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 رسالة الكلية :

لزإ سزوا العمزو محليزاإ و ىىليميزا اسزت اداإ ىلزإ معزايير ة تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة  ترىزإ ىلزإ مسزتوت التميزة وا بزداج لزا مازاو اعدام والعلزوم ا  سزا ي

لقزدرات العلميزة و البحثيزة تسزاتذت ا الاود  التعليمية و البحثية ، و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التك ولواية ، و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و ا

، و تلبيزة احتياازات الماتمز   متابعة الخرياين، و ىتاحة الفرصة ل ا لمتابعة الاديزد مزن العلزوم و المعزارا و الخبزراتو طالب ا ، و استخدام وسائو تعليمية حديثة ،و 

ا ذاتحززو مالززكالتو ، و ب ززاص الالخصززية المصززرية و ت ميززة ىززيم اط تمززاص و المززواط ين مززن خززالو ىاززراصات تتسززم باطسززتقاللية و التعززاون و التقززويم الزز االمسززاةمة لزز،و

 ستمر .والم
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 رؤية الكلية :

تتطل  الكلية ىلإ أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية معتمد  تحتو 

مستوت   ا وخرياي ا ىلإبأساتذت وتصو مكا ة مرموىة بين  ظائرةا

ا من خالو برامج دراسية متمية  لإ  الم السة محليأ و اىليميإ

مرحلتإ الليسا س والدراسات العليا تس م لإ الرىإ و الت مية 

 .  المستدامة للماتم 

 1026/1027لعام الجامعيا  ثانىالمحضر مجلس الكلية 

 29/9/1026  املوافقثنين األاملنعقد يوم 

 12/9/1026ربعاء املوافق يوم األ  لجلسة  واملمتد

********** 

 السييد األسيتاا اليدرتور/ عمليداملنعم محميد مجاايد عيابي  عي   برئاسةعشرة   حاديةاجتمع مجلس الكلية في تمام الساعة ال    

  عتيييعار  سييييادت  عييي  الحضيييور لعروفييي   عمييييد الكليييية  محميييد رفعيييم ا ميييامسيييتاا اليييدرتور/ السييييد األ 
 
ورئييياس املجليييس ععيييرا

 -بحضور كل م  : الصحية 

  رئاس مجلس قسم الجغرافيا  أ.د/ عملد الععيم احمد عملدالععيم .2

 رئاس مجلس قسم التاريخ.  أ.د/ عملداملنعم محمد مجااد .1

 رئاس مجلس قسم اللغةا عجليزية   جىأ.د. ايمان حلمى امللي .3

 األستاا بقسم الجغرافيا   أ.د/ محمد عملدالقادر عملدالحميد .4

 األستاا بقسم التاريخ  أ.د/ أحمد عملدالعزيز عاس ى .5

 قسم اللغة العربيةباألستاا املتفرغ   محمود فراج عملدالحافظأ.د/  .6

 بقسم الفلسفةاملتفرغ األستاا    أ.د/ ميالد زكى غالي .7

 القائم بعمل رئاس مجلس قسم اآلثار   ر عملداملحس  قاسمد. عملي .8

 القائم بعمل رئاس مجلس قسم الفلسفة   د. عصام رمال املصري  .9

 القائم بعمل رئاس مجلس اللغة العربية   ايمان فؤاد بركاتد.  .20

 الفلسفةاملدرس بقسم    رشا محمود رجبد.  .22

 مان الجودة بالكليةاملدير التنفيعي لوحدة ض  ابراايم محمد على مرجوع د.  .21

 مدير وحدة الخدمات ا لكتروعية    د. أحمد عطية حميدة .23

 أمين الكلية  السيد/ ابراايم سعد الشرقاوى  .24

  إداري    منى سعد بخاتى/نسة اآل .25

   أ.د/ على أحمد السيد و د. عاجى بدر ابراايم   أ.د/ ماجد محمد شعل  و   جتماع السيدودعى لحضور ا. 

 ميراعدا محمد خماس الزورة لحضور الدرتورة /رمااعتعرت ع  عدم ا       
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   عملداملنعم محمد مجااد افتتح السيد أ.د/  

 " بسم هللا الرحم  الرحيم "

  /الجمييييع بمناسيييملة عييييد  بجمييييع السيييادة الحاضيييري  عمليييداملنعم محميييد مجاايييد فيييي بدايييية ا جتمييياع رحيييب السييييد أ.د 
 
مهنئيييا

 مزيد م  التقدم والتوفيق للجميع .األضحى اململارك و بداية العام الجام
 
 عى الجديد متمنيا

 

 : ثم شرع سيادت  في موضوعات املجلس على النحو التالي 

 

 -أو  : موضوعات اإلحاطة :
 

 موضوعات الدراسات العليا اآلتية :الملنود م  بعض  ما عدا   بجلست  السابقة لتصديق على محضر مجلس الكليةتم ا 

 ( 25بند رقم ) 1026اريخ  لعام يعدل الت . 

  يعدل م  أستاا الى أستاا مساعد  13،  11،  12بند رقم 

 ( 15بند رقم ) دراية تعدل الى كلمة دراسة كلمة 

 ( دراسيييييية فييييييي الجغرافيييييييا  –( يعييييييدل موضييييييوع الرسييييييالة الييييييى ) الالجئييييييون السييييييوريون فييييييي محافعيييييية ا سييييييكندرية 16بنييييييد رقييييييم

 السياسية(.

 

 دة :ثاعيا:   موضوعات وحدة ضمان الجو 
 

 بمحضر اجتماع  مجلس الكليةأحيط  .2
 
ب  م   كل ما جاء أقر  و   4/9/1026مجلس ادارة وحدة ضمان الجودة بجلست  في علما

( بشأن قملول الطالب املكفوفين و اوى ا ختياجات الخاصة يحال الى لجنة شئون 20باملحضر ما عد الملند رقم ) موضوعات

 . الطالب للدراسة ووضع تصور لعلك
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السيد الدرتور/ ابراايم مرجوعة مدير وحدة ضمان الجودة بالكلية التوصيات واملالحعات التى أبدتها لجنة فريق عرض  .1

مشروغ دعم الفاعلية التعليمية م  ادارة املشروعات بالقاارة و ثنائها على املجهود اململعول وخاصة ترتاب امللفات مع تقديم 

 دة وخاصة ا داريين بالوحدة .والتعاون مع الوحالشكر لفريق العمل وكل م  ساام في العمل 

قدم السيد أ.د/ عملداملنعم محمد مجااد الشكر باسم مجلس الكلية للسيد الدرتور/ ابراايم مرجوعة املدير التنفيعي  .3

 لوحدة ضمان الجودة و فريق العمل مع  على ما بعلوه م  جهد مميز ومشرف لالستعداد لزيارة فريق دعم مشروع الفاعلية

 التعليمية .

 

:   موضوعات ثالث
 
 : ITات وحدة تكنولوجيا املعلوما

 

 بيييالتقرير الشيييهري  .2
 
املقيييدم مييي  السييييدالدرتور/ أحميييد عطيييية  امليييدير   1026  أغسيييطس عييي  شيييهر  احييييط مجليييس الكليييية علميييا

التربييية بييدم هور مييع تيييجيل اسييمنكار مجلييس الكلييية علييى تصييرف كلييية   بيي  ميي  موضييوعات مييا جيياء اقيير و   ITالتنفيييعي لوحييدة 

 باستنساخ موقع كلية اآلداب .

( 3ووافيييق مجليييس الكليييية عليييى اضيييافة ) 1025/1026تيييم مناقشييية تقريييير لجنييية التعلميييات بشيييأن عتيييائ  الطيييالب للعيييام الجيييامعى  .1

درجات للحا ت الحرجة للطالب املعرضيين للفصل ال هائي مع تكليف السييد اليدرتور/ أحميد عطيية حمييدة بعميل تقريير  هيعه 

 الحا ت و عدداا.

 

:   موضوعات شئون ايئة التدريس :رابع
 
 ا

 
 للخطة الخمسية املعتمدة م  مجلس الجامعة. 1026ا عالن ع  تعيين معيدي  جدد م  أوائل خريجي الكلية دور مايو  .2

 
 طملقا

 -القرار  : 

 .وافق مجلس الكلية 
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 –على تعيين السيدة / اند خالد عملداللطيف  12/8/1026ي رتاب مجلس قسم اللغة ا عجليزية و آدا ها بجلست  املنعقدة ف .1

 املعيدة بالقسم في وظيفة مدرس مساعد تخصص ) ادب اعجليزي( بعات القسم بالكلية حيث أنها مستوفاة لشروط التعيين .

 -القرار  : 

 وافق مجلس الكلية .

 
 

 خامس
 
 :   موضوعات شئون الطالب : ا

 

 ، وحدة القياس و التقويم  :  MISبشأن الرؤية العامة و ا عجازات لوحدات الجودة ، وحدة  .2

 

 وحدة الجودة  : (أ)

  عتعار السيد ا -
 
املدير التنفيعي للوحدة ، و الك بسبب وجود فريق مراجعي الجودة  –لدرتور / إبراايم مرجوعة ععرا

 القادم م  القاارة ملراجعة املعاييربالوحدة ، سوف يتم رفع محضر اجتماع الوحدة ملجلس الكلية .

 

 

 : MISوحدة  (ب)

تعديالت عتائ  الطالب العي  كان لهم حق  اء م أفاد السيد الدرتور/ أحمد عطي  املدير التنفيعي للوحدة بأع  تم ا عته -

 في التعلم .

 

 التنبي  على رؤساء الكنترو ت بالتوقيع على تعديالت النتائ  . -

 

 وحدة القياس و التقويم :)ج(          

وعية في الفترة املدير التنفيعي للوحدة ،ع  عدم وجود اية امتحاعات إليكتر –أعربم السيدة الدرتورة / بدور عملد املقصود  - 

 السابقة .

 -القرار  : 
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مرحلتإ الليسا س والدراسات العليا تس م لإ الرىإ و الت مية 

 .  المستدامة للماتم 

 و أقر كل ما جاء م  موضوعات بشأن الرؤية العامة وا عجازات لوحدة الجودة ووحدة 
 
ووحدة   MISأحيط مجلس الكلية علما

 القياس والتقويم .

 

 قسام العلمية السملعةالواردة م  األ 1026-1025اعتمدت اللجنة تشكيالت الكنترو ت الخاصة بدور سبتمبر للعام الجامعي  .1

 -القرار  : 

 وافق مجلس الكلية 

 

الواردة م   1026-025اعتمدت اللجنة تشكيالت و ضع و تصحيح أسئلة ا متحاعات الخاصة بدور سبتمبر للعام الجامعي  .3

 األقسام العلمية الستة ، و بخصوص تشكيل قسم اللغة العربية سوف يتم رفع  ملجلس الكلية .

 -القرار  : 

 مجلس الكلية  وافق

 

 الجديدة املزمع فتحها و عمل الترتاملات الخاصة لعلك . ربعة أوصم اللجنة بسرعة الملم في شأن األقسام األ  .4

 -القرار  : 

و يتم عمل الترتاملات الالزمة على وج  السرعة .
 
 أحيط مجلس الكلية علما

 

  و النعر أوصم اللجنة بسرعة تشكيل و عقد لجنة الجداول لتوزيع القاعات و أيا .5
 
م الدراسة لألقسام العلمية املوجودة فعليا

 فتحها.ة املزمع ربعفي توزيع األقسام األ 

 -القرار  : 

 تشكل لجنة برئاسة السيد أ.د/ عملداملنعم محمد مجااد وعضوية رؤساء األقسام العلمية .

 

 لعدم توافر بياعات كاملة ع  أعداد الطالب املستجدي  للعام الجامعي  .6
 
، فيرفع األمر ملجلس الكلية لتحديد  1027-1026ععرا

 سقف القملول باألقسام العلمية .

 -القرار  : 

 جل للمناقشة في ا جتماع القادم .ؤ ي

 



    

                                                                                                                                              
       Damanhur university                                                                                           جامعة دمنهور                              
          Faculty of Artكلية اآلداب                                                                                                                                
                                                        

 

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

 رسالة الكلية :

لزإ سزوا العمزو محليزاإ و ىىليميزا اسزت اداإ ىلزإ معزايير ة تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة  ترىزإ ىلزإ مسزتوت التميزة وا بزداج لزا مازاو اعدام والعلزوم ا  سزا ي

لقزدرات العلميزة و البحثيزة تسزاتذت ا الاود  التعليمية و البحثية ، و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التك ولواية ، و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و ا

، و تلبيزة احتياازات الماتمز   متابعة الخرياين، و ىتاحة الفرصة ل ا لمتابعة الاديزد مزن العلزوم و المعزارا و الخبزراتو طالب ا ، و استخدام وسائو تعليمية حديثة ،و 

ا ذاتحززو مالززكالتو ، و ب ززاص الالخصززية المصززرية و ت ميززة ىززيم اط تمززاص و المززواط ين مززن خززالو ىاززراصات تتسززم باطسززتقاللية و التعززاون و التقززويم الزز االمسززاةمة لزز،و

 ستمر .والم
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 رؤية الكلية :

تتطل  الكلية ىلإ أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية معتمد  تحتو 

مستوت   ا وخرياي ا ىلإبأساتذت وتصو مكا ة مرموىة بين  ظائرةا

ا من خالو برامج دراسية متمية  لإ  الم السة محليأ و اىليميإ

مرحلتإ الليسا س والدراسات العليا تس م لإ الرىإ و الت مية 

 .  المستدامة للماتم 

التاريخ و اآلثار  –ا جتماع  –الفلسفة  –الجغرافيا  –وافقم اللجنة على التعديالت الواردة م  أقسام : اللغة اإلعجليزية  .7

 . 1027-1026بشأن توزيع املقررات الدراسية للعام الجامعي املصرية و اإلسالمية ، 

 -القرار  : 

 وافق مجلس الكلية 

 

وافقم اللجنة على الخطاب املرفوع م  قسم اللغة اإلعجليزية بشأن شروط قملول الطالب املستجدي  بالقسم و الك على  .8

 النحو اآلتي:

 في درجة اللغة اإل  -
 
 عجليزية بالثاعوية العامة .يقملل القسم أعلى مائة و خمسين طالملا

 بالثاعوية العامة . -
 
 إاا تساوت درجة اللغة اإلعجليزية و زاد العدد ع  مائة و خمسين تتم املفاضلة بي هم باألعلى مجموعا

   يقملل القسم املفصولون و   املحولون و   تغيير الدراسة و   ا عمساب املوج  . -

 خريجي الجامعات املصرية . يقملل القسم طالب ا عمساب العادي م  -

 يقملل طالب شعملة اآلدب فقط   غير . -

 -القرار  : 

 .وافق مجلس الكلية 
 

 . 1027-1026وافقم اللجنة على تشكيل الكنترول الخاص بقسم اللغة اإلعجليزية للفصل الدراس ي األول للعام الجامعي  .9

 -القرار  : 

 .وافق مجلس الكلية 

 

 . 1027-1026ت الخاصة بقسم اللغة اإلعجليزية للفصل الدراس ي الثاني للعام الجامعي وافقم اللجنة على ا عتدابا .20

 -القرار  : 

 وافق مجلس الكلية 

 

وافقم اللجنة على قرار مجلس قسم الجغرافيا بشأن التزام  بمتطلملات الجودة في العملية التعليمية و م  ثم يصملح العدد  .22

 طالب ، بناء  على عدد املعيدي  بشعملة الخرائط بالقسم . 75املطلوب في شعملة الخرائط و املساحة 
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 رؤية الكلية :

تتطل  الكلية ىلإ أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية معتمد  تحتو 

مستوت   ا وخرياي ا ىلإبأساتذت وتصو مكا ة مرموىة بين  ظائرةا

ا من خالو برامج دراسية متمية  لإ  الم السة محليأ و اىليميإ

مرحلتإ الليسا س والدراسات العليا تس م لإ الرىإ و الت مية 

 .  المستدامة للماتم 

 -القرار  : 

 وافق مجلس الكلية 

 

 لكل  500وافقم اللجنة على مخاطملة السيد املسمشار املالي للجامعة فيما يتعلق باآللية القاعوعية في ريفية توريد ممللغ  .21
 
جنيها

لتخرج ، و الك إلحداث الطالب لملعض التلفيات في بعض طالب بشعملة الخرائط و املساحة ، و ريفية استعادتها عند ا

 األجهزة في األعوام السابقة بالشعملة .

 -القرار  : 

 وافق مجلس الكلية 

 

وافقم اللجنةعلى قرار مجلس قسم الجغرافيا الخاص برفض الطلب املقدم م  طالب الفرقة األولى و الثاعية بالقسم  .23

" في قسم الجغرافيا ، و الك ألن الالئحة الجديدة فيها شعملة املساحة و ععم  بخصوص عمل شعملة " ععم معلومات جغرافية

 املعلومات الجغرافية .

 -القرار  : 

 على ما اعتهى الي  مجلس قسم الجغرافيا بالرفض . وافق مجلس الكلية 

 

لطالب املتقدمين لشعملة وافقم اللجنة على الخطاب املرفوع م  قسم الجغرافيا بشأن تشكيل لجنة للنعر في فحص طلملات ا .24

 و الك على النحو اآلتي : 1027-1026الخرائط و املساحة للعام الجامعي 

     أ.د.عملد الععيم أحمد عملد الععيم    -
 
 رئاسا

     د.ياسر أحمد السيد                   -
 
 عضوا

   د.مرفم عملد اللطيف غالب            -
 
 عضوا

 -القرار  : 

 وافق مجلس الكلية 

 

للجنة على الخطاب املرفوع م  مجلس قسم التاريخ و اآلثار املصرية و اإلسالمية بشأن ا لتماس املقدم م  الطالب وافقم ا .25

م  الخارج ، بشأن منح الطالب سقف التقديرات املثبتة ل  ، و الك  –الفرقة الرابعة  –/ أحمد محمد السيد أبو الحس  

 لقرار لجنة شؤون التعليم و الطالب و امل
 
 . 25/5/1026عتمد م  مجلس الكلية بتاريخ طملقا
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 رؤية الكلية :

تتطل  الكلية ىلإ أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية معتمد  تحتو 

مستوت   ا وخرياي ا ىلإبأساتذت وتصو مكا ة مرموىة بين  ظائرةا

ا من خالو برامج دراسية متمية  لإ  الم السة محليأ و اىليميإ

مرحلتإ الليسا س والدراسات العليا تس م لإ الرىإ و الت مية 

 .  المستدامة للماتم 

 -القرار  : 

 وافق مجلس الكلية 
 

وافقم اللجنة على أن ُيفتح باب قملول الطالب بشعملتي اآلثار املصرية و اإلسالمية بقسم التاريخ و اآلثار املصرية و اإلسالمية   .26

عل   19/9/1026حتى يوم الخماس املوافق  28/9/1026ابتداء م  يوم األحد املوافق 
ُ
، و أ  يتم تلقي تعلمات ، على أن ت

 . 4/20/1026القائمة ال هائية على موقع الكلية يوم الثالثاء املوافق 

 -القرار  : 

 .وافق مجلس الكلية 

 
 .وافق مجلس الكلية على بطاقة اختيار القسم للطالب الجدد بعد اجراء التعديالت   ها باضافة األقسام الجديدة  .27

 

 سادس
 
 :الدراسات العلياموضوعات :   ا

 
  مراحل م على قملول الطالب فى الدراسات العليا فى 12/8/1026موافقة مجلس قسم اللغة اإلعجليزية بجلست  املنعقدة بتاريخ  .2

 الدرتوراه   -املاجستير  -  التكميلى 

 -القرار  : 

 وافق مجلس الكلية .
 
م على خطة اإلرشاد األكاديمى للدراسات العليا 12/8/1026بتاريخ  موافقة مجلس قسم اللغة اإلعجليزية بجلست  املنعقدة .1

 بمراحلها الثالث . 

 -القرار  : 

 وافق مجلس الكلية .
 
م على قملول الطالب املتقدمين لدرجة املاجستير 2/9/1026موافقة مجلس قسم اللغة العربية بجلست  املنعقدة بتاريخ  .3

  .( شعملة اآلدب والنقد م 1026بفصل الخريف 

 -القرار  : 

 .وافق مجلس الكلية 
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 رؤية الكلية :

تتطل  الكلية ىلإ أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية معتمد  تحتو 

مستوت   ا وخرياي ا ىلإبأساتذت وتصو مكا ة مرموىة بين  ظائرةا
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 .  المستدامة للماتم 

تيجيل بحث الطالملة / سمر رضا عملد الجواد  لدرجة املاجستير  فى اآلداب بنعام الساعات املعتمدة والك بناء على موافقة  .4
 –م . في موضوع "الصورة األدبية فى أعمال محمد محمد السنملاطى الشعرية 2/9/1026مجلس قسم اللغة العربية في تاريخ 

 ة تحليلية  تحم إشراف دراس
 د/ محمد عملد الحميد خليفة  أستاا األدب والنقد املساعد  بكلية التربية  جامعة دم هور 

 د/ محمد محمود أبو على   أستاا األدب والنقد املساعد بكلية اآلداب جامعة دم هور  

 -القرار  : 

 وافق مجلس الكلية .
 

الدرتوراة  فى اآلداب بنعام الساعات املعتمدة والك بناء على موافقة  تيجيل بحث الطالملة / شيماء سعد قطب   لدرجة .5
 دراسة تداولية  إشراف  –م . في موضوع " أسلوب النداء فى القرآن الكريم 2/9/1026مجلس قسم اللغة العربية في تاريخ 

 أ.د/ عيد مهدى بلملع        أستاا األدب والنقد  بكلية اآلداب   جامعة دم هور 
 د محمود أبو على  أستاا النقد والملالغة املساعد  بكلية اآلداب جامعة دم هور د/ محم

 -القرار  : 

 وافق مجلس الكلية .

 
م على قملول الطالب 2/9/1026موافقة مجلس قسم األثار والدراسات اليوعاعية والروماعية   بجلست  املنعقدة بتاريخ   .6

 م . 1026لخريف املتقدمين لدرجة املاجستير والدرتوراة   بفصل ا

 -القرار  : 

 وافق مجلس الكلية .
 

م على قملول الطالب املتقدمين لدرجة املاجستير 2/9/1026موافقة مجلس قسم الفلسفة   بجلست  املنعقدة بتاريخ  .7
 م . 1026والدرتوراة   بفصل الخريف 

 -القرار  : 

 وافق مجلس الكلية .

 
م على إعتماد عميجة الدراسات العليا ماجستير شعملة 2/9/1026تاريخ موافقة مجلس قسم التاريخ  بجلست  املنعقدة ب .8

م والك بعد تصحيح مادة / لغة شرقية ) عثمانى 1026التاريخ الحديث واملعاصر بنعام الساعات املعتمدة ع  فصل الربيع 
 . ( وم  ثم فقد إعتفى سبب تعليق النميجة إلعتهاء أ.د/ أحمد الهوارى م  تصحيح املقرر املعرور 

 -القرار  : 

 وافق مجلس الكلية .
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 رسالة الكلية :

لزإ سزوا العمزو محليزاإ و ىىليميزا اسزت اداإ ىلزإ معزايير ة تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة  ترىزإ ىلزإ مسزتوت التميزة وا بزداج لزا مازاو اعدام والعلزوم ا  سزا ي

لقزدرات العلميزة و البحثيزة تسزاتذت ا الاود  التعليمية و البحثية ، و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التك ولواية ، و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و ا

، و تلبيزة احتياازات الماتمز   متابعة الخرياين، و ىتاحة الفرصة ل ا لمتابعة الاديزد مزن العلزوم و المعزارا و الخبزراتو طالب ا ، و استخدام وسائو تعليمية حديثة ،و 

ا ذاتحززو مالززكالتو ، و ب ززاص الالخصززية المصززرية و ت ميززة ىززيم اط تمززاص و المززواط ين مززن خززالو ىاززراصات تتسززم باطسززتقاللية و التعززاون و التقززويم الزز االمسززاةمة لزز،و

 ستمر .والم
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 رؤية الكلية :

تتطل  الكلية ىلإ أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية معتمد  تحتو 

مستوت   ا وخرياي ا ىلإبأساتذت وتصو مكا ة مرموىة بين  ظائرةا

ا من خالو برامج دراسية متمية  لإ  الم السة محليأ و اىليميإ

مرحلتإ الليسا س والدراسات العليا تس م لإ الرىإ و الت مية 

 .  المستدامة للماتم 

 
م على قملول الطالب املتقدمين لدرجة املاجستير والدرتوراة  2/9/1026موافقة مجلس قسم التاريخ  بجلست  املنعقدة بتاريخ  .9

 م . 1026بفصل الخريف 

 -القرار  : 

 وافق مجلس الكلية .
 

م على قملول  الطالملة / عملير إبراايم لدراسة مقررات 2/9/1026موافقة مجلس قسم التاريخ  بجلست  املنعقدة بتاريخ  .20
 التكميلى ماجستير شعملة التاريخ الحديث واملعاصر والك ألنها خريجة قسم اإلجتماع شعملة اإلعالم . 

 -القرار  : 

 وافق مجلس الكلية.

 
 -ت العليا ) ماجستيرم على  توزيع مقررات الدراسا2/9/1026موافقة مجلس قسم التاريخ  بجلست  املنعقدة بتاريخ   .22

 .درتوراة ( 

 -القرار  : 

 وافق مجلس الكلية .
 

م على  إعتدابات أساتعة وأساتعة مساعدي  للتدريس فى 2/9/1026موافقة مجلس قسم التاريخ  بجلست  املنعقدة بتاريخ  .21
 م . 1026الدراسات العليا فى فصل الخريف 

 -القرار  : 

 وافق مجلس الكلية .
 

عديل موضوع بحث الطالملة / إيمان محمد بسيونى أبو شهملة  امليجلة  لدرجة املاجستيربنعام الساعات املعتمدة  قسم ت .23
م  فى موضوع : "املعوعات األوروبية واألمريكية للسودان ) 2/9/1026االتاريخ والك بناء على موافقة مجلس القسم بتاريخ 

م ( " واعا التعديل   يمس جوار 2969 -2956روبية واألمريكية للسودان ) م ( "  ليصملح : " املعوعات األو 2985 -2956
 املوضوع.

 -القرار  : 

 وافق مجلس الكلية .
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لقزدرات العلميزة و البحثيزة تسزاتذت ا الاود  التعليمية و البحثية ، و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التك ولواية ، و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و ا

، و تلبيزة احتياازات الماتمز   متابعة الخرياين، و ىتاحة الفرصة ل ا لمتابعة الاديزد مزن العلزوم و المعزارا و الخبزراتو طالب ا ، و استخدام وسائو تعليمية حديثة ،و 

ا ذاتحززو مالززكالتو ، و ب ززاص الالخصززية المصززرية و ت ميززة ىززيم اط تمززاص و المززواط ين مززن خززالو ىاززراصات تتسززم باطسززتقاللية و التعززاون و التقززويم الزز االمسززاةمة لزز،و
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 رؤية الكلية :

تتطل  الكلية ىلإ أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية معتمد  تحتو 

مستوت   ا وخرياي ا ىلإبأساتذت وتصو مكا ة مرموىة بين  ظائرةا

ا من خالو برامج دراسية متمية  لإ  الم السة محليأ و اىليميإ

مرحلتإ الليسا س والدراسات العليا تس م لإ الرىإ و الت مية 

 .  المستدامة للماتم 

امليجلة  لدرجة الدرتوراة  فى اآلداب م   0تشكيل لجنة الحكم واملناقشة  للطالملة / زينب عاس ى عملد الرحم  عاس ى    .24
م فى 2/9/1026عملة التاريخ )تاريخ حديث( بناء على موافقة مجلس القسم فى قسم التاريخ واآلثار املصرية واإلسالمية ش

 موضوع:
 م ( " على النحو التالى : 2971 -2914" سياسة الو يات املتحدة األمريكية تجاه  تايوان ) 

 
 رئاسا ومشرفا أستاا التاريخ الحديث  بكلية التربية جامعة دم هور   أ.د/ عاصم محروس عملد املطلب  

 مشرفا أستاا التاريخ الحديث  بكلية اآلداب جامعة دم هور   .د/ محمد رفعم اإلمام أ
 مناقشا  أستاا التاريخ الحديث بكلية التربية جامعة عين شمس   أ.د/ أشرف محمد عملد الرحم  مؤنس

أستاا التاريخ الحديث بكلية السياح  والفنادق جامعة   أ.د/ عهى عزمى 
 السادات 

 مناقشا

 م . 21/3/1007علما بأن تاريخ الميجيل :    

 -القرار  : 

 وافق مجلس الكلية .
 

امليجلة  لدرجة الدرتوراة  فى اآلداب بنعام الساعات  0تشكيل لجنة الحكم واملناقشة  للطالملة /نهلة إبراايم عملده النجار  .25
قديم ( بناء على موافقة مجلس القسم فى  املعتمدة  م  قسم التاريخ واآلثار املصرية واإلسالمية شعملة التاريخ )تاريخ

 رع دراسة تاريخية حضارية  على النحو التالى :  –م فى موضوع: امللك جد إف 2/9/1026
أستاا اللغة املصرية القديمة بكلية اآلثار جامعة القاارة وعميد  أ.د/ عملد الحليم عور الدي    

 تكنولوجيا كلية اآلثار واإلرشاد السياحى جامعة مصر للعلوم وال
 رئاسا ومناقشا 

أستاا تاريخ مصر والشرق األدنى القديم بكلية اآلداب جامعة  أ.د/ فايزة صقر 
 دم هور 

 مناقشا 

 مشرفا  أستاا التاريخ القديم وحضارت  بكلية اآلداب جامعة دم هور  أ.د/ عملد املنعم مجااد 
 

 م . 1022علما بأن تاريخ الميجيل : فصل الخريف    

 -ر  : القرا

 وافق مجلس الكلية .
 

م لدرجتى 1026م على إعتماد عميجة عميجة فصل الصيف 2/9/1026موافقة مجلس قسم التاريخ  بجلست  املنعقدة بتاريخ  .26
 املاجستير والدرتوراة . 

 -القرار  : 

 وافق مجلس الكلية .
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لزإ سزوا العمزو محليزاإ و ىىليميزا اسزت اداإ ىلزإ معزايير ة تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة  ترىزإ ىلزإ مسزتوت التميزة وا بزداج لزا مازاو اعدام والعلزوم ا  سزا ي

لقزدرات العلميزة و البحثيزة تسزاتذت ا الاود  التعليمية و البحثية ، و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التك ولواية ، و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و ا

، و تلبيزة احتياازات الماتمز   متابعة الخرياين، و ىتاحة الفرصة ل ا لمتابعة الاديزد مزن العلزوم و المعزارا و الخبزراتو طالب ا ، و استخدام وسائو تعليمية حديثة ،و 
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 رؤية الكلية :

تتطل  الكلية ىلإ أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية معتمد  تحتو 

مستوت   ا وخرياي ا ىلإبأساتذت وتصو مكا ة مرموىة بين  ظائرةا

ا من خالو برامج دراسية متمية  لإ  الم السة محليأ و اىليميإ

مرحلتإ الليسا س والدراسات العليا تس م لإ الرىإ و الت مية 

 .  المستدامة للماتم 

 
والك بناء على طلب رئاس الجامعة وعميد  درسم لجنة الدراسات العليا املشروع املشترك بين جامعة دم هور وموريتاعيا .27

الكلية ، وارتأت اللجنة صالحية املشروع واملوافقة على التملادل بين أستاتعة وطلملة الكلية فى مجا ت املحاضرات والزيارات 
لية اآلداب والدراسات العليا وتملادل املؤلفات على أ  تتحمل الكلية أية عفقات مع قملول منحتين لطلملة الدراسات العليا بك

 م  مجمل املنح . 

 -القرار  : 

 وافق مجلس الكلية .
 

عفسها وفى منطوق الحكم بالنسملة لرسالة املاجستير  شهادة العلى   GPAوافقم اللجنة على وضع النسملة والتقدير العام و .28
 والدرتوراة وعدم اإلرتفاء بكلمة مرض. 

 -القرار  : 

 لشهادة منطوق الحكم  .وافق مجلس الكلية على أن ينفع الك على ا

 
موافقة عميد الكلية على املنح  الدراسية التى حصل عليها الطالب / عملدالرحم  محمد خليل  الطحان للدراسة بكلية  .29

واملنح  مقدم  م   1027بدولة المشيك  و الك بالفصل الدراس ى ربيع    Masarykجامعة  –بكلية العلوم  –الجغرافية 
 مؤسسة ايراسموس مندس .

 -لقرار  : ا

 وافق مجلس الكلية.
 

 
على قملول الطالب بمراحل الدراسات   6/9/1026موافقة مجلس قسم ا جتماع في جلست  املنعقدة يوم الثالثاء املوافق  .10

 . 1026/1027الدرتوراه و الك لفصل الخريف  –املاجستير  –العليا الثالث وهى التكميلى 

 -القرار  : 

 .وافق مجلس الكلية
 

على توزيع املقررات الدراسية للدراسات   6/9/1026س قسم ا جتماع في جلست  املنعقدة يوم الثالثاء املوافق موافقة مجل .12

الدرتوراه و الك لفصل الخريف  –املاجستير  –العليا وعلى جدول الدراسات العليا  بمراحلها  الثالث وهى التكميلى 

1026/1027 . 

 -القرار  : 
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 رسالة الكلية :
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 رؤية الكلية :

تتطل  الكلية ىلإ أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية معتمد  تحتو 

مستوت   ا وخرياي ا ىلإبأساتذت وتصو مكا ة مرموىة بين  ظائرةا

ا من خالو برامج دراسية متمية  لإ  الم السة محليأ و اىليميإ

مرحلتإ الليسا س والدراسات العليا تس م لإ الرىإ و الت مية 

 .  المستدامة للماتم 

 وافق مجلس الكلية.

 

ورد الى اللجنة خطابان أحداما م  الدرتور/ عصام املصر ى القائم  رئاس قسم الفلسفة يطلب في  اعتداب أساتعة  .11

ميالد زكى غالى يطالب في  بغلق الدراسات العليا  والك لعدم وجود  /لتدريس الدراسات العليا بقسم الفلسفة و آخر م  أ.د

 ( مواد .5ريس )منتدبين و أثناء اللجنة وافقة سيادت  على تد

 -القرار  : 

وتنم تحديد مواد األستاا الدرتور/ وافق مجلس الكلية على فتح الدراسات العليا بشعملة الفلسفة وتاريخها وقملول الطالب 

 ميالد زكى غالى على النحو التالى :

 .الفلسفة اليوعاعية ) القديمة (     -الفلسفة األوربية في العصور الوسطى      املاجستير :

 قضايا ومشكالت الفكر القلسفى في العصور الوسطى  -قضايا ومشكالت الفكر الفلسفة القديم  الدرتوراه :

 

ورد الى اللجنة خطاب م  الدرتور/ أحمد سعيد بشأن رغملت  في تدريس مادة التاريخ ا سالمى بمدينة ا سكندري بالدراسات  .13

و أ.د/ رئاس القسم وقد تقرر  بناء علي  مناقشة املوضوع في مجلس  العليا  وتمم مناقشة املوضوع مع أ.د/ عميد الكلية

 الكلية. 

 -القرار  : 

 وافق مجلس الكلية  على تاييد قرار مجلس القسم بخصوص اعا الشأن .

 

 موافقة قسم الفلسفة على قملول الدراسات العليا في مراحل الدراسات العليا املختلفة . .14

 -القرار  : 

 وافق مجلس الكلية .

 

 
 
 العالقات الثقافية والخارجية :موضوعات :  سابعا
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ا ذاتحززو مالززكالتو ، و ب ززاص الالخصززية المصززرية و ت ميززة ىززيم اط تمززاص و المززواط ين مززن خززالو ىاززراصات تتسززم باطسززتقاللية و التعززاون و التقززويم الزز االمسززاةمة لزز،و
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 رؤية الكلية :

تتطل  الكلية ىلإ أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية معتمد  تحتو 

مستوت   ا وخرياي ا ىلإبأساتذت وتصو مكا ة مرموىة بين  ظائرةا

ا من خالو برامج دراسية متمية  لإ  الم السة محليأ و اىليميإ

مرحلتإ الليسا س والدراسات العليا تس م لإ الرىإ و الت مية 

 .  المستدامة للماتم 

بشان احاطة اللجنة علما بمشاررة  2/8/1026رتاب مجلس قسم اللغة العربية وادا ها بجلست  املنعقدة بتاريخ  .2

املدرس بالقسم بملحث  " مواقع ا عترعم املجاعية لتعليم اللغة العربية للناطقين  –السيد الدرتور / محمد محفوظ 

يراا بين الواقع واملأمول : في املؤتمر السنوي العاشر ملعهد اب  سانا للعلوم ا نساعية العي عقد في باريس بغ

 م1026مايو18/19
 -القرار  : 

. 
 
 أحيط مجلس الكلية علما

 

علي  بشان موافقة  اللجنة  2/9/1026رتاب مجلس قسم التاريخ وا ثار املصرية وا سالمية بجلست  املنعقدة بتاريخ  .1

ا ستاا املساعد بالقسم بملحث بعنوان " اوية املوسيقي الشرقية  –مشاررة السيد الدرتور / ابراايم مرجوعة 

 16-14ودوراا في بناء الحضارة ا سالمية " باملؤتمر الدولي التابع للمررز التونس ي العاملي في تونس في الفترة م  

 1026عوفمبر
 -القرار  : 

  وافق مجلس الكلية
 
 . للوائح والقرارات املالية الخاص بالجامعة  طملقا

 

بشان موافقة  اللجنة  علي  2/9/1026رتاب مجلس قسم التاريخ وا ثار املصرية وا سالمية بجلست  املنعقدة بتاريخ  .3

املدرس بالقسم بملحث بعنوان " اليخرية ودوراا في ابراز الهوية املصرية  –مشاررة السيد الدرتور / تاسير شادي 

 1026عوفمبر 16-14الل عصر املماليك " باملؤتمر الدولي التابع للمررز التونس ي العاملي في تونس في الفترة م  خ
 -القرار  : 

 للوائح والقرارات املالية الخاص بالجامعة  
 
 .وافق مجلس الكلية طملقا

 

بشان موافقة اللجنة  2/9/1026 رتاب مجلس قسم ا ثار والدراسات اليوعاعية والروماعية بجلست  املنعقدة بتاريخ .4

ا ستاا املساعد بالقسم لحضور ا جتماع الدولي ملشروع  –علي سفر السيدة الدرتورة/عملير عملداملحس  قاسم 

Education and capacity building in museum studies      1026ديسمبر  9-8والعي ينعقد في فرنسا في الفترة م 

 فقات دون ان تتحمل الجامعة اية ع
 -القرار  : 

 .وافق مجلس الكلية
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لقزدرات العلميزة و البحثيزة تسزاتذت ا الاود  التعليمية و البحثية ، و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التك ولواية ، و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و ا

، و تلبيزة احتياازات الماتمز   متابعة الخرياين، و ىتاحة الفرصة ل ا لمتابعة الاديزد مزن العلزوم و المعزارا و الخبزراتو طالب ا ، و استخدام وسائو تعليمية حديثة ،و 

ا ذاتحززو مالززكالتو ، و ب ززاص الالخصززية المصززرية و ت ميززة ىززيم اط تمززاص و المززواط ين مززن خززالو ىاززراصات تتسززم باطسززتقاللية و التعززاون و التقززويم الزز االمسززاةمة لزز،و
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 رؤية الكلية :

تتطل  الكلية ىلإ أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية معتمد  تحتو 

مستوت   ا وخرياي ا ىلإبأساتذت وتصو مكا ة مرموىة بين  ظائرةا

ا من خالو برامج دراسية متمية  لإ  الم السة محليأ و اىليميإ

مرحلتإ الليسا س والدراسات العليا تس م لإ الرىإ و الت مية 

 .  المستدامة للماتم 

بشان احاطة اللجنة  2/9/1026رتاب مجلس قسم ا ثار والدراسات اليوعاعية والروماعية بجلست  املنعقدة بتاريخ  .5

حصول  علما باحاطة مجلس القسم بالخطاب املرسل م  املنسق الوطني لبرعام  ا تحاد ا وروبي للتعليم العالي ع 

 .    Education and capacity building in museum studiesشروع م الجامعة على 
 -القرار  : 

. 
 
 أحيط  مجلس الكلية علما

 

بشان احاطة اللجنة علما  2/9/1026رتاب مجلس قسم التاريخ وا ثار املصرية وا سالمية بجلست  املنعقدة بتاريخ  .6

 سم محاضرتين املدرس بالق –بإلقاء السيد الدرتور / حمادة منس ي عاشور 

 األولي : بعنوان " استخدام التكنولوجيا الحديثة في التوثيق ا ثري "

 الثاعية بعنوان " طريقة رسم الفخار "

 والتي أقيمم بمتحف رشيد لطلملة اآلثار والسياحة بالكليات واملعااد املختلفة 1026والك في الدورة الصيفية 
 -القرار  : 

. 
 
 أحيط  مجلس الكلية علما

 

بشان احاطة اللجنة علما   2/9/1026اب مجلس قسم التاريخ وا ثار املصرية وا سالمية بجلست  املنعقدة بتاريخ رت .7

  res mobilis journal 2014املدرس بالقسم لملحث في املجلة الدولية "  –بتحكيم السيدة الدرتورة/ ميرفم فراج 
 -القرار  : 

. 
 
 أحيط  مجلس الكلية علما

 

بشان مشاررة السيدة  2/9/1026م التاريخ وا ثار املصرية وا سالمية بجلست  املنعقدة بتاريخ رتاب مجلس قس .8

املدرس بالقسم رأحد اعضاء اللجنة املنعمة للمؤتمر الدولي الواحد والثالثين لالثار والعي  –الدرتورة/ ميرفم فراج 

 م 1009عقد بجامعة دوراام باعجلترا 
 -القرار  : 

 .أحيط  مجلس الك
 
 لية علما

 
رتاب ا دارة املررزية للعالقات الثقافية بشان رتاب السيد امين عام اللجنة الوطنية املصرية للتربية والعلوم  .9

والثقافة " يونسكو " بشان الترشيح لنيل جائزة اليونسكو / امللك حمد ب  عاس ي في مجال استخدام تكنولوجيا 
 1026املعلومات وا تصال في التعليم لعام 

 -القرار  : 
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لزإ سزوا العمزو محليزاإ و ىىليميزا اسزت اداإ ىلزإ معزايير ة تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة  ترىزإ ىلزإ مسزتوت التميزة وا بزداج لزا مازاو اعدام والعلزوم ا  سزا ي

لقزدرات العلميزة و البحثيزة تسزاتذت ا الاود  التعليمية و البحثية ، و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التك ولواية ، و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و ا

، و تلبيزة احتياازات الماتمز   متابعة الخرياين، و ىتاحة الفرصة ل ا لمتابعة الاديزد مزن العلزوم و المعزارا و الخبزراتو طالب ا ، و استخدام وسائو تعليمية حديثة ،و 

ا ذاتحززو مالززكالتو ، و ب ززاص الالخصززية المصززرية و ت ميززة ىززيم اط تمززاص و المززواط ين مززن خززالو ىاززراصات تتسززم باطسززتقاللية و التعززاون و التقززويم الزز االمسززاةمة لزز،و
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 رؤية الكلية :

تتطل  الكلية ىلإ أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية معتمد  تحتو 

مستوت   ا وخرياي ا ىلإبأساتذت وتصو مكا ة مرموىة بين  ظائرةا

ا من خالو برامج دراسية متمية  لإ  الم السة محليأ و اىليميإ

مرحلتإ الليسا س والدراسات العليا تس م لإ الرىإ و الت مية 

 .  المستدامة للماتم 

. 
 
 أحيط  مجلس الكلية علما

 
بشان حصول السيدة  2/9/1026رتاب مجلس قسم التاريخ وا ثار املصرية وا سالمية بجلست  املنعقدة بتاريخ  .20

املدرس بالقسم علي شهادة تقدير م  الكلية لتدريسها مقرر باللغة ا عجليزية لطالب  –الدرتورة/ ميرفم فراج 
 م 1023/1024" اوفد للدراسة بالكلية للعام الجامعي ماجستير " سلوفاكي 

 -القرار  : 
. 

 
 أحيط  مجلس الكلية علما

 
بشان حضور السيد/  2/9/1026مجلس قسم التاريخ وا ثار املصرية وا سالمية بجلست  املنعقدة بتاريخ  احاطة .22

ني " بمررز تنمية اعضاء ايئة املدرس املساعد بالقسم  دورة تحم عنوان " التعليم ا لكترو –صابر صادق  
، ورعلك حضور دورة " مقدمة في الخط النملطي  "  1026يوليو18-17التدريس بجامعة ا سكندرية في الفترة م  

  1026اغسطس  22الي  7بمررز الخطوط بمكتملة ا سكندرية في الفترة م  
 -القرار  : 

. 
 
 أحيط  مجلس الكلية علما

 
ة والخارجية املشروع املشترك بين جامعة دم هور وموريتاعيا والك بناءا علي طلب درسم لجنة العالقات الثقافي .21

رئاس الجامعة وعميد الكلية وارتأت اللجنة صالحية املشروع واملوافقة علي التملادل بين اساتعة وطلملة الكلية في 
ية اية عفقات مع قملول منحتين مجا ت الحاضرات والزيارات والدراسات العليا وتملادل املؤلفات علي ا  تتحمل الكل

رما اوصم اللجنة بالتملادل في البرام  الدراسية باملرحلة  0لطلملة الدراسات العليا بكلية ا داب م  مجمل املنح 
الجامعية ا ولي وبمراجعة الملنود املالية طملقا لالسعار الحالية  وعلي ان تتحمل الجامعة النفقات الالزمة كامنلة و  

 .اية عفقات  تتحمل الكلية
عملداملنعم مجااد يقدم في  مقترحا بشان اعا املوضوع واو كالتالي " اضافة بند للمشروع  0د0وقد ورد رتاب ا

املعرور يتضم  عقد مؤتمر علمي سنوي ع  العالقات الثنائية بين المللدي  علي مر عصور التاريخ بحيث يقام بشكل 
 0تملادلي مرة في مصر وا خري في موريتاعيا " 

 -القرار  : 
 وافق مجلس الكلية .

 
رتاب السيدة الدرتورة/ ايمان فؤاد بركات القائم بعمل رئاس مجلس قسم اللغة العربية بموافقة مجلس القسم بجلست  في  .23

 على سفر كل م  : 1026شهر سبتمبر 

 الدرتور/ محمد محمود أبوعلى   أستاا النقد األدبي املساعد -

 رس األدب العربيمد الدرتور/ عصام لطفى واملان -
 ارتوبر . 28الى 24الى األمارات لحضور املؤتمر الدولى الثالث للغة العربية و الك في الفترة م  
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لقزدرات العلميزة و البحثيزة تسزاتذت ا الاود  التعليمية و البحثية ، و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التك ولواية ، و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و ا

، و تلبيزة احتياازات الماتمز   متابعة الخرياين، و ىتاحة الفرصة ل ا لمتابعة الاديزد مزن العلزوم و المعزارا و الخبزراتو طالب ا ، و استخدام وسائو تعليمية حديثة ،و 

ا ذاتحززو مالززكالتو ، و ب ززاص الالخصززية المصززرية و ت ميززة ىززيم اط تمززاص و المززواط ين مززن خززالو ىاززراصات تتسززم باطسززتقاللية و التعززاون و التقززويم الزز االمسززاةمة لزز،و
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 رؤية الكلية :

تتطل  الكلية ىلإ أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية معتمد  تحتو 

مستوت   ا وخرياي ا ىلإبأساتذت وتصو مكا ة مرموىة بين  ظائرةا

ا من خالو برامج دراسية متمية  لإ  الم السة محليأ و اىليميإ

مرحلتإ الليسا س والدراسات العليا تس م لإ الرىإ و الت مية 

 .  المستدامة للماتم 

 -القرار  : 
 للواعد واللوائح املالية بالجامعة .

 
 وافق مجلس الكلية بناء  على موافقة مجلس قسم اللغة العربية طملقا

 

 ثامن
 
 :املكتملة :   موضوعات ا

 
 ملييييييا ورد بمحضيييييير لجنيييييية املكتمليييييية بجلسييييييتها فييييييي  وافييييييق مجلييييييس .2

 
الكلييييييية علييييييى توزيييييييع العمييييييل علييييييى العيييييياملين باملكتمليييييية طملقييييييييييا

4/9/1026 . 

 

 إعتماد تقرير اللجنة املشكلة لفرز الكتب التي تم شراؤاا م  املعارض واملهداه وتوزيعها في تخصصاتها املختلفة  .1

ي تييييم شييييراؤاا ميييي  املعييييارض واملهييييداه والقديميييية وتوزيعهييييا فييييي تخصصييييتها .. تقرييييير إجتميييياع اللجنيييية املشييييكلة لفييييرز الكتييييب التيييي

 -املختلفة :

  8/8/1026إجتمعم اللجنة يوم اإلثنين 

 وقد ععرت اللجنة فيما يلي :

 توزيع الكتب املشتراه واملهداه  وارتأت اللجنة أن عملية الفرز والتوزيع قائمة وسوف تنتهي قملل العام الدراس ي.

رف لعيرض الكتيب لالطيالع باملكتملية وريعلك تيوفير إثنيان مي  العميال للمكتملية خاصية إن أحيد  10فير عيدد أوصم اللجنية بتيو 

 عمالها في سبيلة لالحالة علي املعاش ورعلك ععرا لعروفة الصحية .
 -القرار  : 

. 
 
 أحيط  مجلس الكلية علما

 

 علم العدد مجلة ال -قملو إلاداء الوارد إلي املكتملة م  أكادمية الملحث العلمي   .3

 نيخة   2   - 1026يوعيو  - 476

 نيخة   2   - 1026يوليو  - 477
 -القرار  : 

 .وافق مجلس الكلية 
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 رسالة الكلية :

لزإ سزوا العمزو محليزاإ و ىىليميزا اسزت اداإ ىلزإ معزايير ة تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة  ترىزإ ىلزإ مسزتوت التميزة وا بزداج لزا مازاو اعدام والعلزوم ا  سزا ي

لقزدرات العلميزة و البحثيزة تسزاتذت ا الاود  التعليمية و البحثية ، و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التك ولواية ، و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و ا

، و تلبيزة احتياازات الماتمز   متابعة الخرياين، و ىتاحة الفرصة ل ا لمتابعة الاديزد مزن العلزوم و المعزارا و الخبزراتو طالب ا ، و استخدام وسائو تعليمية حديثة ،و 
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 رؤية الكلية :

تتطل  الكلية ىلإ أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية معتمد  تحتو 

مستوت   ا وخرياي ا ىلإبأساتذت وتصو مكا ة مرموىة بين  ظائرةا

ا من خالو برامج دراسية متمية  لإ  الم السة محليأ و اىليميإ

مرحلتإ الليسا س والدراسات العليا تس م لإ الرىإ و الت مية 

 .  المستدامة للماتم 

تم تدريب مجموعة طلملة م  قسم اإلعجليزي علي إدخال الكتب اإلعجليزي علي البرعام  الرقمي الخاص باملكتملة الرقمية وقد  .4

 رتاب . 60رتاب اعجليزي ومتملقي حوالي  219لنجاه  وقد تم إدخال عدد قام بتدريبهم مسئول املكتملة الرقمية  أ / ااني ابو ا
 -القرار  : 

  مجلس الكلية  أحيط 
 
 .علما

 
 

 تاسع
 
 : خدمة الملائة  :   موضوعات ا

 

رتاب السيد أ.د/عملدالععيم أحمد عملدالععيم  رئاس مجلس قسم الجغرافيا بمناقشة موضوع اآلطلس الرقمى للمواقع  .2

 ة الملحيرة  وموافقة مجلس القسم على المشكيل التالى  عجاز اعا املشروع  :األثرية في محافع

   أ.د/ عملدالععيم أحمد عملدالععيم  -
 
 رئاسا

    أ.د/ عالء الدي  عزت شلبي -
 
 عضوا

    أ.د/ ماجد محمد شعل  -
 
 عضوا

     غالبد. مرفم  -
 
 عضوا

     د. محمد السمنى -
 
 عضوا

 السادة املعيدون ومدرسو الخرائط بالقسم . -

 -القرار  : 

 .وافق مجلس الكلية 

 

 عاشر 
 
 :  األزمات والطوارئ وحدة ادارة  :   موضوعات ا
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 رؤية الكلية :

تتطل  الكلية ىلإ أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية معتمد  تحتو 

مستوت   ا وخرياي ا ىلإبأساتذت وتصو مكا ة مرموىة بين  ظائرةا

ا من خالو برامج دراسية متمية  لإ  الم السة محليأ و اىليميإ

مرحلتإ الليسا س والدراسات العليا تس م لإ الرىإ و الت مية 

 .  المستدامة للماتم 

 بماجاء م  موضوعات بمحضر اجتماع وحدة ادارة األزمات والطوارئ بجلستها في احيط مجلس الكلية  .2
 
علما

 و أقر كل ما جاء م  موضوعات . 7/9/1026

 

على أن يمتد املجلس لجلسة يوم األربعاء  عهر عد الب   الثاعيةالساعة  جلسة اعا وقد اعتهى ال

 ومناقشة ما يستجد م  أعمال .. لتطمليق الالئحة الجديدة املعتمدة  12/9/1026املوافق 

 

 برئاسة السيد  12/9/1026استكمل مجلس الكلية جلست  املمتدة يوم األربعاء املوافق 
 
الساعة الثاعية عشر ظهرا

 م  ا مام عميد الكلية ورئاس املجلس و بحضور كل م  :/ محمد رفعاألستاا الدرتور 

 

 رئاس مجلس قسم الجغرافيا   أ.د/ عملد الععيم احمد عملدالععيم .2

 رئاس مجلس قسم التاريخ.  أ.د/ عملداملنعم محمد مجااد .1

 رئاس مجلس قسم اللغةا عجليزية   أ.د. ايمان حلمى املليجى .3

 تاريخاألستاا بقسم ال  أ.د/ أحمد عملدالعزيز عاس ى .4

 قسم اللغة العربيةباألستاا املتفرغ   محمود فراج عملدالحافظأ.د/  .5

 بقسم الفلسفةاملتفرغ األستاا    أ.د/ ميالد زكى غالي .6

 األستاا املتفرغ بقسم التاريخ   أ.د/ على أحمد السيد .7

 القائم بعمل رئاس مجلس قسم اآلثار   د. عملير عملداملحس  قاسم .8

 بعمل رئاس مجلس قسم الفلسفة القائم   د. عصام رمال املصري  .9

 القائم بعمل رئاس مجلس اللغة العربية   د. ايمان فؤاد بركات .20

 األستاا املساعد املتفرغ بقسم ا جتماع   د. عاجى بدر ابراايم .22

 الفلسفةاملدرس بقسم    رشا محمود رجبد.  .21
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 رؤية الكلية :
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 .  المستدامة للماتم 

 املدير التنفيعي لوحدة ضمان الجودة بالكلية  ابراايم محمد على مرجوع د.  .23

 مدير وحدة الخدمات ا لكتروعية    . أحمد عطية حميدةد .24

 أمين الكلية  السيد/ ابراايم سعد الشرقاوى  .25

 إداري    اآلنسة /منى سعد بخاتى .26

 

 بدأ السيد أ.د/ محمد رفعم ا مام  .2
 
عميد الكلية ورئاس املجلس الجلسة " بسم هللا الرحم  الرحيم " موضحا

 ستكمال اعتماد  ئحة الكلية الجديد واستقر رأى الجنة  24/8/1026ما أسفرت عن  زيارة لجنة القطاع في 

 م  الع على اعتماد الالئحة 4/9/1026وتقريراا في 
 
 1026/1027ى يييييييييييييييام الجامعيييييالجديدة و تفعيلها اعتملارا

 وفتح أربعة أقسام جديدة لتوافر ا مكاعيات املادية والبشرية لهعه األقسام وهي :

 اآلثار ا سالمية( –اآلثار اليوعاعية والروماعية  –م اآلثار وينقسم الى ثالث شعب ) اآلثار املصرية القديمة قس 

 .قسم السياسة 

  عبري ( –قسم اللغات الشرقية ) فارس ى 

 . قسم الدراسات اليوعاعية والالتينية 

اآلثار  –ملصرية وا سالمية ويلزم الك عقل السادة أعضاء ايئة التدريس م  أقسام التاريخ و اآلثار ا

الفلسفة  ( الى األقسام  –اللغة العربية و آدا ها واللغات الشرقية و آدا ها  –والدراسات اليوعاعية والروماعية 

 الجديدة حسب تخصص كل م هم وقد وافق مجلس الكلية على الك .

 شرية  فتتاحها وهي :لجديدة لحين توافر ا مكاعيات املادية والباألقسام ا ىو تأجيل فتح باق

  .قسم اللغة الفرنسية 

 .قسم ا عالم 

 .قسم املكتملات واملعلومات 
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 رؤية الكلية :
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 .  المستدامة للماتم 

 . شعملة اللغة التررية بقسم اللغات الشرقية 

 

أوضح سيادت  بااتمام لجنة القطاع بتعليم اللغة العربية لغير الناطقين لها وضرورة ااتمام أقسام اللغة  رما .1

عة ) أوسكا( لتفعيل اعا األمر با ضافة الى دعم جامعة جنوب العربية بعمل بروتكول تعاون مع جام

 السودان بأمهات الكتب في اللغة العربية .

 ثم عرض سيادت  اعادة توزيع حجرات الكلية بعد افتتاح األقسام الجديدة على النحو التالى : .3

 القسم عدد الحجرات القسم عدد الحجرات المليان
 اللغات الشرقية 3 يةاللغة العرب 5 الدور األول علوى 
الدراسات اليوعاعية  1 التاريخ 6 الدور الثاني علوى 

 والالتانة
 دور ا دارة فقط الدور الثالث علوى 
 اعجليزي  4 جغرافيا 6 الدور الرابع علوى 

 ا عالم 4 ا جتماع 6 الدور الخامس علوى 
 اآلثار 5 الفلسفة 5 الدور السادس علوى 
م يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييتقسقاع   الدور السابع علوى 

 غرف 3
م ييييييييييييييييييييقاعة تقس الفرنساوى 

 غرف 3
 املكتملات

   السياسة قاعة رمليرة الدور الثام  علوى 
 وقد وافق مجلس الكلية على الك .

 
ى ان يكون الحد األقص ى رما عاقش سيادت  ا عداد املقترح قملولها بكل قسم وقد وافق مجلس الكلية عل .4

 لآلقسام على النحو التالي :
  طالب وطالملة600  قسم اللغة العربية 
 طالب وطالملة600    قسم التاريخ 
  طالب وطالملة600   قسم الجغرافيا 
  طالب وطالملة600   قسم ا جتماع 
 طالب وطالملة600    قسم الفلسفة 
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 طالب وطالملة600     قسم اآلثار 
  طالب وطالملة 100:   250م    قسم اللغات الشرقية 
  طالب وطالملة100:  250م    قسم اللغة ا عجليزية 
 طالب وطالملة 100:  250م     قسم الساسية 
 طالب وطالملة 100:  250تينية م  قسم الدراسات اليوعاعية الال 

س بعد عاقش املجلس رتاب السيد أ.د/ عملداملنعم محمد مجااد رئاس مجلس قسم التاريخ بموافقة املجل .5

تشكيل لجنة علمية م  القسم على تعيين السيد / صابر محمد صادق سالم املدرس املساعد بالقسم 

تخصص اآلثار املصرية القديمة في وظيفة مدرس تخصص اآلثار املصرية القديمة بقسم اآلثار شعملة اآلثار 

 في أداء الرفيع و السيرة العاتية واق املصرية القديمة  حيث أن سيادت  متيمز بالخل
 
لسمع  الحسن  محسنا

 عمل  منع تعين  معيد .

 القرار : 

 وافق مجلس الكلية .

 

عاقش املجلس ا قتراحات املقدمة م  األستااة الدرتورة/ ايمان املليجى بشأن تعديل بعض بنود  ئحة  .6

 ت العليا وهى :االداراس

 اقشة الرسالة .ملنطوق الحكم والشهادة الخاصة بمن  GPA اضافة التقدير العام و  -أ

في حالة قسم اللغة ا عجليزية في بند " قملول خريجي تخصصات أخرى " يضاف بند " مع موافقة أال  .ب

التخصص ومجلس القسم في حالة دراسة املواد في األربع سنوات للمرحلة الجامعية األولى باللغة العربية 

. 

 م  مادة شكسملير  في املاجستير  ) جي. .  
 
تدريس مادة " الدراسات الملينية والثقافية " في  الية (با ئحة الحبد 

 املقترح الجديد.

 

 مواد الدرتوراه : .د

 م  مواد العصر الفيكتورى في الالئحة القديمة بمادة القرعين 
 
في الالئحة القديمة  28ومادة القرن  12،  10بد 

 . 12،  10بمادة املدارس الفنية والفكرية بالقرعين 

 لكلية با فادة في الحال حتى يتم استخراج الشهادة لهم.قملول خريجى اه . 
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========================================================= 

 رسالة الكلية :

لزإ سزوا العمزو محليزاإ و ىىليميزا اسزت اداإ ىلزإ معزايير ة تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة  ترىزإ ىلزإ مسزتوت التميزة وا بزداج لزا مازاو اعدام والعلزوم ا  سزا ي

لقزدرات العلميزة و البحثيزة تسزاتذت ا الاود  التعليمية و البحثية ، و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التك ولواية ، و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و ا

، و تلبيزة احتياازات الماتمز   متابعة الخرياين، و ىتاحة الفرصة ل ا لمتابعة الاديزد مزن العلزوم و المعزارا و الخبزراتو طالب ا ، و استخدام وسائو تعليمية حديثة ،و 

ا ذاتحززو مالززكالتو ، و ب ززاص الالخصززية المصززرية و ت ميززة ىززيم اط تمززاص و المززواط ين مززن خززالو ىاززراصات تتسززم باطسززتقاللية و التعززاون و التقززويم الزز االمسززاةمة لزز،و

 ستمر .والم
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 رؤية الكلية :

تتطل  الكلية ىلإ أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية معتمد  تحتو 

مستوت   ا وخرياي ا ىلإبأساتذت وتصو مكا ة مرموىة بين  ظائرةا

ا من خالو برامج دراسية متمية  لإ  الم السة محليأ و اىليميإ

مرحلتإ الليسا س والدراسات العليا تس م لإ الرىإ و الت مية 

 .  المستدامة للماتم 

اقتراح لجنة الدراسات العليا با رتفاء با ساتعة املساعدي  في تشكيل لجنة الحكم في رسائل املاجستير في ح . 

 حالة عدم توافر األساتعة.

 القرار : 

 ى مجلس الكلية.تحويل املقترح للجنةاملناهج واللوائح  عداد تقرير و رفع  للعرض عل

 

عاقش املجلس رتاب السيد أ.د/ رئاس مجلس قسم ا جتماع بموافقة املجلس على تشكيل لجنة الحكم واملناقشة  .7

على رسالة املاجستير املقدمة م  الطالب/ محمود معوض علوانى محمد امليجل لنيل درجة املاجستير م  قسم 

ة " ييييي" دراسة سوسيوتاريخي  1020- 1002املصري في الفترة م  ا جتماع بعنوان " الحياة ا جتماعية في املجتمع 

 م  كل م  :

 املساعد بكلية اآلداب جامعة دم هور علم ا جتماع ستاا أ  د. السيد شحات  السيد

  
 
 رئاسا

   أستاا علم ا جتماع املساعد بكلية اآلداب جامعة ا سكندرية  د. السيد محمد الرامخ
 
 عضوا

   أستاا علم ا جتماع املساعد بكلية اآلداب جامعة دم هور   مىد. مجدى أحمد بيو 
 
 مشرفا

 القرار : 

 وافق مجلس الكلية .

 

 

 الثاعية والنصف  بعد العهر .الساعة  الجلسة اعا وقد اعتهى 

 عميد الكليةجلس و املاسرئ              أمين املجلس                   

 

 أ.د/ محمد رفعم ا مام                                              رجب محمود رشا د.   


