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 رسالة الكلية :

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

عليمية و القدرات العلمية و البحثية ألساتذتها ال ودة التعليمية و البحثية ، و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التكةولو ية ، و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج الت

، 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 يم االةتمززاخ و المززواطةين مزن خززالد إ ززراخات تتسززم باالسزتقاللية و التعززاون و التقززويم الززذاتحززد مالزكالت  ، و بةززاخ الالخصززية المصززرية و تةميزة قزز جالمسزاممة  زز،و

 والمستمر .
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 رؤية الكلية :

  الكلية إلى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية معتمدة تحتد تتطل

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 خامسلامحضر مجلس الكلية 
 21/1025/ 9  املوافق برععا ال املنعقد يوم 

********** 

للة  حممةد الةةيد سةتاا الةدرتوبر/ الةةيد ال   برئاسةةلشةر    حاديةةاجتمع مجلس الكليةة يةي امةام الةةالة ال    

 -بحضوبر كل من :القائم بعمل لميد الكلية 
 وبرئيس مجلس قةم الجغرافيا وريل الكلية للدبراسات العليا والبحوث  بدالحميدح.د/ محمد لبدالقادبر ل .2

 وريل الكلية لشئون خدمة املجتمع وانمية البيئة  ح.د/ لبد العظيم اممد لبدالعظيم .1

 قةم اللغة العربيةبرئيس مجلس    ح.د/ مجدي محمد مةين .3

 برئيس مجلس قةم التابريخ   محمد برفعت االمام/دح. .4

 الستاا بقةم التابريخ  م محمد مجاهدح.د/ لبداملنع .5

 بقةم الفلةفةاملتفرغ الستاا    ح.د/ ميالد زكى غالي .6

 قةم الجغرافيا ب الستاا املتفرغ  لال  الدين مةين لزت شلبي     /ح.د .7

 القائم بعمل برئيس مجلس قةم اآلثابر   د. لبير لبداملحةن قاسم .8

 م االجتماعمجلس قة املشرف لل        ممدى لل  حممد لل د.  .9

 الفلةفةاملدبرس بقةم   مةام محمد الةعيد برمومةد.  .20

 املدير التنفيذي لومد  ضمان الجود  بالكلية   وفدى الةيد حبوالنضرد.  .22

 مدير ومد  الخدمات االلكترونية    د. حممد لطية مميد  .21

 حمين الكلية   الةيد / ابراهيم سعد الشرقاوي  .23

 إدابري                   الةيد / نيفين محمد برمومة .24

  والتذبر لن لدم الحضوبر:- 

 القائم بعمل برئيس مجلس قةم اللغةاالنجليزية   د. ايمان ملمى املليج  .2

 القائم بعمل برئيس مجلس قةم الفلةفة   د. لصام رمال املصري  .1

 الستاا املتفرغ قةم اللغة العربية  لبدالوامد مةن الشيخح.د/  .3
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 لميد الكلية وبرئيس املجلس  االجتماع القائم بعمل  لل  اممد الةيدافتتح الةيد ح.د/  

 " بةم هللا الرممن الرميم "

  /املزيةد  بجميةع الةةاد  الحاضةرين  لميةد الكليةة  للة  حممةد الةةيد القةائم بعمةليي بداية االجتماع برمة  الةةيد ح.د 
 
متمنيةا

 .من التقدم والتوفيق للجميع 

  التالي : ثم شرع سياداه يي موضولات املجلس لل  النحو 

 

 -حوال : موضولات اإلماطة :
 

 
 . بجلةته الةابقة لتصديق لل  محضر مجلس الكليةام ا .2

 

 ثانيا:   موضولات ومد  ضمان الجود  :

  

 
وافق مجلس الكلية لل  كل ما جا  من موضولات بمحضر اجتماع مجلس ادابر  ومد  ضمان الجود  بجلةته يي  .2

6/21/1025  . 

 

 

:   موضولات ثالث
 
 : ITات   اكنولوجيا املعلومومدا

 

 
 بةالتقرير الشةة ري  .2

 
املقةدم مةةن الةةيدالدرتوبر/ حممةد لطيةة  املةدير التنفيةةذي  1025 نةوفمررلةن شة ر  امةي  مجلةس الكليةة للمةا

 .لل  ما جا  بالتقرير ووافق   ITلومد  

تحةدي  بيانةام م خةالل اسةبوع مةن ب IT حرد مجلس الكلية لل  ضروبر  قيام جميع الةةاد  حلضةا  هيئةة التةدبرمس بموافةا  ومةد  .1

 اابريخه .

 لل  الصالح العام . .3
 
 حرد مجلس الكلية لل  ضروبر  افعيل الرريد االلكترونى لكل لضو هيئة ادبرمس مرصا
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 بةان موقةةع الكليةة باللغةةة االنجليزيةةة قةد اةةم االن  ةا  مةةن  .4
 
لةةن  %70وارجمةةه للموضةولات بةةةةبة إلةداد حمةي  مجلةةس الكليةة للمةةا

لةةدرتوبر / ايمةةان املليجةة  القةةائم بعمةةل برئةةيس قةةةم اللغةةة االنجليزيةةة و فريةةق العمةةل مةةن القةةةم مةةع اقةةديم مجلةةس طريةةق الةةةيد  ا

الكلية الشكر لةيادم ا وجميع طالب القةم الذين شابرروا يي حلمال الترجمة باالضافة ال  الةاد  اقةديم الشةكر للةدرتوبر/ مةازم 

ى  اابريخةةةةةه برغةةةةم نقلةةةةةه مةةةةن الكليةةةةةة و مةةةةع طلةةةةة  املزيةةةةد مةةةةةن التعةةةةاون مةةةةةن ادابر  يةةةةي الترجمةةةةةة م ةةةةجل ةةةةوم السةةةةتمرابر ععاونةةةةةه مةةةةع املوقةةةةةع 

 الجامعة مع الومد  .

 

 

:   موضولات شئون هيئة التدبرمس :برابع
 
 ا

 

 
 2/21/1025رتاب الةيد ح.د/ برئيس مجلس قةم التابريخ واآلثابر املصرية واالسالمية بموافقة املجلس بجلةته املنعقد  يي  .2

 ملق ا  املدبرس املةالد بقةم التابريخ و اآلثابر املصرية واالسالمية بوظيفة مدبرس  محمد ل محمدلل  ععيين الةيد / حم

واملذروبر  مش ود ل ا بالةمعة الطيبه والةير  الحةنة درتوبراه بذات القةم لحصول ا لل  ال اخصةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةص ) اابريخ اسالمى ( 

 بالقةم.مميز  يي حدا  لمل ا منذ ععين ا معيد  

 -القرابر  : 

 وافق مجلس الكلية .

 

 

 
 
 :   موضولات شئون الطالب : خامةا

 

 
 ، ومد  اطوير نظم اقويم الطالب و االمتحانات :  MISأن الرؤية العامة و االنجازات لومدات الجود  ، ومد  بش -2

 ومد  الجود   : (ح)

 يي اللجنة بصفته املدير التنفيذي الجديد لومد  ضمان  -
 
 جديدا

 
ام الترمي  بالةيد الدرتوبر / وفدي حبوالنضر لضوا

 يي اقرير ومداه لن  حدا  القةام العلمية و اواصل ا مع ومد  ضمان الجود  . الجود  بالكلية و قام سياداه بعرض ما 

 : MISومد   (ب)
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الفرقة  حفاد الةيد الدرتوبر / حممد لطية املدير التنفيذي للومد  بأنه ام االن  ا  من عشعي  موالي نصف حلداد  -

 . 1026-1025طالب الكلية بجميع حقةام الكلية للعام الجامعي االول  بالكلية 

بالجامعة الذي حفاده  MISخاط  الةيد الدرتوبر / مدير الومد  الةيد الدرتوبر / حممد عجاج املدير التنفيذي لومد   -

 بأن الجامعة بصدد اإلستجابة ملطل  الكلية بتحةين حدا  الةيرفر وزياد  سرلته .

الوبرقية لألقةام الةبعة لأللوام الثالثة  وافقت اللجنة لل  مقترح الةيد الدرتوبر / املدير التنفيذي بتحميل االمتحانات -

 لل  الطالب .
 
 املاضية لل  البوابة اإلليكترونية بالكلية ايةيرا

 ومد  اطوير نظم اقويم الطالب و االمتحانات :)ج(          

ت الفصل الدبراس ي حفادت الةيد  الدرتوبر  / بدوبر لبد املقصود املدير التنفيذي للومد  حنه جابري اآلن االستعداد المتحانا -

برسل لألقةام العلمية برفع ا . 1026-1025الول للعام الجامعي 
ُ
 و حبدت استعدادها الستقبال االمتحانات اإلليكترونية ال ي ح

حردت الةيد  الدرتوبر  / بدوبرحبوجنينه لل  ضروبر  عةليم املاد  بعد امتحان ا مباشر  مع عةليم النمواج الصلي لإلجابة موقع  -

 مجم. 80ن حستاا املاد  ، و حوصت بأن اكون وبرقة السئلة مقاس لليه م

عع دت الةيد  الدرتوبر  / بدوبرحبوجنينه بعقد وبرشة لمل لليوم الوامد خاص بتوزمع ععليمات االمتحانات اإلليكترونية  -

و االثنين املوافق  23/21/1025الواج  االلتزام ب ا حثنا  وضع االمتحانات و اصحيح ا مع احديد يومي المد املوافق 

 ، و يتم اوزمع التعليمات الخاصة بنمواج اإلجابة لل  القةام  24/21/1025
 
لتبيان هذه التعليمات الةالة الثانية لشر  ظ را

 العلمية و نشرها لل  البوابة اإلليكترونية .

 -القرابر  : 

 و حقر كل ما جا  من موضولات لومد  الجود  و 
 
وومد  اطوير نظم اقويم الطالب   MISومد  حمي  مجلس الكلية للما

 واالمتحانات .

 

حبدى الةيد ح.د.مقربر اللجنة احفظه من قصوبر القةام العلمية لن اقديم خطابام ا التنفيذية الخاصة باللجنة قبل انعقادها  -1

 قةمي الجغرافيا و اللغة العربية برجا  ادابرك الك فيما بعد .
 
 بتفاوت و كان حرثرها قصوبرا

 -ابر  : القر 
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 رؤية الكلية :

  الكلية إلى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية معتمدة تحتد تتطل

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 

وجميع اللجان قبل انعقادها  قةام العلمية بتقديم خطابام ا التنفيذية الخاصة بلجنة شئون الطالب التأريد لل  جميع ال

 لل  القل.لمل   بيومى

 

بداية من يوم االثنين  1026-1025وافقت اللجنة لل  احديد مولد االمتحانات التحريرية للفصل الدبراس ي الول للعام الجامعي  -3

، و  32/21/1025بواقع ثالثة حيام يي السبوع لل  ثالث فترات لل  حن اةتهي الدبراسة يوم الخميس املوافق  4/2/1026املوافق 

 . 3/2/1026ابدح حيام الطبالة من يوم المد املوافق 

 -القرابر  : 

 . لعاممع التأريد لل  ملحوظة اأجيل برصد ماد  االنتةاب املوجه ال  آخر ا وافق مجلس الكلية

 

وافقت اللجنة لل  مقترح الةيد ح.د.لل  الةيد مقربرها بأن يتول  الةيد الدرتوبر / الةيد شحااه الةيد برئاسة لجنة  -4

النشغال الةيد ح.د.وريل الكلية لشؤون  1026-1025داد و اوزمع املالمظين للفصل الدبراس ي الول للعام الجامعي ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاإلل

 عليم و الطالب بم ام لماد  الكلية .الت

 -القرابر  : 

 وافق مجلس الكلية .

 

 –الوابرد  من حقةام ) اللغة اإلنجليزية  1026-1025التمدت اللجنة اراي  مواد االمتحان للفصل الدبراس ي الول للعام الجامعي  -5

إبرسال مقترمام ا يي مولد يةبق يوم الخميس املوافق  اآلثابر اليونانية و الرومانية ( و ُيةتظر من باقي القةام العلمية –الفلةفة 

 و لن ُيلتفت لية مقترمات ارد بعد هذا التابريخ . 20/21/1025

 -القرابر  : 

 وافق مجلس الكلية .

 

 –الوابرد  من حقةام ) اللغة اإلنجليزية 1026-1025التمدت اللجنة عشكيالت الكنتروالت للفصل الدبراس ي الول للعام الجامعي  -6

 اآلثابر ( و اةتظر إدابر  الكلية ابرسال التشكيالت من باقي القةام العلمية . –االجتماع  –الفلةفة  –ابريخ الت
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 رسالة الكلية :

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

عليمية و القدرات العلمية و البحثية ألساتذتها ال ودة التعليمية و البحثية ، و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التكةولو ية ، و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج الت

، 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 يم االةتمززاخ و المززواطةين مزن خززالد إ ززراخات تتسززم باالسزتقاللية و التعززاون و التقززويم الززذاتحززد مالزكالت  ، و بةززاخ الالخصززية المصززرية و تةميزة قزز جالمسزاممة  زز،و

 والمستمر .
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 رؤية الكلية :

  الكلية إلى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية معتمدة تحتد تتطل

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 

 -القرابر  : 

 التماد باق  عشكيالت القةام .يي وافق مجلس الكلية مع افوبض الةيد ح.د/ لميد الكلية 

 

الوابرد  من حقةام 1026-1025اس ي الول للعام الجامعي التمدت اللجنة عشكيالت وضع و اصحيح حسئلة االمتحانات للفصل الدبر  -7

 اآلثابر ( و اةتظر إدابر  الكلية ابرسال التشكيالت من باقي القةام العلمية –االجتماع  -) اللغة اإلنجليزية 

 -القرابر  : 

 التماد باق  عشكيالت القةام .يي وافق مجلس الكلية مع افوبض الةيد ح.د/ لميد الكلية 

 

 . 1026-1025جنة لل  لقد لجنة ممتحنين المتحانات الفصل الدبراس ي الول للعام الجامعي وافقت الل -8

 -القرابر  : 

 وافق مجلس الكلية .

 

التمدت اللجنة اقرير املتابعة الوابرد من قةم اآلثابر اليونانية و الرومانية رما ارفع اقرير قةم اللغة العربية ملجلس الكلية  -9

 ععاون حررر مع إدابر  الكلية يي إبرسال باقي اقابرير القةام الخرى . ملناقشته ، و الرجا  إبدا 

 -القرابر  : 

 

التمدت اللجنة اقرير الدلم الطالعي املرفوع من الةيد  الدرتوبر  / شيرويت فضل املرشد الكاديمي العام بقةم اآلثابر اليونانية  -20

 ا  ععاون حررر مع إدابر  الكلية يي إبرسال باقي اقابرير القةام الخرى إبدمن باق  الةاد  املرشدين بالكلية و الرومانية ، و الرجا  

 -القرابر  : 

 و مع التأريد لل  جميع الةاد  برؤسا  القةام العلمية 
 
 بصفة ش رية منتظمه.برفع التقابرير حمي  مجلس الكلية للما
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عليمية و القدرات العلمية و البحثية ألساتذتها ال ودة التعليمية و البحثية ، و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التكةولو ية ، و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج الت

، 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 :

  الكلية إلى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية معتمدة تحتد تتطل

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 

حص الكتاب الجامعي و اقديم اقرير بذلك خالل حرد الةيد ح.د.مقربر اللجنة لل  القةام العلمية الةبعة ضروبر  افعيل لجنة ف -22

اون حررر ةةةحسبولين من اابريخه و ُيكتفى برفع نسخة من كل رتاب دبراس ي يتم فحصه يي اللجنة إل  ومد  الجود   و الرجا  إبدا  عع

 و جدية يي هذا االاجاه من الجميع.

 -القرابر  : 

الدابر    الكتاب الجامع فحص  اقرير  برفع ؤسا  القةام العلمية وطل  مجلس الكلية من جميع الةاد  بر  وافق مجلس الكلية

 . 1025/1026الكلية قبل ن اية الفصل الدبراس ي الول 

 

 

 سادس
 
 : الدبراسات العليا والعالقات الثقافية :   موضولات ا

 

 

 

 حوال: موضولات الدبراسات العليا :

 
 –الثالثا   –م بواقع ثالثة حيام ) المد 3/2/1026من يوم  ابتدا    ام  احديد مواليد امتحانات طالب الدبراسات العليا .2

 الخميس( يي السبوع. 

 -القرابر  : 

 وافق مجلس الكلية .

 

/ حشرف لبد الجيد شاهين  دبرجة املاجةتير  ي  اآلداب من قةم  اللغة العربية وآداب ا واللغات الشرقية وآداب ا منح الطال    .1

ا   ب م  والك بعد حن حام  الطال   1025/ 1/21نا   لل  موافقة مجلس  القةم  ي   اخصص اللغة  بتقدير جيد جد 

ا بأن اابريخ املناقشة   م 1025/ 2/20التصويبات واملالمظات ال ى حبدم ا لجنة الحكم واملناقشة للم 

 -القرابر  : 

 وافق مجلس الكلية .
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 رسالة الكلية :

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

عليمية و القدرات العلمية و البحثية ألساتذتها ال ودة التعليمية و البحثية ، و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التكةولو ية ، و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج الت

، 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 يم االةتمززاخ و المززواطةين مزن خززالد إ ززراخات تتسززم باالسزتقاللية و التعززاون و التقززويم الززذاتحززد مالزكالت  ، و بةززاخ الالخصززية المصززرية و تةميزة قزز جالمسزاممة  زز،و
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 رؤية الكلية :

  الكلية إلى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية معتمدة تحتد تتطل

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 

 

من قةم  اللغة العربية وآداب ا واللغات الشرقية وآداب ا  / خالد مصطفى حبو شبانة   دبرجة املاجةتير  ي  اآلدابمنح الطال   .3

م  والك بعد حن حام  الطال   التصويبات 1025/ 1/21اخصص اللغة  بتقدير ممتاز  بنا   لل  موافقة مجلس  القةم  ي   

ا بأن اابريخ املناقشة   م .11/20/1025واملالمظات ال ى حبدم ا لجنة الحكم واملناقشه للم 

 -القرابر  : 

 وافق مجلس الكلية .

 

/ البشير سامى لبد هللا زايد  دبرجة املاجةتير  ي  اآلداب من قةم  التابريخ واآلثابر املصرية واإلسالمية شعبة منح الطال   .4

م  والك بعد حن حاام  الطال   1025/ 2/21التابريخ ) اابريخ وسي  (   بتقدير ممتاز    بنا   لل  موافقة مجلس  القةم  ي   

 م  .10/9/1025بات واملالمظات ال ى حبدم ا لجنة الحكم واملناقشة للما بأن اابريخ املناقشة التصوي

 -القرابر  : 

 وافق مجلس الكلية .

 

/ سمية فوزي حنيس  دبرجة الدرتوبراه  ي  اآلداب من قةم  االجتماع اخصص ) إلالم وااصال (   بتقدير مرابة  منح الطالبة .5

م  والك بعد حن حامت  الطالبة  التصويبات واملالمظات 1025/ 1/21ة مجلس  القةم  ي   الشرف الول   بنا  لل  موافق

ا بأن اابريخ املناقشة   م  .19/20/1025ال ى حبدم ا لجنة الحكم واملناقشة للم 

 -القرابر  : 

 وافق مجلس الكلية .

 

جغرافيا شعبة ) الجغرافيا (   بتقدير مرابة / لزيز  حممد سالم مةن  دبرجة الدرتوبراه  ي  اآلداب من قةم  ال منح الطالبة .6

م  والك بعد حن حامت  الطالبة  التصويبات واملالمظات 1025/ 2/21الشرف الثانية  بنا   لل  موافقة مجلس  القةم  ي   

ا بأن اابريخ املناقشة   م  .11/20/1025ال ى حبدم ا لجنة الحكم واملناقشة للم 

 -القرابر  : 

 وافق مجلس الكلية .
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عليمية و القدرات العلمية و البحثية ألساتذتها ال ودة التعليمية و البحثية ، و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التكةولو ية ، و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج الت

، 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 :

  الكلية إلى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية معتمدة تحتد تتطل

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 

/ هاجر سامي حممد لامر املقيد   لدبرجة املاجةتير   قةم االجتماع  اخصص )للم اجتماع(   مد فتر  عسجيل بح  الطالبة .7

م    1025/ 1/21م   والك بنا  لل  موافقة مجلس القةم ي  20/20/1026م وم ى 22/20/1024ملد  لام لامين    التبابرا من 

 .م 1009/ 21/20التسجيل وموافقة لجنة اإلشراف للما بأن اابريخ  

 

/ مي مجدي حنوبر ملوخية املقيد   لدبرجة املاجةتير   قةم االجتماع  اخصص )إلالم    مد فتر  عسجيل بح  الطالبة .8

ى ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةم   والك بنا  لل  موافقة مجلس القةم ف9/22/1026م وم ى 20/22/1025وااصال( ملد  لام حول   التبابرا من 

 .م 1020/ 22/22م    وموافقة لجنة اإلشراف للما بأن اابريخ  التسجيل 1025/ 1/21

 -القرابر  : 

 وافق مجلس الكلية .

 

اخصص  / مياده لبد الغني محمد لبد الغني املقيد   لدبرجة املاجةتير   قةم االجتماع   مد فتر  عسجيل بح  الطالبة .9

م ةةةةةةةةةةم   والك بنا  لل  موافقة مجلس القة24/9/1026م وم ى 26/9/1025التبابرا من  )للم اجتماع( ملد  لام حول 

 .م 1020/ 25/9م    وموافقة لجنة اإلشراف للما بأن اابريخ  التسجيل 1025/ 1/21ى ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةف

 -القرابر  : 

 وافق مجلس الكلية .

 

ي محمود يوسف املقيد   لدبرجة املاجةتير   قةم االجتماع  اخصص )للم اجتماع( ملد  / شيما  للإيقاف قيد الطالبة   .20

م    1025/ 1/21م   والك بنا  لل  موافقة مجلس القةم ي  22/7/1026م وم ى 21/7/1025لام لام ثاٍن   التبابرا من 

 م.1009/ 21/20أن اابريخ  التسجيل وموافقة لجنة اإلشراف للما ب

 -القرابر  : 

 ق مجلس الكلية .واف

 

املسجلة لدبرجة املاجةتير )بنظام الةالات املعتمد (  ي   0/ منى حممد للي منصوبر  عشكيل لجنة الحكم واملناقشة  للطالبة .22

م   "ي  موضوع: حزمة 1025/ 1/21اآلداب من قةم االجتماع اخصص ) للم االجتماع( بنا  لل  موافقة مجلس القةم بتابريخ 

دبراسة اطبيقية بمحافظة البحير  يي الفتر  –مصر وإنعكاسام ا لل  عغير ثقافة االمتجاج لدى العمال التنظيم النقاعي يي 

 م"1021 – 1005

 ليصبح التشكيل لل  النحو التال  :  
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 رسالة الكلية :

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

عليمية و القدرات العلمية و البحثية ألساتذتها ال ودة التعليمية و البحثية ، و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التكةولو ية ، و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج الت

، 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 يم االةتمززاخ و المززواطةين مزن خززالد إ ززراخات تتسززم باالسزتقاللية و التعززاون و التقززويم الززذاتحززد مالزكالت  ، و بةززاخ الالخصززية المصززرية و تةميزة قزز جالمسزاممة  زز،و

 والمستمر .
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 رؤية الكلية :

  الكلية إلى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية معتمدة تحتد تتطل

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          حستاا للم االجتماع بكلية اآلداب  -2
 

ا ومناقش  جامعة اإلسكندبرية –ح.د/ الةيد برشاد غنيم              برئية 

ا                   د/ ممدي للي حممد                -1
 

 جامعة دمن وبر  -حستاا للم االجتماع املةالد بكلية اآلداب         مناقش

ا                   -3
 
 جامعة دمن وبر  -حستاا للم االجتماع املةالد بكلية اآلداب    د/مجدي حممد بيومي              مشرف

 م.1020للما بأن اابريخ التسجيل: فصل الخريف 

 -القرابر  : 

 وافق مجلس الكلية .

 

املسجلة لدبرجة املاجةتير )بنظام الةالات املعتمد (  0/ مرو  لادل صبحي دويدابر  عشكيل لجنة الحكم واملناقشة  للطالبة .21

م   ي  موضوع: 1025/ 1/21ةم بتابريخ ي  اآلداب من قةم االجتماع اخصص ) للم االجتماع( بنا  لل  موافقة مجلس الق

 – 1005دبراسة سوسيواابريخية للفتر  من ) –"الحراك الةياس ى وعغير املكانة الةياسية لجمالة اإلخوان املةلمين ي  مصر 

 ليصبح التشكيل لل  النحو التال  :  م ( "1023

ا          حستاا ل -2
 

ا ومناقش  جامعة االسكندبريةبكلية اآلداب   -لم االجتماع الةياس يح.د/ إسماليل للي سعد              برئية 

ا            -1
 

 جامعة دمن وبر  -حستاا للم االجتماع املةالد بكلية اآلداب    د/ محمود لبد الحميد ممدي           مناقش

ا                   د/مجدي حممد بيومي                  -3
 
 جامعة دمن وبر  -لد بكلية اآلدابحستاا للم االجتماع املةا    مشرف

 م.1020للما بأن اابريخ التسجيل: فصل الخريف 

 -القرابر  : 

 وافق مجلس الكلية .

 

املسجلة لدبرجة املاجةتير )نظام قديم(  ي  اآلداب 0/ هبة لبد العزيز حممد طايل  عشكيل لجنة الحكم واملناقشة  للطالبة .23

م   ي  موضوع: " مشابررة 1025/ 1/21لل  موافقة مجلس القةم بتابريخ  من قةم االجتماع اخصص ) للم االجتماع( بنا 

 م "1020 -2982املرح  بالعمل الةياس ى ي  ظل التشرمع املصرى دبراسة احليلية للمجتمع املصري ي  الفتر  من 

 ليصبح التشكيل لل  النحو التال  :  

ا        -2
 

ا ومناقش  جامعة اإلسكندبرية –حستاا للم االجتماع بكلية اآلداب      ح.د/ الةيد برشاد غنيم              برئية 

ا                  حستاا للم االجتماع املةالد بكلية اآلداب -1
 

 جامعة دمن وبر  -د/ الةيد شحااه الةيد               مناقش

ا                   حستاا للم االجتماع       د/مجدي حممد بيومي              -3
 
 جامعة دمن وبر  -املةالد بكلية اآلدابمشرف

 م.22/7/1022للما بأن اابريخ التسجيل: 

 -القرابر  : 
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 رسالة الكلية :

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

عليمية و القدرات العلمية و البحثية ألساتذتها ال ودة التعليمية و البحثية ، و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التكةولو ية ، و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج الت

، 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 يم االةتمززاخ و المززواطةين مزن خززالد إ ززراخات تتسززم باالسزتقاللية و التعززاون و التقززويم الززذاتحززد مالزكالت  ، و بةززاخ الالخصززية المصززرية و تةميزة قزز جالمسزاممة  زز،و

 والمستمر .
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 رؤية الكلية :

  الكلية إلى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية معتمدة تحتد تتطل

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 .

 

املسجلة لدبرجة الدرتوبراه )نظام قديم(  ي  اآلداب من  0/ دلا  فتحي إبراهيم جمعة  عشكيل لجنة الحكم واملناقشة  للطالبة .24

م   "ي  موضوع: " املةؤلية 1025/ 1/21ل  موافقة مجلس القةم بتابريخ قةم االجتماع اخصص ) للم االجتماع( بنا  ل

  بالرلاية 
َ
ْول

 
دبراسة اطبيقية  –اإلجتمالية ملنظمات املجتمع املدنى ي  مكافحة الفقر ي  ضو  خصائص وامتياجات السر ال

 ي  محافظة البحير  "

 ليصبح التشكيل لل  النحو التال  :  

ا                       ح.د/ لماد ممدي داود  -2
 

ا ومناقش  حستاا ولمد املع د العالي للخدمة االجتمالية بدمن وبر  برئية 

ا             -1
 
 جامعة دمن وبر  -حستاا للم االجتماع املةالد بكلية اآلداب  د/ محمود لبد الحميد ممدي           مشرف

ا         د/محمد للي البدوي                   -3
 

 مدير مع د العلوم االجتمالية–حستاا للم االجتماع املةالد            مناقش

 م.4/1/1020للما بأن اابريخ التسجيل: 

 -القرابر  : 

 وافق مجلس الكلية .

 

/ إبتةام مصطفى الخمابري املقيد   لدبرجة الدرتوبراه   قةم الفلةفة  ملد  ال اتجاوز العام   مد فتر  عسجيل بح  الطالبة .25

ا لظروف ى ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةم فةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةم   والك بنا  لل  موافقة مجلس القة9/21/1026م وم ى 20/21/1025 ا الق رية  التبابرا من نظر 

 م. 1007/ 20/21م    وموافقة لجنة اإلشراف للما بأن اابريخ  التسجيل 1025/ 2/21

 -القرابر  : 

 وافق مجلس الكلية .

 

/  إبتةام مصطفى الخمابري، املسجلة  لدبرجة الدرتوبراه ي  اآلداب بقةم الفلةفة بنا    لل  الطالبة ععديل لجنة اإلشراف  .26

 م  2/21/1025لل  موافقة مجلس قةم الفلةفة  ي  

 جامعة اإلسكندبرية. –كلية اآلداب  –اإلشراف الحالي : ح.د/ محمد حممد لبد القادبر. حستاا الفلةفة اإلسالمية 

 جامعة دمن وبر  -كلية اآداب -الفلةفة اإلسالمية املتفرغ  د/ ميا  محمد إبراهيم .  مدبرس                                   

 ليصبح اإلشراف بعد التعديل لل  النحو التال  :

 جامعة اإلسكندبرية–كلية التربية  –ح.د/ لبد الفتاح حممد فؤاد. حستاا الفلةفة اإلسالمية املتفرغ                   

 جامعة دمن وبر  -كلية اآداب -الفلةفة اإلسالمية املتفرغ   د/ ميا  محمد إبراهيم .  مدبرس                   
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 رسالة الكلية :

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

عليمية و القدرات العلمية و البحثية ألساتذتها ال ودة التعليمية و البحثية ، و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التكةولو ية ، و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج الت

، 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 يم االةتمززاخ و المززواطةين مزن خززالد إ ززراخات تتسززم باالسزتقاللية و التعززاون و التقززويم الززذاتحززد مالزكالت  ، و بةززاخ الالخصززية المصززرية و تةميزة قزز جالمسزاممة  زز،و

 والمستمر .
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 رؤية الكلية :

  الكلية إلى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية معتمدة تحتد تتطل

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 وهو ما يتطل             والك نظرا لحدوث ما حدى إل  استبعاد لضو لجنة اإلشراف الول ح.د/ محمد حممد لبد القادبر امام 

ا بديال إل  لجنة اإلشراف.
 
 إضافة مشرف

 -ابر  : القر 

 وافق مجلس الكلية .

 

 

 -لآلقةام التالية : قةم الجغرافيا )طبيعية 1026االلالن لن مواليد فتح عسجيل الطالب للدبراسات العليا فصل الربيع   .27

 –قديم  –قةم التابريخ ) مدي   –دبراسات حدبية (  –قةم اللغة العربية ) نقد  –قةم االجتماع  –قةم اآلثابر   -بشرية (

 من  المى (اس –وسي  
 
 . 25/2/1026وم ى 2/2/1026التبابرا

 

 ثانيا : العالقات الثقافية والخابرجية :
 
رتةةةاب الةةةةيد ح.د/ للةةة  حممةةةد الةةةةيد وريةةةل الكليةةةة لشةةةئون التعلةةةيم والطةةةالب والقةةةائم بعمةةةل لميةةةد الكليةةةة  بشةةةأن مصةةةوله للةةة   .2

برمس التةابريخ  بالجامعةات العربيةة : الرؤيةة واآلفةا  جامعةة قطةر  لةن بحة  بعنةوان " اةد –ش اد  اقدير من كلية االداب والعلوم 
 . 16/22/1025-15واملجاالت " يي الؤامر العاملى الفتر  من 

 
 
 قرابر اللجنة : حميطت اللجنة للما

 -القرابر  : 
. 

 
 حمي  مجلس الكلية للما

 
 
اماطةةةة بشةةةأن  2/21/1025  بتةةةابريخ التةةةابريخ واالثةةةابر املصةةرية واالسةةةالمية بجلةةةةته املنعقةةدقةةةةم  الةةةةيد ح.د/ برئةةةيس مجلةةس رتةةاب  .1

 بعقةةةد القةةةم جولتةةةه الخامةةةةة مةةن " قافلةةةةاملقريزي " يةةةوم الخمةةيس 
 
يةةةي مررةةةز شةةباب مةةةو  لي ةةة ى  16/22/1025املجلةةس للمةةةا

 ودابرت مول " ثقافة التةامح يي مصر لرر العصوبر .
 
 
 قرابر اللجنة : حميطت اللجنة للما

 -القرابر  : 
. 

 
 حمي  مجلس الكلية للما

 
باماطةة املجلةس  2/21/1025لةيد ح.د/ برئيس مجلس  قةم التةابريخ واالثةابر املصةرية واالسةالمية بجلةةته املنعقةد  بتةابريخ ارتاب  .3

 بمشةةةةةةابررة ح.د/ صةةةةةالح حممةةةةةةد هريةةةةةدى يةةةةةةي املتلقةةةةةى الول الثةةةةةةامن الةةةةةذي نظمتةةةةةةه الجمعيةةةةةة التونةةةةةةةية املتوسةةةةةطية  للدبراسةةةةةةات 
 
للمةةةةةا

ببحةة  بعنةوان " الفةةالح املصةةري  1025ارتةوبر  32-30-19باملةةةتير بتةةونس حيةةام  التابريخ واالجتماليةة واالقتصةةادية  والةذى لقةةد
 ما بين االلتزام واالمتكابر حثنا  الع د العثماني ".

 
 
 قرابر اللجنة : حميطت اللجنة للما

 -القرابر  : 
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 رسالة الكلية :

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

عليمية و القدرات العلمية و البحثية ألساتذتها ال ودة التعليمية و البحثية ، و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التكةولو ية ، و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج الت

، 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 يم االةتمززاخ و المززواطةين مزن خززالد إ ززراخات تتسززم باالسزتقاللية و التعززاون و التقززويم الززذاتحززد مالزكالت  ، و بةززاخ الالخصززية المصززرية و تةميزة قزز جالمسزاممة  زز،و

 والمستمر .

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

     1496633540ت + فاكس     -1496633541ت:           ~ 16 ~                          البحيرة  –دمنهور  –األبعادية –مجمع الكليات                    

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

 

 رؤية الكلية :

  الكلية إلى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية معتمدة تحتد تتطل

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 

. 
 
 حمي  مجلس الكلية للما

 
باماطةة املجلةس  2/21/1025ة بجلةةته املنعقةد  بتةابريخ الةيد ح.د/ برئيس مجلس  قةم التةابريخ واالثةابر املصةرية واالسةالميرتاب  .4

 بمشابررة ح.د/ فايز  محمود صقر  يي املؤامر الدول  الرابع للكتاب بمكتبة االسكندبرية يي الفتر  
 
 7/22/1025-6للما

 
 
 قرابر اللجنة : حميطت اللجنة للما

 -القرابر  : 
. 

 
 حمي  مجلس الكلية للما

 
بشةةةأن اماطةةةة  2/21/1025ةةةةم التةةةابريخ واالثةةةابر املصةةرية واالسةةةالمية بجلةةةةته املنعقةةد  بتةةةابريخ الةةةةيد ح.د/ برئةةةيس مجلةةس  قرتةةاب  .5

 بعقةةةةد الحلقةةةةة الولةةةة  مةةةةن " صةةةةالون املقريةةةةزى الثقةةةةايي " يةةةةوم الةةةةةبت 
 
وقةةةةد يةةةةي مكتبةةةةة مصةةةةر العامةةةةة  18/22/1025املجلةةةةس للمةةةةا

ولميةد مع ةد الدبراسةات االفريقيةة السةبق جامعةة  اف املؤبرخ الوطنى ح.د/ الةيد فليفل حستاا التابريخ الحدي  واملعاصةر ضاست
 . القاهر  و مةتشابر برئيس مجلس الوزبرا  للشئون االفريقية 

 
 
 قرابر اللجنة : حميطت اللجنة للما

 -القرابر  : 
. 

 
 حمي  مجلس الكلية للما

 
بشةةةأن اماطةةةة  2/21/1025يخ الةةةةيد ح.د/ برئةةةيس مجلةةس  قةةةةم التةةةابريخ واالثةةةابر املصةةرية واالسةةةالمية بجلةةةةته املنعقةةد  بتةةةابر رتةةاب  .6

 بمشةةةابررة الةةةةيد / صةةةابر  محمةةةد صةةةاد  يةةةي املةةةؤامر الةةةدول  الرابةةةع للكتةةةاب بمكتبةةةة االسةةةكندبرية يةةةي الفتةةةر  مةةةن 
 
 7-6املجلةةةس للمةةةا

 . 16/22/1025-11رما اشترك يي وبرشة لمل لن التصوير االثري يي الفتر  من  1025
 
 
 قرابر اللجنة : حميطت اللجنة للما

 -القرابر  : 
 .ح

 
 مي  مجلس الكلية للما

 
الةةةيد   الةةةدرتوبر  / القةةائم بعمةةل برئةةةيس مجلةةس  قةةةم االثةةةابر والدبراسةةات اليونانيةةة والرومانيةةةة  بجلةةةته املنعقةةد  بتةةةابريخ رتةةاب  .7

 بحصةةةةول الةةةةدرتوبر /منان خمةةةةيس الشةةةةافعي  السةةةةتاا املةةةةةالد بالقةةةةةم للةةةة  شةةةة اد   1/21/1025
 
بشةةةةأن اماطةةةةة املجلةةةةس للمةةةةا

يةةي التقةةويم الةةذاعى ملؤسةةةات التعلةةيم العةةال   مةةن ال يئةةة القوميةةة لضةةمان جةةود  التعلةةيم وااللتمةةاد يةةي الفتةةر   الةةدوبر  التدبريبيةةة 
 . 11/21/1024ال   10من 

 
 
 قرابر اللجنة : حميطت اللجنة للما

 -القرابر  : 
. 

 
 حمي  مجلس الكلية للما

 
براسةةات اليونانيةةة والرومانيةةةة  بجلةةةته املنعقةةد  بتةةةابريخ الةةةيد   الةةةدرتوبر  / القةةائم بعمةةل برئةةةيس مجلةةس  قةةةم االثةةةابر والدرتةةاب  .8

 بحضةةةوبر الدرتوبر /شةةةيرويت مصةةةطفى فضةةةل  املةةةدبرس بالقةةةةم مةةةؤامر القمةةةة العامليةةةة  1/21/1025
 
بشةةةأن اماطةةةة املجلةةةس للمةةةا
 بمكتبة االسكندبرية .   7/22/1025-6الرابعة للكتاب الذي انعقد يي الفتر  من 

 قرابر اللجنة : حميطت اللجنة للم
 
 ا

 -القرار  : 
. 

 
 حمي  مجلس الكلية للما
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 رسالة الكلية :

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

عليمية و القدرات العلمية و البحثية ألساتذتها ال ودة التعليمية و البحثية ، و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التكةولو ية ، و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج الت

، 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 يم االةتمززاخ و المززواطةين مزن خززالد إ ززراخات تتسززم باالسزتقاللية و التعززاون و التقززويم الززذاتحززد مالزكالت  ، و بةززاخ الالخصززية المصززرية و تةميزة قزز جالمسزاممة  زز،و

 والمستمر .
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 رؤية الكلية :

  الكلية إلى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية معتمدة تحتد تتطل

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 

الةةةيد   الةةةدرتوبر  / القةةائم بعمةةل برئةةةيس مجلةةس  قةةةم االثةةةابر والدبراسةةات اليونانيةةة والرومانيةةةة  بجلةةةته املنعقةةد  بتةةةابريخ رتةةاب  .9
 بالقةةةا  الةةدرتوبر /لبير قاسةةم  السةةتاا املةةةالد بالقةةةةم  محاضةةر  لامةةة ضةةمن و  1/21/1025

 
ة شةةةبر بشةةأن اماطةةة املجلةةس للمةةا

 16/22/1025لمةةةةةل الفةيفةةةةةةا  القبطةةةةةى وال ةةةةةى اقام ةةةةةا مع ةةةةةد الدبراسةةةةةات القبطيةةةةةة بمكتبةةةةةة االسةةةةةكندبرية يةةةةةوم ال مةةةةةيس املوافةةةةةق 
 .. فكر و بروح ".  وكانت بعنوان " الفةيفةا

 
 
 قرابر اللجنة : حميطت اللجنة للما

 -القرار  : 
. 

 
 حمي  مجلس الكلية للما

 
برئةةةةةيس مجلةةةةةس  قةةةةةةم االثةةةةةابر والدبراسةةةةةات اليونانيةةةةةة والرومانيةةةةةة  بجلةةةةةةته املنعقةةةةةد  بتةةةةةابريخ الةةةةةةيد   الةةةةةدرتوبر  / القةةةةةائم بعمةةةةةل رتةةةةةاب  .20

 ب 1/21/1025
 
 لل  الش ادات التالية :الدرتوبر /لبير قاسم  الستاا املةالد بالقةم  حصول بشأن اماطة املجلس للما

ة لضةمان جةود  التعلةةيم وااللتمةاد يةي الفتةةر  الةدوبر  التدبريبيةة : التقةويم الةةذاعى ملؤسةةات التعلةيم العةةال  مةن ال يئةة القوميةة -
 . 21/1024/ 11-10من  

 . 3/1025/ 14-11دوبر  اوصيف الررامج  واملقربرات والتقويم نوااج التعليم ملؤسةات التعليم العال  يي الفتر  من  -

 . 4/1025/ 12- 29دوبر  املراجعة الخاصة ملؤسةات التعليم العال  يي الفتر  من  -
 قرابر اللجنة :  

 
 حميطت اللجنة للما

 -القرابر  : 
. 

 
 حمي  مجلس الكلية للما

 
الةةةةةةيد   الةةةةةدرتوبر  / القةةةةةائم بعمةةةةةل برئةةةةةيس مجلةةةةةس  قةةةةةةم االثةةةةةابر والدبراسةةةةةات اليونانيةةةةةة والرومانيةةةةةة  بجلةةةةةةته املنعقةةةةةد  بتةةةةةابريخ رتةةةةةاب  .22

 بحصول الدرتوبر / 1/21/1025
 
 ش ادات التالية :لل  البالقةم  املدبرس   نهى لبدالرممن بشأن اماطة املجلس للما

الةدوبر  التدبريبيةة : التقةويم الةةذاعى ملؤسةةات التعلةيم العةةال  مةن ال يئةة القوميةةة لضةمان جةود  التعلةةيم وااللتمةاد يةي الفتةةر   -
 . 21/1024/ 11-10من  

 . 3/1025/ 14-11دوبر  اوصيف الررامج  واملقربرات والتقويم نوااج التعليم ملؤسةات التعليم العال  يي الفتر  من  -

 . 4/1025/ 12- 29دوبر  املراجعة الخاصة ملؤسةات التعليم العال  يي الفتر  من  -
  

 
 قرابر اللجنة : حميطت اللجنة للما

 -القرابر  : 
. 

 
 حمي  مجلس الكلية للما

 
بريخ الةةةيد   الةةةدرتوبر  / القةةائم بعمةةل برئةةةيس مجلةةس  قةةةم االثةةةابر والدبراسةةات اليونانيةةة والرومانيةةةة  بجلةةةته املنعقةةد  بتةةةارتةةاب  .21

 بالقةةةةا  الدرتوبر /شةةةةيرويت فضةةةةل املةةةةدبرس  بالقةةةةةم  محاضةةةةر  لامةةةةة بعنةةةةوان " مةةةةرب  1/21/1025
 
بشةةةةأن اماطةةةةة املجلةةةةس للمةةةةا

يةةةةي اطةةةةابر فعاليةةةةات حيةةةةام  25/22/1025االسةةةةكندبرية  والرومةةةةان يةةةةي ضةةةةو  املصةةةةادبر اليونانيةةةةة والالايةيةةةةة "والةةةةك يةةةةوم االمةةةةد املوافةةةةق
 السكندبرية .التراث الةكندبري للةنة الةادسة بمكتبة ا

 
 
 قرابر اللجنة : حميطت اللجنة للما

 -القرابر  : 
. 

 
 حمي  مجلس الكلية للما

 



    

                                                                                                                                              
       Damanhur universityجامعة دمنهور                                                                                                                         
          Faculty of Art                                                                                         كلية اآلداب                                       
                                                        

 

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

 رسالة الكلية :

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

عليمية و القدرات العلمية و البحثية ألساتذتها ال ودة التعليمية و البحثية ، و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التكةولو ية ، و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج الت

، 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 يم االةتمززاخ و المززواطةين مزن خززالد إ ززراخات تتسززم باالسزتقاللية و التعززاون و التقززويم الززذاتحززد مالزكالت  ، و بةززاخ الالخصززية المصززرية و تةميزة قزز جالمسزاممة  زز،و

 والمستمر .
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 رؤية الكلية :

  الكلية إلى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية معتمدة تحتد تتطل

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 

:   موضولات سابع
 
 : خدمة املجتمع وانمية البيئة ا

 

 
من ومد  الزمات والطوابرئ بشأن بوابات الدخول ملا في ا من الاقة لدخول حلضا  هيئة التدبرمس  وال سيما  املقترح املقدم .2

 للصرف الصحر يعو  الدخول و اؤدى ال  الضربر بالةيابرات واملابر  . وجود بالوله

 االاصال باالدابر  ال ندسية لتم يد واج يز املدخل بطريفة اضمن الةالمه للةيابرات واملابر  .قرابر اللجنة : 

 -القرابر  : 

 وافق مجلس الكلية.
 

شات لرض يي منتصف املدبرج لتمكين الطالب من املقترح املقدم من ومد  الزمات والطوابرئ بشأن ازويد املدبرجات بشا .1

 متابعة العرض لل  الدااا شو .

قرابر اللجنة : االاصال باالدابر  ال ندسية ملعاينة  املدبرجات وازويدها بالةتائر لحج  االضا   باالضافة ال  الزويد بشاشات 

 العرض  .

 -القرابر  : 

 وافق مجلس الكلية.
 

والطوابرئ بشأن الكانتين املوجود  بأمارن انتظابر الةيابرات الخاصة بالضا  هيئة التدبرمس  املقترح املقدم من ومد  الزمات .3

 بالكلية  .

 قرابر اللجنة : مخاطبة الجامعة ب ذا االمر لل  حن يتم نقله ال  مكان آخر .

 -القرابر  : 
 وافق مجلس الكلية.

 

 انات .مخاطبة الجامعة بخصوص سرلة اصالح االسانةيرات قبل بداية االمتح .4
 -القرابر  : 

 وافق مجلس الكلية.
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 رسالة الكلية :

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

عليمية و القدرات العلمية و البحثية ألساتذتها ال ودة التعليمية و البحثية ، و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التكةولو ية ، و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج الت

، 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 يم االةتمززاخ و المززواطةين مزن خززالد إ ززراخات تتسززم باالسزتقاللية و التعززاون و التقززويم الززذاتحززد مالزكالت  ، و بةززاخ الالخصززية المصززرية و تةميزة قزز جالمسزاممة  زز،و

 والمستمر .
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 رؤية الكلية :

  الكلية إلى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية معتمدة تحتد تتطل

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 

:   موضولات مناث
 
 : مررز برلاية املكفوفين ا

 

 
ه ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةبجلةت املكفوفيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةنة ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةمررز برلايبمحضر اجتماع ما جا من موضولات ووافق  لل  حمي  مجلس الكلية للما  .2

 . 1025لن ش ر ديةمرر 
 

 ظ ر .عد الب الثانية الةالة هذا وقد انتهى االجتماع 
 

 لميد الكلية القائم بعملبرئيس املجلس و                                حمين املجلس           
 

 لل  حممد الةيدح.د/                                          ح.د/ مجدي محمد مةين
                    
                                                                                                                          


