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 رسالة الكلية :

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

قدرات العلمية و البحثية ألساتذتها لال ودة التعليمية و البحثية ، و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التكةولو ية ، و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و ا

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

ج و المززواطةين مزن خززالد إ ززراخات تتسززم با سزتقاللية و التعززاون و التقززويم الززذات حززد مالزكالت  ، و بةززاخ الالخصززية المصززرية و تةميزة قززيم ا ةتمززاخ جالمسزاممة  زز،و

 والمستمر .
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 رؤية الكلية :

أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية معتمدة تحتد تتطل  الكلية إلى 

مستوى  بأساتذتها وخري يها إلى وتصد مكاةة مرموقة بين ةظائرما

ا من خالد برامج دراسية متميزة  ى  المةا سة محليأ و اقليميإ

مرحلتى الليساةس والدراسات العليا تسهم  ى الرقى و التةمية 

 .  المستدامة للم تم 

 1025/1026لعام الجامعيا لثلثاامحضر مجلس الكلية 
 20/1025/ 21  املوافق ثالثاءالاملنعقد يوم 

********** 
للة  حممةد الةةيد سةتاا الةدرتو / الةةيد ا    برئاسةةلشةر    حاديةةاجتمع مجلس الكليةة يةي امةام الةةالة ال    

 -بحضو  كل من :القائم بعمل لميد الكلية 
   و ئيس مجلس قةم الجغرافيا وريل الكلية للد اسات العليا والبحوث  لبدالحميدح.د/ محمد لبدالقاد 
 وريل الكلية لشئون خدمة املجتمع وانمية البيئة  ح.د/ لبد العظيم اممد لبدالعظيم 

 قةم اللغة العربية ئيس مجلس    ح.د/ مجدي محمد مةين 
 .ئيس مجلس قةم التا يخ   محمد  فعت االمام/دح  
 ا ستاا بقةم التا يخ  عم محمد مجاهدح.د/ لبداملن 
 بقةم الفلةفةاملتفرغ ا ستاا    ح.د/ ميالد زكى غالي 

 قةم الجغرافيا ب ا ستاا املتفرغ  لالء الدين مةين لزت شلبي     /ح.د 
  القائم بعمل  ئيس مجلس قةم اللغةاالنجليزية   د. ايمان ملمى املليج 
 ئيس مجلس قةم اآلثا  القائم بعمل   د. لبير لبداملحةن قاسم  
  القائم بعمل  ئيس مجلس قةم الفلةفة   د. لصام رمال املصري 

  .مجلس قةم االجتماع املشرف لل        ممدى لل  حممد لل د 
 ا ستاا املةالد بقةم التا يخ   د. حممدلبدالعزيز ليس ى 
  .الفلةفةاملد س بقةم   مةام محمد الةعيد  مومةد 
  املدير التنفيذي لومد  ضمان الجود  بالكلية   د. محمد محمود حبولل 

  مدير ومد  الخدمات االلكترونية    د. حممد لطية مميد 
  حمين الكلية   الةيد / ابراهيم سعد الشرقاوي 
 إدا ي                   الةيد / نيفين محمد  مومة 
   والتذ  لن لدم الحضو:- 

 اللغة العربيةا ستاا املتفرغ قةم   لبدالوامد مةن الشيخح.د/ 
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  /بجميةةةع الةةةةاد  الحاضةةةرين مةةةع اقةةةديم  لميةةةد الكليةةةة  للةةة  حممةةةد الةةةةيد القةةةائم بعمةةةليةةةي بدايةةةة االجتمةةةاع  مةةة  الةةةةيد ح.د

 
 
 مةن   لزوجةل حن يكةون لةام اقةدم و ازدهةا  للجميةع مو ةحا

 
التهنئة للجميع بمناسةبة بةدء العةام الد ا ة ى الجديةد متمنيةا

عمةةةاد  اةةةذرر  خصةةةيتن هةةةامتين الةةةةيد ح.د/ دةةةج مةةةةين لميةةةد اآلدد العر ةةة  والةةةةيد ح.د/ ماجةةةد انةةةج بجلوسةةةج للةةة  رر ةةة ى ال

سةةةةنوات يةةةةي خدمةةةةة الكليةةةةة و اطو هةةةةا ممةةةةا جعل ةةةةا حفضةةةةل كليةةةةة للةةةة   1محمةةةةد شةةةةعلج ا ق والصةةةةديق الةةةةذي افةةةةا ى للةةةة  مةةةةدا  

 لةةةةياداج مةةةع اقةةةديم الشةةةكر باسةةةم املجلةةةس لةةةةيا
 
 جةةةزيال

 
اكريمةةةج يةةةي  ةةةو   ودلةةة  داج مةةةةتوى كليةةةات جامعةةةة دماهةةةو  فشةةةكرا

افةوي  الةةيد ح.د/ لبةدالعظيم حممةد لبةدالعظيم للتنظةيم ل ةذا اةم  انظيم مفةل يليةق بعطائةج و افانيةج يةي خدمةة الكليةة و 

 الحفل.

 : ثم شرع سياداج يي موضولات املجلس لل  النحو التالي 

 

 -حوال : موضولات اإلمادة :
 

 

  . الةابقة بجلةتج  لتصديق لل  محضر مجلس الكليةام ا .2

( نقطةةةة ( والتةةةى اةةةم لعميم ةةةا للةةة  21قةةةرا ات مجلةةةس العمةةةداء بجلةةةةج الةةةةابقة والتمادهةةةا مةةةن مجلةةةس الجامعةةةة منضةةةمنج   .1

 لل  الصالح العام حهم ا :
 
 جميع ا قةام العلمية و يج  انفيذها مر ا

 لدم دلو  حى وفود للزيا   للكلية اال بموافقة الجامعة. .ح

ن حو الةةةةاد  حلضةةةةاء هيئةةةة التةةةد بس ومعةةةةاونوهم بالكليةةةة بعةةةد مواليةةةةد العمةةةل الرسةةةةمية اال لةةةدم التواجةةةد سةةةةواء لالدا يةةةي .د

 بموافقة رتابية من الةيد ح.د/ لميد الكلية .

 

 ثانيا:   موضولات ومد  ضمان الجود  :
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وافق مجلس الكلية لل  كل ما جاء من موضولات بمحضر اجتماع مجلس ادا   ومد  ضمان الجود  بجلةتج يي  .2

مع الاد  التنةيق بين الةاد  حلضاء هيئة التد بس والةيدالدرتو / مدير ومد  ضمان الجود  بشأن امكانية  22/20/1025

 لغيير حمارن كاميرات املراقبة .

ويتم اقرا   ية ملتابعة واقييم الةاد  حلضاء هيئة التد بسمخادبة ومد  املشرولات بالقاهر  ال سال نمواج مومد لالسترشا .1

 .فو  و ول النمواج من ومد  املشرولات بالقاهر التنفيذ 

 

:   موضولات ثالث
 
 : ITات ومد  اكنولوجيا املعلوما

 

 
 بةةالتقرير الشةة ري  .2

 
املقةدم مةةن الةةةيدالدرتو / حممةد لطيةةة  املةةدير التنفيةةذي  1025لةن شةة ر ارتةةوبر  امةي  مجلةةس الكليةةة للمةا

 . ITلومد  

 

 

 

 

:   موضولات شئون هيئة التد بس ابع
 
 : ا

 

 
لل  الطل   املقدم من الةيد  1/20/1025رتاد الةيد ح.د/  ئيس مجلس قةم اللغة العربية بموافقة املجلس بجلةتج يي  .2

ح.د/ مجدى محمد مةين حستاا العلوم اللغوية و  ئيس مجبس القةم بنقلج من قةم اللغة العربية بالكلية للعمل بقةم 
 عد مصولج لل  مكم قضائ  بالنقل .اللغة العربية بكلية اآلداد باالسكند ية ب

 -القرا   : 

 وافق مجلس الكلية .

 
لن ماجة القةم  1/20/1025رتاد الةيد  الدرتو  / ايمان املليج  القائم بعمل  ئيس مجلس قةم اللغة االنجليزية يي  .1

 لنحو التالي :( مد س لضو هيئة اد بس لةد العجز  يي حلضاء هيئة التد بس والحد من االنتدابات لل  ا1لعدد 
 حدد انجليزي مد س  ( 2لدد   -
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 ( مد س لةانيات وارجمة.2لدد   -
 بالشروط اآلاية :

  حن يكون املتقدم ما ل لل  الدرتو اه من امدى كليات اآلداد حو ا لةن الخاضعة لقانون انظيم الجامعات  قم
 .21لةنة  14

 . يفضل حن يكون من املقيمين بمحافظة البحير  اقامة دائمة 
 ل حن يكون لج خبر  اد بةية سابقة .يفض 

 -القرا   : 

 وافق مجلس الكلية .

 
رتاد الةيد/ مصطفى لما   املشرف لل  قةم  لاية الشباد بالكلية لترشيح لدد اثنين من الةاد  حلضاء هيئة التد بس  .1

 .1025/1026بالكلية لعضوية  ندوق التكافل االجتماع   للطالد للعام 

 -القرا   : 

لل  ارشيح الةيد  الدرتو  / حسماء شمس الدين  ا ستاا املةالد بقةم اللغة العربية بالكلية و الةيد  س الكلية وافق مجل

 .الدرتو / الةيد  حااج الةيد  ا ستاا املةالد املتفرغ بقةم االجتماع بالكلية

 

 

 

 
 
 :   موضولات شئون الطالد : خامةا

 

 
 :  MISالجود  ، ومد  بشأن الرؤية العامة و االنجازات لومدات  -2

 ومد  الجود   : (ح 

قدم الةيد الدرتو  / محمد حبوللي املدير التنفيذي لومد  ضمان الجود  الةيد الدرتو  / مةام  مومج نائ  املدير  -

التنفيذي للجود  بالكلية و بناء  لل  دلو  من الةيد ا ستاا الدرتو  / وريل الكلية لشؤون التعليم و الطالد لةياداج 

اقديم اقرير شفهي لن حهم اإلجراءات الواج  ااخااها خالل الفتر  القادمة الستكمال آليات االلتماد و كان حهم  بغرض

 للمناقشة مع الةاد  ا لضاء اآلليات 
 
ما اطرق إليج الةيد الدرتو  / مةام  مومج من موضولات و كانت مجاال

لع د سياداج لقد ح  ع دو ات اد يبية لجميع الةاد  حلضاء الواج  اوفرها بغرض استيفاء " ملف املقر  الد ا  ي " و 
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أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية معتمدة تحتد تتطل  الكلية إلى 

مستوى  بأساتذتها وخري يها إلى وتصد مكاةة مرموقة بين ةظائرما

ا من خالد برامج دراسية متميزة  ى  المةا سة محليأ و اقليميإ

مرحلتى الليساةس والدراسات العليا تسهم  ى الرقى و التةمية 

 .  المستدامة للم تم 

هيئة التد بس و معاونوهم بالكلية لتوضيح املطلود و انتهى ا مر بموافقة جميع ا لضاء لشتى متطلبات انجاز ملفات 

 التقا ير و حثنوا لل  ج ود سياداج خدمة للكلية .

 : MISومد   (د 

بالجامعة لم اف   ITالةيد الدرتو  / إبراهيم مرجونة إل  حن ومد   ام التعرض للمقر ات اإلليكترونية و نبج -

 املثل باملقر  اإلليكترو   الخاص بةياداج و دالبج ح.د.مقر  اللجنة بتقديم مذرر  يي 
 
باملةتحقات املالية الواجبة ضا با

 هذا الشأن بغرض  فع ا للجامعة .

لومد  بأنج جا ي العمل لل  متطلبات الجود  بشأن اوفير حفاد الةيد الدرتو  / حممد لطيج املدير التنفيذي ل -

 االمصاءات و املعلومات الخا ة بنتائج الطالد .

و دلا  1025-1021حفاد الةيد الدرتو  / املدير التنفيذي بأنج جا ي بالفعل   د نتائج دو  سبتمبر للعام الجامعي  -

 ا قةام التي لم ابدح الر د بالحضو  إلنجازها .

 من : الةيد الدرتو  / حممد لطيج املدير التنفيذي للومد  ، و الةيد  ا ستاا  /  عمج و ملزيد  -
 
من الحيطة لع د رال

معروف املشرف العام لل  قةم شؤون الطالد بإلالم الطالد املتظلمين من نتائج م بما ام التو ل إليج من قرا  يي 

 هم .اللجان االستئنافية بالجامعة ليكونوا لل  بينة من حمر 

 -القرا   : 

 و حقر كل ما جاء بشأن الرؤية العامة واالنجازات لومد  الجود  وومد  
 
 .MISحمي  املجلس للما

 

 

 ام الوقوف لل  الحالة التعليمية و معوقات الد اسة و كان حبرزها : -1

 املثبتة يي القالات و رذلك امليكروفونات . DATA SHOWلدم رفاء  بع  حج ز   -

 بألداد الطالد خا ة يي قالات قةم  الفلةفة و اآلثا  .قلة حلداد املقا -
 
 لد قياسا

 يي  دهات الكلية يي حوقات ما بين املحاضرات مما يتطل  من الكلية اوفير حفراد حمن إضافيين . -
 
 ارتظاظ الطالد حميانا

 -القرا   : 

 مع التأ
 
 يد لل  مل هذه املعوقات كل فيما يخصج.رحمي  املجلس للما
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 رسالة الكلية :

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

قدرات العلمية و البحثية ألساتذتها لال ودة التعليمية و البحثية ، و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التكةولو ية ، و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و ا

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

ج و المززواطةين مزن خززالد إ ززراخات تتسززم با سزتقاللية و التعززاون و التقززويم الززذات حززد مالزكالت  ، و بةززاخ الالخصززية المصززرية و تةميزة قززيم ا ةتمززاخ جالمسزاممة  زز،و

 والمستمر .
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 .  المستدامة للم تم 

لجنة ماالت بع  الطالد الراسبين الراغبين يي احويل د استهم إل  قةم آخر و حردت لل  ضرو   االلتزام ناقشت ال -1

. 
 
 بالشروط و القوالد املوضولة يي العام الذي قيد بج الطال  يي الكلية آنفا

 -القرا   : 

أى قةم بالكلية دون حى شروط ما لدا االلتحاق ب 1021/1025يةمح للطال  الراس  بالفرقة االول  بالكلية للعام الجامع  

يلحق الطالد سواء مةتجدين حو باقين لاللاد   لل  حال  فق  1025/1026قةم اللغة االنجليزية والك لن العام الجامع  

 من العام الجامعة 
 
سوى الذين ينطبق لليج شروط القبول بكل قةم لن نفس العام  1026/1022بأى قةم التبا ا

 الد ا  ى.

 

ةيد ا ستاا الدرتو  / الوريل املختص لل  حلضاء اللجنة الخطاد الوا د من الةيد ا ستاا الدرتو  / محمد لرض ال -1

الةيد القائم بعمل  ئيس الجامعة و نائ   ئيس الجامعة لشؤون التعليم و الطالد الخاص بمطالبة لجنة شؤون دالد 

ع  الكلية ، و لليج 
ُ

اافق جميع ا لضاء لل  حنج ال يمكن وضع معايير مومد  الجامعة وضع معايير محدد  للقبول بش

 للتنوع ا كاديم  فيما بياها .
 
ع  نظرا

ُ
 لل  مةتوى الكلية لقبول الطالد يي الش

ع  و اقوم ا قةام بوضع املعايير مرالية 
ُ

و لليج اجمع ا لضاء لل  حن ا مر يخص مجالس ا قةام العلمية التي بها ش

 البشرية التي لعتمد للوها العملية التعليمية بكل شعبة .اإلمكانات املادية و 

 -القرا   : 

 وافق مجلس الكلية لل  قرا  لجنة شئون الطالد .

 

حرد الةيد ح.د.مقر  اللجنة لل  ممثلي حقةام الكلية العلمية ضرو   االستجابة ملطالبج العديد  الةابقة الخا ة  -5

 اخلفات بالفرقتين الثانية و الثالثة و لع د الةاد  الحضو  باإلستجابة . بضرو   إلالن نتائج ماد  " مقوق اال ةان "

  و يي شأن الكتاد الجامعي الخاص بهذا املقر  اوص ي اللجنة مخادبة الجامعة بغرض افعيل القرا  الةابق بخصوص

 احديد ثمن الكتاد بما ال يزيد لن لشر  جنوهات و يفضل حن يدخل يي الدلم .

 -القرا   : 

 مجلس الكلية . وافق
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يي ضوء اقديم الةيد  الدرتو   / شيرويت فضل اقرير اإل شاد ا كاديم  بقةم اآلثا  اليونانية و الرومانية ، يرج  من  -6

 املرشدين ا كاديميين العموم بالكلية  فع اقرير حقةام م مع اواخر كل ش ر .

 -القرا   : 

 وافق مجلس الكلية .

 

الوا د من قةم االجتماع الخاص بتوزبع ماد  " للم اجتماع االاصال و االلالم " بالفرقة وافقت اللجنة لل  التعديل  -2

 الثانية .

 -القرا   : 

 وافق مجلس الكلية .

 

وشعبة  لعتمد اللجنة قوائم حسماء الطالد املقبولين بشعبة الةياسة بقةم الفلةفة و شعبة الخرائ  بقةم الجغرافيا -8

اإللالم و اتف م اللجنة لدم قبول دالد بشعبة ا دد بقةم اللغة  ةانتظر قوائم شعب و اآلثا  املصرية واالسالمية 

 لقلة الراغبين يي دخول الشعبة هذا العام .
 
 اإلنجليزية مؤقتا

 -القرا   : 

 وافق مجلس الكلية .

 

 

 

 سادس
 
 : الد اسات العليا والعالقات الثقافية :   موضولات ا

 

 

 يا :حوال: موضولات الد اسات العل
 

 -لل  ما يل  : 2/20/1025وافقت لجنة معيا  الد اسات العليا بجلةتها املنعقد  بتا يخ  .2

 احديد مناقشتن لعضو لجنة املناقشة و الحكم الخا ج  ي  العام الوامد

    سالات معتمد  ( لل  االسااذ –اقتصا   ئاسة لجنة املناقشة و الحكم لرسائل املاجةتير و الدرتو ا  نظام   قديم 
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 رؤية الكلية :
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 .  المستدامة للم تم 

 وافق املجلس لل  االازيد مشا كات املد سين ي  اىشراف لل   سالتين غ  املجلس الوامد   د اسات لليا ( 

 -القرا   : 

 وافق مجلس الكلية .

 

شعبة الجغرافية  –لد جةالدرتو ا    ي  ا داد من  قةم الجغرافية 0لسجيل بحت الطالبة /   إيمان محمد فتح  لبدالال  .1

م  ، ي  موضوع : "    التحليل املكا ى للتغيرات العمرانية ملدينة 2/20/1025موافقة مجلس القةم بجلةتة  ي  والك بناء لل  

.د/ لالء الدين مةين لزت شلبى  0رفر الدوا  بأستخدام نظم املعلومات الجغرافية واالستشعا  لن بعد "  بإشراف : ا

/ محمود لادل مةان حستاا الجغرافية املةالد بمع د البحوث د و  حستاا بقةم الجغرافية كلية االداد جامعة دماهو  

 والد سات العليا باالسكند ية 

 -القرا   : 

 وافق مجلس الكلية .

 

 –لد جة املامةتير   ي  ا داد من  قةم الجغرافية 0مصطفى محمود بةيو ى محمود لاص ى    لسجيل بحت الطال /  .1

م  ، ي  موضوع : "   شبكة ال ااف الثابت 2/20/1025القةم بجلةتة  ي   شعبة الجغرافية والك بناء لل  موافقة مجلس

.د/ محمد لبدالقاد  0ي  مررز رفر الدوا  بأستخدام نظم املعلومات الجغرافية د اسة ي  جغرافية االاصاالت"  بإشراف : ا

 للد اسات العليا والبحوث  لبدالحميد شنيشن  حستاا الجغرافية االقتصادية  ، و ئيس قةم الجغرافية ،وريل الكلية

 -القرا   : 

 وافق مجلس الكلية .

 

شعبة  –لد جة املامةتير   ي  ا داد من  قةم الجغرافية 0محمد شعبان حممد جمعة لما       لسجيل بحت الطال /  .1

رد ي  مصر م  ، ي  موضوع : "    الالجئون الع2/20/1025الجغرافية والك بناء لل  موافقة مجلس القةم بجلةتة  ي  

.د/ غبدالعظيم حممد لبدالعظيم   حستاا بقةم الجغرافية كلية االداد 0د اسة ي  الجغرافية الةياسية  "  بإشراف : ا

 جامعة دماهو    

 -القرا   : 

 وافق مجلس الكلية .
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الد سات اليونانية لد جة املاجةتير    ي  ا داد من  قةم االثا  و 0جو جينا  زق بشاى  زق    لسجيل بحت الطالبة /  .5

م  ، ي  موضوع : "     املواقع الدفالية االثرية 1/20/1025والرومانية  والك بناء لل  موافقة مجلس القةم بجلةتة  ي  

بمحافظة البحير  ي  العصرين اليونا ى و الروما ى "  بإشراف :.د/  لبير لبداملحةن قاسم  حستاا مةالد بقةم االثا  

 0والرومانية  د/ نادية محمد خضر مدير لام املتحف اليونا ى والروما ى والد سات اليونانية 

 -القرا   : 

 وافق مجلس الكلية .

 

لد جة املاجةتير    ي  ا داد من  قةم االثا  والد سات اليونانية 0 يم حممد محمود الديش ى     لسجيل بحت الطالبة /  .6

م  ، ي  موضوع : "     اإل عكاس اإلقتصادى 1/20/1025ةتة  ي  والرومانية  والك بناء لل  موافقة مجلس القةم بجل

بإشراف :.د/  لبير لبداملحةن قاسم  حستاا مةالد بقةم االثا  والد سات والثقاي  للحل  املصو  ي  بو اريهات الفيوم  "  

 اليونانية والرومانية  . 

 -القرا   : 

 وافق مجلس الكلية .

 

لد جة املاجةتير    ي  ا داد من  قةم التا يخ وا ثا  املصرية 0لبد   لبد العزيز حبو للو   لسجيل بحت الطالبة /    لبلة  .2

م  ، ي  موضوع : "     5/20/1025واإلسالمية شعبة التا يخ   اا يخ مديث (   والك بناء لل  موافقة مجلس القةم بجلةتة  ي  

ر والةابع لشر   "  بإشراف :.ح.د/  الح حممد هريدى : حستاا مصر ي  مرود الدولة العثمانية ي  القرنين الةادس لش

التا يخ الحديث واملعا ر بكلية اآلداد جامعة القاهر  ، د/ حممد لبد العزيز ليس ى : حستاا التا يخ الحديث 

 واملعا راملةالد  بكلية اآلداد جامعة دماهو  . 

 -القرا   : 

 وافق مجلس الكلية .

 

لد جة الدرتو ا    ي  ا داد من  قةم التا يخ وا ثا  املصرية 0حممد محمد لبد القوى شعير لسجيل بحت الطال  /    .8

م  ، ي  موضوع : "     1/8/1025واإلسالمية شعبة التا يخ   اا يخ وسي   (   والك بناء لل  موافقة مجلس القةم بجلةتة  ي  

الوسطى    "  بإشراف :.ح.د/ قاسم لبده قاسم  : حستاا حسطو   الكاهن يومنا و داها الةيا  ى الدول  حواخر العصو  

 التا يخ الوسي   بكلية اآلداد جامعة دماهو  ،ح. د/لل  حممد الةيد : حستاا التا يخ الوسي    بكلية اآلداد جامعة دماهو  . 

 -القرا   : 
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========================================================= 

 رسالة الكلية :

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

قدرات العلمية و البحثية ألساتذتها لال ودة التعليمية و البحثية ، و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التكةولو ية ، و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و ا

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

ج و المززواطةين مزن خززالد إ ززراخات تتسززم با سزتقاللية و التعززاون و التقززويم الززذات حززد مالزكالت  ، و بةززاخ الالخصززية المصززرية و تةميزة قززيم ا ةتمززاخ جالمسزاممة  زز،و

 والمستمر .
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 رؤية الكلية :

أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية معتمدة تحتد تتطل  الكلية إلى 

مستوى  بأساتذتها وخري يها إلى وتصد مكاةة مرموقة بين ةظائرما

ا من خالد برامج دراسية متميزة  ى  المةا سة محليأ و اقليميإ

مرحلتى الليساةس والدراسات العليا تسهم  ى الرقى و التةمية 

 .  المستدامة للم تم 

 وافق مجلس الكلية .

 

الدرتو ا    ي  ا داد من  قةم التا يخ وا ثا  املصرية لد جة 0لسجيل بحت الطالبة /   نوال الصاي  سعد إبراهيم     .4

م  ، ي  موضوع : "     5/20/1025واإلسالمية شعبة التا يخ   اا يخ قديم   (   والك بناء لل  موافقة مجلس القةم بجلةتة  ي  

صر اإلنتقال الثا ى     "  دو  العقيد  الدينية ي  النشاط اإلقتصادى ي  مصر القديمة منذ بداية ا سرات ومتى نهاية ل

بإشراف :.ح.د/ لبد املنعم مجاهد   : حستاا التا يخ القديم  بكلية اآلداد جامعة دماهو  ،د /حمل محمد بيومى م ران  : حستاا 

 التا يخ القديم املةالد  بكلية التربية جامعة دماهو  . 

 -القرا   : 

 وافق مجلس الكلية .

 

لد جة املاجةتير   ي  ا داد من  قةم التا يخ وا ثا  املصرية واإلسالمية 0بروك حبو دبيخ   لسجيل بحت الطالبة /   آية م .20

م  ، ي  موضوع : "     دولة 5/20/1025شعبة التا يخ   اا يخ إسالمى    (   والك بناء لل  موافقة مجلس القةم بجلةتة  ي  

بإشراف :. د/ إبراهيم محمد مرجونة    : حستاا التا يخ اإلسالمى   م     "2140 -2106هة /  684 -601ملوك املماليك ي  ال ند 

املةالد بكلية اآلداد جامعة دماهو  ،د /ايةير محمد شادى   : مد س التا يخ اإلسالمى والحضا   اإلسالمية بكلية اآلداد 

 جامعة دماهو  . 

 -القرا   : 

 وافق مجلس الكلية .

 

لد جة الدرتو ا     ي  ا داد من  قةم التا يخ وا ثا  املصرية 0ممد بدوى   لسجيل بحت الطالبة /   هناء محمد ح .22

م  ، ي  موضوع : 2/1/1025واإلسالمية شعبة التا يخ   اا يخ إسالمى    (   والك بناء لل  موافقة مجلس القةم بجلةتة  ي  

م (    "  بإشراف :. د/ إبراهيم محمد 812 – 250هة / 111 -211" اطو  الفكر لند الخوا ج خالل العصر العبا  ى ا ول   

مرجونة    : حستاا التا يخ اإلسالمى املةالد بكلية اآلداد جامعة دماهو  ،د /ايةير محمد شادى   : مد س التا يخ اإلسالمى 

 والحضا   اإلسالمية بكلية اآلداد جامعة دماهو  .

 -القرا   : 

 وافق مجلس الكلية .
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 رسالة الكلية :

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

قدرات العلمية و البحثية ألساتذتها لال ودة التعليمية و البحثية ، و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التكةولو ية ، و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و ا

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

ج و المززواطةين مزن خززالد إ ززراخات تتسززم با سزتقاللية و التعززاون و التقززويم الززذات حززد مالزكالت  ، و بةززاخ الالخصززية المصززرية و تةميزة قززيم ا ةتمززاخ جالمسزاممة  زز،و

 والمستمر .
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 رؤية الكلية :

أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية معتمدة تحتد تتطل  الكلية إلى 

مستوى  بأساتذتها وخري يها إلى وتصد مكاةة مرموقة بين ةظائرما

ا من خالد برامج دراسية متميزة  ى  المةا سة محليأ و اقليميإ

مرحلتى الليساةس والدراسات العليا تسهم  ى الرقى و التةمية 

 .  المستدامة للم تم 

لد جة املاجةتير    ي  ا داد من  قةم التا يخ وا ثا  املصرية 0ياسمين سعيد محمد  بشا         لسجيل بحت الطالبة /   .21

م  ، ي  موضوع : "     5/1/1025واإلسالمية شعبة التا يخ   اا يخ مديث (   والك بناء لل  موافقة مجلس القةم بجلةتة  ي  

م    "  بإشراف : ح.د/  الح حممد هريدى : حستاا التا يخ 2421 -2462حثر قوانين التأميم لل  اإلستثما  ا جنبى ي  مصر 

الحديث واملعا ر بكلية اآلداد جامعة دماهو  ، د/ فايز  ملوك  : حستاا التا يخ الحديث واملعا راملةالد  بكلية اآلداد 

 جامعة دماهو  .

 -القرا   : 

 وافق مجلس الكلية .

 

لد جة املاجةتير    ي  ا داد من  قةم التا يخ وا ثا  املصرية واإلسالمية منيس ى  سمر  الح زكى   لسجيل بحت الطالبة /  .21

م  ، ي  موضوع : "     امللكية 2/1/1025شعبة التا يخ   اا يخ مديث (   والك بناء لل  موافقة مجلس القةم بجلةتة  ي  

/  الح حممد هريدى : حستاا التا يخ الحديث م د اسة اا يخية    "  بإشراف : ح.د2824 -2248العقا ية ي  القليوبية 

معة واملعا ر بكلية اآلداد جامعة دماهو  ، د/ فايز  ملوك  : حستاا التا يخ الحديث واملعا راملةالد  بكلية اآلداد جا

 .دماهو  

 -القرا   : 

 وافق مجلس الكلية .

 

ي  ا داد من  قةم التا يخ وا ثا  املصرية     لد جة الدرتو ا 0سجيل بحت الطالبة /   هنية محمد بهنوس لبد  بج     .21

م  ، ي  موضوع : 2/2/1025واإلسالمية شعبة التا يخ   اا يخ إسالمى    (   والك بناء لل  موافقة مجلس القةم بجلةتة  ي  

هيم محمد م    "  بإشراف :. د/ إبرا2181 – 2150هة/ 281 -618" العزل الةيا  ى خالل لصر سالدين املماليك البحرية 

مرجونة    : حستاا التا يخ اإلسالمى املةالد بكلية اآلداد جامعة دماهو  ،د /ايةير محمد شادى   : مد س التا يخ اإلسالمى 

 والحضا   اإلسالمية بكلية اآلداد جامعة دماهو  .

 -القرا   : 

 وافق مجلس الكلية .

 

ا    ي  ا داد من  قةم التا يخ وا ثا  املصرية واإلسالمية لد جة الدرتو  0لسجيل بحت الطال  /   لالء  ج  النحاس    .25

م  ، ي  موضوع : "     ا بعاد 5/20/1025شعبة التا يخ   اا يخ وسي   (   والك بناء لل  موافقة مجلس القةم بجلةتة  ي  
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 رسالة الكلية :

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

قدرات العلمية و البحثية ألساتذتها لال ودة التعليمية و البحثية ، و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التكةولو ية ، و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و ا

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

ج و المززواطةين مزن خززالد إ ززراخات تتسززم با سزتقاللية و التعززاون و التقززويم الززذات حززد مالزكالت  ، و بةززاخ الالخصززية المصززرية و تةميزة قززيم ا ةتمززاخ جالمسزاممة  زز،و

 والمستمر .

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

     1496633540ت + فاكس     -1496633541ت:           ~ 10 ~                          البحيرة  –دمنهور  –األبعادية –مجمع الكليات                    

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

 

 رؤية الكلية :

أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية معتمدة تحتد تتطل  الكلية إلى 

مستوى  بأساتذتها وخري يها إلى وتصد مكاةة مرموقة بين ةظائرما

ا من خالد برامج دراسية متميزة  ى  المةا سة محليأ و اقليميإ

مرحلتى الليساةس والدراسات العليا تسهم  ى الرقى و التةمية 

 .  المستدامة للم تم 

: حستاا التا يخ الوسي    بكلية م      "  بإشراف :. ح. د/لل  حممد الةيد 2125الةياسية ي  مجمع الالايران الكنس ى الرابع 

 اآلداد جامعة دماهو  

 -القرا   : 

 وافق مجلس الكلية .

 

لد جة الدرتو ا    ي  ا داد من  قةم التا يخ وا ثا  املصرية 0لسجيل بحت الطالبة /   هانم لبد الحميد لطية    .26

م  ، ي  موضوع : "     5/20/1025قديم   (   والك بناء لل  موافقة مجلس القةم بجلةتة  ي  واإلسالمية شعبة التا يخ   اا يخ 

املةتحدثات الدينية والفنية ي  مصر القديمة منذ ا سر  الحادية والعشرين ومتى نهاية ا سرات    "  بإشراف :.ح.د/ لبد 

دماهو  ،د /حمل محمد بيومى م ران  : حستاا التا يخ القديم املنعم مجاهد   : حستاا التا يخ القديم  بكلية اآلداد جامعة 

 املةالد  بكلية التربية جامعة دماهو  .

 -القرا   : 

 وافق مجلس الكلية .

 

لد جة املاجةتير   ي  ا داد من  قةم التا يخ وا ثا  املصرية 0لسجيل بحت الطالبة /   نهى محمد رمال حبو زهر      .22

م  ، ي  موضوع : "     1/4/1025يخ   اا يخ قديم   (   والك بناء لل  موافقة مجلس القةم بجلةتة  ي  واإلسالمية شعبة التا  

الدو  الةيا  ى للمعبد منذ بداية ا سر  الحادية والعشرين ومتى نهاية ا سرات     "  بإشراف :.ح.د/ لبد املنعم مجاهد   : 

و  ،د /كا م لبد الجليل القاض ى  : مد س التا يخ القديم  بكلية ا داد حستاا التا يخ القديم  بكلية اآلداد جامعة دماه

 جامعة دماهو  .

 -القرا   : 

 وافق مجلس الكلية .

 

لد جة املاجةتير  ي  ا داد من  قةم التا يخ وا ثا  املصرية 0لسجيل بحت الطالبة /   شيماء رمال حبو إسماليل    .28

م  ، ي  موضوع : 5/20/1025   (   والك بناء لل  موافقة مجلس القةم بجلةتة  ي  واإلسالمية شعبة التا يخ   اا يخ وسي

د اسة مقا نة ي  املصاد  الشرقية  –"     ا لراف والقوانين املغولية خالل القرن الثالث لشر امليالدى / الةابع الهجرى 

سي    بكلية اآلداد جامعة دماهو  . د/ نادية النويهى : والغربية .     "  بإشراف :. ح. د/لل  حممد الةيد : حستاا التا يخ الو 

 مد س التا يخ الوسي  بكلية اآلداد جامعة دماهو  . 

 -القرا   : 

 وافق مجلس الكلية .
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 رسالة الكلية :

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

قدرات العلمية و البحثية ألساتذتها لال ودة التعليمية و البحثية ، و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التكةولو ية ، و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و ا

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

ج و المززواطةين مزن خززالد إ ززراخات تتسززم با سزتقاللية و التعززاون و التقززويم الززذات حززد مالزكالت  ، و بةززاخ الالخصززية المصززرية و تةميزة قززيم ا ةتمززاخ جالمسزاممة  زز،و

 والمستمر .
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 رؤية الكلية :

أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية معتمدة تحتد تتطل  الكلية إلى 

مستوى  بأساتذتها وخري يها إلى وتصد مكاةة مرموقة بين ةظائرما

ا من خالد برامج دراسية متميزة  ى  المةا سة محليأ و اقليميإ

مرحلتى الليساةس والدراسات العليا تسهم  ى الرقى و التةمية 

 .  المستدامة للم تم 

لد جة املاجةتير    ي  ا داد من  قةم التا يخ وا ثا  املصرية 0لسجيل بحت الطال  /    محمد  الح لبد ال ادى غنيم      .24

م  ، ي  موضوع : " 1/8/1025ية شعبة التا يخ   اا يخ مديث (   والك بناء لل  موافقة مجلس القةم بجلةتة  ي  واإلسالم

د اسة اا يخية   "  بإشراف : ح.د/ محمد  فعت اإلمام  : حستاا التا يخ الحديث  -م  2424 -2421وزا   الخا جية املصرية 

مد خميس الفقى   : مد س التا يخ الحديث واملعا ر  بكلية اآلداد جامعة واملعا ر بكلية اآلداد جامعة دماهو  ، د/ حم

 دماهو  .

 -القرا   : 

 وافق مجلس الكلية .

 

لد جة املاجةتير    ي  ا داد من  قةم التا يخ وا ثا  املصرية 0لسجيل بحت الطالبة /    مرو  الةيد  الح حمين       .10

م  ، ي  موضوع : " 2/2/1025(   والك بناء لل  موافقة مجلس القةم بجلةتة  ي  واإلسالمية شعبة التا يخ   اا يخ مديث 

د اسة اا يخية   "  بإشراف : ح.د/  الح حممد هريدى   : حستاا التا يخ الحديث  -م  2420 -2411الالجئون العرد إل  مصر 

خ الحديث واملعا ر  بكلية اآلداد جامعة واملعا ر بكلية اآلداد جامعة دماهو  ، د/ حممد خميس الفقى   : مد س التا ي

 دماهو  .

 -القرا   : 

 وافق مجلس الكلية .

 

لسجيل خطة بحث مقدمة من الطالبة لد جة املاجةتير :  يهام مر  ي الةيد مر  ي، بعنوان: "ا بعاد االجتمالية املترابة لل   .12

( ، احت إشراف: 1025 -1000ي محافظة البحير  موادث الطرق يي املجتمع املصري: د اسة اطبيقية لل   حايا الحوادث ي

 د/ محمود لبدالحميد ممدي، ا ستاا املةالد بالقةم، و د/ خالد الةيد  حااج املد س بالقةم.

 -القرا   : 

 وافق مجلس الكلية .

 

واأثيرها لل   لسجيل خطة بحث مقدمة من الطالبة لد جة املاجةتير: سا   سام  الجايح، بعنوان: "جرائم الةرقات العلمية .11

مةتوى البحث العلم  يي مصر  د اسة استطاللية لل   حايا سرقة ا بحاث العلمية"بجامعتى دماهو  و االسكند ية ، احت 

 إشراف: د/ ناجي بد  إبراهيم، ا ستاا املةالد بالقةم، و د/ خالد الةيد  حااج املد س بالقةم.

 -القرا   : 

 وافق مجلس الكلية .
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 رسالة الكلية :

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

قدرات العلمية و البحثية ألساتذتها لال ودة التعليمية و البحثية ، و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التكةولو ية ، و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و ا

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

ج و المززواطةين مزن خززالد إ ززراخات تتسززم با سزتقاللية و التعززاون و التقززويم الززذات حززد مالزكالت  ، و بةززاخ الالخصززية المصززرية و تةميزة قززيم ا ةتمززاخ جالمسزاممة  زز،و

 والمستمر .
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 رؤية الكلية :

أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية معتمدة تحتد تتطل  الكلية إلى 

مستوى  بأساتذتها وخري يها إلى وتصد مكاةة مرموقة بين ةظائرما

ا من خالد برامج دراسية متميزة  ى  المةا سة محليأ و اقليميإ

مرحلتى الليساةس والدراسات العليا تسهم  ى الرقى و التةمية 

 .  المستدامة للم تم 

 

مقدمة من الطالبة لد جة املاجةتير: حالء منصو  لبد الفتاح  مال، بعنوان: "ا بعاد االجتمالية  لسجيل خطة بحث .11

املرابطة باالقتصاد غير الرسم  يي املجتمع املصري: د اسة اطبيقية يي مدينة دماهو  محافظة البحير "، احت إشراف: د/ 

 محمود لبد الحميد ممدي، ا ستاا املةالد بالقةم.

 -: القرا   

 وافق مجلس الكلية .

 

لسجيل خطة بحث مقدمة من الطالبة لد جة املاجةتير: نو هان جمال محمود ، بعنوان: "ا وضاع االجتمالية واالقتصادية  .11

 للنةاء الغا مات: د اسة ميدانية "  احت إشراف: د/ محمود لبد الحميد ممدي، ا ستاا املةالد بالقةم.

 -القرا   : 

 .وافق مجلس الكلية 

 

لسجيل خطة بحث مقدمة من الطالبة لد جة املاجةتير: ملياء سالم حممد سالم، بعنوان: "التحرش الجنس ي بين دالد  .15

الجامعة وا ابادج بأليات العوملة" د اسة الاجاهات لينية من دالد جامعة دماهو "، احت إشراف: د/ ممدي لل  ، ا ستاا 

 د س بالقةم.املةالد بالقةم، و د/ خالد الةيد  حااج، امل

 -القرا   : 

 وافق مجلس الكلية .

 

لسجيل خطة بحث مقدمة من الطالبة لد جة املاجةتير: س ام مصطفى محمد الغنام، بعنوان: "دو  مواقع التوا ل  .16

االجتماعي يي لشكيل الوعي الثقايي للشباد الجامعي: د اسة اطبيقية لل  لينة  من الشباد الجامعي بجامعة حسيوط" احت 

فزيون" اف: د/ مجدي حممد بيوم ، ا ستاا املةالد بالقةم، و د/ نها لبد املقصود غالي، مد س اإللالم "إاالة واليإشر 

  .جامعة دماهو –كلية اآلداد 

 -القرا   : 

 وافق مجلس الكلية .

 

ر  ولالقتج باإلنجاز لسجيل خطة بحث الطال  لد جة املاجةتير : لا م جالل محمد، بعنوان: " حس املال االجتماعي يي ا س .12

 التعليم  لألبناء: د اسة اطبيقية لنظرية جيمس روملان"، احت إشراف: د/ ممدي للي حممد، ا ستاا املةالد بالقةم.
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 رؤية الكلية :
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 .  المستدامة للم تم 

 -القرا   : 

 وافق مجلس الكلية .

 

ا ي  املشا رة لسجيل خطة بحث مقدمة من الطالبة لد جة الدرتو ا : دينا حممد  عيم، بعنوان: " القياد  الةياسية واأثيره .18

اة" احت إشراف: د/ الةيد  حااج الةيد، ا ستاا املةالد بالقةم،  يي لملية التنمية ة مشروع قنا  الةوبس الجديد  نمواج 

 جامعة ملوان. -و د/ خالد لبدالفتاح لبد ، حستاا للم االجتماع املةالد بكلية اآلداد

 -القرا   : 

 وافق مجلس الكلية .

 

مقدمة من الطالبةلد جة الدرتو اه: شيماء ملم   حااج مامد، بعنوان: "الصراع التنظيم  لسجيل خطة بحث   .14

وإ عكاسااج لل  إنتماء العاملين: د اسة استطاللية لل  لينة من جامعة دماهو " احت إشراف: د/ محمود لبد الحميد 

 لقةم.ممدي، ا ستاا املةالد بالقةم، و د/ مجدي حممد بيوم ، ا ستاا املةالد با

 -القرا   : 

 وافق مجلس الكلية .

 

لسجيل خطة بحث مقدمة من الطالبة لد جة الدرتو ا : سحر حممد فتحي بلبع، بعنوان: "واقع االستدامة االجتمالية يي  .10

ا " احت إشراف: د/ ممدي لل  ، ا ستا1025 -1002املجتمع املصري: د اسة احليلية لتقا ير البرنامج االنمائ  يي الفتر  من 

 املةالد بالقةم، و د/ مجدي حممد بيوم ، ا ستاا املةالد بالقةم. 

 -القرا   : 

 وافق مجلس الكلية .

 

لسجيل خطة بحث مقدمة من الطال  لد جة املاجةتير: لوض سعيد لبد الحليم، بعنوان: حثر التحوالت االجتمالية  .12

د اسة اطبيقية للة مررز حبو املطامير  1025 -1005  من والةياسية لل  لغير النةق االقتصادي يي الربف املصري يي الفتر 

 بمحافظة البحير " احت إشراف: د/ محمود لبد الحميد ممدي، ا ستاا املةالد بالقةم

 -القرا   : 

 وافق مجلس الكلية .
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 رؤية الكلية :
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 .  المستدامة للم تم 

ة للقضايا لسجيل خطة بحث مقدمة من الطالبة لد جة املاجةتير: سا   جمعة حممد د از، بعنوان: حدر التغطية الصحفي .11

املجتمعية وااجاهات الجم و  نحوها د اسة اطبيقية" احت إشراف: د/ الةيد  حااج الةيد استاا للم االجتماع املةالد، 

 د/ غاد  لبدالتواد اليملني استاا مةالد و ئيس قةم االلالم كلية اآلداد جامعة االسكند ية.

 -القرا   : 

 وافق مجلس الكلية .

 

املقيد  لد جة الدرتو اه  قةم   التا يخ   ملد لام حول       0طال  / مصطفى حممد سعد  بح   مد فتر  لسجيل بحث ال .11

م   وموافقة لجنة 1025/ 5/20م  والك بناء لل  موافقة مجلس القةم ي  21/20/1025ومتى 21/20/1021حلتبا ا من  

 .  21/20/1004اإلشراف للما بأن اا يخ  التسجيل 

 -القرا   : 

 س الكلية .وافق مجل

 

منح الطال   / مصطفى لل  لل  الحوي   د جة املاجةتير ي  االداد  من قةم  التا يخ وا ثا  املصرية واإلسالمية شعبة  .11

هة ( بناء لل  682 -685م/ 2188 -2182التا يخ   اا يخ وسي  (  ي  موضوع: سفا    ابان  وما املغولية إل  الغرد ا و  ى  

م والك بعد ان اام  الطال    التصويبات واملالمظات التى ابدتها لجنة الحكم 5/20/1025ي   موافقة مجلس  القةم  

 12/8/1025واملناقشج للما بأن اا يخ املناقشج 

 -القرا   : 

 وافق مجلس الكلية .

 

اآلداد من قةم املسجل لد جة املاجةتير   ي   0لشكيل لجنة الحكم واملناقشة  للطال  / لبد الشاي  حممد محمد هيكل    .15

ي    1025/ 5/20التا يخ وا ثا  املصرية واإلسالمية شعبة التا يخ   اا يخ إسالمى (   بناء لل  موافقة مجلس القةم بتا يخ 

 -2181هة  / 411 -281موضوع " حثر ا زمات اإلقتصادية لل  الحيا  العلمية ي  مصر خالل لصر املماليك الجرارةة  

 كيل لل  النحو التال  : " ليصبح التش   (م2522

 حستاا التا يخ اإلسالمى والحضا   اإلسالمية بكلية اآلداد جامعة باها  ئيةا ومناقشا         فى مود لفيد/  لفيفى إبراهيم مح0ا

 ازيقحستاا التا يخ اإلسالمى والحضا   اإلسالمية بكلية اآلداد جامعة الزقمناقشا      ح.د/  سامية مصطفى مةعد            

حستاا التا يخ اإلسالمى والحضا   اإلسالمية املةالد بكلية اآلداد جامعة   مشرفا      د/ إبراهيم محمد مرجونة               

 دماهو  
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مرحلتى الليساةس والدراسات العليا تسهم  ى الرقى و التةمية 

 .  المستدامة للم تم 

 م  1021للما بأن اا يخ التسجيل   الربيع 

 -القرا   : 

 وافق مجلس الكلية .

 

املقيد  لد جة املاجةتير  قةم   التا يخ   ملد لام ثان         مد فتر  لسجيل بحث الطال  / مةين محمد إبراهيم حبو ليس ى .16

م   وموافقة لجنة اإلشراف للما بأن اا يخ  1025/ 1/20حلتبا ا من  ومتى والك بناء لل  موافقة مجلس القةم ي  

 4/22/1004التسجيل 

 -القرا   : 

 وافق مجلس الكلية .

 

د جة املاجةتير ي  االداد  من قةم  اللغة العربية وآدابها واللغات الشرقية   منح الطال   / محمد محمود لبد الغنى الرامى  .12

م والك بعد ان اام  الطال    التصويبات 1/20/1025وآدابها   ي  موضوع :  بناء لل  موافقة مجلس  القةم  ي   

 28/8/1025واملالمظات التى ابدتها لجنة الحكم واملناقشج للما بأن اا يخ املناقشج 

 -قرا   : ال

 وافق مجلس الكلية .

 

م لل  منح د جة املاجةتير للطالبة:  انيا 5/20/1025وافق مجلس قةم االجتماع بجلةتج املنعقد  يوم اإلثنين املوافق:  .18

د اسة مالة ملجمولة فتيات  – فعت حممد حبو شعر  يي موضوع: " ا بعاد االجتمالية واالقتصادية لظاهر  البغاء 

ا بأن اا يخ املناقشة امت يوم -ر  واإلسكند يةبمحافظتي البحي  م، وقد ام إجراء التصويبات12/8/1025" للم 

 -القرا   : 

 وافق مجلس الكلية .

 

م لل  لشكيل لجنة للمناقشة والحكم لل  5/8/1025وافق مجلس قةم االجتماع بجلةتج املنعقد  يوم اإلثنين املوافق  .14

: محمد سليمان للي محمد، للحصول لل  د جة الدرتو اه من قةم االجتماع يي  سالة  الدرتو اه( املقدمة من الطال 

 "-د اسة ميدانية لل  شررة الخليج العر   للنف  بليبيا –موضوع: " العالقات العامة ودو ها يي احقيق الرضا الوظيف  

 واتكون لجنة الحكم واملناقشة من:

   جامعة –لية اإللالم حستاا الصحافة واإللالم بك ح.د/ محمود للم الدين
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 زى سزوا العمزد محليزاإ و إقليميزا اسزتةاداإ إلزى معزايير ة وبحثية متميزة ترقى إلى مستوى التميزز واببزداف  زج م زاد ا دال والعلزوم ابةسزاةية تقدم الكلية خدمة تعليمي

قدرات العلمية و البحثية ألساتذتها لال ودة التعليمية و البحثية ، و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التكةولو ية ، و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و ا

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

ج و المززواطةين مزن خززالد إ ززراخات تتسززم با سزتقاللية و التعززاون و التقززويم الززذات حززد مالزكالت  ، و بةززاخ الالخصززية المصززرية و تةميزة قززيم ا ةتمززاخ جالمسزاممة  زز،و

 والمستمر .
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 رؤية الكلية :

أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية معتمدة تحتد تتطل  الكلية إلى 

مستوى  بأساتذتها وخري يها إلى وتصد مكاةة مرموقة بين ةظائرما

ا من خالد برامج دراسية متميزة  ى  المةا سة محليأ و اقليميإ

مرحلتى الليساةس والدراسات العليا تسهم  ى الرقى و التةمية 

 .  المستدامة للم تم 

ا القاهر 
 

ا ومناقش   ئية 

جامعة  –حستاا للم االجتماع بكلية اآلداد  ح.د/ الةيد  شاد غنيم

 اإلسكند ية

 

ا
 

 مناقش

د/ محمود لبدالحميد 

 ممدي

جامعة  –حستاا للم االجتماع املةالد بكلية اآلداد 

 دماهو  

 

ا
 
 مشرف

جامعة  –ملةالد بكلية اآلداد حستاا للم االجتماع ا د/ مجدي حممد بيوم 

 دماهو  

 

ام
 
ا مشا ك

 
 شرف

ينتهي  21/21/1021م، وامت املوافقة لل  مد قيد الطال  ملد  لام حول من: من 21/21/1004للما بأن اا يخ التسجيل الرسالة 

  21/21/1025يي 

 -القرا   : 

 وافق مجلس الكلية .

 

 لذي يفيد ايقاف مطالبة دالد الد اسات العليا بنظام الةالات املعتمد  رتاد الةيد ح.د/ لميد كلية آداد االسكند ية وا .10

  ICDL  ماجةتير و درتو اه ( بش اد  

 -القرا   : 

رشرط لنيل     ICDLئحة بحصول دالد الد اسات العليا بنظام الةالات املعتمد    ماجةتير ودرتو اه لل  ش اد   الال االلتزام ب

 .وموافقة حغلبية حلضاء املجلس د جة املاجةتير والدرتو اه

 

 ثانيا : العالقات الثقافية والخا جية :
 
بشةةةةأن امادةةةةة اللجنةةةةة للمةةةةا بموافقةةةةة  1/20/1025مجلةةةةس قةةةةةم اآلثةةةةا  والد اسةةةةات اليونانيةةةةة والرومانيةةةةة بجلةةةةةتج بتةةةةا يخ رتةةةةاد  .2

بالقةةم لةن مضةو  سةيادتها نةدو   املجلس لل  الطل  املقدم من الةيد  الدرتو  / لبير لبداملحةن قاسم  ا ستاا املةالد

 To theorize or not to theorize in maritime archaeology on the importance of  arvhaeological andبعنةوان "

logical thinking "  

 بكلية اآلداد جامعة االسكند ية. 1/20/1025يوم الةبت املوافق  

 -القرا   : 

 .مجلس الكلية  وافق
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بشأن امادة اللجنة للما بموافقة  1/20/1025ةم اآلثا  والد اسات اليونانية والرومانية بجلةتج بتا يخ مجلس قرتاد  .1

املجلس لل  الطل  املقدم من الةيد  الدرتو  / شيرويت مصطفى فضل   ا ستاا املةالد بالقةم بخصوص إلقائها 

  16/20/1025محاضر  لامة بمررز االبداع يوم االثنين املوافق 

 -قرا   : ال

 وافق مجلس الكلية .

 

 بموافقةةة مجلةةس  5/20/1025مجلةةس قةةم التةةا يخ واالثةا  املصةةرية واالسةالمية بجلةةةتج بتةا يخ رتةاد  .1
 
بشةةأن امادةة اللجنةةة للمةا

الجولة الرابعة من " قافلة املقريةزى " والتةى ينظم ةا قةةم التا يةج لةن " االنتصةا ات املصةرية لبةر العصةو   القةم لل  ان اكون 

املجيةةةةد  وسةةةةوف لعقةةةةد القافلةةةةة يةةةةي مكتبةةةةة مصةةةةر العامةةةةة يةةةةوم اال  عةةةةاء  2421لةةةةام للةةةة  مةةةةرد ارتةةةةوبر  11والةةةةك بمناسةةةةبة مةةةةرو   "

 من : 12/20/1025
 
 وسيشا ك فوها رآل

 حستاا التا يخ الوسي    ح.د/ لل  حممد الةيد -

 حستاا التا يخ الحديث   ح.د/ محمد  فعت االمام -

 مد س التا يخ القديم   د. ميرفت فراج لبدالرميم -

 مد س التا يخ االسالمى   د. ايةير محمد شادى  -

 -القرا   : 

 وافق مجلس الكلية.

 

مضةةةةةةةةو  الةةةةةةةةةيد ح.د/ للةةةةةةةة   2/20/1025املنعقةةةةةةةةد  بتةةةةةةةةا يخ بجلةةةةةةةةةتج موافقةةةةةةةةة املجلةةةةةةةس  بشةةةةةةةةأن  جغرافيةةةةةةةةا رتةةةةةةةاد مجلةةةةةةةةس قةةةةةةةةةم ال .1

ات االفريقيةة الترريةة "  ؤيةة مةةتقبلية " يةي الخردةوم بدولةة لبةدالعظيم حممةد لبةدالعظيم  ا سةتاا بالقةةم يةي مةؤامر " العالقة

والةةةةةك ببحةةةةةث مقبةةةةةول احةةةةةت لنةةةةةوان " التفةةةةةةيم االدا ي ملصةةةةةر العليةةةةةا يةةةةةي العصةةةةةر  1025ارتةةةةةوبر  14-12الةةةةةودان  يةةةةةي الفتةةةةةر  مةةةةةن 

 العثما   "

 -القرا   : 

 وافق مجلس الكلية دبقا للقوالد واللوائح املالية بالجامعة.

 

 

 

:   مو سابع
 
 : خدمة املجتمع وانمية البيئة ضولات ا
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 البيئة التعليمية ومدى لالقتها الستقبال العام الد ا  ى . .2

 القرا  : مخادبة حمين الكلية لل  اآلل  :

 التنبيج لل  الشئون الفنية بمراجعة او الت دااا شو  يي كل املد جات و اأريد لل  مدى ا همية .ح

 من امام املد جات. التنبيج لل  العمل بعدم ارك حماراهم .د

 احديد لدد العمال بالتواجد يوم الةبت ميث حن الجدول املعتمد يحتوى لل يوم الةبت .ت

 متى انتهاء آخر محاضر  يي اليوم الد ا  ى .ث
 
 وجود وامد من العمال بعد الةالة الثانية ظ را

 -القرا   : 

 وافق مجلس الكلية.

 

   اليوم الد ا  ى .التواجد من قبل ا من والعمل بشكل دائم لل  مدا .1

حمن الكلية بوجود اخصيص  قم محمول يتم لعميمج لل  كافة املنتةبين بالكلية بحيث ال يختص بج حمد القرا  : مخادبة 

 االفراد .

 -القرا   : 

 وافق مجلس الكلية.

 

 مناقشة ما و د من ادا   االزمات بشأن خطة االخالء وافعيل االبواد . .1

 االزمات ممثلة يي مجلس االدا   واملتعاونيين مع ا و  فع لملج و مقترمااج ال  مجلس الجامعة  ومد  القرا  : اوجيج الشكر ال  

 -القرا   : 

 حمي  مجلس الكلية للما مع اوجيج الشكر ملجلس ادا   ومد  ادا   االزمات والطوا ئ .

 

 متابعة نظافة الكلية لتوفير بيئة صحية لعليمية .  .1

 -القرا   : 

 مع املتابعة املةتمر  .حمي  مجلس 
 
 الكلية للما
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 افعيل و لشغيل شاشات العرض لتقديم خدمات دالبية والالنية . .5

ماد  للمية والالمية للعرض املةتمر يي شاشات العرض املشا   تحضير القرا  : اكليف الدرتو  / ايةير محمد ابوشادى ب

 لليج.

 -القرا   : 

 وافق مجلس الكلية.

 
 ح.د/ ماجد محمد شعلج .الداد مفل اكريم  .6

القرا  :  فع ا مر ال  مجلس الكلية الخراج الحفل بالصو   الالئقة مع اقديم اللجنة جزيل الشكر لآلستاا الدرتو  / ماجد 

 محمد شعلج لل  ما قدمج من لطاء .

 -القرا   : 

ئون خدمةةةة املجتمةةع لاللةةةداد مةةع اكليةةةف الةةةيد ح.د/ لبةةةدالعظيم حممةةد لبةةةدالعظيم وريةةل الكليةةةة لشةة وافةةق مجلةةس الكليةةةة

 .ل ذه االمتفالية 

 
 ووافق لل  ما جاء بمحضر لجنة ومد  االزمات والطوا ئ . .2

 
 امي  مجلس الكلية للما

 

:   موضولات ثامن
 
 :  مررز  لاية املكفوفينا

 

 
تفعيل القرا ات و يطال  ب 22/20/1025حمي  مجلس الكلية للما بما جاء بمحضر اجتماع مجلس ادا   املررز  بجلةتج يي  .2

 الةابقة  .
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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 و المززواطةين مزن خززالد إ ززراخات تتسززم با سزتقاللية و التعززاون و التقززويم الززذات حززد مالزكالت  ، و بةززاخ الالخصززية المصززرية و تةميزة قززيم ا ةتمززاخ جالمسزاممة  زز،و

 والمستمر .
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 رؤية الكلية :

أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية معتمدة تحتد تتطل  الكلية إلى 

مستوى  بأساتذتها وخري يها إلى وتصد مكاةة مرموقة بين ةظائرما

ا من خالد برامج دراسية متميزة  ى  المةا سة محليأ و اقليميإ

مرحلتى الليساةس والدراسات العليا تسهم  ى الرقى و التةمية 

 .  المستدامة للم تم 

 ظ ر .عد الب الوامد الةالة هذا وقد انتهى االجتماع 

 

  لميد الكلية القائم بعمل ئيس املجلس و                                حمين املجلس        
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