليميإا من خالد برامج دراسية متميزة  ى 

الليساةس والدراسات العليا تسهم  ى الرقى و التةمية مرحلتى 
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ً
 .أحيط مجلس الكلية علما

 

 

 خامسا  :  بشأن تطوير الهيكل التنظيمي للكلية بما يتالءم مع رؤية ورسالة الجامعة والكلية.

 لية .القرار : إسناد المر إلى الدكتور إبراهيم مصطفى شعبان لتطوير الهيكل التنظيمي للكلية بما يتالءم مع رؤية ورسالة الجامعة والك

 القرار :

افق مجلس الكلية .  و

 

اقتراح آلية / استمارة للقياس .  سادسا : بشأن اقتراح تشكيل لجنة قياس جودة الورقة االختبارية و

 القرار : تشكل اللجنة على النحو التالي :

 أد. حنان خميس الشافعي رئيسا

 أد. إبراهيم مرجونة

 أد. محمد محمود أبو علي

 د.عصام كمال المصري 

 .م د. رانيا نظميا

 د. إبراهيم مصطفى شعبان 

 د. محمد عبده بدر الدين

 د. أحمد عطية حميدة

 د. نهلة نجيب 

 د. أحمد خميس شتيه

 تكليف أعضاء اللجنة بوضع معايير للفحص 

 القرار :

افق مجلس الكلية .  و
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 الثاني . سابعا  : بشأن اقتراح حزمة دورات تدريبية لمنسوبي الكلية تبدأ قبل الترم

 القرار : 

اقتراح مجموعة دورات عن نظام الساعات المعتمدة وكيفية تفعيله بخصوص أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والعاملين بقطاع  -1

 الدراسات العليا.

 مجموعة دورات عن التعلم عن بعد، وذلك لتلبية احتياجات الكلية باستكمال ما بدأناه في الفصل الماض ي. -0 

 يقترحه مجلس الكلية من دورات تغطي االحتياجات التدريبية لعضاء هيئة التدريس والعاملين والطالب .ما   -3

 القرار :

افق مجلس الكلية .  و

 

ثامنا : بشأن مقترح نموذج مراجعة االمتحانات بتوفير نسخة من االمتحانات سوفت وورقية بمعرفة رؤساء القسام بعد نهاية 

 االمتحانات .

إبالغ رؤساء القسام العلمية تم إسناد المر إلى الدكتور محمد عبده بدر الدين حيث أعد مقترحا يرفع ملجلس الكلية. يتضمن  القرار :

بالكلية بالعمل على تجميع نسخ إلكترونية من االمتحانات باإلضافة إلى نسخ ورقية منها، والخاصة بهذا الفصل الدراس ي بهدف العمل 
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افق مجلس الكلية .  و
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 المراجعة الخارجيةتقرير 

 تعليمي برنامج العتماد

 

 رنامج ................................................()اسم الب

 اسم المؤسسة التابع لها البرنامج:...........................

 الجامعة:........................................................

 تاريخ الزيارة الميدانية  ......................................

 

 /  السنة....()الشهر....

 

 الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد
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 جامعة ................ -برنامج ..............كلية.......

 .................  تاريخ الزيارة الميدانية

 .مقدمة0

  .... إلي يوم............برنامج ............ بكلية ........ جامعة ....... خالل الفترة من يوم.......... تم تقويم

 وقد هدفت عملية المراجعة والتقويم التي قامت بها الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد لبرنامج .........

بكلية ........ جامعة .......  إلى الوقوف على الوضع الحالي من استيفاء معايير االعتماد  في ضوء  تقييم إدارةالبرنامج والذي 

تضمن التحقق من توافر رسالة وأهداف محددة ومعتمدة ومعلنة للبرنامج، وقيادات أكاديمية وإدارية ذات كفاءة متميزة، وموارد ي

 مالية وتسهيالت مادية داعمة لتحقيق رسالة وأهداف البرنامج. 

ع الطالب في مقدمة وكذلك في ضوء تقييم  الفاعلية التعليمية والذي يتضمن التحقق من أن البرنامج التعليمييض

اهتماماته ، ويتبنى المعايير األكاديمية القياسية القومية أو أي معايير أكاديمية أخرى معتمدة، وكذلك من قدرة 

البرنامج على أداء العملية التعليمية بفاعلية وعلى النحو الذي يمكنه من تحقيق رسالته وأهدافه المعتمدة 

مخرجات  التعلم المستهدفة )مواصفات الخريج( من البرنامج والتي تتفق  والمعلنة، ومن ثم المساهمة في تحقيق

مع متطلبات سوق العمل واحتياجات التنمية في المجتمع. ولعل من أهم ما يميز الفاعلية التعليمية للبرنامج هو 

 وجود نظام شامل لتقويم مخرجات التعلم، والذي يعد من المعايير الحاكمة العتماده.

 ييمجابطار التق

( في ضوء رسالته وأهدافه المعلنة و قياسا على معايير اعتماد البرامج التعليمية برنامج ..............تم تقييم )

 .التالي 1م التي وضعتها الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد الجدول 9002بمؤسسات التعليم العالي 
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 1جدول 

 ييرالمعا محاور التقويم واالعتماد م

 إدارة البرنامج:  -1

 

 .رسالة وأهداف البرنامج 

 .قيادة وتنظيم البرنامج 

  الموارد المالية والتسهيالت المادية

 الداعمة.

 الفاعلية التعليمية للبرنامج:  -9

 

 .المعايير األكاديمية للبرامج 

  .تصميم البرنامج 

 .التعليم والتعلم 

 .الطالب 

 .أعضاء هيئة التدريس 

 لتعلم.تقويم مخرجات ا 

 .التعزيز والتطوير 

 .مؤشرات نجاح البرنامج 
 

 . البيانات األساسية للبرنامج التعليمي محل التقييم0

 البيانات األساسية  0.0

 ...................................:اسم البرةامج 

 ................... اسم المؤسسة التاب  لها البرةامج 

 ........................ال امعة................... 

 ................................................  :عةوان المؤسسة التاب  لها البرةامج 

     البرةامج التعليمج بدأ العمد ب  :      /     /     م  
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   )....................( سةوات، و يمةح در ة  )....(  مدة الدراسة بالبرةامج 

 د ).........( من الد عات ، كان أولها  ج العام الدراسج )...........(، ومقيد تخرج من البرةامج عد

 بالبرةامج  و ق إحصائيات العام الدراسـى )......( عدد )........( من الطالل.

 الموارد البشرية بالبرنامج التعليمي محل الفحص9.9

  ........ منتدب........معار.دائم، .....  عدد أعضا  ميئة التدريس:...... ،مةهم 

 نسبة الطالب الى اعضاء هيئة التدريس بالبرنامج 

  ........ دائم، ..... منتدب.......معار. عدد أعضا  الهيئة المعاوةة:...... ،مةهم 

 نسبة الطالب الى اعضاء الهيئة المعاونة بالبرنامج 

 ..........مؤقت.دائم، ... عدد أ راد ال هاز ابداري والفةج....... ، مةهم......... 
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  :أنشطة المراجعة 6. 6

 المالحظة:

تم تفقد ) يذكر ما تم مالحظته بالفعل مثل: المباني الرئيسية و المدرجات 

. ( ومالحظه اتفاقها مع المعدالت و المعامل و الورش و المكتبة الخ..

المرجعية  و مالئمتها  لطبيعة و متطلبات البرنامج التعليمية وعدد 

الطالب. وكذلك تمت مالحظة بعض األنشطة الدراسية والتي تضمنت ) 

 يذكر ما تم مالحظته من أنشطة تعليمية نظرية وعملية(
راضية والزيارة برجاء ذكر المالحظات التي تمت في كل من الزيارة االفت

 الميدانية

 :. عملية المرا عة6

 تاريخ زيارة المراجعة الخارجية  1. 3

 )جدول الزيارة بالتفصيل ضمن المرفقات(

 

تشكيل فريق  9. 3

 المراجعة

 
 

 اوسم / الوظيفة/  هة العمد/ العةوان(أ.د/ ....   رئيس الفريق( 

 لعنوان()االسم / الوظيفة/ جهة العمل/ اأ.د/ .... أعضا  الفريق 

 )االسم / الوظيفة/ جهة العمل/ العنوان(أ.د/ ....

 االسم / الوظيفة/ جهة العمل/ العنوان(أ.د/ .... مةسق الزيارة( 
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 الفحص:

تم فحص كافة الوثائق والسجالت المطلوبة وفقا لعملية المراجعة ) يتم 

ذكر أية مستندات لم يتمكن الفريق من اإلطالع عليها في حال طلبها ولم 

 (يتم توفيرها
يتم ذكر أية مستندات لم يتمكن الفريق من االطالع عليها في حال طلبها 

 هاولم يتم توفير

المقابالت: )محاضر المقابالت ضمن 

 مرفقات التقرير(.

فرد، وشملت اللقاءات كل من: )×××××( تمعقد )**( لقاء مع 

العميدوالوكالء وأمين الكلية رئيس القسم / منسق البرنامج ورئيس لجنة/ 

وحدة الجودة  لقسم ...........وأعضاء هيئة التدريس و معاوني أعضاء 

ب والخريجون، واإلداريون، واألطراف هيئة التدريس والطال

وقد دارت المناقشات استرشادا بنماذج أدوات المراجع لتقييم .المجتمعية

البرنامج التعليمي )إجراء اللقاءات( و سجلت محاضر اللقاءات وتم 

 تسليمها ضمن مرفقات التقرير الحالي )مرفق رقم **(.

االفتراضية والزيارة  برجاء ذكر المقابالت التي تمت في كل من الزيارة

 الميدانية

 يذكر نص رسالة البرنامج التعليمي "تم تقييم البرنامج التعليمي في ضوء رسالته المعلنة و نصها " 

 

 يذكر نص رؤيةالبرنامج التعليمي "ونص رؤيته هو: " 
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إ و إقليميزا اسزتةاداإ إلزى معزايير تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترقى إلى مستوى التميزز واببزداف  زج م زاد ا دال والعلزوم ابةسزاةية   زى سزوا العمزد محليزا

طوير المستمر للبرامج التعليمية و القدرات العلمية و البحثية ألساتذتها ال ودة التعليمية و البحثية ، و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التكةولو ية ، و ذلك بالت

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

ج لالخصززية المصززرية و تةميزة قززيم اوةتمززا  و المززواطةين مزن خززالد إ ززرا ات تتسززم باوسزتقاللية و التعززاون و التقززويم الززذاتحززد مالزكالت  ، و بةززا  ا جالمسزاممة  زز،و

 والمستمر .
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 رؤية الكلية :

تتطل  الكلية إلى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية معتمدة تحتد 

مستوى  بأساتذتها وخري يها إلى وتصد مكاةة مرموقة بين ةظائرما

المةا سة محليأ و اقليميإا من خالد برامج دراسية متميزة  ى 

الليساةس والدراسات العليا تسهم  ى الرقى و التةمية مرحلتى 

 .  المستدامة للم تم 

 ةتائج تحليد تقييم عةاصر التقويم واوعتماد
 م كلمات دقيقة ومعبرة() تصاغ بصورة تحليلية مو زة باستخدا

 رسالة وأمداف البرةامج: -1. 4

  

إ / غير مستو ج(  در ة استيفا  المعيار: )مستو ج/ مستو ج  زئيا

 الرسالة  1/ 4/1

 صياغة الرسالة -

 اعتماد وةالر الرسالة -

 مرا عة وتحديث الرسالة -

 

 األمداف  9/ 4/1

 صياغة األمداف -

 اعتماد وةالر األمداف -

 

 المـميزة للبرةامجالسـمات   3/ 4/1

 أةواف السمات المميزة للبرةامج -

 

إ / غير مستو ج( قيادة وتةظيم البرةامج  9. 4  در ة استيفا  المعيار: )مستو ج/ مستو ج  زئيا

القيادة األكاديمية للبرةامج )اختيار  1/ 9/ 4
 القيادات اوكاديمية للبرةامج(

 مةسق البرةامج -

 مجالم الس والل ان الرسمية للبرةا -

 تقييم أدا  القيادة األكاديمية -

 

 الهيكد التةظيمى وال هاز ابدارى9/ 9/ 4

 الهيكد التةظيمج -

 ال هاز ابداري -
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 .  المستدامة للم تم 

 ابدارات الداعمة للبرةامج  -

 ةظم المعلومات والتوثيق 3/ 9/ 4

 قواعد البياةات -

 حفظ المعلومات -

 

والتسهيالت المادية المالية الموارد 3. 4
 الداعمة

إ / غير مستو ج(در ة استي  فا  المعيار: )مستو ج/ مستو ج  زئيا

 الموارد المالية 1/ 3/ 4

 مصادر وح م التمويد -

 بةود ابةفاا -

 

 التسهيالت المادية الداعمة 9/ 3/ 4

 قاعات التدريس -

 المعامد والتسهيالت الفةية الداعمة -

 المةاخ الصحج -

 المكتبة -

 

 ماتالبةية التحتية لتكةولو يا المعلو 3/ 3/ 4

 الحاسبات ا لية -

 وسائد اوتصاوت وتكةولو يا المعلومات -
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المةا سة محليأ و اقليميإا من خالد برامج دراسية متميزة  ى 

الليساةس والدراسات العليا تسهم  ى الرقى و التةمية مرحلتى 

 .  المستدامة للم تم 

 

إ / غير مستو ج( المعايير األكاديمية للبرنامج4.4  در ة استيفا  المعيار: )مستو ج/ مستو ج  زئيا

 مواصـفات الخريج1/ 4/ 4
 تحديد مواصفات الخريج -

 مرا عة وتحديث مواصفات الخريج -

 

 عايير األكاديمية تبةى البرةامج للم 9/ 4/ 4
 المعايير األكاديمية  القومية -

معايير أخرى معتمدة ) ج حالة عدم تبةى  -

 المعايير القومية(

 

إ / غير مستو ج( تصميم البرةامج  5. 4  در ة استيفا  المعيار: )مستو ج/ مستو ج  زئيا

 ميكـد البرةامج 1/ 5/ 4
 مكوةات البرةامج -

 توصيف البرةامج -

 

 كة  ج تصميم البرةامجالمالار9/ 5/ 4
 اةواف المالاركة -

 وسائد المالاركة -

 اوستفادة من ةتائج المالاركة

 

 المقـررات الدراسـية3/ 5/ 4
 توصيف المقررات -

 المقررات -

 تقويم المقررات -

 

 مرا عة وتطوير )وتقويم( البرةامج4/ 5/ 4
 مرا عة البرةامج -

 تطوير البرةامج -

 

إ / غير مستو ج(در ة استيفا  المع الطالل  6. 4   يار: )مستو ج/ مستو ج  زئيا

 سـياسات وإ را ات القبود 1/ 6/ 4
 اولتحاا والتحويد -
 مرا عة سياسات القبود والتحويالت -

 

 ابرالـاد األكاديمى 9/ 6/ 4
 ةظام ابرالاد األكاديمج -
 تقويم ةظام ابرالاد األكاديمج -

 

 الدعم األكاديمج والمادى3/ 6/ 4
 زينللطالل المتمي -

 



    

                                                                                                                                              
       Damanhur universityجامعة دمنهور                                                                                                                         
          Faculty of Art                                                                                                                 كلية اآلداب               
                                                        

 

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

 لة الكلية :رسا

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

طوير المستمر للبرامج التعليمية و القدرات العلمية و البحثية ألساتذتها ال ودة التعليمية و البحثية ، و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التكةولو ية ، و ذلك بالت

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

ج لالخصززية المصززرية و تةميزة قززيم اوةتمززا  و المززواطةين مزن خززالد إ ززرا ات تتسززم باوسزتقاللية و التعززاون و التقززويم الززذاتحززد مالزكالت  ، و بةززا  ا جالمسزاممة  زز،و

 والمستمر .

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

     1496633540ت + فاكس     -1496633540ت:           ~ 15 ~                          رة البحي –دمنهور  –األبعادية –مجمع الكليات                    

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

 

 رؤية الكلية :

تتطل  الكلية إلى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية معتمدة تحتد 
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 .  المستدامة للم تم 

 للطالل المتعثرين -

 للطالل ذوى اوحتيا ات الخاصة -

 رضـا الطـالل عن البرةامج4/ 6/ 4

 أساليل قياس رضا الطالل -
 ةتائج قياس رضا الطالل -

 

إ / غير مستو ج( أعضا  ميئة التدريس 7. 4  در ة استيفا  المعيار: )مستو ج/ مستو ج  زئيا

يس كفاية وكفا ة أعضا  ميئة التدر 1/ 7/ 4
 / الهيئة المعاوةة

 الكفاية -
 الكفا ة -

تةمية قدرات ومهارات أعضا  ميئة  -

 التدريس/ الهيئة المعاوةة
 التحفيز والمحاسبة -

 

تقويم أدا  أعضا  ميئة التدريس /  9/ 7/ 4
 الهيئة المعاوةة

 آليات ومعايير التقويم -

 رضا أعضا  ميئة التدريس ومعاوةيهم -

 

إ / غير مستو ج(در التعليم والتعلم  8. 4   ة استيفا  المعيار: )مستو ج/ مستو ج  زئيا

 سـياسات التعليم والتعلم 1/ 8/ 4
 توا ر سياسات للتعليم والتعلم -

 مرا عة سياسات التعليم والتعلم -

سياسات التعامد م  المالاكد المؤثرة  ج  -
  اعلية التعلم

 

)أساليل التعليم  التعلم الذاتج 9/ 8/ 4
 والتعلم(

 مارسات التطبيقية ألساليل التعلم الذاتجالم -

 

 التدريل وتةمية مهارات الطالل 3/ 8/ 4
 التدريل الميداةج -

 المهارات المستهد ة لطالل البرةامج -

 

سياسات التعامد م  المالاكد المؤثرة  ج 
  اعلية التعلم
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 رؤية الكلية :

تتطل  الكلية إلى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية معتمدة تحتد 
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 نقاط تحتاج إلى تحسين: . 5

 نقاط التميز بالبرنامج )أن وجد وبحد أقصي ثالث نقاط(: . 6

 خالصة نتائج التقويم. 7

 استيفا  معايير:● 

 استيفا   زئج لمعايير:● 

إ  تقويم مخر ات التعلم 2. 4  / غير مستو ج( در ة استيفا  المعيار: )مستو ج/ مستو ج  زئيا

 ةظام وأساليل التقويم 1/ 2/ 4
 ةظام التقويم -

 أساليل التقويم -

 

مرا عة واسـتثمار ةتائج ةظام  9/ 2/ 4
 التقويم

 المرا عة المستمرة -

 استثمار ةتائج التقويم -

 

إ / غير مستو ج( التعزيز والتطوير 10. 4  در ة استيفا  المعيار: )مستو ج/ مستو ج  زئيا

 خطة التعـزيز والتطوير  1/ 10/ 4
 إ را ات ومصادر معلومات الخطة -

 م اوت التعزيز والتطوير -

 

 إدارة ال ودة  ى البرةامج  9/ 10/ 4
 عةاصر ال ودة  ج البرةامج -

 

إ / غير مستو ج( مؤالـرات ة اح البرةامج 11. 4  در ة استيفا  المعيار: )مستو ج/ مستو ج  زئيا

غير أساليل التقويم  1/ 11/ 4
 )مؤالرات ة اح غير المباالرة(مباالرة

 

أساليل تقويم إضا ية للتميز / دعم  9/ 11/ 4
القدرة التةا سية للبرةامج )مؤالرات إضا ية 

 للتميز ودعم القدرة التةا سية للبرةامج(
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، و تلبية احتيا زات الم تمز   و طالبها ، و استخدام وسائد تعليمية حديثة ،و متابعة الخري ين، و إتاحة الفرصة لها لمتابعة ال ديد من العلوم و المعارف و الخبرات

ج لالخصززية المصززرية و تةميزة قززيم اوةتمززا  و المززواطةين مزن خززالد إ ززرا ات تتسززم باوسزتقاللية و التعززاون و التقززويم الززذاتحززد مالزكالت  ، و بةززا  ا جالمسزاممة  زز،و
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 رؤية الكلية :

تتطل  الكلية إلى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية معتمدة تحتد 

مستوى  بأساتذتها وخري يها إلى وتصد مكاةة مرموقة بين ةظائرما

المةا سة محليأ و اقليميإا من خالد برامج دراسية متميزة  ى 

الليساةس والدراسات العليا تسهم  ى الرقى و التةمية مرحلتى 

 .  المستدامة للم تم 

 عدم استيفا  معايير:● 

 توقيع فريق المراجعة الخارجية

 التوقيع / التاريخ المهمة االسم

  رئيس أ.د/

  عضوا   أ.د/

  عضوا   أ.د/ 

  عضوا   أ.د/

 
 التاريخ: يوم  / الشهر  /     السنة            أسم البرنامج محل التقييم :                         

 

 

 

 

:   موضوعات  وحدة تكنولوجيا المعلومات 
ً
 : ITثالثا

 

بشأن سير العمل فيما يخص رصد نتائج امتحانات الفصل الدراس ي الول للعام الدراس ي الحالي فإنه تجرى اآلن عمليات الرصد  أوال :
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وحدة القياس تمهيدا لالنتهاء من النتائج الدراسية وإعالنها في أسرع وقت ممكن ، ويقوم بعمليات الرصد اليومي كل من : أ/ حسن 

 أنور أبو اليزيد ، أ/ كيرلس سامي بدير ، أ/ طارق أبو قمر.

 لقرار :ا

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

طوير المستمر للبرامج التعليمية و القدرات العلمية و البحثية ألساتذتها ال ودة التعليمية و البحثية ، و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التكةولو ية ، و ذلك بالت

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

تتطل  الكلية إلى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية معتمدة تحتد 

مستوى  بأساتذتها وخري يها إلى وتصد مكاةة مرموقة بين ةظائرما

المةا سة محليأ و اقليميإا من خالد برامج دراسية متميزة  ى 

الليساةس والدراسات العليا تسهم  ى الرقى و التةمية مرحلتى 

 .  المستدامة للم تم 

( فيما يخص النتائج لتوفير قاعدة بيانات كاملة للطالب تسهم إلنجاح Mis: بشأن ربط برنامج التقديم اإللكتروني ببرنامج )ثانيا 

 استخراج الشهادات الثبوتية من العاصمة اإلدارية الجديدة ؛ فقد تم التواصل مع د/ أحمد الخماري مدير وحدة المشروعات

افق سيادته على الفور ، وستبدأ الوحدة في التنفيذ بالتنسيق بين أ/ كيرلس سامي والمهندس عبد  بالجامعة إلمكانية التنفيذ ، وقد و

 المنعم من فريق الدعم الفني بالجامعة.       

 القرار :

افق مجلس الكلية .  و

 

( التابع لشركة مايكروسفوت Teams( فيتم من خالل برنامج )eon linبخصوص االستعداد للتعليم من بعد وعـقد املحاضرات)ثالثا : 

العالمية والذي اعتمدته وزارة التعليم العالي وجامعة دمنهور منصة رسمية لبث املحاضرات من بعد عن طريق اإليميالت الرسمية 

 لعضاء هيئة التدريس وأيضا اإليميالت الرسمية للطالب.

 القرار :

افق مجلس الكلية .  و

 

 عابر 
ً
 باآلتي :بشأن البوابة اإللكترونية أفاد أ/ كيرلس سامي  : ا

كنترول وارسالها 42_تم االنتهاء من عمل ايميالت رسميه لجميع كنتروالت الفصل الدراس ي الول لجميع أقسام الكلية والبالغ عددها 1

 للساده رؤساء االقسام

مواد الشفهية ومواد التخلف لجميع كنتروالت الكلية علي االيميل _تم االنتهاء من ارسال نسخة سوفت من جميع شيتات الرصد لل0

 الرسمي للكلية. وهذا ياتي في اطار تقليل التعامل الورقي وتطبيق اإلجراءات االحترازية 

 _استمرارالوحده في تنظيم كافة االجتماعات وورش العمل والمناقشات اون الين3

 الب فيما يخص شكاوي االيميل الجامعي استمرار الوحدة في تقديم الدعم الفني للط-4

_تقديم مقترح بعمل قاعدة بيانات موحدة لطالب الكلية يمكن من خاللها استخراج تقرير مجمع عن حالة الطالب تحتوي علي 6

 البيانات الساسية للطالب وصورة شخصية له وتاريخ التحاقه بالكلية وتخرجه والنتائج الدراسية الخاصه بالطالب 
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 رؤية الكلية :

تتطل  الكلية إلى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية معتمدة تحتد 

مستوى  بأساتذتها وخري يها إلى وتصد مكاةة مرموقة بين ةظائرما

المةا سة محليأ و اقليميإا من خالد برامج دراسية متميزة  ى 

الليساةس والدراسات العليا تسهم  ى الرقى و التةمية مرحلتى 

 .  المستدامة للم تم 

 عـبر اإليمـيالت الكاديـمية للـسادة أعـضاء هـيئة-قـامـت الـوحدة في خالل شهـر يناير بـإرسال -       

 ما يلي :  -التدريس           

 محضر مجلس الكلية . -1

 م.0201دعوة مجلس الكلية ، وجدول العمال لشهر مارس -0

 دعوات مجالس القسام لبعض القسام العلمية بالكلية ومحاضر اللجان. -5

 االستدعاءات الخاصة بمكتب تحقيقات السادة أعضاء هيئة التدريس.  -د

 جميع الخبار التى تنشر على الموقع الرسمي ترسل نسخة منها على البريد اإللكتروني. -ه

لموقع زيارة ، كما بلغ عدد القراءات  خمسة ماليين وثالثمائة وسبعين ألف= سجل الموقع الرسمي للكلية حتى اليوم ما يزيد عن 

 قراءة للموضوعات المنشورة على الموقع. مليون وثمانمائة وعشرة آالف الكلية ما يزيد عن

 القرار :

.
ً
 أحيط مجلس الكلية علما

 

 : هيئة التدريس موضوعات شئون 

 

أ.د/ على أحمد السيد  أستاذ تاريخ العصور الوسطى المتفرغ بقسم التاريخ و الذي يلتمس فيه استرداد الطلب المقدم من السيد  .1

 مصاريف أشعة رنين مغناطيس ى ) مرفق أصل االيصال ( .

 القرار :

افق مجلس الكلية ويرفع للسيد أ.د/ عبيد صالح رئيس الجامعة .  و
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إ و إقليميزا اسزتةاداإ إلزى معزايير تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترقى إلى مستوى التميزز واببزداف  زج م زاد ا دال والعلزوم ابةسزاةية   زى سزوا العمزد محليزا

طوير المستمر للبرامج التعليمية و القدرات العلمية و البحثية ألساتذتها ال ودة التعليمية و البحثية ، و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التكةولو ية ، و ذلك بالت

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

ج لالخصززية المصززرية و تةميزة قززيم اوةتمززا  و المززواطةين مزن خززالد إ ززرا ات تتسززم باوسزتقاللية و التعززاون و التقززويم الززذاتحززد مالزكالت  ، و بةززا  ا جالمسزاممة  زز،و

 والمستمر .
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 رؤية الكلية :

تتطل  الكلية إلى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية معتمدة تحتد 

مستوى  بأساتذتها وخري يها إلى وتصد مكاةة مرموقة بين ةظائرما

المةا سة محليأ و اقليميإا من خالد برامج دراسية متميزة  ى 

الليساةس والدراسات العليا تسهم  ى الرقى و التةمية مرحلتى 

 .  المستدامة للم تم 

أن تكليف السيد/ أحمد سعد شيحه مدرس اللغة بقسم اآلثار والدراسات قرار السيدة أ.د/ حنان الشافعى عميد الكلية بش .0

اليونانية والرومانية باالشراف على تنفيذ االجراءات االحترازية بالكلية أثناء فترة امتحانات الفصل الدراس ى الول للعام الجامعى 

0202/0201 . 

 القرار :

افق مجلس الكلية .  و

 

 ن املجلس العلى للجامعات  بشأن تطبيق االجراءات االحترازية والوقائية بالجامعات .خطاب السيد أ.د/ محمد لطيف أمي .3

 القرار :

 يؤكد مجلس الكلية على تطبيق االجراءات االحترازية والوقائية .

 

 

 

كتاب السيد / أمين الجامعة المساعد للشئون االدارية بالجامعة بشأن احتياحات االقسام العلمية من المعيدين للخطة  .4

 .الخمسية الجديدة  

 القرار :

 القسام العلمية بالكلية . يعمم على

 

 

 : موضوعات شئون الطالب  :
ً
 خامسا

 

 :  موضوعات املحضر

افقت لجنة شئون التعليم والطالب على اعتماد .1 بنـاًء علـى  والتـى تـم اعـدادها  اعات المعتمـدة لكليـة بنظـام السـل الالئحـة الدراسـية مقترح و

داب الـــى الســـاعات المعتمـــدة كبـــاقي كليـــات اآلداب بالجامعـــات الئحـــة كليـــة اآل ونموذجهـــا االسترشـــادي بشـــأن تعـــديل تعليمـــات لجنـــة القطـــاع 

ــي اعـــداد هـــذا المقتـــرح  ، وبعـــدية المصـــر  ــا فـ ــا اتبـــاع االجـــراءات الواجـــب اتباعهـ افقـــة مجـــالس القســـام العلميـــة علـــى خططهـ ، وذلـــك بعـــد مو

واعتمادهـا مــن  7/3/0201بتــاريخ  المنعقـدة  لجنــة المراجعـة  توصـياتوتـم عــرض الدراسـية والئحـة الدراســة بنظـام الســاعات المعتمـدة ، 
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 رؤية الكلية :

تتطل  الكلية إلى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية معتمدة تحتد 

مستوى  بأساتذتها وخري يها إلى وتصد مكاةة مرموقة بين ةظائرما

المةا سة محليأ و اقليميإا من خالد برامج دراسية متميزة  ى 

الليساةس والدراسات العليا تسهم  ى الرقى و التةمية مرحلتى 

 .  المستدامة للم تم 

 . على املجلس الموقر 9/3/0201لجنة اللوائح بتاريخ 

 القرار :

افق مجلس الكلية  .  و

 

 د الئحة شعبة الدراسات الوربية القديمه اعداالسيدة الدكتورة / نهى عبدالرحمن محمد بالتعاون مع زميالتها بالشعبة في   تكليف .0

 .  بقسم اآلثار والدراسات اليونانية والرومانية

 القرار :

 
ً
 .أحيط مجلس الكلية علما

 

: موضوعات وحدات: الجودة 
ً
 القياس والتقويم: -MIS -ثانيا

 فيما يتعلق بوحدة الجودة: يرفع املحضر ملجلس الكلية. .1

 حضر ملجلس الكلية.: يرفع امل MISفيما يتعلق بوحدة  .0

 المدير التنفيذي للوحدة ما يلي: -فيما يتعلق بوحدة القياس والتقويم : أفادت السيدةالدكتورة/ رانيا نظمي .3

 تمت ُمناقشة مشاكل التصحيح بالوحدة، وتم االتفاق على النقاط اآلتية: .3.1

 ورؤساء الكونتروالت لتفعيل الرصد اإلليكتروني. ITتم التواصل مع وحدة  .3.1.1

 رح إقرار عند استالم أوراق اإلجابة من الكونتروالت للتأكد من التظليل الصحيح لرقم الجلوس.تم ط .3.1.0

 تدعو الوحدة رؤساء القسام للتشديد على التظليل الصحيح لما يتوقف عليه سرعة عملية التصحيح. .3.1.3

طالب الوحدة بتوفير دعم من السادة الُمتدربين لسرعة إنجاز التصحيح. .3.1.4
ُ
 ت

داخل الكلية لمطابقة ورقة اإلجابة بسحب أوراق  الطالب في   ITدارة أن تكون المتابعة إلكترونية من وحدة يقترح مجلس اإل  .3.1.5

المواد تمهيًدا لعمل تقرير يقدم لوحدات القياس والتقويم على مستوى الجامعة وأن يكون التقييم على وحدات القياس 

 والتقويم داخل الجامعة مع بعضها البعض.

 القرار :

افق مجلس الكلية .  و

ا: موضوعات قسم التاريخ:
ً
 ثالث

اإلطمئنان على حسن سير العملية  بشأن 1/3/0201كتاب مجلس قسم التاريخ بجلسته المنعقدة بتاريخ  الموضوع: .4

بعة كافة االجراءات االحترازية والتعامل مع الطالب المصابين وفقا لما انتهت اليه ادارة اإلمتحانية ويطالب كل كنترول بمتا
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 لة الكلية :رسا

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

طوير المستمر للبرامج التعليمية و القدرات العلمية و البحثية ألساتذتها ال ودة التعليمية و البحثية ، و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التكةولو ية ، و ذلك بالت

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

ج لالخصززية المصززرية و تةميزة قززيم اوةتمززا  و المززواطةين مزن خززالد إ ززرا ات تتسززم باوسزتقاللية و التعززاون و التقززويم الززذاتحززد مالزكالت  ، و بةززا  ا جالمسزاممة  زز،و

 والمستمر .
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 رؤية الكلية :

تتطل  الكلية إلى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية معتمدة تحتد 

مستوى  بأساتذتها وخري يها إلى وتصد مكاةة مرموقة بين ةظائرما

المةا سة محليأ و اقليميإا من خالد برامج دراسية متميزة  ى 

الليساةس والدراسات العليا تسهم  ى الرقى و التةمية مرحلتى 

 .  المستدامة للم تم 

الكلية والجامعة وعلى رؤساء الكنتروالت رفع تقرير يومى عن أداء االمتحانات ورفع حالة االستعداد القصوى وعدم التخلف 

 عن الحضور.

حيطت اللجنة علًما.        
ُ
 القرار: أ

 القرار :

 . أحيط
ً
 مجلس الكلية علما

 

اإلحاطة علًما باإلستمارة المعدة من قبل  بشأن 1/3/0201كتاب مجلس قسم التاريخ بجلسته المنعقدة بتاريخ  الموضوع: .5

وحدة ضمان الجودة ويدعو لجنة الفحص للفحص وفقا لهذه االستمارة ويضاف من فريق الجودة للجنة الفحص بالقسم 

ان الجودة ويدعو القسم رئيس فريق لجنة الفحص أ.د/ فايز انور إلى إعداد التقرير النهائى د.احمد شتيه ممثال عن وحدة ضم

للفحص قبل بدء الدراسة فى الفصل الدراس ى الثانى وعلى جميع أعضاء هيئة التدريس بالقسم التعاون مع سيادته وتسليم 

 نسخ ورقية من الكتاب الجامعى .

افقت اللجنة.          القرار: و

  ر :القرا

افق مجلس الكلية .  و

 

افقة على ترشيحات رؤساء  بشأن 1/3/0201كتاب مجلس قسم التاريخ بجلسته المنعقدة بتاريخ  الموضوع: .6 المو

 الكنتروالت االربعة ومنسقين القسم للعمل بوحدة القياس والتقويم وهم على النحو اآلتى :

 أ.م.د/ميرفت فراج.    الفرقة االولى                                       -1

 الفرقة الثانية                                          د/ علياء ابو علو -0

 الفرقة الثالثة                                           د/ شيماء سعد النجار -3

 الفرقة الرابعة                                        د/ محمد المقدم -4

حيطت اللجنة علًما.         
ُ
 القرار: أ

 القرار :

. 
ً
 أحيط مجلس الكلية علما
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إ و إقليميزا اسزتةاداإ إلزى معزايير تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترقى إلى مستوى التميزز واببزداف  زج م زاد ا دال والعلزوم ابةسزاةية   زى سزوا العمزد محليزا

طوير المستمر للبرامج التعليمية و القدرات العلمية و البحثية ألساتذتها ال ودة التعليمية و البحثية ، و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التكةولو ية ، و ذلك بالت

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

ج لالخصززية المصززرية و تةميزة قززيم اوةتمززا  و المززواطةين مزن خززالد إ ززرا ات تتسززم باوسزتقاللية و التعززاون و التقززويم الززذاتحززد مالزكالت  ، و بةززا  ا جالمسزاممة  زز،و

 والمستمر .
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 رؤية الكلية :

تتطل  الكلية إلى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية معتمدة تحتد 

مستوى  بأساتذتها وخري يها إلى وتصد مكاةة مرموقة بين ةظائرما

المةا سة محليأ و اقليميإا من خالد برامج دراسية متميزة  ى 

الليساةس والدراسات العليا تسهم  ى الرقى و التةمية مرحلتى 

 .  المستدامة للم تم 

تقرير المتابعة عن سير العمل وانتظام  بشأن 1/3/0201كتاب مجلس قسم التاريخ بجلسته المنعقدة بتاريخ  الموضوع: .7

التدريسية وما أوكل إليهم من  العملية التدريسية وأداء السادة أعضاء القسم الموقرين ومدى اإللتزام بأداء العمل والمهام

 م.0201أنشطة من قبل مجلس القسم وذلك عن شهر فبراير 

حيطت اللجنة علًما.         
ُ
 القرار: أ

 القرار :

. 
ً
 أحيط مجلس الكلية علما

 

افيا:  خامًسا:موضوعات قسم الجغر

افيــا بجلســته المنعقــدة  .8 افقــة علــى  1/3/0201الموضــوع: كتــاب مجلــس قســم الجغر مقتــرح الئحــة مركــز االستشــعار بشــأن المو

 .عن بعد المقدمة من اللجنة التي يرأسها أ.د. محمد مجدي تراب

افقت اللجنة.  القرار: و

 القرار :

افق مجلس الكلية .  و

افيـــا بجلســـته المنعقـــدة ا .9 اعتمـــاد الئحـــة الســـاعات المعتمـــدة لبرنـــامجي بشـــأن  1/3/0201لموضـــوع: كتـــاب مجلـــس قســـم الجغر

افية بعد مناقشة تقرير المراجع الداخلي.  الشعبة العامة ونظم المعلومات الجغر

افقت اللجنة.  القرار: و

 القرار :

افق مجلس الكلية .  و

 

ــ .12 ــ افيـ ـــوع: كتـــــاب مجلـــــس قســـــم الجغر ــــدة الموضــ ــته المنعقـ توجيـــــه الشـــــكر  لســـــعادة االســـــتاذ الـــــدكتور بشـــــأن  1/3/0201ا بجلســـ

ابــراهيم مرجونــة الســتاذ بقســم التــاريخ علــى قيامــه باعمــال المراجعــة الداخليــة لالئحــة الســاعات المعتمــدة لبرنــامجي الشــعبة 

افية .  العامة ونظم المعلومات الجغر

افقت اللجنة.  القرار: و

 القرار :

افق مجلس ال  كلية .و

 

 سادًسا:موضوعات قسم اآلثار والدراسات اليونانية والرومانية:



    

                                                                                                                                              
       Damanhur universityجامعة دمنهور                                                                                                                         
          Faculty of Art                                                                                                                 كلية اآلداب               
                                                        

 

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

 لة الكلية :رسا

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

طوير المستمر للبرامج التعليمية و القدرات العلمية و البحثية ألساتذتها ال ودة التعليمية و البحثية ، و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التكةولو ية ، و ذلك بالت

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

ج لالخصززية المصززرية و تةميزة قززيم اوةتمززا  و المززواطةين مزن خززالد إ ززرا ات تتسززم باوسزتقاللية و التعززاون و التقززويم الززذاتحززد مالزكالت  ، و بةززا  ا جالمسزاممة  زز،و

 والمستمر .
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 رؤية الكلية :

تتطل  الكلية إلى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية معتمدة تحتد 

مستوى  بأساتذتها وخري يها إلى وتصد مكاةة مرموقة بين ةظائرما

المةا سة محليأ و اقليميإا من خالد برامج دراسية متميزة  ى 

الليساةس والدراسات العليا تسهم  ى الرقى و التةمية مرحلتى 

 .  المستدامة للم تم 

بشـــأن اإلحاطـــة علًمـــا  7/3/0201الموضـــوع: كتـــاب مجلـــس قســـم اآلثـــار والدراســـات اليونانيـــة والرومانيـــة بجلســـته الُمنعقـــدة فـــي  .11

للتــرم الثـــانى فــور انتهــاء آخــر امتحـــان التأكيــد علــى بدايــة الدراســـة للفــرق التــى تنتهــى عقــد امتحاناتهـــا بحيــث تبــدأ دراســتها بشــأن 

 للفصل الدراس ى الول.

افقت اللجنة، على أن يتم التأكيد على بقية القسام بداية           الدراسة فور إنتهاء امتحاناتهم. القرار: و

 لقرار :ا

افق مجلس الكلية .  و

 

اإلطمئنان على بشأن  7/3/0201الُمنعقدة في  كتاب مجلس قسم اآلثار والدراسات اليونانية والرومانية بجلستهالموضوع:  .10

 وأكد على السادة رؤساء الكنتروالت ضرورة المراجعة الدقيقة لرقام الجلوس .سير العملية اإلمتحانية 

افقت اللجنة.القرار:          و

 القرار :

. 
ً
 أحيط مجلس الكلية علما

 

 اعتماد اآلتى بشأن  7/3/0201مانية بجلسته الُمنعقدة في الموضوع: كتاب مجلس قسم اآلثار والدراسات اليونانية والرو  .13

 )أ( الئحة برنامج اآلثار اليونانية والرومانية بنظام الساعات المعتمدة.  

 )ب( برنامج الترميم بنظام الساعات المعتمدة .  

 )ج(برنامج ارشاد اثري )برنامج متميز بمصروفات(. 

افيا بالكلية . )د(برنامج نظم المعلومات الثرية )برنا   مج متميز بمصروفات( بالتعاون مع قسم الجغر

حيطت اللجنة علًما، مع توجيه القسم الشكر للسيد الدكتور/ إبراهيم شعبان، لجهوده المبذولة في مراجعة الالئحة.القرار:        
ُ
 أ

 القرار :

. 
ً
 أحيط مجلس الكلية علما

 

 سابًعا:موضوعات قسم اللغة اإلنجليزية:

افقة مجلس قسم اللغة اإلنجليزية على الئحة الساعات المعتمدة لبرنامج اللغة اإلنجليزية وآدابها في جلسته الموضو  .14 ع: مو

افقة على إجراء التعديالت في 0201فبرابر  3 -1الممتدة من    0201مارس  7والمو

 يتقدم مجلس قسم اللغة اإلنجليزية بالشكر للسيدة الدكتورة/ نهلة نجيب لما يلي: -
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إ و إقليميزا اسزتةاداإ إلزى معزايير تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترقى إلى مستوى التميزز واببزداف  زج م زاد ا دال والعلزوم ابةسزاةية   زى سزوا العمزد محليزا

طوير المستمر للبرامج التعليمية و القدرات العلمية و البحثية ألساتذتها ال ودة التعليمية و البحثية ، و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التكةولو ية ، و ذلك بالت

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

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

     1496633540ت + فاكس     -1496633540ت:           ~ 25 ~                          رة البحي –دمنهور  –األبعادية –مجمع الكليات                    

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

 

 رؤية الكلية :

تتطل  الكلية إلى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية معتمدة تحتد 

مستوى  بأساتذتها وخري يها إلى وتصد مكاةة مرموقة بين ةظائرما

المةا سة محليأ و اقليميإا من خالد برامج دراسية متميزة  ى 

الليساةس والدراسات العليا تسهم  ى الرقى و التةمية مرحلتى 

 .  المستدامة للم تم 

ت الزميلة د. نهلة نجيب مدرس اللغويات والترجمة بالقسم وهي من فريق إعداد الالئحة بإعداد توصيفات مقررات قام -

الترجمة بالالئحة ومقرري اللغة اإلنجليزية اإلجباري تدريسهما على الكلية وأيضا ُمقرر مغاير للمقررين يناسب طالب قسم 

 اإلنجليزية التي تدرس بكليتي العلوم والتجارة وتم وضعها في نهاية الملف.اللغة اإلنجليزية باإلضافة إلى مقررات اللغة 

كما قامت الزميلة د. نهلة نجيب مشكورة بتنفيذ كل النعديالت المطلوبة من ا.م. د. حمدي علي مراجع الساعات وعرضتها  -

ة لالئحة فور االنتهاء من إجراء على د. رانيا نظمي ود. ابراهيم مصطفى وتم اعتماد التعديالت وستقدم النسخة النهائي

 التعديالت المطلوبة.

 الفريق العلمي للالئحة: -

 ا.د. إيمان المليجي )الدب(. ا.د. ميراندا الزوكة )اللغويات والترجمة( 

 ا.م. د. ناجي رشوان. د. أسماء الشيخ. د. عمرو الشريف. د. محمد فاروق )أدب(

 ح. د. إيمان عالم )اللغويات والترجمة(د. هند هيكل. د. نهلة نجيب. د. ابراهيم صال

 د. فريق إعداد الالئحة:

 ا.د. إيمان المليجي. د. نهلة نجيب. ا. أميرة عكارة. ا. هند خالد. ا. دعاء رمضان. ا. أسماء خميس. ا. بسمة دياب. 

 ا. شيماء جوهر. ا. ضحى رمضان. ا. علي خفاجي.ا. أحمد املحص.

افقت اللجنة، مع تقديم القسم الشكر للسيد الدكتور/ إبراهيم شعبان؛ لمساعدته المستمرة في إعداد ومراجعة  القرار: و

الالئحة، وكذلك تقديم الشكر للسيدة الدكتورة/ رانيا نظمي؛ لشرحها لنظام الساعات المعتمدة والتعديالت المطلوبة، وتقديم 

 ها الكواد كاملة، والشكر موصول لفريق إعداد الالئحة.الشكر لألستاذة / أميرة عكارة؛ لعمل

 القرار :

افق مجلس الكلية .  و

 

 

باإلجمـاع علـى الئحــة السـاعات الُمعتمــدة 9/3/0201شــرقية بجلسـته الُمنعقـدة بتــاريخ الموضـوع: كتـاب مجلــس قسـم اللغـات ال .15

ــــعب الــــثالث ) العبريــــة 
ُ
أســــتاذ اللغــــة  –التركيــــة( وقــــد تــــم اإلســــتعانة بالســــتاذ الــــدكتور/ محمــــد عــــزت  ــــازي  –الفارســــية  –بالش

 التركية وعميد كلية اللغات والترجمة، لعمل الئحة شعبة اللغة التركية.

حيطت اللجنة علًما.القر 
ُ
 ار: أ

 القرار :

. 
ً
 أحيط مجلس الكلية علما
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 لة الكلية :رسا

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

طوير المستمر للبرامج التعليمية و القدرات العلمية و البحثية ألساتذتها ال ودة التعليمية و البحثية ، و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التكةولو ية ، و ذلك بالت

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

ج لالخصززية المصززرية و تةميزة قززيم اوةتمززا  و المززواطةين مزن خززالد إ ززرا ات تتسززم باوسزتقاللية و التعززاون و التقززويم الززذاتحززد مالزكالت  ، و بةززا  ا جالمسزاممة  زز،و

 والمستمر .
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 رؤية الكلية :

تتطل  الكلية إلى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية معتمدة تحتد 

مستوى  بأساتذتها وخري يها إلى وتصد مكاةة مرموقة بين ةظائرما

المةا سة محليأ و اقليميإا من خالد برامج دراسية متميزة  ى 

الليساةس والدراسات العليا تسهم  ى الرقى و التةمية مرحلتى 

 .  المستدامة للم تم 

الموضـــوع: النظـــر فـــي الطلـــب المرفـــوع مـــن الطالبـــة / شـــروق عـــدس محمـــد، والتـــي تطلـــب فيـــه قبـــول عـــذرها االجتمـــا ي عـــن أداء  .16

 ؛ وذلك لظروفها االجتماعية.0219-0218متحان للفرقة الثانية بقسم التاريخ للعام الجامعي اال 

رئيس قسم شؤون الطالب؛ لرفع بيان كامل عـن حالـة الطالبـة، وإبـداء الـرأي  -القرار: يتم تحويل المر للسيد الستاذ/ وليد الوكيل

 للعرض على مجلس الكلية

 القرار :

 عة البداء الرأى.رفع المر الدارة الجام

 

: 
ً
 اعذار طالب الكلية على النحو التالى :الموضوع :تاسعا

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

الفرقة الثانية قسم  خالد منشاوى حميدة جويلى  .1

اللغة العربية انتظام 

 مستجد

عذر 

 اجتما ى

وافق مجلس   0202/0201العام الجامعى 

 الكلية

الفرقة الثانية قسم  محمود عالء محمود أحمد نصار / .0

افيا انتظام  الجغر

 مستجد

عذر 

 اجتما ى

افق مجلس  0202/0201العام الجامعى  و

 الكلية

الفرقة الثانية قسم  سارة أحمد السيد عبدالله  .3

التاريخ انتظام باقى 

 لالعادة 

عذر 

 اجتما ى 

افق مجلس  0202/0201العام الجامعى   و

 الكلية 

الفرقة الثالثة قسم  ايمان محمد شحاته محمد عيد  .4

 اللغة االنجليزية

عذر 

 اجتما ى

افق مجلس  0202/0201العام الجامعى  و

 الكلية

الفرقة الثالثة قسم  احمد مختار رزق شبل  .5

االجتماع  انتساب 

 موجه من الخارج

عذر 

 اجتما ى

افق مجلس  0202/0201العام الجامعى  و

 كليةال

الفرقة الثالثة قسم  رنا أحمد محمود رزق  .6

اللغات الشرقية 

 انتظام

عذر 

 اجتما ى

افق مجلس  0202/0201العام الجامعى  و

 الكلية 
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 رؤية الكلية :

تتطل  الكلية إلى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية معتمدة تحتد 

مستوى  بأساتذتها وخري يها إلى وتصد مكاةة مرموقة بين ةظائرما

المةا سة محليأ و اقليميإا من خالد برامج دراسية متميزة  ى 

الليساةس والدراسات العليا تسهم  ى الرقى و التةمية مرحلتى 

 .  المستدامة للم تم 

الفرقة الثالثة قسم  ميادة خميس فهمى أحمد عواد  .7

الفلسفة انتظام من 

 الخارج 

عذر 

 اجتما ى

افق مجلس  0202/0201العام الجامعى  و

 الكلية 

بدالغنى ابراهيم محمد نورا ع  .8

 الباجوري

الفرقةالرابعة قسم 

افيا انتظام )  االجغر

 قديم ( 

عذر 

 اجتما ى

افق مجلس  0202/0201العام الجامعى  و

 الكلية 

 

 
ً
 ::   موضوعات الدراسات العلياسادسا

 

  م . 32/3/0201مد فترة قبول طالب الدراسات العليا الى 

 القرار :

افق مجلس الكلية .  و

 م,0202خريف يجة الدراسات العليا اعتماد نت 

 القرار :

افق مجلس الكلية .  و

 

 : قسم اللغة العربية :
ً
 أوال

افق مجلس قسم اللغة العربية بجلسته المنعقدة -1 على قبول ملفات الطالب المتقدمين لدرجة الماجستير م 3/3/0201و

 فى التخصصات اآلتية: 0202/0201والدكتوراةلفصل ربيع 

 والنقدية الدراسات الدبية -

 الدراسات اللغوية -

 الدراسات اإلسالمية -

افقت اللجنة   القرار: و
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 رؤية الكلية :

تتطل  الكلية إلى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية معتمدة تحتد 

مستوى  بأساتذتها وخري يها إلى وتصد مكاةة مرموقة بين ةظائرما

المةا سة محليأ و اقليميإا من خالد برامج دراسية متميزة  ى 

الليساةس والدراسات العليا تسهم  ى الرقى و التةمية مرحلتى 

 .  المستدامة للم تم 

 القرار :

افق مجلس الكلية .  و

 

افق مجلس قسم اللغة العربية بجلسته المنعقدة  -0 على توزيع جدول الدراسات العليا لمرحلتى الماجستير م 3/3/0201و

 والدكتوراة )وفق المعروض(.

افقت اللجنة   القرار: و

 القرار :

افق مجلس الكلية .  و

 

افق مجلس قسم اللغة العربية بجلسته المنعقدة  -3 على تشكيل لجنة الحكم والمناقشة الستكمال متطلبات درجة م 3/3/0201و

 -بنظام الساعات المعتمدة على النحو التالى:اللغة العربية  وآدابها  الماجستير  في اآلداب من قسم

افقت اللجنة   القرار: و

 الحكم للماجستير /ساعات معتمدة لجنة المناقشة و  الموضوع اسم الطالب

محمود عبد المنعم 

 سعد جابر

الفكر النقدي في  "

كتابات الدكتور 

 " حلمي مرزوق 

 أ.د/ عيد مهدي بلبع 1
كليــة –أســتاذ النقــد والبال ــة   

 جامعة المنوفية–اآلداب 

 
ً
مناقشا

 
ً
 ورئيسا

 أ.د.عبد الجواد شعبان الفحام 0

ـــي، دار  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــتاذ الدب العربــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ أسـ

ـــوم ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــا  العلـ ـــة المنيـــــــــــــــــــــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ، جامعـ

ا
ً
 مشرف

 
ً
 مشرفا

 أ.د/ محمد محمود أبو على 3
ـــى والبال ـــــة   ـــتاذ النقـــــد الدبـ أسـ

 جامعة دمنهور   -كلية اآلداب 
 مشرفا

 أ.م.د. سعد عبد الغفار محمد 4

ــــــــــــــــــــــة  ــــد والبال ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــتاذ النقـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ أســ

ـــة اآلداب،  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــاعد، كليــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ المسـ

 الوادي الجديد

ا
ً
 مناقش
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 رؤية الكلية :

تتطل  الكلية إلى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية معتمدة تحتد 

مستوى  بأساتذتها وخري يها إلى وتصد مكاةة مرموقة بين ةظائرما

المةا سة محليأ و اقليميإا من خالد برامج دراسية متميزة  ى 

الليساةس والدراسات العليا تسهم  ى الرقى و التةمية مرحلتى 

 .  المستدامة للم تم 

 

 القرار :

اف  ق مجلس الكلية .و

 

 

 

 

 

افق مجلس قسم اللغة العربية بجلسته المنعقدة  -4 م على تشكيل لجنة الحكم والمناقشة الستكمال متطلبات درجة 3/3/0201و

 -الدكتوراة  في اآلداب من قسم اللغة العربية  وآدابها بنظام الساعات المعتمدة على النحو التالى :

 الحكم للماجستير /ساعات معتمدة  لجنة المناقشة و  الموضوع اسم الطالب

أحمد محمد 

مصطفى 

 متولي

مالمـــح اليخصـــية المصـــرية "

ــي  ــ ــــريين فــ ـــعراء المصــ ــــد الشـــ عنــ

ــي  ــ ــ ــ ــار فــ ــ ــ ــ ــالك البصــ ــ ــ ــ ــــاب مســ ــ ــ كتــ

ــــل  ــــن فضــ ــار البـ ــ ــــك المصــ ممالـ

 "ه749الله العمري ت:

 أ.د. جالل أبوزيد هليل   1

أســـتاذ اللجنـــة العلميـــة لترقيــــة 

ـــة اللســــــــــــــــــن،  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــاتذة، كليـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ السـ

 سجامعة عين شم

 

ا ورئيًسا
ً
 مناقش

 أ.د.إيمان فؤاد بركات   0
ـــي والنقــــــد،  ـــتاذ الدب العربـــ أســـ

 كلية اآلداب، جامعة دمنهور 
 
ً
 مشرفا

 أ.د. بهلول أحمد سالم   3
ـــي، كليـــــــــــــة  ــ ــ ــ ــ ـــتاذ الدب العربـ ــ ــ ــ ــ أسـ

 التربية،جامعة دمنهور 
ا
ً
 مشرف

 أ.د/ محمد محمود أبو على   
ـــى والبال ـــــة   ـــتاذ النقـــــد الدبـ أسـ

 جامعة دمنهور  -اب كلية اآلد
 
ً
 مناقشا

افقت اللجنة   القرار: و

 القرار :

افق مجلس الكلية .  و
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 لة الكلية :رسا

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

طوير المستمر للبرامج التعليمية و القدرات العلمية و البحثية ألساتذتها ال ودة التعليمية و البحثية ، و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التكةولو ية ، و ذلك بالت

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

ج لالخصززية المصززرية و تةميزة قززيم اوةتمززا  و المززواطةين مزن خززالد إ ززرا ات تتسززم باوسزتقاللية و التعززاون و التقززويم الززذاتحززد مالزكالت  ، و بةززا  ا جالمسزاممة  زز،و

 والمستمر .
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 رؤية الكلية :

تتطل  الكلية إلى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية معتمدة تحتد 

مستوى  بأساتذتها وخري يها إلى وتصد مكاةة مرموقة بين ةظائرما

المةا سة محليأ و اقليميإا من خالد برامج دراسية متميزة  ى 

الليساةس والدراسات العليا تسهم  ى الرقى و التةمية مرحلتى 

 .  المستدامة للم تم 

 

 

 

 

 

 

افق مجلس قسم اللغة العربية بجلسته المنعقدة  -5 على إعادة تشكيل لجنة الحكم والمناقشة الستكمال متطلبات م 3/3/0201و

ساعات المعتمدة وذلك إلنتهاء موعد التشكيل السابق علما بنظام الاللغة العربية  وآدابها  درجة الماجستير في اآلداب من قسم

 -بأنة لم يتم أى تغيير فى أعضاء اللجنة وذلك على النحو التالى :

 لجنة المناقشة و الحكم للماجستير /ساعات معتمدة  الموضوع اسم الطالب

هبــــــــــــــــة عبــــــــــــــــدالمنعم 

 أبوزيد عطية

ــــد "  ــ ــ ــ ــ ــ ـــة عنــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ايـ ــــد الرو ــ ــ ــ ــ ــ نقــ

 "محمد حسن عبدالله

 عبد الحميد خليفة أ.د. محمد  1
ـــتاذ الدب والنقـــــد، كليـــــة  أســ

 التربية، جامعة دمنهور 
ا ورئيًسا

ً
 مناقش

 أ.د/ محمد محمود أبو على   0

ــــد الدبــــــــــــــــــــــــى  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــتاذ النقـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ أســ

ـــة اآلداب  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــة  كليـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  -والبال ـ

 جامعة دمنهور  

 
ً
 مشرفا

3 
 أ.م.د.مروة الشقرفي

 

ـــتاذ الدب الندلســـــــــــــــــــــ ي  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ أســ

ـــة اآلداب،  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــاعد، كليـ ــ ــ ــ ــ ــ المســ

 ر      جامعة دمنهو 

ا
ً
 مناقش

افقت اللجنة   القرار: و

 القرار :

افق مجلس الكلية .  و
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 لة الكلية :رسا

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

طوير المستمر للبرامج التعليمية و القدرات العلمية و البحثية ألساتذتها ال ودة التعليمية و البحثية ، و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التكةولو ية ، و ذلك بالت

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

ج لالخصززية المصززرية و تةميزة قززيم اوةتمززا  و المززواطةين مزن خززالد إ ززرا ات تتسززم باوسزتقاللية و التعززاون و التقززويم الززذاتحززد مالزكالت  ، و بةززا  ا جالمسزاممة  زز،و

 والمستمر .
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 رؤية الكلية :

تتطل  الكلية إلى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية معتمدة تحتد 

مستوى  بأساتذتها وخري يها إلى وتصد مكاةة مرموقة بين ةظائرما

المةا سة محليأ و اقليميإا من خالد برامج دراسية متميزة  ى 

الليساةس والدراسات العليا تسهم  ى الرقى و التةمية مرحلتى 

 .  المستدامة للم تم 

افق مجلس قسم اللغة العربية بجلسته المنعقدة  -6 على منح الطالبة/ والء محمد جابر أحمد نعيم، درجة م 3/3/0201و

لمقدم بعنوان)مالمح التداخل الماجستير في اآلداب، بنظام الساعات المعتمدة من قسم اللغة العربية وآدابها، في موضوعها ا

دراسة تحليلية مقارنة(وذلك بعد ان أتم الطالب التصويبات والمالحظات التي أبدتها لجنة المناقشة -الفني بين  الحالج وجون دن

 والحكم.

افقت اللجنة   القرار: و

 القرار :

افق مجلس الكلية .  و

 

افق مجلس قسم اللغة العربية بجلسته المنعقدة  -7 على منح الطالب/ عاطف السيد فرج عبد السالم، درجة م 3/3/0201و

الماجستير في اآلداب، بنظام الساعات المعتمدة من قسم اللغة العربية وآدابها، في موضوعه المقدم بعنوان)شكوى شيب 

 لمناقشة والحكم.الرأس في الدب الندلس ي؛ دراسة فنية( ، وذلك بعد ان أتم الطالب التصويبات والمالحظات التي أبدتها لجنة ا

افقت اللجنة   القرار: و

 القرار :

افق مجلس الكلية .  و

 

 ثانيا: قسم اللغة االنجليزية :
افقة على توزيع مقررات التكميلى 1/3/0201كتاب مجلس قسم اللغة اإلنجليزية بجلستة المنعقدة ألكترونيا فى  -1 م  بشأن المو

م ، وكذلك توزيع مقررات التكميلى والماجستير والدكتوراة 0202لربيع  والماجستير والدكتوراة )أدب إنجليزى( ساعات معتمدة

 م 0202/0201) لغويات وترجمة( ساعات معتمدة لربيع 

افقت اللجنة   القرار: و

 القرار :

افق مجلس الكلية .  و

 

افقة على قبو 1/3/0201كتاب مجلس قسم اللغة اإلنجليزية بجلستة المنعقدة ألكترونيا فى  -0 ل الطالب بتكميلى م  بشأن المو

 م ) وفق المعروض(.0202وماجستير ودكتوراة شعبتى الدب اإلنجليزى واللغويات والترجمة فى ربيع 

افقت اللجنة   القرار: و

 القرار :

افق مجلس الكلية .  و
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 لة الكلية :رسا

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

طوير المستمر للبرامج التعليمية و القدرات العلمية و البحثية ألساتذتها ال ودة التعليمية و البحثية ، و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التكةولو ية ، و ذلك بالت

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

ج لالخصززية المصززرية و تةميزة قززيم اوةتمززا  و المززواطةين مزن خززالد إ ززرا ات تتسززم باوسزتقاللية و التعززاون و التقززويم الززذاتحززد مالزكالت  ، و بةززا  ا جالمسزاممة  زز،و

 والمستمر .
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 رؤية الكلية :

تتطل  الكلية إلى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية معتمدة تحتد 

مستوى  بأساتذتها وخري يها إلى وتصد مكاةة مرموقة بين ةظائرما

المةا سة محليأ و اقليميإا من خالد برامج دراسية متميزة  ى 

الليساةس والدراسات العليا تسهم  ى الرقى و التةمية مرحلتى 

 .  المستدامة للم تم 

اسات العليا م بشأن اعتماد نتيجة الدر 7/3/0201م   وحتى 1/3/0201كتاب مجلس قسم اللغة اإلنجليزية بجلستة الممتدة من   -3

 التكميلى(. –الماجستير  –م )الدكتوراة 0202بالقسم خريف 

افقت اللجنة   القرار: و

 القرار :

افق مجلس الكلية .  و

 

 

 : قسم التاريخ :
ً
 ثالثا

افقة على قبول جميع الطالب المستوفين للشروط فى 1/3/0201كتاب مجلس قسم التاريخ المنعقد فى  .1 م بشأن االحاطة بالمو

، الماجستير والدكتوراه وكذلك طالب التكميلى وفقا للتقارير الواردة من المرشدين الكاديمين الربعة واملجلس يقر أن برنامجى 

افق املجلس على إلتحاق طالب التكميلى للعام الجامعى الحالى  م مباشرة الى المستوى 0202/0201التقارير جزء ال يتجزأ منه ، وو

 بقتهم للشروط واستيفاءهم لجميع المتطلبات .الول فور إعالن نتيجتهم ومطا

 القرار: احيطت اللجنة علما 

 القرار :

. 
ً
 أحيط مجلس الكلية علما

 

افق املجلس على أن يكون المرشد الكاديمى لكل شعبة 1/3/0201كتاب مجلس قسم التاريخ المنعقد فى  .0 م بشأن االحاطة بأنة و

ر اثناء عقد امتحان المقرر وعلى رؤساء الكنترول اتباع كافة اإلجراءات االحترازية هو رئيس كنترول  لها ويعاونه اساتذة كل مقر 

وعقد االمتحانات وفقا لألماكن والمواعيد المعلنه من قبل ادارة الكلية وعليهم سرعة اعداد النتيجة فور االنتهاء منها ورفعها 

 ليا بخصوص اعتماد النتيجة و يرها.للمجلس لالعتماد ويفوض املجلس رئيسه فيما يخص شأن الدراسات الع

 وعليه يكون التشكيل على النحو االتى :

 د/ أحمد خميس        رئيس كنترول التاريخ الحديث  والمشرف العام على جميع امتحانات الدراسات العليا

 د/ ميرفت فراج        رئيس كنترول التاريخ القديم

 سالمىد/تيسير  شادى       رئيس كنترول التاريخ اال 

 د/ ايمان خالوى      رئيس كنترول التاريخ الوسيط

افقت اللجنة   القرار: و

 القرار :

افق مجلس الكلية .  و
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 لة الكلية :رسا

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

طوير المستمر للبرامج التعليمية و القدرات العلمية و البحثية ألساتذتها ال ودة التعليمية و البحثية ، و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التكةولو ية ، و ذلك بالت

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

ج لالخصززية المصززرية و تةميزة قززيم اوةتمززا  و المززواطةين مزن خززالد إ ززرا ات تتسززم باوسزتقاللية و التعززاون و التقززويم الززذاتحززد مالزكالت  ، و بةززا  ا جالمسزاممة  زز،و

 والمستمر .
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 رؤية الكلية :

تتطل  الكلية إلى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية معتمدة تحتد 

مستوى  بأساتذتها وخري يها إلى وتصد مكاةة مرموقة بين ةظائرما

المةا سة محليأ و اقليميإا من خالد برامج دراسية متميزة  ى 

الليساةس والدراسات العليا تسهم  ى الرقى و التةمية مرحلتى 

 .  المستدامة للم تم 

 

 

 

 

 

 

افق مجلس قسم التاريخ المنعقد فى  -3 م  على تسجيل خطة بحث الستكمال متطلبات درجة الدكتوراه في اآلداب من 1/3/0201و

 -ى على النحو التالي: شعبة التاريخ اإلسالم -قسم التاريخ  

 

ــــراف عنوان الخطة اسم الطالب  اإلشـ

ـــود  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ لبنـــــــــــــــــــــــــــى محمــ

 السعيد أبو دراز

ــهاماته   ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــاذلى واسـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــن الشــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــو الحســ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ " أبـ

السياســــــية والحضــــــارية فــــــى المغــــــرب ومصــــــر  

 م(1058 -1196هـ / 656 -593") 

 ا.د/ إبراهيم مرجونة  1

أســــــــــــــــــــــــتاذ التــــــــــــــــــــــــاريخ والحضـــــــــــــــــــــــــارة 

عــة كليــة اآلداب  جام – االســالمية

 دمنهور 

 

 

 د/هنيةنصربهنوس عبد ربه  0

مــــــــــــــــــــــــــدرس التــــــــــــــــــــــــــاريخ االســــــــــــــــــــــــــالمى 

وحضــــــارته بكليـــــــة التربيــــــة جامعـــــــة 

 دمنهور 

 بأن تاريخ السيمنار 
ً
 م 0201/ 05/0علما

افقت اللجنة   القرار: و

 القرار :

افق مجلس الكلية .  و
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 لة الكلية :رسا

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

طوير المستمر للبرامج التعليمية و القدرات العلمية و البحثية ألساتذتها ال ودة التعليمية و البحثية ، و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التكةولو ية ، و ذلك بالت

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

ج لالخصززية المصززرية و تةميزة قززيم اوةتمززا  و المززواطةين مزن خززالد إ ززرا ات تتسززم باوسزتقاللية و التعززاون و التقززويم الززذاتحززد مالزكالت  ، و بةززا  ا جالمسزاممة  زز،و

 والمستمر .
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 رؤية الكلية :

تتطل  الكلية إلى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية معتمدة تحتد 

مستوى  بأساتذتها وخري يها إلى وتصد مكاةة مرموقة بين ةظائرما

المةا سة محليأ و اقليميإا من خالد برامج دراسية متميزة  ى 

الليساةس والدراسات العليا تسهم  ى الرقى و التةمية مرحلتى 

 .  المستدامة للم تم 

 

 

 

 

 

 

افق مجلس قسم التاريخ المنعقد فى -4 خطة بحث الستكمال متطلبات درجة الدكتوراه في اآلداب من م  على تسجيل 1/3/0201و

 -شعبة التاريخ اإلسالمى على النحو التالي:  -قسم التاريخ  

 

ــــراف عنوان الخطة اسم الطالب  اإلشـ

رجـــــــــــــــــــــــــــب محمـــــــــــــــــــــــــــد 
ــــد  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــيد محمــ الســـــــــــــــــــ

 كريم

ـــياد  " صــــناعة القــــرار خــــالل عصــــر أســــر السـ

واللوديــــــــه والفغــــــــان )آل ســــــــورى( بالهنـــــــــد ) 

 م(1555 -م1414هـ/ 960 -ـ 817

 ا.د/ ابراهيم مرجونة  1

أســــــــــــــــــــــــتاذ التــــــــــــــــــــــــاريخ والحضــــــــــــــــــــــــارة 

كليــة اآلداب  جامعــة  – االســالمية

 دمنهور 

 

 

 بهنوس عبد ربه  د/هنيةنصر 0

مــــــــــــــــــــــــــدرس التــــــــــــــــــــــــــاريخ االســــــــــــــــــــــــــالمى 

وحضــــــارته بكليــــــة التربيــــــة جامعــــــة 

 دمنهور 

 بأن تاريخ السيمنار 
ً
 م 0201/ 05/0علما

افقت اللجنة   القرار: و

 رار :الق

افق مجلس الكلية .  و

 

افق مجلس قسم التاريخ فى  -5 م على تعديل عنوان رسالة ماجستير بناءعلى  الطلب المقدم من أ.د/ ابراهيم محمد على  1/3/0201و

مرجونة المشرف على الرسالة المقدمة من الطالب /محمد أحمد أحمد خليل عويس، الستكمال متطلبات درجة الماجستير 

المعتمدة  شعبة تاريخ اسالمى من " تطور الخطاب الدينى فى الدولة االسالمية من البعثة النبوية الى نهاية الدولة بنظام الساعات 

م" ليكون " تطور الخطاب الدينى فى الدولة االسالمية من البعثة النبوية الى 752-612 -هـ130-االموية " من بداية البعثة النبوية 
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 لة الكلية :رسا

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

طوير المستمر للبرامج التعليمية و القدرات العلمية و البحثية ألساتذتها ال ودة التعليمية و البحثية ، و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التكةولو ية ، و ذلك بالت

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

ج لالخصززية المصززرية و تةميزة قززيم اوةتمززا  و المززواطةين مزن خززالد إ ززرا ات تتسززم باوسزتقاللية و التعززاون و التقززويم الززذاتحززد مالزكالت  ، و بةززا  ا جالمسزاممة  زز،و

 والمستمر .
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 رؤية الكلية :

تتطل  الكلية إلى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية معتمدة تحتد 

مستوى  بأساتذتها وخري يها إلى وتصد مكاةة مرموقة بين ةظائرما

المةا سة محليأ و اقليميإا من خالد برامج دراسية متميزة  ى 

الليساةس والدراسات العليا تسهم  ى الرقى و التةمية مرحلتى 

 .  المستدامة للم تم 

م"  علما بأن التعديل ال يمس جوهر الموضوع وال فكرته 662-612 -هـ 42من بداية البعثة النبوية  نهاية عصر الخلفاء الراشدين "

 وبناءه 

افقت اللجنة   القرار: و

 القرار :

افق مجلس الكلية .  و

 

 

افق مجلس قسم التاريخ بجلسته المنعقدة في  -6 م على تشكيل لجنة الحكم والمناقشة الستكمال متطلبات درجة 1/3/0201و

 التاريخ تخصص التاريخ اإلسالمى على النحو التالي: ماجستير فى التاريخ بنظام الساعات المعتمده بقسمال

 لجنة المناقشة و الحكم للماجستير /ساعات معتمدة  الموضوع اسم الطالب

ــين  ــ ــ ــ ــ أســـــــــــامة حسـ

ــــن  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ علــــــــــــــــــــــــى حســ

 محمود 

ــى  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــخرية فـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ " السـ

ـــة  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــر دولـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ عصــ

ـــة  المماليــــك البحريـ

ــ 648-784) ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ هــ

 م(.1052-1380/

1 

.د/ ابراهيم محمد على أ 

 مرجونة 

 

 

اســـــــــــــــــــــتاذ التـــــــــــــــــــــاريخ االســـــــــــــــــــــالمى 

وحضـارته ورئــيس قسـم التــاريخ 

 جامعة دمنهور       –كلية اآلداب –

 )رئيسا و

) 
ً
 مشرفا

0 

 أ.د/  أسامة سيد على 

 

اســـــــــــــــــــــتاذ التـــــــــــــــــــــاريخ االســـــــــــــــــــــالمى 

وحضــارته كليــة اآلداب والعلــوم 

ـــة ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــانية جامعــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــاة  -االنسـ قنــــــــــــــــــــ

ــــــــــابق  ــ ــــد الســ ــ ــ ــ ــ ـــويس والعميــ ــ ــ ــ ــ ــ السـ

 كلية ورئيس قسم التاريخ                                                                                             لل

) 
ً
 )مناقشا

3 

اســـــــــــــــــــتاذ التــــــــــــــــــــاريخ  االســــــــــــــــــــالمى  أ.د/ حنان مبروك اللبودى 

–وحضـــــــــــــــــــــــــارته  كليـــــــــــــــــــــــــة اآلداب 

 جامعة اإلسكندرية   

 
ُ
 مناقشا
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 لة الكلية :رسا

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

طوير المستمر للبرامج التعليمية و القدرات العلمية و البحثية ألساتذتها ال ودة التعليمية و البحثية ، و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التكةولو ية ، و ذلك بالت

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

ج لالخصززية المصززرية و تةميزة قززيم اوةتمززا  و المززواطةين مزن خززالد إ ززرا ات تتسززم باوسزتقاللية و التعززاون و التقززويم الززذاتحززد مالزكالت  ، و بةززا  ا جالمسزاممة  زز،و

 والمستمر .
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 رؤية الكلية :

تتطل  الكلية إلى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية معتمدة تحتد 

مستوى  بأساتذتها وخري يها إلى وتصد مكاةة مرموقة بين ةظائرما

المةا سة محليأ و اقليميإا من خالد برامج دراسية متميزة  ى 

الليساةس والدراسات العليا تسهم  ى الرقى و التةمية مرحلتى 

 .  المستدامة للم تم 

4 

اســــــتاذ التــــــاريخ  االســــــالمى           دىأ.م.د/ تيسير محمد شا

وحضـــــــــــــــارته المســــــــــــــــاعد  كليــــــــــــــــة 

 جامعة دمنهور                    –اآلداب 

 
ً
 مشرفا

افقت اللجنة   القرار: و

 القرار :

افق مجلس الكلية .  و

 

افق مجلس قسم التاريخ بجلسته المنعقدة فى  -7 ماجستير من م  على منح الطالب / أحمد يحيى  ريب جمعة ، درجة ال1/3/0201و

-1936شعبة التاريخ الحديث ، بنظام الساعات المعتمدة، فى موضوع " الفساد المالى فى عهد الملك فاروق ) -قسم التاريخ

 م( " ذلك بعد ان أتم الطالب التصويبات والمالحظات التى أبدتها لجنة المناقشة والحكم.1950

افقت اللجنة   القرار: و

 القرار :

افق مجلس الكلية .  و

 

  : قسم االجتماع  :
ً
 رابعا

افق  -1 افق و م  أون الين علي تشكيل لجنة لعقد المقابلة 0201/ 6/3مجلس قسم االجتماع بجلستة المنعقدة يوم السبت المو

دكتوراة( وذلك إلنهاء إجراءات تسجيلهم وتتكون  –اليخصية للطالب المتقدمين لاللتحاق ببرنامج الدراسات العليا )ماجستير 

 السادة اآلتى أسماؤهم :  اللجنة من

 أ.م.د. ناجى بدر إبراهيم  .1

 أ.م.د. محمود عبد الحميد حمدى  .0

 أ.م.د. حمدى على أحمد  .3

 د. خالد السيد شحاتة .4

افقت اللجنة   القرار: و

 القرار :

افق مجلس الكلية .  و

 

افق  -0 افق و يد موعد امتحان الطالب م أون الينعلى تحد0201/ 6/3مجلس قسم االجتماع بجلستة المنعقدة يوم السبت المو

افد / على عبد اللة الحربى )كويتى الجنسية( وذلك فى يومى   م .08,07/3/0201الو

افقت اللجنة   القرار: و
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 لة الكلية :رسا

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

طوير المستمر للبرامج التعليمية و القدرات العلمية و البحثية ألساتذتها ال ودة التعليمية و البحثية ، و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التكةولو ية ، و ذلك بالت

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

ج لالخصززية المصززرية و تةميزة قززيم اوةتمززا  و المززواطةين مزن خززالد إ ززرا ات تتسززم باوسزتقاللية و التعززاون و التقززويم الززذاتحززد مالزكالت  ، و بةززا  ا جالمسزاممة  زز،و

 والمستمر .
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 رؤية الكلية :

تتطل  الكلية إلى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية معتمدة تحتد 

مستوى  بأساتذتها وخري يها إلى وتصد مكاةة مرموقة بين ةظائرما

المةا سة محليأ و اقليميإا من خالد برامج دراسية متميزة  ى 

الليساةس والدراسات العليا تسهم  ى الرقى و التةمية مرحلتى 

 .  المستدامة للم تم 

 القرار :

افق مجلس الكلية .  و

افقة -3 افق لألحاطة علما بمو م أون الين على توزيع مقررات 0201/ 6/3مجلس قسم االجتماع بجلستة المنعقدة يوم السبت المو

 الدكتوراة ( وفقا للمعروض . -م )الماجستير0201لدراسات العليا فصل ربيع ا

افقت اللجنة   القرار: و

 القرار :

افق مجلس الكلية .  و

 
افق  -4 افق و م  أون الين علي تشكيل لجان تصحيح اختبارات 0201/ 6/3مجلس قسم االجتماع بجلستة المنعقدة يوم السبت المو

 .م 0202دكتوراة( فصل الخريف  –تير برنامج الدراسات العليا ) ماجس
افقت اللجنة   القرار: و

 القرار :
افق مجلس الكلية .  و

 
افق  -5 افق و م  أون الين علي التقرير المقدم من المرشد 0201/ 6/3مجلس قسم االجتماع بجلستة المنعقدة يوم السبت المو

 –مج الدراسات العليا )قسم اجتماع( )ماجستير االكاديمى للدراسات العليا بشأن فحص أوراق المتقدمين لاللتحاق ببرنا
م على أن تشكل لجنة لعقد المقابلة اليخصية للطالب المتقدمين وذلك إلنهاء 0201دكتوراة( تخصص اجتماع لفصل الربيع 

 إجراءات تسجيلهم ) وفقا للمعروض( 
افقت اللجنة   القرار: و

 القرار :
افق مجلس الكلية .  و

 
افق  -6 افق مجلس قسم االجتماع و م أون الين علي إعادة تشكيل لجنة المناقشة 0201/ 6/3بجلستة المنعقدة يوم السبت المو

تخصص علم الجتماع وفق  -من قسم االجتماع  في اآلداب لستكمال متطلبات درجة الماجستير والحكم علي الرسالة المقدمة 
 نظام الساعات المعتمدة وذلك على النحو التالى:

 لجنة المناقشة و الحكم للماجستير /ساعات معتمدة  عالموضو  اسم الطالب

زينــــــــــــــــب عـــــــــــــــــادل 
 السيد النشار

" االنعكاسات االجتماعية والمنية لجرائم 
 اإلتجار بالطفال "

) دراسة تحليلية للمجتمع المصري في الفترة 
 ( 0215  -  0211من 

1 

 حسن عبد السالم الشيخ 2د2أ
 
 

أستاذ بالمعهد العالي 
اعية للخدمة االجتم
 بدمنهور 

 
ً
 رئيسا

 
ً
 و مناقشا
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========================================================= 

 لة الكلية :رسا

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

طوير المستمر للبرامج التعليمية و القدرات العلمية و البحثية ألساتذتها ال ودة التعليمية و البحثية ، و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التكةولو ية ، و ذلك بالت

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

ج لالخصززية المصززرية و تةميزة قززيم اوةتمززا  و المززواطةين مزن خززالد إ ززرا ات تتسززم باوسزتقاللية و التعززاون و التقززويم الززذاتحززد مالزكالت  ، و بةززا  ا جالمسزاممة  زز،و

 والمستمر .
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 رؤية الكلية :

تتطل  الكلية إلى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية معتمدة تحتد 

مستوى  بأساتذتها وخري يها إلى وتصد مكاةة مرموقة بين ةظائرما

المةا سة محليأ و اقليميإا من خالد برامج دراسية متميزة  ى 

الليساةس والدراسات العليا تسهم  ى الرقى و التةمية مرحلتى 

 .  المستدامة للم تم 

0 

 محمود عبد الحميد حمدي 2د
 
 
 

أستاذ علم االجتماع المساعد  
جامعة  –كلية اآلداب  –

 دمنهور 

 
 
ً
 مناقشا

3 
 

 مجدي أحمد بيومي 2د
 

أستاذ علم االجتماع المساعد  
جامعة  –كلية اآلداب  –

 دمنهور 
 

 
 
ً
 مشرفا

 

 وذلك لظروف مرضها . -
افقت   اللجنة القرار: و

 القرار :
افق مجلس الكلية .  و

 
افق  -7 افق و االختبار التأهيلي الشامل م  أون الين علي أعتماد 0201/ 6/3مجلس قسم االجتماع بجلستة المنعقدة يوم السبت المو

 لطالب الدكتوراه / أشرف إبراهيم شلبي  المدرس المساعد بالقسم 
افقت اللجنة   القرار: و

 القرار :
افق مجلس الكلي  ة .و

 
افق  -8 افق و م  أون الين علـي تشـكيل لجنـة المناقشـة والحكـم 0201/ 6/3مجلس قسم االجتماع بجلستة المنعقدة يوم السبت المو

ــالة المقدمة ــي اآلداب إلســــتكمال متطلبــــات درجــــة الــــدكتوراة علــــي الرســ ــاع  فــ ــاع وفــــق نظــــام  -مــــن قســــم االجتمــ تخصــــص علــــم الجتمــ
 لي: الساعات المعتمدة وذلك على النحو التا

 لجنة المناقشة و الحكم للماجستير /ساعات معتمدة  الموضوع اسم الطالب

أشـــــــــرف إســـــــــماعيل 
 إبراهيم شلبي 

) المــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدرس 
 المساعد بالقسم(

 
ــر  ــ ــي مصــ ــ ــتراتيجية فــ ــ ــــات االســ " الجماعــ

 الحديثه  "         
) دراســـــــــــة سوســـــــــــيوتاريخية لنشـــــــــــأتها   

 وعالقتها بالدولة (

1 

كليــة  –علماالجتمـاع  أسـتاذ أ.د.أحمد عبد الله زايد
ـــة القـــــــــــاهرة  –اآلداب  جامعـــــــ

 عضو مجلس الشيوخ –
 

 
ً
رئيســــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

 
ً
 ومشرفا

 

0 
ــد  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــد الحميـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــود عبـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ أ.د. محمـ

 حسين
 

ــــم االجتمـــــــاع  ــ ـــتاذ علـ ــ كليــــــــة  –أســ
ــــــــــــــــــــــــة دميـــــــــــــــــــــــــــــاط  –اآلداب  ــ جامعــ

ــالى  ــــد المعهـــــــــــــــــــــــــــد العـــــــــــــــــــــــــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ وعميـ

 
ً
 مناقشا



    

                                                                                                                                              
       Damanhur universityجامعة دمنهور                                                                                                                         
          Faculty of Art                                                                                                                 كلية اآلداب               
                                                        

 

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

 لة الكلية :رسا

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

طوير المستمر للبرامج التعليمية و القدرات العلمية و البحثية ألساتذتها ال ودة التعليمية و البحثية ، و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التكةولو ية ، و ذلك بالت

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

ج لالخصززية المصززرية و تةميزة قززيم اوةتمززا  و المززواطةين مزن خززالد إ ززرا ات تتسززم باوسزتقاللية و التعززاون و التقززويم الززذاتحززد مالزكالت  ، و بةززا  ا جالمسزاممة  زز،و

 والمستمر .
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 رؤية الكلية :

تتطل  الكلية إلى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية معتمدة تحتد 

مستوى  بأساتذتها وخري يها إلى وتصد مكاةة مرموقة بين ةظائرما

المةا سة محليأ و اقليميإا من خالد برامج دراسية متميزة  ى 

الليساةس والدراسات العليا تسهم  ى الرقى و التةمية مرحلتى 

 .  المستدامة للم تم 

 للدراسات االسالمية بالقاهرة
 

3 
 

 أ.دعبد الوهاب جودة الحايس
 

ئـــــيس قســـــم االجتمـــــاع أســـــتاذ ور 
ـــة اآلداب   – ــ جامعــــــــة عــــــــين  -كليـــ

 شمس
 

 
ً
 مناقشا

 د.  حمدي علي أحمد 4
 

ــــم االجتمــــــــــــــــــــاع   ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــتاذ علـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ أســ
 –كليـــــة اآلداب  –المســــاعد 

 جامعة دمنهور 
 

 
ً
 مشرفا

افقت اللجنة   القرار: و
 القرار :

افق مجلس الكلية .  و
 
افـق  -9 افـق و م  أون اليـن علـي مـنح درجـة الماجسـتير مـن قســم 0201/ 6/3مجلـس قسـم االجتمـاع بجلسـتة المنعقـدة يـوم السـبت المو

 الجتماع بنظام الساعات المعتمدة  للطالب / عبد الله فكري حسن خطاب  في الرسالة المقدمه منه بعنوان:

 " اإلداره املحلية وفاعلية الدور التنموي للجمعيات الهلية في مصر "

 ) دراسة تقيمية بمركز أبو حمص (

 تم الطالب التصويبات والمالحظات التي أبدتها لجنة المناقشة والحكم.وذلك بعد ان أ

افقت اللجنة   القرار: و

 القرار :

افق مجلس الكلية .  و

 

افـق  -12 افـق و م  أون اليـن علـي مـنح درجـة الماجسـتير مـن قسـم 0201/ 6/3مجلـس قسـم االجتمـاع بجلسـتة المنعقـدة يـوم السـبت المو

 أحمد محمد عطية بهيته في الرسالة  المقدمة منه بعنوان :/  للطالب الجتماع بنظام الساعات المعتمدة 

 " اإلسهامات النظرية والمنهجية النتوني جيدنز في علم االجتماع  " ) دراسة تحليلية نقدية (

 وذلك بعد ان أتم الطالب التصويبات والمالحظات التي أبدتها لجنة المناقشة والحكم.

افقت اللجنة   القرار: و

 ر :القرا
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 لة الكلية :رسا

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

طوير المستمر للبرامج التعليمية و القدرات العلمية و البحثية ألساتذتها ال ودة التعليمية و البحثية ، و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التكةولو ية ، و ذلك بالت

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

ج لالخصززية المصززرية و تةميزة قززيم اوةتمززا  و المززواطةين مزن خززالد إ ززرا ات تتسززم باوسزتقاللية و التعززاون و التقززويم الززذاتحززد مالزكالت  ، و بةززا  ا جالمسزاممة  زز،و

 والمستمر .
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 رؤية الكلية :

تتطل  الكلية إلى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية معتمدة تحتد 

مستوى  بأساتذتها وخري يها إلى وتصد مكاةة مرموقة بين ةظائرما

المةا سة محليأ و اقليميإا من خالد برامج دراسية متميزة  ى 

الليساةس والدراسات العليا تسهم  ى الرقى و التةمية مرحلتى 

 .  المستدامة للم تم 

افق مجلس الكلية .  و

افق  -11 افق و االختبار التأهيلي الشامل م  أون الين علي أعتماد 0201/ 6/3مجلس قسم االجتماع بجلستة المنعقدة يوم السبت المو

 لطالب الدكتوراه / أشرف إبراهيم شلبي  المدرس المساعد بالقسم 

افقت اللجنة   القرار: و

 القرار :

افق مجلس الكلية .  و

 

 :
ً
 قسم الفلسفة :خامسا

المذكرة المقدمة من الطالبة / أميمة عبد الحميد على عفيفى التى تر ب بإستكمال الدراسة لتسجيل خطة البحث ، حيث -1

شعبة الفلسفة وتاريخها لدرجة الماجستير بالدراسات العليا فصلى الربيع والخريف  –كانت الطالبة مقيدة بقسم الفلسفة 

 المواد التأهيلية المقررة عليها وتم شطب قيدها بناء على طلبها لظروف خاصة .وقد إجتازت امتحانات  0218

افقت اللجنة   القرار: و

 القرار :

افق مجلس الكلية .  و

 

افق مجلس قسم الفلسفة بجلستة المنعقدة يوم  -0  م على إعادة قيد الطالبة / أميمة عبد الحميد على 4/3/0201و

 المسجلة لدرجة الماجستير  -عفيفى

افق مجلس قسم الفلسفة بجلستة المنعقدة يوم  -0 م ) 0201م على قبول طالب الدراسات العليا لفصل الربيع 4/3/0201و

 تكميلى( . –دكتوراة  –ماجستير 

افقت اللجنة   القرار: و

 القرار :

افق مجلس الكلية .  و

 

افق مجلس قسم الفلسفة بجلستة المنعقدة يوم -3 شعبة  –توراة من قسم الفلسفة منح درجة الدكم على 4/3/0201و

 الفلسفة وتاريخها  بنظام الساعات المعتمدة  للطالبة / سالى خضر  فى الرسالة المقدمة منها بعنوان :

 " حقوق اإلنسان ومنظومة القيم االخالقية فى الفكر االسالمى "

 لحكم.وذلك بعد ان أتمت الطالبة التصويبات والمالحظات التي أبدتها لجنة المناقشة وا

افقت اللجنة   القرار: و

 القرار :
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 لة الكلية :رسا

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

طوير المستمر للبرامج التعليمية و القدرات العلمية و البحثية ألساتذتها ال ودة التعليمية و البحثية ، و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التكةولو ية ، و ذلك بالت

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

ج لالخصززية المصززرية و تةميزة قززيم اوةتمززا  و المززواطةين مزن خززالد إ ززرا ات تتسززم باوسزتقاللية و التعززاون و التقززويم الززذاتحززد مالزكالت  ، و بةززا  ا جالمسزاممة  زز،و

 والمستمر .
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 رؤية الكلية :

تتطل  الكلية إلى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية معتمدة تحتد 

مستوى  بأساتذتها وخري يها إلى وتصد مكاةة مرموقة بين ةظائرما

المةا سة محليأ و اقليميإا من خالد برامج دراسية متميزة  ى 

الليساةس والدراسات العليا تسهم  ى الرقى و التةمية مرحلتى 

 .  المستدامة للم تم 

افق مجلس الكلية .  و

 : قسم اآلثار والدراسات اليونانية والرومانية :
ً
 سادسا

افق علـى قبـول جميـع الطـالب 7/3/0201لإلحاطة علما بأن مجلس قسم االثار والدراسات اليونانية والرومانية بجلسـته فـى  -0 م ، قـدو

 م وفقا للوائح المقررة من املجلس العلى للجامعات.0202اجستير والدكتوراه  فصل الربيع المستوفين للشروط فى برنامجى ، الم

 القرار: احيطت اللجنة علما 

 القرار :

افق مجلس الكلية .  و

 

م ، قـــد إعتمـــد نتيجـــة الدراســـات 7/3/0201لألحاطـــة علمـــا بـــأن مجلـــس قســـم االثـــار والدراســـات اليونانيـــة والرومانيـــة بجلســـته فـــى  -0

 م.0202/0201برنامجى الماجستير والدكتوراه فصل الخريفالعليا ل

 القرار: احيطت اللجنة علما 

 القرار :

افق مجلس الكلية .  و

 

 

افــــــق  -6 ــى تشـــــــكيل لجنـــــــة الحكـــــــم 7/3/0201مجلـــــــس قســـــــم االثـــــــار والدراســــــات اليونانيـــــــة والرومانيـــــــة بجلســـــــته المنعقـــــــدة فــــــى و ــ م علـــ

 -م الساعات المعتمدة على لنحو التالى :والمناقشة لستكمال متطلبات درجة الدكتوراة بنظا

 لجنة المناقشة و الحكم للماجستير /ساعات معتمدة  الموضوع اسم الطالب

ريفت كمال 
 شاكر يوسف

" الوانــــــــــــــــى الفخاريــــــــــــــــة ذات 
ــى  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــة فـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــكال اآلدميــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ الشـ
ــانى  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــرين اليونــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ العصـ

 والرومانى"

1 
                     أ.د/ إبراهيم سعد ابراهيم                                   

 
 

ــار اليونانيـــــــــــــــــــة  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــتاذ االثـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ اســ
–والرومانيـــــــــــــة كليـــــــــــــة الداب 

 جامعة طنطا

)رئيسا 
)
ً
 ومشرفا

0 
 أ.د/ عبير عبد املحسن قاسم                                                                   

 
 

أســـــتاذ  ورئـــــيس قســـــم اآلثـــــار  
اليونانيــــــة والرومانيــــــة بكليــــــة 

 جامعة دمنهور       اآلداب 

 
ً
 مشرفا
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 لة الكلية :رسا

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

طوير المستمر للبرامج التعليمية و القدرات العلمية و البحثية ألساتذتها ال ودة التعليمية و البحثية ، و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التكةولو ية ، و ذلك بالت

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

ج لالخصززية المصززرية و تةميزة قززيم اوةتمززا  و المززواطةين مزن خززالد إ ززرا ات تتسززم باوسزتقاللية و التعززاون و التقززويم الززذاتحززد مالزكالت  ، و بةززا  ا جالمسزاممة  زز،و

 والمستمر .
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 رؤية الكلية :

تتطل  الكلية إلى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية معتمدة تحتد 

مستوى  بأساتذتها وخري يها إلى وتصد مكاةة مرموقة بين ةظائرما

المةا سة محليأ و اقليميإا من خالد برامج دراسية متميزة  ى 

الليساةس والدراسات العليا تسهم  ى الرقى و التةمية مرحلتى 

 .  المستدامة للم تم 

 

افقت اللجنة  القرار: و

 القرار :

افق مجلس الكلية .  و

 

افق مجلس قسم االثار والدراسات اليونانية والرومانية بجلسته  المنعقدة ف -4 م ، على منح الطالبة /نهلة شحاته 7/3/0201ى و

 عبد المقصود طلب زيدان درجة الماجستير فى االثار اليونانية والرومانية بنظام الساعات المعتمدة ، فى موضوع: 

اقصات فى الفنين اليونانى والهلينستى من القرن الخامس حتى القرن االول ق.م"   " تصوير الر

 التصويبات والمالحظات التي أبدتها لجنة المناقشة والحكموذلك بعد ان أتمت الطالبة 

افقت اللجنة  القرار: و

 القرار :

افق مجلس الكلية .  و

 

افـق مجلـس قســم االثـار والدراسـات اليونانيــة والرومانيـة بجلسـته  المنعقــدة فـى  -9 ديفيـد جــورج / م ، علـى مــنح الطالـب7/3/0201و

 نانية والرومانية بنظام الساعات المعتمدة ، فى موضوع: ميخائيل يوسف درجة الماجستير فى االثار اليو 

 م" 42ق.م الى  300" المدلول السياس ي لألساطير والرموز المصورة على العمالت الهللينستيه بشمال افريقيا فى الفترة من 

 التصويبات والمالحظات التي أبدتها لجنة المناقشة والحكم الطالب وذلك بعد ان أتم

افق  ت اللجنةالقرار: و

 القرار :

3 
ــــعيد  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــد ســ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــوة محمــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ أ.م.د/نشــ

 سليمان                                                  
 

ــار اليونانيـــــــــــــــــــة  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــتاذ االثـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ اســ
والرومانيــــــة المســــــاعد قســــــم 
االرشـــــــــــــــاد الســـــــــــــــيا ى، كليــــــــــــــــة 
ــــادق جامعـــــة  ـــياحة والفنـ الســ

 السادات
 

)
ً
 )مناقشا

 

                                                        أ.م.د/ شهيرة هاشم            4
 

ــار اليونانيـــــــــــــــــــة  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــتاذ االثـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ اســ
والرومانيــــــة  المســــــاعد كليــــــة 

 جامعة طنطا–الداب 
 

)
ً
 )مناقشا
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========================================================= 

 لة الكلية :رسا

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

طوير المستمر للبرامج التعليمية و القدرات العلمية و البحثية ألساتذتها ال ودة التعليمية و البحثية ، و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التكةولو ية ، و ذلك بالت

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

ج لالخصززية المصززرية و تةميزة قززيم اوةتمززا  و المززواطةين مزن خززالد إ ززرا ات تتسززم باوسزتقاللية و التعززاون و التقززويم الززذاتحززد مالزكالت  ، و بةززا  ا جالمسزاممة  زز،و

 والمستمر .
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 رؤية الكلية :

تتطل  الكلية إلى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية معتمدة تحتد 

مستوى  بأساتذتها وخري يها إلى وتصد مكاةة مرموقة بين ةظائرما

المةا سة محليأ و اقليميإا من خالد برامج دراسية متميزة  ى 

الليساةس والدراسات العليا تسهم  ى الرقى و التةمية مرحلتى 

 .  المستدامة للم تم 

افق مجلس الكلية .  و

 

افق مجلس قسـم االثـار والدراسـات اليونانيـة والرومانيـة بجلسـته  المنعقـدة فـى  -3 محمـد صـبرى  / م ، علـى مـنح الطالـب7/3/0201و

 محمد عبد المنعم  ادريس،  درجة الماجستير فى االثار اليونانية والرومانية بنظام الساعات المعتمدة ، فى موضوع :

 " الدوات واآلالت المستخدمة فى الزراعة خالل العصر الرومانى "دراسة اثرية"

 التصويبات والمالحظات التي أبدتها لجنة المناقشة والحكم الطالب وذلك بعد ان أتم

افقت اللجنة  القرار: و

 القرار :

افق مجلس الكلية .  و

 

 
ً
 : موضوعات العالقات الثقافية والخارجية : سابعا

 

  
ً
 موضوعات قسم التاريخ ::أوال

 بشأن االحاطات المقدمة من أ.د/ ابراهيم محمد على مرجونة م  1/3/0201كتاب مجلس قسم التاريخ بجلسته فى  .1
ً
قد أحيط علما

 وهى على النحو اآلتي :

ر التوعية والتثقيف شكر وتقدير  من االمانه العامة التحاد االكاديمين والعلماء العرب لنشاطه في البحث العلمى والمؤتمرات ونش -

 والمساهمه في خدمة املجتميع ، مجلس الوحدة االقتصادية ، االردن .

نتيجة السهاماته الفعالة في  0202وسام االكاديمية االمريكية للتعليم العالى الختيار سيادته اليخصية االكاديمية المميزة لعام  -

 .02/10/0202خدمة العلم والمعرفة منحت من والية ديالوير االمريكية 

 لجهودة الفعالة في مؤتمر كلية االداب الثامن االفتراض ي  –الشكر المقدم من كلية االداب  -
ً
جامعة البصرة بالعراق نظرا

 .09/10/0202والمشاركة بورقة بحثية في 
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 لة الكلية :رسا

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

طوير المستمر للبرامج التعليمية و القدرات العلمية و البحثية ألساتذتها ال ودة التعليمية و البحثية ، و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التكةولو ية ، و ذلك بالت

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

ج لالخصززية المصززرية و تةميزة قززيم اوةتمززا  و المززواطةين مزن خززالد إ ززرا ات تتسززم باوسزتقاللية و التعززاون و التقززويم الززذاتحززد مالزكالت  ، و بةززا  ا جالمسزاممة  زز،و

 والمستمر .
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 رؤية الكلية :

تتطل  الكلية إلى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية معتمدة تحتد 

مستوى  بأساتذتها وخري يها إلى وتصد مكاةة مرموقة بين ةظائرما

المةا سة محليأ و اقليميإا من خالد برامج دراسية متميزة  ى 

الليساةس والدراسات العليا تسهم  ى الرقى و التةمية مرحلتى 

 .  المستدامة للم تم 

بوالية مينيسونا  عضوية اللجنة العلمية للمؤتمر الدولى الول بعنون الفكر االصال ى و اثره عبر العصور الجامعة االسالمية  -

 . 0201مايو  32-09فى الفترة من  –فرع الهند  –االمريكية 

 .0201نشر مؤلف ادبي يحوى مجموعة من المقاالت تحت عنوان " وهم السنين " بدار التعليم الجامعى االسكندرية  -

. 
ً
 القرار : أحيطت اللجنة علما

 القرار :

. 
ً
 أحيط مجلس الكلية علما

 

  : 
ً
 قسم االثار والدراسات اليونانية والرومانيةموضوعات ثانيا

بشأن االحاطات المقدمة من الدكتورة/ نهى  7/3/0201كتاب مجلس قسم اآلثار والدراسات اليونانية والرومانية  بجلسته في  .1

 عبدالرحمن محمد على النحو التالى :

بعد  مقدمة من الدكتور/ أحمد عطية في  حضور ورشة عمل اقامتها وحدة ضمان الجودة بالكلية عن كيفية عمل اختبار عن -

00/1/0201 . 

حضور ورشة عمل اقامتها ادارة مشروعات التطوير جامعة دمنهور اون البن بعنوان مشروعات اعادة توطين المبعوثين العائدين  -

 04/0/0201مقدمه من الدكتور/ السيد مشاحيت في 

. 
ً
 القرار : أحيطت اللجنة علما

 القرار :

 .أحيط مجلس ال
ً
 كلية علما

 

 

 ثامن
ً
 :   موضوعات خدمة املجتمع وتنمية البيئة   :ا
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 لة الكلية :رسا

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

طوير المستمر للبرامج التعليمية و القدرات العلمية و البحثية ألساتذتها ال ودة التعليمية و البحثية ، و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التكةولو ية ، و ذلك بالت

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

ج لالخصززية المصززرية و تةميزة قززيم اوةتمززا  و المززواطةين مزن خززالد إ ززرا ات تتسززم باوسزتقاللية و التعززاون و التقززويم الززذاتحززد مالزكالت  ، و بةززا  ا جالمسزاممة  زز،و

 والمستمر .
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 رؤية الكلية :

تتطل  الكلية إلى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية معتمدة تحتد 

مستوى  بأساتذتها وخري يها إلى وتصد مكاةة مرموقة بين ةظائرما

المةا سة محليأ و اقليميإا من خالد برامج دراسية متميزة  ى 

الليساةس والدراسات العليا تسهم  ى الرقى و التةمية مرحلتى 

 .  المستدامة للم تم 

رئـيس جامعـة دمنهـور واملحـول مـن أمـيم املجلـس العلـى للجامعـات  –طلب اإلحاطة الوارد من السيد الستاذ الدكتور / عبيد صـالح  -1

افـــاة أمانـــة املجـــالس بـــالبرامج التدريبيـــة التـــى تشـــارك بهـــا الجامعـــة فـــى مبـــادرة ) صـــنيعية مصـــر( مـــن خـــالل محتـــوى  والـــذى يطلـــب مو

 لتنسيقها وضبطها وفقا لمعايير المركز القومى للتعليم اللكترونى باملجلس العلى للجامعات 
ً
 الفيديوهات الرقمية وذلك تمهيدا

 قرار اللجنة : 

و عمل ورش عمل بالقرى تتم مشاركة كلية اآلداب بعدة مشروعات فى القرى المدرجة عن طريق متخصصين فى كافة املجاالت 

 المدرجة لتعليم الرا بين الحرف اآلتية :   

 صناعة النسيج -أ

 فكرة المشروع :

 تقوم الكلية بتعليم الرا بين فى تعليم  صناعةالنسيج  

 أهداف المشروع:  

 أحياء الو ى الحضارى والثرى والنزول إلى القرى لتعليم الرا بين وتوفير عائد مادى كبير 

 روع: مخرجات المش

 تعليم سكان هذة القرى صناعة حيوية تهدف لعائد مادى مناسب مما يقلل من نسبة البطالة  -1

 صناعة محاكاة االثار -ب

 فكرة المشروع :

 تقوم الكلية بتعليم الرا بين فى تعلم هذة الصناعة  

 أهداف المشروع: 

 محافظة والمراكز مخرجات المشروع:أحياء الو ى الحضارى والثرى وتنشيط السياحة وتجميل الميادين العامة لل

 أحياء الو ى الحضارى والثرى وتنشيط السياحة الداخلية والخارجية وإدخال عائد مادى كبير للقائمين على المشروع  

 مشروع صناعة الفخار -ج

 فكرة المشروع :

 تقوم الكلية بتعليم الرا بين فى تعليم صناعة الفخار 



    

                                                                                                                                              
       Damanhur universityجامعة دمنهور                                                                                                                         
          Faculty of Art                                                                                                                 كلية اآلداب               
                                                        

 

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

 لة الكلية :رسا

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

طوير المستمر للبرامج التعليمية و القدرات العلمية و البحثية ألساتذتها ال ودة التعليمية و البحثية ، و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التكةولو ية ، و ذلك بالت

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

تتطل  الكلية إلى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية معتمدة تحتد 

مستوى  بأساتذتها وخري يها إلى وتصد مكاةة مرموقة بين ةظائرما

المةا سة محليأ و اقليميإا من خالد برامج دراسية متميزة  ى 

الليساةس والدراسات العليا تسهم  ى الرقى و التةمية مرحلتى 

 .  المستدامة للم تم 

 أهداف المشروع:  

 الحضارى والثرى والنزول إلى القرى لتعليم الرا بين وتوفير عائد مادى كبير أحياء الو ى 

 مخرجات المشروع: 

 تعليم سكان هذة القرى صناعة حيوية تهدف لعائد مادى مناسب مما يقلل من نسبة البطالة 

 ساعة .  48وقد تكليف الدكتور / محمد عبدة لعمل بوربوينت وارسالها للجنة خالل 

 القرار :

 .أ
ً
 حيط مجلس الكلية علما

 

رئيس جامعة دمنهور بشأن خطة الكلية فى المساهمة فى  –طلب اإلحاطة الوارد من السيد الستاذ الدكتور / عبيد صالح  -0

 المشروع القومى )حياة كريمة( 

  قرار اللجنة : 

ادة أعضاء هيئة التدريس واالداريين يتم عمل حصر شامل لألمية فى المراكز املحددة فى المبادرة وتركيز العمل من قبل الس  -

 وطالب الكلية للعمل على محو المية فى القرى بالكامل حتى تصبح قرى بال أمية فى خالل ستة أشهر . 

 

 القرار :

. 
ً
 أحيط مجلس الكلية علما

 

افل  –طلب اإلحاطة الوارد من السيد الستاذ الدكتور / عبيد صالح  -3 التثقيفية الخاص بكلية رئيس جامعة دمنهور بشأن القو

 اآلداب .

 : قراراللجنة 

 يتم وضع برنامج تدريبى ثقافى أجتما ى سياس ى لتوضيح المفاهيم لدى الشباب  .1

توفير مقر دائم بكل قرية لعمل  رفة عمليات لحصر كل المشكالت التى تخص القرية  ومحاولة حلها بالتنسيق مع  .0

 الجهات المعنية

 القرار :

 .أحيط مجلس الكلية 
ً
 علما
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 لة الكلية :رسا

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

طوير المستمر للبرامج التعليمية و القدرات العلمية و البحثية ألساتذتها ال ودة التعليمية و البحثية ، و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التكةولو ية ، و ذلك بالت

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

تتطل  الكلية إلى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية معتمدة تحتد 

مستوى  بأساتذتها وخري يها إلى وتصد مكاةة مرموقة بين ةظائرما

المةا سة محليأ و اقليميإا من خالد برامج دراسية متميزة  ى 

الليساةس والدراسات العليا تسهم  ى الرقى و التةمية مرحلتى 

 .  المستدامة للم تم 

 

 

 تاسع
ً
 :   ما يستجد من أعمال :   ا

 

 لجائحة ك .1
ً
وبناًء على ذلك   0201وتنتهى بنهاية مارس  07/0/0201رونا وما صدر من توصيات بشأن االمتحانات التى بدأ في و نظرا

 فور انتهائه
ً
 .ا فوض مجلس الكلية السيدة الستاذ الدكتور/ عميد الكلية في اعتماد النتيجة واعالنها تبعا

 القرار :

. 
ً
 أحيط مجلس الكلية علما

 

بشأن تشكيل لجنة  4/3/0201كتاب السيد أ.د/ فضل الله محمد اسماعيل رئيس مجلس قسم الفلسفة بجلسته المنعقدة في  .0

 لصالحية رسالة الدكتوراه للسيدة / ابتسام مصطفى السيد الخماري من كل من :

                                مسياسة المتفرغ بالقسأستاذ فلسفة ال  أ.د/ فضل الله محمد اسماعيل -
ً
 رئيسا

              أستاذ الفلسفة اليونانية والعصور الوسطى المتفرغ بالقسم     أ.د/ ميالد زكى  الى -
ً
 عضوا

                أستاذ اآلثار اليونانية والرومانية بالكلية  أ.د/ حنان خميس الشافعى -
ً
 عضوا

 القرار :

افق م  جلس الكلية.و

 

 

 

افقة على تعيين  4/3/0201كتاب السيد أ.د/ فضل الله محمد اسماعيل رئيس مجلس قسم الفلسفة بجلسته المنعقدة في  .1 بالمو

في درجة مدرس بالقسم  التخصص العام الفلسفة االسالمية التخصص الدقيق : لسيدة / ابتسام مصطفى السيد الخماري ا

 . امنذ تعيينه افي أداء عمله ةلسمعة الطيبه والسيرة الحسنة محسنبا امشهود له ةوالمذكور التصوف 

 القرار :

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

طوير المستمر للبرامج التعليمية و القدرات العلمية و البحثية ألساتذتها ال ودة التعليمية و البحثية ، و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التكةولو ية ، و ذلك بالت

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

تتطل  الكلية إلى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية معتمدة تحتد 

مستوى  بأساتذتها وخري يها إلى وتصد مكاةة مرموقة بين ةظائرما

المةا سة محليأ و اقليميإا من خالد برامج دراسية متميزة  ى 

الليساةس والدراسات العليا تسهم  ى الرقى و التةمية مرحلتى 

 .  المستدامة للم تم 

 .املجلس في حالة انعقاد دائم منذ بداية أزمة كورونا وحتى تاريخه 

 

 .  بعد الظهر الثانية  هذا وقد انتهى االجتماع الساعة
 عميد الكلية                                                                                              

 
 

 حنان الشافعىأ.د/                                                                                              


