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 :رسالة الكلية 

 زى سزوا العمزح محليزاإ و إقليميزا اسزتإاواإ إلزى معزا ير         تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترقى إلى مستوى التميزز واببزداف  زج م زاد ا وال والعلزوم ابةسزاةية       

لمية و البحثية ألساتذتها عليمية و البحثية ، و مواكبة التطورات العلمية و الفكر ة و التكإولوجية ، و ذلك بالتطو ر المستمر للبرامج التعليمية و القدرات العال ووة الت

، و تلبية احتياجزات الم تمز     المعارف و الخبرات و طالبها ، و استخدام وسائح تعليمية حد ثة ،و متابعة الخر  ين، و إتاحة الفرصة لها لمتابعة ال د د من العلوم و

ج ذاتحززح مالزكالت  ، و بإززاخ الالخلززية الملززر ة و تإميزة قززيا اوةتمززاخ و المززواطإين مزن خززالد إجززراخات تتسززا باوسزتقاللية و التعززاو  و التقززو ا الزز       جالمسزاممة  زز ،و

 .والمستمر 
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 :رؤية الكلية 

تتطل  الكلية إلى أ  تكو  مؤسسة تعليمية وبحثية معتمدة تحتح 

مستوى  بأساتذتها وخر  يها إلى وتلح مكاةة مرموقة بين ةظائرما

خالد برامج وراسية متميزة  ى  المإا سة محليأ و اقليميإا من

مرحلتى الليساةس والدراسات العليا تسها  ى الرقى و التإمية 

 .  المستدامة للم تم 

 0291/0202 لعام الجامعيل عاشرال محضر مجلس الكلية 
 93/5/0202 الموافق ربعا  ألاالمنعقد يوم 

********** 
حنان خميس  / األستاذ الدكتور ةبرئاسة السيد الواحدة بعدالظهر جتمع مجلس الكلية في تمام الساعةا       

- :س و بمشاركة كل من نونفراعن طريق الفيديو كالكلية  عميد  ىـــــــــــــــــــالشافع

 وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب   أحمد عبدالعزيز عيسى/ د.أ .9

 وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث   سماح محمد الصاوى/ د.أ .0

 قائم بعمل وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة   وفدى السيد أبوالنضر. د .3

 رئيس مجلس قسم الفلسفة  فضل اهلل محمد اسماعيل/ د.أ .4

 مجلس قسم الجغرافيارئيس   بدالعظيمعبدالعظيم أحمد ع/ د.أ .5

 االنجليزية رئيس مجلس قسم اللغة   ايمان حلمى المليجى/ د.أ .6

 رئيس مجلس قسم اآلثار والدراسات اليونانية والرومانية   عبير عبدالمحسن قاسم/ د.أ .7

 التاريخ رئيس مجلس قسم  ابراهيم محمد على مرجونة/ د.أ .8

 رئيس مجلس قسم اللغة العربية وآدابها   ايمان فؤاد بركات /د.أ .1

 قائم بعمل رئيس مجلس قسم اللغات الشرقية و آدابها   محمد أحمد الفقى. د .92

 األستاذ بقسم اللغة االنجليزية  ميراندا محمد خميس الزوكه/ د.أ .99

 الجغرافيابقسم  المتفرغ األستاذ   محمد مجدى تراب/د.أ .90

 األستاذ المتفرغ بقسم الفلسفة   ميالد زكى غالي/ د.أ .93

 األستاذ المتفرغ بقسم اللغة العربية  عبدالواحد حسن الشيخ/ د.أ .94

 األستاذ المساعد بقسم اللغة العربية  مصطفى محمد اسماعيل وتيد. د .95

 الجغرافياالمدرس بقسم   محمد محمود الشرقاوى. د .96

 لوحدة ضمان الجودة بالكلية المدير التنفيذي   محمد محمود ابوعلى. د.أ .97

 مدير وحدة الخدمات االلكترونية    أحمد عطية حميدة. د .98

 أمين الكلية   هانى محمد كتات/ السيد .91

 

 
 

 حنان خميس الشافعى  عميد الكلية/  د.افتتحت السيدة أ
 "بسم اهلل الرحمن الرحيم " 

 لكلية ورئيس المجلس  بجميع السادة حنان خميس الشافعى  عميد ا/ د.في بداية االجتماع رحبت السيدة أ
 . مشاركين في الجلسةال

  ثم شرعت سيادتها في موضوعات المجلس على النحو التالي: 
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 :رؤية الكلية 

تتطل  الكلية إلى أ  تكو  مؤسسة تعليمية وبحثية معتمدة تحتح 

مستوى  بأساتذتها وخر  يها إلى وتلح مكاةة مرموقة بين ةظائرما
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 .  المستدامة للم تم 

 -: التصديق و موضوعات اإلحاطة: أوال 
 الموضوعات التى ًطرحت في مجلس الجامعة،  .9

 .ة الفسادشريف زكريا لعمل كتيب لنشر قيم النزاهه و الشفافية ومحارب. منسق يتواصل مع د .9
  :القرار 

 .أحمد شتيه المدرس بقسم اللغة العربية للمشاركة في هذه المهمه / و يرشح الدكتور أحيط مجلس الكلية علمُا
 

 . 0209عمل مسابقة القرا ة السريعة و كيفية التلخيص  للطلبة باشراف من المدربين في شهر مارس  .0
محمد محمود أبوعلى األستاذ بقسم اللغة العربية / د.أ: أحيط مجلس الكلية علمُا مع ترشيح كل من : القرار 

 .بقسم الفلسفة بالكلية  األستاذ المساعدعصام كمال المصري  / بالكليــــــــــــــــــــــــــــة  و الدكتور
 

 .تفعيل شاشات الكلية لنشر كل الفعاليات بالجامعة  .3
 . أحيط مجلس الكلية علمُا: القرار 

 
 .95/5/0202لطالب في اعالن األبحاث ل .4

 .أحيط مجلس الكلية علمُا :القرار 
 

 .06/6/0202الى  6ميعاد تسليم رفع األبحاث من الطالب  الفترة من  .5
 .أحيط مجلس الكلية علمُا :القرار 

 
 .لكل قسم  وذجعمل نموذج محاكاه لكيفية التعامل مع أبحاث الطالب بحيث يكون هناك نم .6

 .لمُاأحيط مجلس الكلية ع :القرار 
 

 -: التصديق على محضر مجلس الكلية السابق .0
 :    القرار 

مع األخذ في االعتبار بتغيير بعض  القرارات من المجلس األعلى للجامعات ومجلس الجامعة  على المحضر تم التصديق
. 

 :موضوعات وحدة ضمان الجودة :   ثانيا
 .التصديق على محضر المجلس السابق : أوال

 . ديقتم التص:  القرار

 

كيرلس سامي عضو الوحدة / بالكلية واألخ أ itأحمد عطية حميدة مدير وحدة / توجيه الشكر للسيد الدكتور : ثانيا 

 .لحسن تعاونهم  مع وحدة ضمان الجودة وجهدهم الكبير 

 .وافق الجميع : القرار  
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 :رؤية الكلية 

تتطل  الكلية إلى أ  تكو  مؤسسة تعليمية وبحثية معتمدة تحتح 

مستوى  بأساتذتها وخر  يها إلى وتلح مكاةة مرموقة بين ةظائرما

خالد برامج وراسية متميزة  ى  المإا سة محليأ و اقليميإا من

مرحلتى الليساةس والدراسات العليا تسها  ى الرقى و التإمية 

 .  المستدامة للم تم 

 .أحيط مجلس الكلية علمُا:  القرار

 

 

ليم عن بعد، واالستعانة بالخبرات السابقة لألقسام العلمية في هذا الصدد ، علما مناقشة إمكانية وضع برامج للتع:ثالثا 

 . لديهم خبرات كبيرة جدا في هذا المجال و بوجود بعض أعضا  هيئة التدريس من أبنا  الكلية المعارين للخارج 

لكلية لشؤون التعليم والطالب ترسل الفكرة لألقسام لمناقشتها وإرسال مقترحاتهم، ثم ترفع للسيد وكيل ا : القرار 

 .تمهيدا لعرضها على مجلس الكلية 
 .أحيط مجلس الكلية علمُا: القرار 

 

وتحويله إلى استبيان ( عضو هيئة التدريس  -المحتوى التدريسي) مناقشة تعديل االستبيان الورقي الخاص ب :رابعا 

 .ترم الثانيإلكتروني شامل يتم تعامل الطالب معه قبل الحصول على نتيجة ال

 : القرار 

 .يرفع المقترح للجنة شؤون التعليم والطالب ألخذ الرأي تمهيدا لعرضه على مجلس الكلية 

 .مرفق صورة من االستبيان بعد التعديل     

 
 

 استبيان  تقييم الطالب ألدا  عضو هيئة التدريس في المقرر
 

كبيرة  عبارات التقييم م
 جدا

 يلة قل قليلة متوسطة  كبيرة
 جدا

      مدى وضوح أهداف المقرر في المحاضرات اإللكترونية 1
 WORD-  PDF -أوديو   -مدى استخدام المحاضر ألدوات مختلفة  فيديو  2

 .رسوم وأشكال وخرائط  –
     

      .يحدث المحاضر طالبه عن الجودة التعليمية وأهميتها 3
      لتواصل  مدي تفاعل عضو هيئة التدريس علي وسائل ا 4
رأيك في المحتوى العلمي للمحاضرات االلكترونية  ومدى مال متها لعناصر  5

 .للمقرر
     

ينظم المحاضر أفكار المحاضرة بشكل منطقي متسلسل ويربط كل العناصر  6
 .ببعضها 

     

مناقشة )يستخدم المحاضر طرق تدريس متنوعة لتوصيل المعلومات  7
امتحانات تدريبية  -رسوم    -قصة . -ضرة محا –مجموعات صغيرة 

. )................ 

     

     يشجع الطالب على التفاعل والمناقشة داخل المحاضرة ويظهر اهتمامًا بآرا   8
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مرحلتى الليساةس والدراسات العليا تسها  ى الرقى و التإمية 

 .  المستدامة للم تم 

 .الطالب دون تمييز
ينمي الثقة واالعتماد على الذات لدى طالبه، وكيفية االستفادة من التعلم  9

 .االلكتروني 
     

      .ط المقرر النظري بالعملي ويتابع الدروس العمليةيرب 11
 PowerPointيستخدم الوسائل والتقنيات التعليمية والعروض التوضيحية  11

 .في المحاضرات 
     

      .يعيد الشرح عندما يستشعر عدم استيعاب بعض طالبه للموضوع 12
      .ياة العمليةيهتم بتضمين المقرر لمعلومات ومهارات مفيدة في الح 13
      .يمثل قدوة طيبة للطالب ويلتزم بالتقاليد واألخالقيات الجامعية 14
      يوجد  األستاذ علي شبكات التواصل في أوقات محددة للرد علي الطالب 15

 
 : القرار 

 .يؤجل لمزيد من الدراسة 
 
 

 .وتفعيل المقررات التي اعتمدت من قبل  مناقشة فكرة وضع مقررات إلكترونية لكل البرامج ،: خامسا  

يرفع المقترح للجنة شؤون التعليم والطالب ألخذ الرأي تمهيدا لعرضه على مجلس الكلية ، و تفعيل المقررات :القرار 

 .االلكترونية ألعضا  هيئة التدريس بالكلية ، وإضافة مقررات جديدة 
 :القرار 

 .أحيط مجلس الكلية علمُا 

 

تصور جديد للجنة عامة تقترحها لجنة شؤون الطالب لوضع ضوابط للتأكد من مراجعة األبحاث وضع  :سادسا 

ومراجعة امتحانات الفرقة الرابعة كبديل للجنة المراجعة في شكلها القديم ، ومناقشة وضع ضوابط جديدة تتناسب مع 

 .الوضع الجديد  الخاص بضوابط مراجعة األبحاث 

لجودة آلية لتحديث لجنة المراجعة ، والتأكيد علي وجود ممثلين للجنة بتصورها القديم وضعت وحدة ضمان ا :القرار 

رفع األمر للجنة شؤون التعليم والطالب تمهيدا لعرضها على مجلس الكلية مع  مرفق اآلليةو.  لمراجعة الفرقة الرابعة 

. 

 :تعديل آلية جودة قياس األبحاث  :     المرفق  

 تحليل مدخالت عملية قياس جودة األبحاث :     المحور األول 

-------- ببرنامج       

 الفصل الدراسي الثاني   

 0202ـ  0291العام الجامعي 
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 .تنوع أساليب الملفات ، و مدى توافقها مع توصيف المقرر واستراتيجيات التعلم : المعيار الثانى  .0

استيفا  شروط الجامعة في البحث ووجود لجنة ثالثية للمراجعة  تضم أعضا  من وحدة : المعيار الثالث  .3

 .ضمان الجودة 

 .قديمة لتشمل العناصر السابقة وتتوافق مع ما استجد من أعمال سيتم تعديل استمارة المراجعة ال  

 

 
 .أشكال التقارير المطلوبة من اللجنة بعد مراجعة عينة عشوائية من األبحاث 

 :الفرقة األولى : أواًل 
 نتيجة تحليل مدخالت عملية قياس جودة األبحاث للفرقة االولى( 9)جدول 

 منسق المقرر المقرر

 المعيار الثالث  المعيار الثاني  المعيار األول

مستو
 ف

غير 
مستو

 ف

مستو
 ف 

غير 
مستو

 ف

مستو
 ف 

غير 
مستو
 ف 

        

        

        

 
       

       

 
       

       

 
 :الفرقة الثانية : ثانًيا 

 :نتيجة تحليل مدخالت عملية قياس جودة األبحاث للفرقة الثانية ( 0)جدول 

 ق المقررمنس المقرر

 المعيار الثالث  المعيار الثاني  المعيار األول

مستو
 ف

غير 
مستو

 ف

مستو
 ف 

غير 
مستو

 ف

مستو
 ف 

غير 
مستو
 ف 
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 :الفرقة الثالثة : ثالًثا 

 قة الثالثةنتيجة تحليل مدخالت عملية قياس جودة األبحاث للفر( 3)جدول 

 منسق المقرر المقرر

 المعيار الثالث  المعيار الثاني  المعيار األول

مستو
 ف

غير 
مستو

 ف

مستو
 ف 

غير 
مستو

 ف

مستو
 ف 

غير 
مستو
 ف 

        

        

        

 
       

       

 
       

       

 ث بمقرراتجدول نسب استيفا  معايير قياس جودة األبحا:     المحور الثاني   
----------- برنامج 

اسم عضو هيئة 
 التدريس

عدد 
المقررا
ت التي 

يتم 

تدريس
 ها

عدد المقررات 
 المستوفاه

 في كل معيار

عدد المقررات 
 غير المستوفاه
 في كل معيار

نسبة النجاح في 
 كل معيار

نسبة اإلخفاق في 
 كل معيار

 الثالث الثاني األول الثالث نيالثا األول الثالث الثاني األول الثالث الثاني األول
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              اإلجمالي

 استيفا  أعضا  هيئة التدريس لمعايير قياس جودة األبحاث بمقررات:    المحور الثالث 

----------- برنامج

 

 : اسم عضو هيئة التدريس . 9

 

 الفرقة اسم المقرر م

 المعيار الثالث المعيار الثاني المعيار األول

 مستوفي
غير 

 مستوفي
 مستوفي

غير 

 مستوفي
 مستوفي

غير 

 مستوفي

1         

2         

3         

4         

5         

 : اسم عضو هيئة التدريس . 0

 

 الفرقة اسم المقرر م

 المعيار الثالث المعيار الثاني المعيار األول

 مستوفي
غير 

 مستوفي
 مستوفي

غير 

 مستوفي
 مستوفي

غير 

 مستوفي

1         

2         

3         

4         

5         

 
 :القرار 
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 .أحيط مجلس الكلية علمُا 

 

 

ا يتوافق مع الالئحة الجديدة للساعات المعتمدة مع مناقشة تحديث الرؤية والرسالة واألهداف لكل برنامج بم:  سابعا

ربط مخرجات التعلم لكل برنامج بما يتوافق والالئحة الجديدة للساعات المعتمدة ، وتقديم ما يثبت موافقة  كل أعضا  

 .القسم علي التحديث ، أو إرسال ما يفيد بتأكيدهم علي  النموذج القديم 

رؤسا  األقسام بتجهيز الرؤية والرسالة المحدثة بعد مشاوة  لطالب ، علي أن يقوم يرفع األمر للجنة شؤون ا: القرار 

 .كل منسوبي القسم علي فرق عقد مجالس األفسام ، ورفع الموضوع مباشرة إلي مجلس الكلية لالعتماد 
 :القرار 

 .أحيط مجلس الكلية علمُا 

 

ول كيفية إعداد األبحاث العلمية وكيفية صياغة محتوي مناقشة عقد ورش إلكترونية توضع على موقع الكلية ح:ثامنا 

 .جيد لبحث مقدم بديال لالختبارات لتحريرية 

 : القرار 

 :تكليف كل من 

 محمد أبو علي / أد

 رانيا نظمي / د

 عصام المصري / د

 أحمد شتيه / د

 شيما  البنا / د

ك من يرغب من أعضا  هيئة التدريس بتقديم بتصميم فيديو أو باوربوينت لتوضيح كيفية عمل األبحاث، كذلو ذلك 

فيديو مبسط أو عرض تقديمي ،عليه برفع الملف لوحدة ضمان الجودة  لمراجعة  هذه المواد قبل رفعها إلى موقع الكلية 

. 
 :القرار 

 وافق مجلس الكلية 

 
(   teams )مية على مجموعات محمد أبوعلي بخصوص عقد السمينارات العل. د.مناقشة المقترح المقدم من ا: تاسعا 

 مرفق اآللية .                               عن طريق اإليميالت األكاديمية 
 :اآللية المقترحة لعقد السيمنار 

 .مجموعة تضم جميع أعضا  القسم / يقوم المشرف المقترح على الخطة برفع الموضوع المقترح على موقع  -9
على سبيل المثال أو أى برنامج آخر  ( teams) نشا  مجموعة على برنامج يقوم أمين السيمنار أو مقرره  بإ -0

وكيل الكلية لشؤون / تضم  كل أعضا  مجلس القسم وأعضا  لجنة الدراسات العليا وخاصة األستاذ الدكتورة 
ة في العميد الدراسات العليا والبحوث ، وكذلك معالي األستاذ الدكتور عميد الكلية بحيث تتمكن إدارة الكلية ممثل

 .والوكيل من متابعة السيمنارات بطريقة رسمية 
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 .إلى فريق السيمنار بكل قسم لتسهيل العمل إلكترونيا   itيضاف أحد أعضا   -3
تحديد موعد االنعقاد ، على سبيل المثال أو أى برنامج آخر  و  teamsيتم رفع الخطط البحثية على موقع -4

 . وتوجيه الدعوة لألعضا  عن طريق المقرر
كتابية على أن يشارك كل أعضا  القسم بأعمال / يتم تسجيل السيمنار صوتيا وإثبات التعديالت بطريقة صوتية   -5

السيمنار بالحضور على األقل، ويفتح باب الحضور لمن أراد من خارج القسم لو كان الحضور ميسورا 
 .بالطريقة اإللكترونية 

على سبيل المثال أو أى   teamsعلى جروب ( الدكتوراه  –جستير الما) إمكانية إضافة طالب الدراسات العليا  -6
 .من المناقشات  االستفادةللحضور وبرنامج آخر  

يتم تسليم الخطة بعد إجرا  التعديالت لمقرر السيمنار  للتأكد من  التعديالت الممكنة التي أقرها المشرف لرفعها  -7
 .لمجلس القسم 

 .ات والمناقشات لمجلس القسم يكون بديال عن مضبطة السيمنار يرفع المقرر تقريرا مرفقا بالموضوع -8
 رفع اآللية للجنة الدراسات العليا  إلبدا  الرآي : القرار      

 :القرار 
 .أحيط مجلس الكلية علمُا 
 

على  (teams) بخصوص مقترح بأن تكون جميع اجتماعات األقسام والوحدات واللجان على مجموعات :عاشرا  
مع تسجيل هذه االجتماعات لتكون في شكل مستند إلكتروني يوضع في رصيد الكلية في ال أو أى برنامج آخر  سبيل المث

 .التعامل مع األزمة 
يرفع المقترح لعرضه على وافق الجميع علي المقترح وخاصة أنه  يوجد عدة أقسام تقوم بذلك فعليا ، وعليه : القرار 

 . مجلس الكلية ، ومخاطبة باقي األقسام
 :القرار 

 . وافق مجلس الكلية

 : ITات تكنولوجيا المعلوموحدة  موضوعات :   ثالثًا
عمل للسادة أعضا  هيئة  ورش 7قام الدكتور أحمد عطية المدير التنفيذي لتكنولوجيا المعلومات بالكلية بعقد  -1

يمها وإرسالها إلى عن كيفية استقبال أبحاث الطالب وتقي(Video Conference)التدريس بالكلية عن طريق 

وفقا لقرارات مجلس الجامعة في هذا ( Microsoft Forms)الكنتروالت بطريقة إلكترونية عن طريق برنامج 

 : م ، على النحو اآلتي 0202مايو  1أبريل حتى   01الشأن ، وقد بدأت ورش العمل من يوم 

 

 اليوم القسم العلمي م

 .م01/4/0202األربعا    .اللغة العربية وآدابها 9

 م32/4/0202الخميس   .التاريخ 0

 م0/5/0202السبت      .اآلثار والدراسات اليونانية والرومانية-اللغة اإلنجليزية 3

 .م0202/ 3/5األحد     .الجغرافيا 4
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 :رؤية الكلية 

تتطل  الكلية إلى أ  تكو  مؤسسة تعليمية وبحثية معتمدة تحتح 

مستوى  بأساتذتها وخر  يها إلى وتلح مكاةة مرموقة بين ةظائرما

خالد برامج وراسية متميزة  ى  المإا سة محليأ و اقليميإا من

مرحلتى الليساةس والدراسات العليا تسها  ى الرقى و التإمية 

 .  المستدامة للم تم 

 .م0202/ 4/5االثنين     .اللغات الشرقية-الفلسفة 5

 م5/5/0202الثالثا      .االجتماع 6

 م1/5/0202األحد       .اآلثار-السياسة 7

 :القرار 
 .أحيط مجلس الكلية علمُا 

 

باستكمال رفع المحاضرات الخاصة بجميع أقسام علي الموقع الرسمي  -خالل شهر أبريل -قامت البوابة اإللكترونية  -2

نظام التعليم للكلية وإعالنها للطالب وذلك تنفيذا لقرار المجلس األعلى للجامعات باستكمال الفصل الدراسي الثاني ب

ن بعد حيث كان آخر تحديث للمحاضرات هو تحديث المحاضرات لألسبوع السابع ، وكان ذلك يوم الخميس ع

 أبريل ما يزيد عن 32أبريل ، وقد تخطي عدد المحاضرات التي تم رفعها منذ بداية التوقف وحتي  32الموافق

 (.Pdf)، وملفات (Powerpoint)تنوعت ما بين فيديوهات و  محاضرة822
 :القرار 

 .أحيط مجلس الكلية علمُا 
 
 
 :باآلتى  كيرلس سامي أن الوحدة قامت / كما أفاد أ  -3

 .إيميل أكاديمي لكنتروالت الفرقة األولى والثانية والثالثة  32بعمل  -
  عمل إيميالت أكاديمية مؤقتة لجميع السادة أعضا  هيئة التدريس المنتدبين للكلية وتنشيط وتفعيل أكثر من -

 .إيميل للسادة أعضا  هيئة التدريس بالكلية ، وكذلك تقديم  الدعم الفني لهم على مدار اليوم 62
اإليميل الخاص بالشكاوي التي تتعلق بااليميل الجامعي للطالب المرسل من قبل وحدة  كما قامت الوحدة بتفعيل -

ذلك لتقديم الدعم الفني للطالب المشروعات بالجامعة ،  وذلك بجانب صفحة الشكاوي الخاصة بالكلية ، و
وذلك لحل أكبر . اإليميل الجامعي لهم حيث يتم العمل في هذا األمر على مدار اليوممشكالت والعمل علي حل 

 .عدد من مشاكل الطالب
تعمل الوحدة حاليا على استكمال تصميم المنصة الخاصة برفع الدراسات البحثية  وضوابطها وروابطها للطالب  -

 .ع الرسمي للكليةعلى الموق
الموجود ( MicrosoftTeams)لمعظم لجان الكلية علي برنامج ( جروبات)كيرلس سامي بعمل/ قام أ -

 On line بتطبيقات البريد األكاديمي والتي من خاللها يتم عقد جميع االجتماعات
 عبر اإليميالت األكاديمية للسادة  –م بإرسال 0202قامت الوحدة في خالل شهر أبريل  -

 : ما يلي  -هيئة التدريس ضا أع
 .محاضر مجلس الكلية  - أ
 .م0202دعوة مجالس الكلية ، وجدول األعمال لشهر أبريل - ب
 .دعوات مجالس األقسام لبعض األقسام العلمية بالكلية ومحاضر اللجان - ج
 .جميع األخبار التى تنشر على الموقع الرسمي ترسل نسخة منها على البريد  -د
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 :رؤية الكلية 

تتطل  الكلية إلى أ  تكو  مؤسسة تعليمية وبحثية معتمدة تحتح 

مستوى  بأساتذتها وخر  يها إلى وتلح مكاةة مرموقة بين ةظائرما
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 .  المستدامة للم تم 

زيـــارة ،كما بلـغ  ألف أربعــة ماليين ومائة وخمسين لكلية حتى اليوم مــا يزيد عـــنسجل الموقــع الرسمي ل -
للـموضوعات  قــرا ة ملـيون وســتـمائة وخمسين ألــف عـدد الـقــــرا ات للمـــوقـــع مـــا يـــزيد عــــن

 .المنشورة على الموقع الرسمي للكلية
 :القرار 

 .أحيط مجلس الكلية علمُا 
خالل تلك الفترة عم والمساندة جزيل الشكر إلدارة الكلية لدتكنولوجيا المعلومات بالكلية بالويتقدم المدير التنفيذي      

بجزيل الشكر للسادة أعضا  هيئة التدريس بالكلية لالستجابة  وكذلك توجيهالتي تتطلب تضافر الجهود من الجميع ، 
كيرلس سامي بدير مسؤول البوابة / ستاذكما تم توجيه الشكر بصفة خاصة أل، السريعة ألدا  الواجب التعليمي والعلمي 

 وتواصله على مدار اليوم خالل الشهرين IT مدير وحدة   اإللكترونية بالوحدة لجهده الكبير والضخم ، وعمله مع
 .الماضيين
 :القرار 

 .أحيط مجلس الكلية علمُا 

 

 :موضوعات شئون هيئة التدريس :   ًارابع
ايمان المليجى  رئيس مجلس قسم اللغة ااالنجليزية بالكلية بشأن موافقة مجلس القسم بجلسته / د.اب السيدة أكت .9

في وظيفة مدرس  اسما  رمضان خميس المعيدة بالقسم/ على تعيين االستاذة  0202/ 0/5فـــــــــــــــــــــــى 
 ه الطيب ةتير حيث أنها مشهود لها بالسمعمساعد بذات القسم تخصص أدب انجليزى  لحصولها على الماجس

 .والسيرة الحسنة و محسنه في أدا  عملها منذ تعيينها بالقسم 
 : القرار   

 .وافق مجلس الكلية 
 

 3ايمان بركات  رئيس مجلس قسم اللغة العربية بالكلية بشأن موافقة مجلس القسم بجلسته فى / د.كتاب السيدة أ .0
اعتبارًا من  سامح مصطفى العشماوى  المدرس بالقسم  للعام الثامن/ سيد الدكتورعلى تجديد إعارة ال 5/0202/
 .بالمملكة العربية السعودية الدمامللعمل بجامعة  9/1/0202

 : القرار   
 .وافق مجلس الكلية 

 
قسم بالكلية بشأن موافقة مجلس ال الجغرافيا رئيس مجلس قسم   عبدالعظيم أحمد عبدالعظيم/ د.أ كتاب السيد .3

بقسم الجغرافيا  األستاذ المساعد  حسين محمود قمح / على تجديد إعارة السيد الدكتور 5/0202/ 5بجلسته فى 
 .لجامعة نجران بالسعودية   9/8/0202للعام السابع اعتبارًا من   بالكلية

 : القرار   
 .وافق مجلس الكلية 

لتاريخ بالكلية بشأن موافقة مجلس القســــــــــــــــم ابراهيم مرجونة  رئيس مجلس قسم اللغة ا/ د.كتاب السيد أ .4
على تجديد االجازة الدراسية بمرتب يصرف من الداخل  5/0202/ 3بجلستـــــــــــــه فـــــــــــــــــــــــــــــــــــى 

ام دراسته التمتخصص تاريخ العصور الوسطى  أحمد محمد عبدالقوى شعير    المدرس المساعد بالقسم / للسيد
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 .  المستدامة للم تم 

طبقًا لقانون  39/8/0209حتى  9/1/0202للدكتوراه على منحه دراسية بجامعة ماربورج بألمانيا وذلك الفترة من 
 البعثات المصرية 

 : القرار   
 .وافق مجلس الكلية 

على حمدى / باختيار الدكتوربالكلية  ااالجتماع وعميد الكليةرئيس مجلس قسم حنان الشافعى  / د.أ كتاب السيد .5
 .أحمد على  األستاذ المساعد المتفرغ بالقسم كممثل للقسم بمجلس الكلية 

 : القرار   
 .وافق مجلس الكلية 

 :موضوعات شئون الطالب :    ًاخامس
 وقد تم التصديق عليها، : التصديق على محضر الجلسة السابقة:أواًل

بذله من مجهودات خالل ورش العمل الخاصة بأبحاث  أحمد عطيه؛ لما/ وتتقدم اللجنة بالشكر للسيد الدكتور        

الطالب للفرق الثالث األولى والثانية والثالثة ، وكذلك للسيد األستاذ سامى بدير على جهده الطيب فى مساعدة السادة 

 .أعضا  هيئة التدريس والطالب فى عمل االيميالت الجامعية ، ورفع المحاضرات

 :وحدة القياس والتقويم -MIS –دة الجو: موضوعات وحدات: ثانيًا   

الماادير التنفيااذي لوحاادة ضاامان الجااودة   -محمااد أبااوعلي / أفاااد الساايد األسااتاذ الاادكتور :  فيمااا يتعلااق بوحاادة الجااودة .9

 :باآلتى

 .إمكانية وضع برامج للتعليم عن بعد، واالستعانة بالخبرات السابقة لألقسام العلمية في هذا الصدد .9.9

وتحويله إلى استبيان إلكتروني ( عضو هيئة التدريس  -المحتوى التدريسي) الخاص ب تعديل االستبيان الورقي .9.0

 .شامل يتم تعامل الطالب معه قبل الحصول على نتيجة الفصل الدراسى الثاني

 .فكرة وضع مقررات إلكترونية لكل البرامج ، وإضافة مقررات جديدة .9.3

لوضع ضوابط للتأكد من مراجعة األبحاث ومراجعة وضع تصور جديد للجنة عامة تقترحها لجنة شؤون الطالب  .9.4

امتحانات الفرقة الرابعة كبديل للجنة المراجعة في شكلها القديم ، ومناقشة وضع ضوابط جديدة تتناسب مع الوضع 

 .الجديد  الخاص بضوابط مراجعة األبحاث 

للساااعات المعتماادة مااع ربااط   تحااديث الرؤيااة والرسااالة واألهااداف لكاال برنااامج بمااا يتوافااق مااع الالئحااة الجدياادة   .9.5

مخرجات التعلم لكل برنامج بما يتوافق والالئحاة الجديادة للسااعات المعتمادة، وتقاديم ماا يثبات موافقاة  كال أعضاا            

 .القسم علي التحديث، أو إرسال ما يفيد بتأكيدهم علي  النموذج القديم

العلمياة وكيفياة صاياغة محتاوي جياد       عقاد ورش إلكترونياة ترفاع علاى موقاع الكلياة حاول كيفياة إعاداد األبحااث           .9.6

عصاام  / رانياا نظماي ، و د  / محماد أباو علاي ، و د   / أد: لبحث مقدم بديال لالختبارات لتحريرية وقد تم تكليف كل مان  

شيما  البنا ،بتصميم فيديو أو باوربوينات لتوضايح كيفياة عمال األبحااث، وكاذلك       / أحمد شتيه ، و د/ المصري ، و د

يئة التدريس بتقاديم فياديو مبساط أو عارض تقاديمي ، ويرفاع الملاف لوحادة ضامان الجاودة            من يرغب من أعضا  ه

 لمراجعة  هذه المواد قبل رفعها إلى موقع الكلية
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 يتم تأجليه لمجلس الكلية القادم لمزيد من الدراسة 9-0، وفيما يتعلق بالبند  الكلية علمُاأحيط مجلس :القرار

 

 
 :المدير التنفيذي للوحدة بما يلي –أحمد عطية / أفاد السيد الدكتور: MISفيما يتعلق بوحدة  .0

ثم يتم ( ملف لكل مادة)ضرورة إرسال رؤسا  األقسام الموضوعات البحثية والضوابط والروابط بصيغة وورد  .0.9
ل الرسمي الجامعي للسيد ضغطها ببرنامج الضغط لكل فرقة، ثم ترسل الملفات الثالث للفرق الثالث من اإليمي
–أحمد عبد العزيز عيسى / األستاذ الدكتور رئيس مجلس القسم إلى اإليميل الرسمي الخاص بالسيد األستاذ الدكتور

 .   وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب

األقسام؛ تم عمل إيميالت خاصة بكونتروالت الفرق الثالث األولى والثانية والثالثة، وتم توزيعها على رؤسا   .0.0
 . لتوزيعها على رؤسا  الكونتروالت

 .ُأحيطت اللجنة علًما: القرار 

 أحيط مجلس الكلية علمًا :القرار

المادير التنفياذي للوحادة، الُمقترحاات      –رانياا نظماي   / اقترحت السايدة الادكتورة  : فيما يتعلق بوحدة القياس والتقويم .3
 :اآلتية

 .ورة موافاتنا باسم المنسق الذي تم اختياره للوحدةمخاطبة السادة رؤسا  األقسام العلمية بضر 3.9
 :تم اختيار المنسقين اآلتي أسماؤهم: القرار

 الُمنسق القسم
 أسما  رزق المكي.أ اللغة العربية
 ضحى رمضان.أ اللغة اإلنجليزية

 شيما  النجار.أ التاريخ
 عبد المولى عرقوب.أ الجغرافيا
 أميرة حمودة.أ الفلسفة
 أشرف شلبي.أ االجتماع

األثار والدراسات اليونانية 
 والرومانية

 أميرة الصفتي.أ

 أيمن سالم. د اآلثار
 أمنية عيسى/ د.م.أ اللغات الشرقية

 آيات زكريا. د السياسة
 وافقت اللجنة: القرار
 وافق مجلس الكلية :القرار
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ضرورة إرسال مقترحاتهم فيما ال يقل عن ب -فيما يتعلق بإنشا  بنوك األسئلة -مخاطبة رؤسا  األقسام العلمية  .3.0

 .في االجتماع القادم( بنك األسئلة) من مواد القسم، حتى يتسنى للوحدة تفعيل % 52

مخاطبة األقسام العلمية بضرورة موافاة الوحدة باإلحصائيات المتعلقة بنظام االمتحانات التي فرضتها الظروف   .3.3

ازوا األبحاث والذين لم يجتازوها، وكذلك الطالب المتخلفين عن تقديم الراهنة، والخاصة بأعداد الطالب الذين اجت

 ..وذلك في كل مادة على حدة. األبحاث

في  شيما  صالح  عن األخطا  الشائعة/ بالتنسيق بين دكتور كارم القاضى وأ -اقتراح عمل فيديو تعليمي   .3.4

 .كيرلس. تصحيح االختبارات اإللكترونية، ورفعه على موقع الكلية بمساعدة أ

 .إعداد خطة استراتيجية خاصة بالوحدة ومناقشتها في المجلس القادم .3.5

 يؤجل لمزيد من الدراسة 3-0أحيطت اللجنة علًما ،  وفيما يتعلق بالبند : القرار

 أحيط مجلس الكلية علمًا:القرار

 :ات الُمتعلقة بأبحاث الطالب الموضوع: ثالًثا
بشأن التأكيد على ضرورة تواصل  3/5/0202كتاب مجلس قسم التاريخ بجلسته الُمنعقدة بتاريخ :  الموضوع .3

جميع األساتذة ممن يقومون بالتدريس بالفرقة الرابعة من خالل التعليم عن بعد مع طالبهم؛ لتحديد المناهج 

 .واستكمال ما نقص من ُمحاضرات لحين إعالن موعد امتحانهموالُمقررات، والرد على االستفسارات 

 .أحيطت اللجنة علًما: القرار

 أحيط مجلس الكلية علمًا:القرار

بشأن الموافقة على إقرار عناوين  3/5/0202كتاب مجلس قسم التاريخ بجلسته الُمنعقدة بتاريخ : الموضوع .4

من األقسام األخرى ممن يقومون بالتدريس داخل القسم، األبحاث الُمقدمة من السادة الزمال  بالقسم، وكذلك 

 .ويدعو الجميع لاللتزام بتعليمات اإلدارة والجامعة، وكذلك تفعيل اإليميل الجامعي وإعداد رابط لكل مادة

 .أحيطت اللجنة علًما: القرار

 أحيط مجلس الكلية علمًا:القرار

بشأن الموافقة على ُمقترح ضوابط  3/5/0202تاريخ كتاب مجلس قسم التاريخ بجلسته الُمنعقدة ب: الموضوع .5

 .الدراسة البحثية، وُيعد الُمقترح جز  ال يتجزأ من مجلس القسم

 .أحيطت اللجنة علًما: القرار

 أحيط مجلس الكلية علمًا:القرار

 

قر بشأن تخوفه من النظام الذي ُأ 3/5/0202كتاب مجلس قسم التاريخ بجلسته الُمنعقدة بتاريخ : الموضوع .6

طالب وفي ظل الموارد المتاحة للطالب  622لتقديم الطالب أبحاثهم عليه، وال سيما أن بكل فرقة متوسط 

واإلمكانيات المادية وصعوبات التعامل مع المواقع والنت أحيانا ، لذا يقترح المجلس خطة بديلة عبر المواقع 

 .مول بهاوالصفحات المعتمدة المتاحة، بجانب خطة الكلية والجامعة المع

 يرفع إلى مجلس الكلية: القرار
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 .  المستدامة للم تم 

 أحيط مجلس الكلية علمًا:القرار

بالنسبة للطالب الباقين لإلعادة ، والتخلفات من جميع الفرق سيتم ُمعاملتهم معاملة الطالب : الموضوع .7

 .المستجدين بسنوات النقل، وذلك من خالل تقديم الدراسات البحثية أو المقاالت أو المشروعات البحثية

أحيطت اللجنة علًما، وتقترح اللجنة أن يكون للبحث الذي يقوم بعمله الطالب الباقي لإلعادة والتخلف : القرار

 .درجة؛ حفاًظا على معدل التراكمي في حالة إجازة البحث 64درجة بحد أقصى 

 أحيط مجلس الكلية علمًا:القرار

مسئول رؤسا  األقسام وأعضا  هيئة التدريس، يتم تحديد الموضوعات البحثية لكل مادة ويكون ال: الموضوع .8

 .0202مايو 90-3وذلك في الفترة من 

 .أحيطت اللجنة علًما: القرار

 أحيط مجلس الكلية علمًا:القرار

يتم إعالن جداول تسليم الدراسات البحثية وروابط المواد وموعد تسليم كل مادة عبر الموقع :  الموضوع .1

نها وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب ووحدة تكنولوجيا المعلومات وذلك يوم اإلليكتروني للكلية، والمسئول ع

 .0202مايو  95

 .أحيطت اللجنة علًما: القرار

 أحيط مجلس الكلية علمًا:القرار

 .0202يونيو  5مايو حتى  95إعداد الطالب الدراسات البحثية في الفترة من :  الموضوع .92

 .أحيطت اللجنة علًما: القرار

 أحيط مجلس الكلية علمًا:ارالقر

 

بما في ذلك مواد التخلف  يتم إرسال الدراسات البحثية من الطالب إليكترونًيا والخاصة بكل مادة:  الموضوع .99

 :، وفًقا للمواعيد التالية0202يونيو  06 - 6وذلك في الفترة من  والباقون لالعادة وطالب الالئحة القديمة 

 الفرقة التاريخ

6-  90 

/6/0202 

 األولى

93-  91 

/6/0202 

 الثانية

02- 06 

/6/0202 

 الثالثة

 .وافقت  اللجنة : القرار

 وافق مجلس الكلية:القرار
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تصحيح األبحاث والمسئول عنها رؤسا  األقسام والسادة أعضا  هيئة التدريس، وذلك في الفترة :  الموضوع .90

  32/6/0202-7من 

 .أحيطت اللجنة علًما: القرار

 أحيط مجلس الكلية علمًا:رالقرا

 

تسليم نسخة من الدراسات البحثية، ونتائج الطالب إلى الكونتروالت والمسئول عنها رؤسا  األقسام :  الموضوع .93

  32/6/0202-7والسادة أعضا  هيئة التدريس، وذلك في الفترة من 

 .أحيطت اللجنة علًما: القرار

 أحيط مجلس الكلية علمًا:القرار

 

 .7/0202/ 5 -9الن النتائج بمعرفة رؤسا  الكونتروالت، وذلك في الفترة من إع:  الموضوع .94

 .أحيطت اللجنة علًما: القرار

 أحيط مجلس الكلية علمًا:القرار

بالنسبة للطالب نزال  السجون يتم استالم أبحاثهم ورقًيا بالتنسيق بين رؤسا  األقسام، ورؤسا  :  الموضوع .95

 .الكونتروالت وأساتذة الُمقررات

 .وافقت اللجنة : القرار

 وافق مجلس الكلية:القرار

الطالب ذوى  االعاقات البصرية ، وطالب التوحد ، يتم رفع أبحاثهم ورقيًا ، أو صوتيًا ، أو عبر : الموضوع -96

 اإليميل الجامعى للطالب

 وافقت اللجنة: القرار

 وافق مجلس الكلية :القرار

 

 :حانات التحريرية الموضوعات الُمتعلقة باالمت: رابًعا

: 0291/0202تشكيل لجان وضع وتصحيح أسئلة االمتحانات للفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي : الموضوع-97

 .اللغة اإلنجليزية، والتاريخ، واآلثار والدراسات اليونانية والرومانية: وصلت أقسام

 .هاأحيطت اللجنة علًما، وتهيب بباقي األقسام إرسال تشكيالت: القرار

 أحيط مجلس الكلية علمًا:القرار

 :الخطابات الواردة من األقسام العلمية : خامًسا

 :بشأن خطة القسم ومن بينها 3/5/0202كتاب مجلس قسم التاريخ بجلسته الُمنعقدة بتاريخ : الموضوع-98

 .أحمد جالل بعمل أكثر من فيديو تعليمي عن كيفية إعداد ورقة بحثية/ د.م.قيام أ (9)
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 .والمستمر 
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 :رؤية الكلية 

تتطل  الكلية إلى أ  تكو  مؤسسة تعليمية وبحثية معتمدة تحتح 

مستوى  بأساتذتها وخر  يها إلى وتلح مكاةة مرموقة بين ةظائرما

خالد برامج وراسية متميزة  ى  المإا سة محليأ و اقليميإا من

مرحلتى الليساةس والدراسات العليا تسها  ى الرقى و التإمية 

 .  المستدامة للم تم 

إبراهيم مرجونة بعمل أكثر من فيديو وبث مباشر للرد على جميع استفسارات الطالب، وشرح / د.قيام أ (0)

 .الوضع الراهن لهم

عادل هالل، بتحويل المقرر / أحمد جالل، د/ د.م.تيسير شادي، أ/ د.م.عبد المنعم مجاهد، أ/ د.قيام كًلا من أ (3)

 .عيوتوصيله للطالب عبر وسائل التواصل االجتما pdfإلى نظام 

 

وتوصيلها للطالب عبر وسائل التواصل  pdfقيام جميع الزمال  بالقسم بإعداد المحاضرات بطريقة  (4)

 .االجتماعي

 .أحيطت اللجنة علًما: القرار

 أحيط مجلس الكلية علمًا:القرار

بشأن  6/5/0202كتاب مجلس قسم اآلثار والدراسات اليونانية والرمانية بجلسته المنعقدة بتاريخ : الموضوع-91

تقرير الدعم الطالبي، والتقرير الخاص بإرسال جميع أعضا  هيئة التدريس المحاضرات الخاصة بُمقررات الفصل 

 .32/4/0202الدراسي الثاني وانتظامهم في ذلك حتى تاريخ 

 .أحيطت اللجنة علًما: القرار

 أحيط مجلس الكلية علمًا:القرار

بشأن استكمال تنفيذ برنامج  4/5/0202ه المنعقدة بتاريخ كتاب مجلس قسم االجتماع بجلست: الموضوع-02

 .التدريب العملي ومشروع التخرج للفرق األربعة بالقسم عقب االنتها  من تعليق الدراسة بالجامعات المصرية

 .أحيطت اللجنة علًما: القرار

 أحيط مجلس الكلية علمًا:القرار

وفق المعروض ،   0202|5|4ة الخاصة بطالب القسم بتاريخ خطاب مجلس قسم االجتماع بشأن القواعد العام -09

 وهى تتشابه مع القواعد التى أرسلتها الجامعة

 أحيطت اللجنة علمًا: القرار

 أحيط مجلس الكلية علمًا:القرار
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 :رؤية الكلية 

تتطل  الكلية إلى أ  تكو  مؤسسة تعليمية وبحثية معتمدة تحتح 

مستوى  بأساتذتها وخر  يها إلى وتلح مكاةة مرموقة بين ةظائرما

خالد برامج وراسية متميزة  ى  المإا سة محليأ و اقليميإا من

مرحلتى الليساةس والدراسات العليا تسها  ى الرقى و التإمية 

 .  المستدامة للم تم 

 

 

 

 :الدراسات العلياموضوعات :   سادسًا
 :-اوال موضوعات قسم اللغة العربية 

لجنة المناقشة بشأن تصويب  ٣/٥/٠٢٠٢دابها و اللغات الشرقية وآدابها بتاريخ   مجلس قسم اللغةالعربية وآ كتاب .9

والمقيد لدرجة الماجستير تخصص دراسات نقدية وادبية ليكون   خاطر عبد الرؤوف سعد الفقى/والحكم للطالب 

 :التالى على النحو

 

 لجنة المناقشة و الحكم عنوان الرسالة اسم الطالب

 خاطر عبدالرؤوف سعد

 الفقى

نسبية االلزام فى آيات 

االحكام من كتاب التحرير و 

التنوير لإلمام الطاهر بن 

سورة البقرة )عاشور 

دراسة بالغية ( نموذجًاأ

 اصولية 

 عيد مهدى بلبع / د.أ

النقد والبالغة بكلية آداب  أستاذ

 المنوفية 

مشرفا 

 ورئيسا

 

 محمد محمود ابو على /د .أ-٠

 ة بالكلية النقد و البالغ أستاذ

 مناقشا

 رانيا محمد نظمى   /د.م.أ

 الدراسات االسالمية المساعد بالكلية.أ

 

 مشرفا

 سعد عبد الغفار محمد    / د.م.أ-٤

النقد والبالغة المساعد أستاذ 

 بكلية آداب الولدى الجديد

 مناقشا  

 :القرار

 .وافق مجلس الكلية 

 

 

 



    

                                                                                                                                              
       Damanhur university                             جامعة دمنهور                                                                                            
          Faculty of Artكلية اآلداب                                                                                                                                
                                                        

 

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

 :رسالة الكلية 
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 :رؤية الكلية 

تتطل  الكلية إلى أ  تكو  مؤسسة تعليمية وبحثية معتمدة تحتح 

مستوى  بأساتذتها وخر  يها إلى وتلح مكاةة مرموقة بين ةظائرما

خالد برامج وراسية متميزة  ى  المإا سة محليأ و اقليميإا من

مرحلتى الليساةس والدراسات العليا تسها  ى الرقى و التإمية 

 .  المستدامة للم تم 

الماجستير تخصص الدراسات  لدرجة وال  محمد جابر احمد نعيم المقيدة / تشكيل لجنة المناقشة و الحكم للطالبة  .9

- :النقدية و االدبية  وذلك على النحو التالى 

 لجنة للمناقشة و الحكم عنوان الرسالة اسم الطالبة

نى بين فمالمح التداخل ال وال  محمد جابر احمد نعيم

الحالج وجون دن دراسة 

 تحليلية مقارنة

      مدعناند محمدمح.أ-١

 بكلية آداب القاهرة  استاذ االدب االنجليزى

 مشرفًا

 ورئيسًا

 

 عيد على مهدى بلبع/ د.أ-٠

 والبالغة بآداب المنوفية أدبى النقد استاذ

  مناقشًا

 

 مصطفى بيومى عبد السالم   /د.أ

النقد والبالغة بكلية دار العلوم جامعة  أستاذ

 المنيا

 مناقشًا

 

 حمود ابو على      محمد م/ د.أ

 النقد والبالغة بآداب دمنهورأستاذ 

 مشرفا

 

 :القرار

 .وافق مجلس الكلية 

 :هى كالتالىبشأن الخطط التى  تمت الموافقة عليها للتسجيل  3/5/0202كتاب مجلس قسم اللغة العربية بتاريخ  .0

 لجنة االشراف موضوع البحث اسم الطالب

فرحات جمعة السيد 

 السيدالطهاوى

لقضايا البالغية فى تأويل ابن حزم له ا

األحكام فى ) األحكام فى كتابه دالالت

 دراسة بالغية تحليلية  (اصول االحكام 

 عيد مهدى بلبع/د.أ

استاذ النقد االدبى و البالغة بآداب 

 المنوفية 

 محمد محمود ابو على /د.أ

استاذ النقد والبالغة بآداب 

 ردمنهو

 

تقنية الحلم فى قصص االطفال دراسة  م فاطمة السيد عبد السال

 تحليلية ألدب االلفية الثالثة 

 محمد محمود ابو على /د.أ

النقد والبالغة بآداب أستاذ 

 دمنهور
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 :رؤية الكلية 

تتطل  الكلية إلى أ  تكو  مؤسسة تعليمية وبحثية معتمدة تحتح 
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مرحلتى الليساةس والدراسات العليا تسها  ى الرقى و التإمية 

 .  المستدامة للم تم 

 

 محمود عسران محمد/ د.م.أ

أستاذ النقد و البالغة المساعد 

جامعة بكلية الطفولة المبكرة 

 دمنهور

 

فى المسرح الشعرى مالمح االحتفالية  اآل  نبيل مصباح محمد

مسرحية لوحات ) عند أحمد سالم 

 (بغدادية ،أنموذجا 

 ايمان فؤاد بركات /د.أ

استاذ  االدب العربى ورئيس 

 القسم بالكلية

 رانيا جمال عطية /د.م.أ

النقد والبالغة المساعد أستاذ

 بالكلية 

 :القرار

 .وافق مجلس الكلية 

 تسجيل درجة الدكتوراة .3

 لجنة االشراف ان الرسالةعنو اسم الطالب 

أدب السجون بين الصمود  بو بكرأبراهيم إبسمة 

والثورة ،دراسة موضوعية 

 أعمال أيمن العتوم  ىفنية ف

 ايمان فؤاد بركات /د.أ

االدب العربى ورئيس القسم أستاذ  

 بالكلية 

 ايمان عبد السميع . د

 مدرس النقد والبالغة بالكلية 

 :القرار 

 . كليةوافق مجلس ال

على محمد محمدجميعى تخصص الدراسات النقدية / لدرجة الدكتوراه للطالب  تشكيل لجنة االمتحان التأهيلي .4

عوارض التركيب فى المعلقات السبع فى ضو  النظرية التحويلية ،دراسة وصفية تحليلية "واالدبية فى موضوع 

  -:وذلك على النحوالتالى

 العلوم اللغوية بالكلية  تاذأس  افظ   حمحمود فراح عبد ال/ د.أ

 النقدية واالدبية بالكلية  أستاذ الدراسات    محمد محمود ابو على       /د.أ

 العلوم اللغوية بالكلية أستاذ مساعد  مصطفى اسماعيل وتيد/ د .م.أ
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 :رؤية الكلية 

تتطل  الكلية إلى أ  تكو  مؤسسة تعليمية وبحثية معتمدة تحتح 
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 :القرار 

 .وافق مجلس الكلية 

 ثانيا موضوعات قسم التاريخ 
لموافقة على تشكيل لجنة المناقشة و الحكم على با ٠٢٠٢ /3/5دة بتاريخ مجلس قسم التاريخ بحلسته المنعق كتاب  .9

وذلك على النحو "تاريخ إسالمي"السيد محمدسعد العكازى المقيد لدرجة الماحستيرفى التاريخ /رسالة الطالب 

 التالى

 لجنة المناقشة و الحكم موضوع الرسالة  اسم الطالب 

السيد محمد 

 سعد العكازى

اشير فى العصر تاريخ مدينة 

-ه٤٩٥-٣٠٤)اإلسالمي 

 (م١١٢١-٩٣٩/

 ابراهيم عبد المنعم سالمة    /د.ا

التاريخ و الحضارة االسالمية بآداب  ستاذأ

 اسكندرية 

 رئيسا ومناقشا

 

 ابراهيم محمد على مرجونة     /د.أ

التاريخ والحضارة  االسالمية ورئيس ستاذ أ

 القسم بالكلية

 مناقشا

 مد اسماعيل الحمال    احمد مح./ م.أ

 الحضارة االسالمية المساعد بالكليةستاذ أ

 مشرفا

 

 تيسير محمد شادى    /د.م.أ

التاريخ والحضارة االسالمية المساعد ستاذ أ

 بالكلية 

 مشرفا

 

 :القرار 

 .وافق مجلس الكلية 

 

 

نجال  عبد /الدكتوراه للطالبة  منح درجةعلى   ٠٢٠٢ /3/5مجلس قسم التاريخ بحلسته المنعقدة بتاريخ موافقة  .0

-١٤٩٠للشمال األفريقي وآثارها  االسبانيةالهجرات " فى موضوع ( تاريخ حديث)التواب خالوى فى التاريخ 

 .حسب إفادة لجنة اإلشراف بعد ان اتمت التصويبات التى ابدتها لجنة المناقشة  ،  م١٩١٩

 :القرار 

 .وافق مجلس الكلية 

 فايز انور عبد المطلب  بعقد السيمنار عن بعد  /مقترح السيد الدكتور  .9

 اللجنة  توافق -:القرار 
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 :رؤية الكلية 

تتطل  الكلية إلى أ  تكو  مؤسسة تعليمية وبحثية معتمدة تحتح 

مستوى  بأساتذتها وخر  يها إلى وتلح مكاةة مرموقة بين ةظائرما

خالد برامج وراسية متميزة  ى  المإا سة محليأ و اقليميإا من

مرحلتى الليساةس والدراسات العليا تسها  ى الرقى و التإمية 

 .  المستدامة للم تم 

 :القرار 

 .وافق مجلس الكلية 

 

 مقترح تفعيل المناقشات مع اتخاذ االجرا ات االحترازية وعلى ان يقتصر الحضور على عشرة افراد  -٤

 كل االحتياطات االحترازية الالزمة  خذألس الكلية مع جوافقت اللجنة على ذلك وعلى ان يعرض على م:  القرار 

 :القرار 

 .وافق مجلس الكلية 

- :موضوعات قسم الجغرافيا  -:ثالثا 
تشكيل لجنة المناقشة و الحكم على  ٠٢٠٢ /7/5بحلسته المنعقدة بتاريخ  لجغرافيامجلس قسم اموافقة  .9

يا شعبة الجغرافية البشرية  وذلك على المقيد لدرجة الدكتوراه بقسم الحغراف الدين حمدى رزق مازن  حسام/للطالب

 النحو التالى

 لجنة المناقشة و للحكمو موضوع الرسالة  اسم الطالب 

حسام الدين حمدى 

 رزق مازن

تقييم ومحاكاة التغير فى انماط 

استخدام االرض والغطا  

األرضي بمركز كفر الدوار ، 

 جغرافية العمران في دراسة 

 ظيمعبد العظيم أحمد عبد الع/د.ا

الجغرافيةالبشرية ورئيس ستاذ أ

 قسم الجغرافيا بالكلية 

 مشرفا ورئيسا

 

 

 عال  الدين حسين شلبى   /د.أ

 لجغرافيا البشرية بالكليةستاذ اأ

 مشرفا

 

 محمود عادل حسان    /د.أ

الجغرافياووكيل معهد ستاذ أ

الدراسات العليا والبحوث جامعة 

 االسكندرية 

 مشرفا

 مد ابو المجد   أحمد مح/د.أ

جغرافية العمران بكلية ستاذ أ

 آداب كفر الشيخ

 مناقشا

 أشرف محمد على عاشور/د.أ

جغرافية العمران ورئيس ستاذ أ

 قسم الحغرافيا بآداب اسكندرية 

 

 مناقشا
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 :رؤية الكلية 

تتطل  الكلية إلى أ  تكو  مؤسسة تعليمية وبحثية معتمدة تحتح 

مستوى  بأساتذتها وخر  يها إلى وتلح مكاةة مرموقة بين ةظائرما

خالد برامج وراسية متميزة  ى  المإا سة محليأ و اقليميإا من

مرحلتى الليساةس والدراسات العليا تسها  ى الرقى و التإمية 

 .  المستدامة للم تم 

 

 

 :القرار 

 .وافق مجلس الكلية 

 

 :موضوعات قسم االجتماع -: رابعا  
على تشكيل لجنة المناقشة والحكم لرسالة  ٤/٥/٠٢٠٢لمنعقدة بتاريخوافق مجلس قسم االجتماع بجلسته ا .9

بسمة مسعد زيدان المسجلة لدرجة الماجستير فى اآلداب من قسم االجتماع وذلك / الماجستير المقدمة من الطالبة 

- :على للنحو التالى 

 لجنة المناقشة والحكم عنوان الرسالة اسم الطالب

مدبلجة وانعكاساتها على الدراما ال بسمة مسعد زيدان

 –تغير القيم لدى الشباب المصرى

الب جامعة طدراسة على عينة من 

 دمنهور

 ناجى بدر ابراهيم      / د 

علم االجتماع المساعد بآداب ستاذ أ

 دمنهور

 

 رئيسًا

 ومتاقشًا

 

 عبد الحميد حمدىد محمو/ د 

علم االجتماع المساعد بآداب ستاذأ

 دمنهور

 

 مشرفًا

 

 تامر سكر         / د 

علم االجتماع المساعد بكلية ستاذ أ

 االعالم جامعة فاروس

 

 مناقشًا

 

 نها عبد المقصود غالى/ د

 االعالم المساعد بالكليةستاذ أ

 مشرفًا

 

 :القرار 

 .وافق مجلس الكلية 

 

ن قسم االجتماع  منح درجة الماجستير فى االداب معلى  4/5/0202موافقة مجلس قسم االجتماع بجلسته في  .0

توجهات الدولة نحو تأهيل الشباب " لى الرسالة المقدمة منها بعنوان رغسمر عبد السالم سليم ابراهيم ف/ للطالبة 

بعد ان أتمت "  ٠٢١٢ – ٠٢١٩دراسة ميدانية على البرنامج الرئاسىفى الفترة من  –لتولى المناصب القيادية 

 .حسب افادة لجنة اإلشراف  مناقشة والحكمبدتها لجنة الأالطالبة التصويبات التى 
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 :رؤية الكلية 

تتطل  الكلية إلى أ  تكو  مؤسسة تعليمية وبحثية معتمدة تحتح 

مستوى  بأساتذتها وخر  يها إلى وتلح مكاةة مرموقة بين ةظائرما

خالد برامج وراسية متميزة  ى  المإا سة محليأ و اقليميإا من

مرحلتى الليساةس والدراسات العليا تسها  ى الرقى و التإمية 

 .  المستدامة للم تم 

 :القرار 

 .وافق مجلس الكلية 

- :موضوعات قسم اآلثار والدراسات اليوناية و الرومانية: خامسا

تشكيل لجنة المناقشة و على  6/5/0202موافقة مجلس قسم اآلثار والدراسات اليونانية والرومانية بجلسته في  .9

 المقيد لدرجة الماجستير وذلك على النحو التالى –شوان محمد نصر منصور ر/ الحكم للطالب 

  لجنة المناقشة و الحكم عنوان الرسالة  اسم الطالب 

محمد نصر منصور 

 رشوان 

المباني المجالدة 

الرومانية فى شمال 

دراسة  –افريقيا 

 معماري

 منى محمد الشحات   /د.ا

اآلثار اليونانية و الرومانية بآداب ستاذ أ

 اسكندرية

رئيسا 

 ومناقشا

 حنان خميس الشافعى     / د.أ

اآلثار اليونانية و الرومانية وعميد آداب ستاذ أ

 دمنهور

 مناقشا

 

 سماح محمد الصاوى      / د.أ

اآلثار اليونانية و الرومانية ووكيل الكلية ستاذ أ

 للدراسات العليا 

 

 مشرفا 

 

 فتحية جابر ابراهيم         ./ د

ار اليونانية و الرومانية اآلثستاذ أ

 المشاعدبآداب اسكندرية 

 

 مشرفا

 

  

 :القرار 

 .وافق مجلس الكلية 

على منح درجة ٩/٥/٠٢٠٢مجلس قسم اآلثار و الدراسات اليونانية والرومانية بجلسته المنعقدة بتاريخ  موافقة .0

مقابر " الل يوسف عاقول فى موضوع هند ج/ الدكتوراه فى اآلثار والدراسات اليونانية و الرومانية للطالبة 

ن اتمت الطالبة التصويبات التى ابدتها لجنة أوضرورة الصيانة و الحفاظ  بعد اآلثريه الدراسة  بين الورديان

 حسب افادة لجنة االشراف المناقشة و الحكم

 :القرار 

 .وافق مجلس الكلية 
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 :رؤية الكلية 

تتطل  الكلية إلى أ  تكو  مؤسسة تعليمية وبحثية معتمدة تحتح 

مستوى  بأساتذتها وخر  يها إلى وتلح مكاةة مرموقة بين ةظائرما

خالد برامج وراسية متميزة  ى  المإا سة محليأ و اقليميإا من

مرحلتى الليساةس والدراسات العليا تسها  ى الرقى و التإمية 

 .  المستدامة للم تم 

  -:موضوعات قسم الفلسفة : سادسا 
منح درجة الماجستير فى الفلسفة شعبة على  ٥/٥/٠٢٠٢ة بجلسته المنعقدة بتاريخمجلس قسم الفلسف موافقة  .9

حقوق المواطن وواجباته فى الفكرالغربى " محمد فرج عبد المولى سلومة فى موضوع / الفلسفة وتاريخها للطالب 
بدتها لجنة المناقشة أى بعد ان اتم الطالب التصويبات الت ، دراسة تحليلية مقارنة-الحديث بين النظرية و التطبيق 

 والحكم 
 :القرار 

 .وافق مجلس الكلية 
 موضوعات مقدمة للمناقشة وابدا  الرأى  -:سابعا 

- :آلليات عقد السيمنارات بالكلية على النحو التالى  تقدمت وحدة الجودة بالكلية بمذكرة
 :اآللية المقترحة لعقد السيمنار 

 .مجموعة تضم جميع أعضا  القسم / لموضوع المقترح على موقع يقوم المشرف المقترح على الخطة برفع ا .9
على سبيل المثال أو أى برنامج اخر  ( teams) يقوم أمين السيمنار أو مقرره  بإنشا  مجموعة على برنامج  .0

وكيل الكلية لشؤون / تضم  كل أعضا  مجلس القسم وأعضا  لجنة الدراسات العليا وخاصة األستاذ الدكتور 
العليا والبحوث ، وكذلك معالي األستاذ الدكتور عميد الكلية بحيث تتمكن إدارة الكلية ممثلة في العميد  الدراسات

 .والوكيل من متابعة السيمنارات بطريقة رسمية 
 .إلى فريق السيمنار بكل قسم لتسهيل العمل إلكترونيا   itيضاف أحد أعضا   .3
وتحديد موعد االنعقاد ، يل المثال أو أى برنامج آخر على سب   teamsيتم رفع الخطط البحثية على موقع .4

 .وتوجيه الدعوة لألعضا  عن طريق المقرر 
كتابية على أن يشارك كل أعضا  القسم بأعمال / يتم تسجيل السيمنار صوتيا وإثبات التعديالت بطريقة صوتية  .5

لو كان الحضور ميسورا السيمنار بالحضور على األقل، ويفتح باب الحضور لمن أراد من خارج القسم 
 .بالطريقة اإللكترونية 

على سبيل المثال أو أى   teamsعلى جروب ( الدكتوراه  –الماجستير ) إمكانية إضافة طالب الدراسات العليا  .6
 .من المناقشات  ستفاده للحضور واالبرنامج آخر 

يالت الممكنة التي أقرها المشرف لرفعها يتم تسليم الخطة بعد إجرا  التعديالت لمقرر السيمنار  للتأكد من  التعد .7
 .لمجلس القسم 

 .يرفع المقرر تقريرا مرفقا بالموضوعات والمناقشات لمجلس القسم يكون بديال عن مضبطة السيمنار  .8
 لدراسات العليا بالكلية بإعداد بيان شامل لجميعاوافقت اللجنة من حيث المبدأ على اآللية مع تكليف ادارة    -:القرار 

للطالب على ان يرفع المقترح لمجلس  ت لجميعااليميال إلنشا    itلوحدة     طالب المقيدين بكل المستويات لرفعهالا
 الكلية 
 :القرار 

 أحيط مجلس الكلية علمًا 

 :  خدمة المجتمع وتنمية البيئة موضوعات :   ًا عاشر
عمل منافذ بالجامعة لبيع  ، ولمنشآت العامة فى تطهير ا المشاركة اإلحاطة بموضوعات مجلس الجامعة و : أواًل 

 المطهرات بأسعار رمزية للمواطنين
 .تم التصديق:     التصديق على محضر الجلسة السابقة:  ثانيًا
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 :رسالة الكلية 

 زى سزوا العمزح محليزاإ و إقليميزا اسزتإاواإ إلزى معزا ير         تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترقى إلى مستوى التميزز واببزداف  زج م زاد ا وال والعلزوم ابةسزاةية       

لمية و البحثية ألساتذتها عليمية و البحثية ، و مواكبة التطورات العلمية و الفكر ة و التكإولوجية ، و ذلك بالتطو ر المستمر للبرامج التعليمية و القدرات العال ووة الت

، و تلبية احتياجزات الم تمز     المعارف و الخبرات و طالبها ، و استخدام وسائح تعليمية حد ثة ،و متابعة الخر  ين، و إتاحة الفرصة لها لمتابعة ال د د من العلوم و

ج ذاتحززح مالزكالت  ، و بإززاخ الالخلززية الملززر ة و تإميزة قززيا اوةتمززاخ و المززواطإين مزن خززالد إجززراخات تتسززا باوسزتقاللية و التعززاو  و التقززو ا الزز       جالمسزاممة  زز ،و

 .والمستمر 
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 :رؤية الكلية 

تتطل  الكلية إلى أ  تكو  مؤسسة تعليمية وبحثية معتمدة تحتح 

مستوى  بأساتذتها وخر  يها إلى وتلح مكاةة مرموقة بين ةظائرما

خالد برامج وراسية متميزة  ى  المإا سة محليأ و اقليميإا من

مرحلتى الليساةس والدراسات العليا تسها  ى الرقى و التإمية 

 .  المستدامة للم تم 

 :مناقشة الموضوعات التالية:ا لثثا
 التعايش مع فيروس كورونا المستجد على المستوى العام مع مطلع الشهر القادم 

نة بشأن التعايش مع فيروس كورونا المستجد وكيفية الوقاية على المستوى العام مع مطلع الشهر مقترحات اللج: اوال 
 :القادم
رتدا  الكمامات وقياس حرارة كل المترددين بإتطبيق اإلجرا ات االحترازية والوقائية إجباريا  باللجنة  توصى -

،مع التأكيد على انتشار ه مرتفعه شخص حرارتعلى الكلية بجهاز كشف الحرارة عن بعد ، وعدم دخول أى 
لوقائية للحد من انتشار التعليمات ن امكن ، ولصق العديد من إبوابات التعقيم الذاتية عند مدخل كل كلية 

فيروس كورونا المستجد ،وتوفير المطهرات للسادة أعضا  هيئة التدريس والهيئة المعاونة والسادة الموظفين 
ونظافة وتعقيم الكلية يوميًا،والتاكيد على عدم التهاون مع االلتزام بأسعار مخفضة واإلداريين والعمال بالكلية ،

 .بالمسؤولية االجتماعيةعلى الجميع التحلى باالجرا ات االحترازية، ويجب 
 . أحيط مجلس الكلية علمًا:القرار

 
 -:تعايش مع فيروس كورونا داخل الكلية تقترح اللجنةلل: ثانيا 
 .داخل الكليةتوعية   ملصقاتعمل  .9
 .ة المترددين على الكلية قياس حرار .0
 .إن أمكن يوم عمل بوابات تعقيم خارج المبنى 94تقييم الوضع داخل الكلية كل  .3
 بصفة مستمرة أثنا  اليوم الدراسى و ممرضة داخل الكلية بالوحدة العالجيةأتوفير طبيب  .4
 .ال قدر اهلل توفير غرفة حجر صحى ألى حالة  .5
 .استمرار عمليات التعقيمونظافة وتقليل استخدام التكييفات توفير أدوات ال .6
 :القرار

 .أحيط مجلس الكلية علمًا
 
 
 
 
 

 .  ظهرال بعد  والنصف لثانيةا الساعةهذا وقد انتهى االجتماع 
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