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 رسالة الكلية :

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

رات العلمية و الفكرية و التكةولو ية ، و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و القدرات العلمية و البحثية ألساتذتها ال ودة التعليمية و البحثية ، و مواكبة التطو

ا زات الم تمز  ، و تلبية احتي 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 ذاتحززد مالزكالت  ، و بةززاخ الالخصززية المصززرية و تةميزة قززيم اوةتمززاخ و المززواطةين مزن خززالد إ ززراخات تتسززم باوسزتقاللية و التعززاون و التقززويم الزز جالمسزاممة  زز،و

 والمستمر .
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 رؤية الكلية :

تتطل  الكلية إلى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية معتمدة تحتد 

مستوى  بأساتذتها وخري يها إلى وتصد مكاةة مرموقة بين ةظائرما

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

والدراسات العليا تسهم  ى الرقى و التةمية مرحلتى الليساةس 

 .  المستدامة للم تم 

 4102/4105لعام الجامعياعشر  ثانىالمحضر مجلس الكلية 

 7/4105 / 03  املوافق االثنيناملنعقد يوم 

********** 

عميععععععد  سععععععتاو الععععععدمتوش/ ماجععععععد محمععععععد  عععععععل ال ععععععيد ا    برئاسععععععةاجتمعععععع  مجلععععععس الكليععععععة اععععععي  مععععععام ال ععععععاعة ال ا يععععععة عشععععععر       

 -: ة و بحضوش كل منعععععععععععععععععععععععععععععععالكلي

 وميل الكلية لشئون التعليم والطالب   أ. / على أحمد ال يد 

 وميل الكلية للدشاسات العليا والبحوث  أ. / محمد عبدالقا ش عبدال ميد 

 وميل الكلية لشئون خدمة املجتم  و نمية البيئة  أ. / عبد العظيم احمد عبدالعظيم 

 ق م اللغة العربيةشئيس مجلس    أ. / مجدي محمد ح ين 

 .شئيس مجلس ق م الجغرافيا   عالء الدين ح ين عزت  لبي     / أ 

 .شئيس مجلس ق م التاشيخ   محمد شفعت االمام/ أ 

 االستاو املتفرغ بق م التاشيخ   أ. / صالح أحمد هريدي 

 ا ستاو املتفرغ ق م اللغة العربية  أ. / محمو  فراج عبدال افظ 

 م الفل فةبقاملتفرغ ا ستاو    أ. / ميال  زكى غالي  

     القائم بعمل شئيس مجلس ق م االجتماع    . ال يد ش ا   ال يد 

 القائم بعمل شئيس مجلس ق م اللغةاالنجليزية    . ايمان حلمى املليجى 

  القائم بعمل شئيس مجلس ق م الفل فة    . عصام ممال املصري 

 املدشس بق م اللغة العربية    . محمد أحمد الفقي 

   املدير التنفيذي لوحد  ضمان الجو   بالكلية   أبوعلى . محمد محمو 

  مدير وحد  الخدمات االلكترونية     . أحمد عطية حميد 

  أمين الكلية   ال يد / ابراهيم سعد الشرقاوي 

 إ اشي                   يفين محمد شحومةال يد / ن 

 / القائم بعمل شئيس مجلس ق م اآلثاش      عبير عبد املح ن قاسم واعتذشت عن عدم ال ضوش ال يد  الدمتوش 
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 االجتماع عميد الكلية   ماجد محمد عل افتتح ال يد أ. /  

 " ب م هللا الرحمن الرحيم "

   لظروفعع 
 
وكلع  سععيا    ال ععيد أ. / علععى أحمععد ال ععيد وميععل الكليععة لشععئون التعلععيم والطععالب بععا اش  الجل ععة نظععرا

 الص ية .

 بجميععع  ال عععا     لشعععئون التعلعععيم والطعععالب الكليعععة  علعععى أحمعععد ال عععيد وميعععلأ. /  اعععي بدايعععة االجتمعععاع شحععع   ال عععيد

 الجميععععع  بمناسعععععبة قعععععرب حلععععول ال اضععععرين 
 
 هللا عععععز وجعععععل أن  عيعععععد  علعععععى مصعععععرنا مهنئعععععا

 
عيعععععد الفطعععععر املبعععععاشج  اعيعععععا

 ال بيبة واآلمة االسالمية والعربية بالخير والبركات.

  ا   أعضعاء مجلعس الكليععة العذين  عتوعت عضععويلسم بعاملجلس مع   سايععة سعيا    الشععكر والتقعدير لجميع  ال عع ثعم قعدم

 هذ  الجل ة على ما قدمو  من أشاء واقتراحات لخدمة العملية التعليمية واال اشية بالكلية.

 يدأ. / مععيال  زكععى غععالى عضععو املجلععس بلسنئععة الجميعع  بمناسععبة ممععا عععرا سععيا    الخطععاب املقععدم مععن ال عع

 يم الشكر ل يا    على هذ  اللسنئة الطيبة .عيد الفطر املباشج و قد

 : ثم  رع سيا    اي موضوعات املجلس على النحو التالي 

 

  -أوال : موضوعات اإلحاطة : 
 

 ال ابق ماعدا : لتصديق على محضر مجلس الكلية م ا

مععر  باجععة صععدش املحضععر الجععزء الخععائ بععاعالن قائمععة سععو اء بععالطالب الغشا ععين  عععدل الععى يتععولى هععذ ا   .0

  ال يد أ. / على أحمد ال يد وميل الكلية لشئون التعليم والطالب بصفت  الوميل املختص
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فقععد وافعععق مععن موضععوعات  ععئون الطععالب  عععدل الععععت فيمععا يتعلععق بالئحععة الكليععة الجديععد   (00بنععد شقععم   .4

ععععععات علععععى التععععععديالت الهععععت أوصععععت اسعععععا لجنععععة قطععععاع كليعععععات اآل اب بععععاملجلس ا علععععى ل جاممجلععععس الكليععععة 

 والخاصة بلوائج الت عة أق ام بالكلية الهت ليس اسا مشاكل وهي : 

 ق م اللغة االنجليزية و آ ااسا -   ق م اللغة العربية و آ ااسا -

 ق م املكتبات واملعلومات -     ق م الفل فة -

 ق م اللغات الشرقية و آ ااسا -     ق م ال ياسة -

 ق م اللغة الفرن ية و آ ااسا - ق م الجغرافيا ونظم املعلومات الجغرافية -

 ق م االعالم  -

 حت م مى جديد باسم ق عم ل  عبهت االثاش املصرية واالسالمية عن  صباالضافة الى ق م التاشيخ بعد ف -

باعتبععاش أن ق ععم اآلثععاش والدشاسععات اليونانيععة والرومانيععة بالكليععة شفععج ا خععذ بمالحظععات لجنععة قطععاع االثععاش 

 م عمى ق عم اآلثعاش فقع  االنضعمام الهسما أو كليات اآل اب بضمها اليع  
 
أمعا ق عم االجتمعاع قعد نفعذ  –حعامال

 مبعرشات بعذل  ووافعق 
 
التعديالت  اال أن  شفج تعديل اضعافة ثالثعة مقعرشات  خصعص انوروبولعودى مقعدما

 مجلس الكلية على ول .

-  

 ثانيا:   موضوعات وحد  ضمان الجو   :
 

 على النحو التالي : 5/7/4105ان الجو   بجل ت  اي موضوعات محضر اجتماع مجلس ا اش  وحد  ضم

 التقرير الواش  من  . حازم جلهوم عن معياش املواش  املا ية واملالية ، و ش و   ق م شعاية الشباب ومناقشلسا . .0

القراش: وافق املجلس على ماجاء بالتقرير ، ومذل   فهم متطلبات ق م شعاية الشباب لدعم ا نشطة الطالبية  
ف يرف  مجلس اإل اش  ا مر ملجلس الكلية ومن ثم ملجلس الجامعة ، م   قديم الشكر والتقدير لل يد وسو 

 الدمتوش / حازم أحمد جلهوم لدوش  امللموس اى معياش املوشا  املا ية واملالية .

 



    

                                                                                                                                              
       Damanhur universityجامعة دمنهور                                                                                                                         
          Faculty of Artكلية اآلداب                                                                                                                                
                                                        

 

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

 رسالة الكلية :

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

رات العلمية و الفكرية و التكةولو ية ، و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و القدرات العلمية و البحثية ألساتذتها ال ودة التعليمية و البحثية ، و مواكبة التطو

ا زات الم تمز  ، و تلبية احتي 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 ذاتحززد مالزكالت  ، و بةززاخ الالخصززية المصززرية و تةميزة قززيم اوةتمززاخ و المززواطةين مزن خززالد إ ززراخات تتسززم باوسزتقاللية و التعززاون و التقززويم الزز جالمسزاممة  زز،و

 والمستمر .

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

     1496633540ت + فاكس     -1496633541ت:           ~ 4 ~                          البحيرة  –دمنهور  –األبعادية –مجمع الكليات                    

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

 

 رؤية الكلية :

تتطل  الكلية إلى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية معتمدة تحتد 

مستوى  بأساتذتها وخري يها إلى وتصد مكاةة مرموقة بين ةظائرما

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

والدراسات العليا تسهم  ى الرقى و التةمية مرحلتى الليساةس 

 .  المستدامة للم تم 

 القراش : 

 وافق مجلس الكلية

 

ت البحثية التناف ية  عضاء هيئة بخصوئ افتتاح مقر لجنة التدشي  واالعالم واقامة  وش  املشروعا .4

التدشيس بالكلية بحضوش أ. . حا م صالح الدين شئيس الجامعة و أ. .محمد محمد ال يد  نائ  شئيس 

 الجامعة لشؤون التعليم والطالب .

نائ  القراش :  وجي  الشكر والتقدير لل يد أ. . حا م صالح الدين شئيس الجامعة وأ. . محمد محمد ال يد     

يس الجامعة لشؤون التعليم والطالب ، ل ضوشهما  إلى مقر لجنة التدشي  واالعالم واقامة  وش  املشروعات شئ

البحثية التناف ية  عضاء هيئة التدشيس بالكلية ، مذل  الشكر موصول للدمتوش  / سماح محمد الصاوى 
 ا فضل  . الهت وضعت حجر ا ساس ملقر لجنة التدشي  واإلعالم و فعيلها على النحو 

 

 القراش : 

 وافق مجلس الكلية

 

 بخصوئ التقرير الفني للرب  ا ول من مشروع  عم الفاعلية التعليمية . .3

 القراش: جاشى إعدا  التقرير   

 

 القراش : 

.
 
 أحي  مجلس الكلية علما

 

 مل  إنجازات أعضاء مجلس إ اش  وحد  ضمان الجو   . .2

سيا    خالل فتر   ولي  عضوية مجلس إ اش  وحد    قرير  . عصام ممال املصري عن إنجازات -أ

 ضمان الجو   .
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 قرير  . إبراهيم محمد على مرجون  عن إنجازات سيا    خالل فتر   ولي  عضوية مجلس إ اش   -ب
 وحد  ضمان الجو   .

 القراش :  وجي  الشكر والتقدير ل يا تسما على مجهو هما الباشز اى وحد  ضمان الجو   .  

 

  القراش :

 م   قديم الشكر والتقدير لكل من  . عصام املصري ، و  .ابراهيم مرجون 
 
 أحي  مجلس الكلية علما

 

 م .4105 -4102 قرير  . عصام ممال املصري عن انجازات ق م الفل فة خالل العام الدشاسعي  .5

 -ق م ال كمة واملعرفة  -القراش:   وجي  الشكر والتقدير ل يا    على أنشطت  املتميز  لرفعة  أن ق م الفل فة 

 وشيا   الق م اى أنشطة الجو   م  اعتباشها  جربة جديد  اى كلية اآل اب بدمنسوش يوصعت بتعميمها  .

  

 القراش :  

 م   قديم الشكر والتقدير للدمتوش/ عصام املصري .
 
 أحي  مجلس الكلية علما

 

القراش:   فية بمتطلبات االعتما  والجو   .املقترح املقدم من  . عصام ممال املصري عن إقامة ندو  تعري .6
 وافق املجلس م  إسنا  ا مر إلقامة الندو  إلى ال يد الدمتوش / عصام ممال املصرى .

 

 القراش :  

 وافق مجلس الكلية

 

 موق  ق م التاشيخ من التوصيفات و قاشير املقرشات وت ليم الكت  الدشاسية و قرير املراجعة . .7

 اآلن .   القراش: لم ير  حهت

 

 القراش : 
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والدراسات العليا تسهم  ى الرقى و التةمية مرحلتى الليساةس 
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 م  مخاطبة ق م التاشيخ بخصوئ هذا الشأن .
 
 أحي  مجلس الكلية علما

 

 موق  ق م االجتماع من التعديالت الخاصة بالتوصيفات و قاشير املقرشات . .8

 القراش:  لم ير  حهت اآلن .   

 

 القراش : 

 م  مخاطبة ق م االجتماع بخصوئ هذا الشأن 
 
 .أحي  مجلس الكلية علما

 

 

 موق  ق م اللغة العربية من التعديالت الخاصة بالتوصيفات . .9

 القراش:  لم ير  حهت اآلن . 

 

 القراش : 

 م  مخاطبة ق م اللغة العربية  بخصوئ هذا الشأن .
 
 أحي  مجلس الكلية علما

 

 م . 4105-4102بخصوئ لجنة املراجعة المتحانات الفصل الدشاسعي الثاني  .01

 غة اإلنجليزية وق م الفل فة ولم ُ  لم باقى ا ق ام . القراش:   سلم ق م الل

 

 

 القراش : 

 م  
 
 املتابعة م  باقى ا ق ام . استمراش أحي  مجلس الكلية علما
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 م . 4105-4102بخصوئ التقرير ال نوي لكلية اآل اب  .00

 شاج أنشطة  هر القراش:   جاشى االنلساء من التقرير وسوف يتم ت ليم  بعد مجلس الكلية لشهر يولية إل  

 يولية 

 

 القراش : 

 حهت  اشيخ . 4102/4105اعتمد مجلس الكلية ما  م انجاز  من التقرير ال نوى للعام الجامعى

 

بخصوئ االستف اش عن املواش  الهت سوف يتم االعتما  علهسا للصرف على متطلبات وحد  ضمان الجو   ،  .04

على أن املرحلة القا مة  حتاج لدعم مالى بغية  -ى مراج  خاشد -أمد  . ح ام محمد ال عيد شحوم  حيث 

االجتماع م  امل تفدين وعمل مطبوعات محدثة لوحد  ضمان الجو   ومذل  عمل ندوات ووشش عمل ، 

وُيعد ول  القاعد  ا ساسية لالنلساء من الخطة االسترا يجية للكلية اى ضوء عدم وجو  خطة استرا يجية 

 . ل جامعة

جلس على شف  ا مر للمدير التنفيذى ملرمز ضمان الجو   بالجامعة ، لتوفير الدعم املالى املطلوب القراش : وافق امل

 من بند الجو   .  

 

 القراش : 

وافق مجلس الكلية على شف  ا مر للمدير التنفيذى ملرمز ضمان الجو   بالجامعة ، لتوفير الدعم املالى 

 املطلوب من بند الجو  .

 

   :ح ام محمد ال عيد شحوم  بخصوئ متطلبات الجو   اى املرحلة القا مة والهت  تضمن بشأن مقترحات  . .03

ت ليم  وصيفات املقرشات الدشاسية لألق ام العلمية م  الجدوال الدشاسية اى بداية سبتمبر القا م على  .0

 اعتباش ول  جزء أصيل من العملية التعليمية . 

. حضوش مع ق الجو   بالق م العلمى مجلس ال .4
 
 ق م لعرا إنجازات الق م  هريا

  فعيل آليات املقصرين اى الجو   .  .3
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اجتماع فريق مشروع الفاعلية التعليمية م  مجالس ا ق ام العلمية برئاسة أ. . عميد الكلية لعرا  .2
 أهداف املشروع وميفية التكا   لعبوش هذ  املرحلة وال صول على االعتما  اى بداية الشهر القا م . 

 اثنين نواب للمدير التنفيذى ملشروع الفاعلية التعليمية .  تعيين  .5

 ( من خالل املدير التنفيذى لوحد  ضمان الجو  . 2القراش :  وافق املجلس على أن يتم  ع يق البند شقم  

 

 القراش : 

 وافق مجلس الكلية .

 

رسل لألق ام  اقترح أ. . ماجد محمد  علة عميد الكلية وشئيس مجلس اإل اش  بإعدا  استماش  .02
ُ
ا تراج ،  

 لعدم سقوط أى من ا سماء من معايير ولجان الجو   . 
 
 العلمية واإل اشية  جنبا

 

 القراش : 

 وافق مجلس الكلية.

 

:  ثالث
 
 : ITات وحد   كنولوجيا املعلومموضوعات  ا

 
 بععالتقرير النسععااى املقععدم مععن ال ععيد .0

 
املععدير التنفيععذي  –أ. / عععالء الععدين عععزت  ععلبي  أحععي  مجلععس الكليععة علمععا

اسبة نوول  بم  4102/4105،   4103/4102ا سبق لوحد  خدمات  كنولوجيا املعلومات عن عاميين ماليين 

الء بالكلية الفرصة اي امت اب خبر  اي هذا املجال و  أهيل مفاءات معطاء ال ا   الز انلساء عالقت  بالوحد  ال 
اععي هعععذا املجعععال و يتقعععدم مجلعععس الكليععة بخعععالص التحيعععة والشعععكر والتقعععدير لل ععيد أ. /ععععالء العععدين ععععزت  عععلبي 

هعد مميعز غيعر علعى معا بعذلو  طعوال فتعر  عملهعم معن ج  ITوالدمتوش/محمد ال منت وفريق العمل اال اشي بوحد  

متقدمعععع  علعععى كليععععة  %91ععععا ى أ ى العععى حصععععول الكليعععة علعععى املرمععععز ا ول معععن كليعععات املرحلععععة الثانيعععة  بع عععبة 
 .4102/4105للعام الجامعى  العلوم والتربية و الصيدلية و ول  اي التقييم النسااي 
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 بعععالتقرير املقعععدم معععن ال عععيد العععدمتوش/ أحمعععد عطيعععة ح .4
 
ميعععد  املعععدير التنفيعععذي ممعععا أحعععي  مجلعععس الكليعععة علمعععا

خععععععر ا وضععععععاع آحهععععععت  اشيخعععععع   مععععع  اسععععععتعراا  0/7/4105لوحعععععد  خععععععدمات  كنولوجيععععععا املعلومععععععات الفتعععععر  مععععععن 

والتطعععوشات للنتععععائج والرصععععد وأنعععع  يوجععععد ق ععععمى اللغععععة االنجليزيعععة و الفل ععععفة علععععى و عععع  االنلسععععاء مععععن النتععععائج  

لآلق عام املنلسيعة بععد  4102/4105لععام الجعامعى لجمي  الفرق الدشاسية ووافق املجلعس علعى اععالن النتيجعة ل

 از  عيد الفطر املباشج مبا ر .أج

 
 

 

 

:   موضوعات  ئون هيئة التدشيس :شابع
 
 ا

 
متععععاب ال ععععيد  الععععدمتوش / ايمععععان حلمععععى املليجععععى  القععععائم بعمععععل شئععععيس مجلععععس ق ععععم اللغععععة االنجليزيععععة و آ ااسععععا  .0

قبعععععول اسعععععتقالة الععععدمتوش/ حعععععازم جلهعععععوم املعععععدشس  49/6/4105بموافقععععة مجلعععععس الق عععععم بجل عععععت  الطاشئععععة اعععععي 

 بالق م  لتعين  بجامعة املنوفية .
 -القراش  : 

 وافق مجلس الكلية .

 

 6/7/4105متاب ال يد الدمتوش/ ال يد ش ا ة ال يد القائم بعمل شئيس مجلس ق م االجتماع بجل ت  اي  .4

 اعد بالق م اي وييفة مدشس  خصص علم باملوافقة على تعيين ال يد  / شيسام فايز شضوان املدشس امل
 اجتماع ا سر  (  بذات الق م .

 
 -القراش  : 

 وافق مجلس الكلية .
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 والمستمر .
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 رؤية الكلية :

تتطل  الكلية إلى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية معتمدة تحتد 

مستوى  بأساتذتها وخري يها إلى وتصد مكاةة مرموقة بين ةظائرما

ا من خالد برامج دراسية متميزة  ى  المةا سة محليأ و اقليميإ
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 .  المستدامة للم تم 

 6/7/4105متاب ال يد الدمتوش/ ال يد ش ا ة ال يد القائم بعمل شئيس مجلس ق م االجتمعاع بجل عت  اعي  .3

وييفة مدشس م اعد  خصص علم  باملوافقة على تعيين ال يد / أ رف  اسماعيل  لبي  املعيد  بالق م اي

 اجتماع سياسعي( بذات الق م .

 

 -القراش  : 

 وافق مجلس الكلية .

 

باملوافقعة علعى تعيعين  0/7/4105متاب ال يد أ. / محمد شفعت االمام  شئيس مجلس ق م التعاشيخ بجل عت  اعي  .2

 ية  ( بذات الق م .ال يد / حما   معسعت طلب  املدشس امل اعد بالق م اي وييفة مدشس  خصص  آثاش مصر 

 

 -القراش  : 

 وافق مجلس الكلية .

 

باملوافقعة علعى تعيعين  0/7/4105متاب ال يد أ. / محمد شفعت االمام  شئيس مجلس ق م التعاشيخ بجل عت  اعي  .5

ال ععيد / أيمععن محمععد أحمععد سععالم  املععدشس امل ععاعد بالق ععم اععي وييفععة مععدشس  خصععص  آثععاش مصععرية ( بععذات 

 الق م .

 

 -القراش  : 

 وافق مجلس الكلية .

 

خطابات مجالس ا ق ام العلمية بشأن  ر يحات ال ا   أعضاء هيئة التدشيس من كل ق م لعضوية  .6

 من 
 
 .30/7/4106حهت  0/8/4105ال جان املبثقة من مجلس الكلية اعتباشا

 

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

تتطل  الكلية إلى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية معتمدة تحتد 
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والدراسات العليا تسهم  ى الرقى و التةمية مرحلتى الليساةس 

 .  المستدامة للم تم 

 وافق مجلس الكلية .

 
معل شئعيس مجلعس ق عم اللغعة االنجليزيعة و آ ااسعا بشعأن متاب ال يد  الدمتوش / ايمان حلمى املليجى  القائم بع .7

على طل  بعج ويائ  اعضعاء هيئعة التعدشيس ومععاونهسم ل عد  0/7/4105موافقة مجلس الق م بجل ت  اي 
 العجز اي التدشيس بالق م على النحو التالي :

 مدشس أ ب انجليزى  -
 مدشس ل انيات و رجمة -
 مدشس م اعد ل انيات و رجمة انجليزية. -

 طبقا للشروط املرفقة . وول 
 : بالع بة  لوييفة مدشس أ ب انجليزي 

بتقععدير  74ل ععنة  29أن يكععون مععن خريجععى كليععات اآل اب الخاضعععة لقععانون  نظععيم الجامعععات شقععم  .1
 عام جيد على ا قل اي اللي انس.

حاصععععل علععععى الععععدمتوشا  اععععي ا  ب االنجليععععزي  مععععن احععععدى كليععععات اآل اب الخاضعععععة لقععععانون  نظععععيم  .0
 . 74ل نة  29معات شقم الجا

 ويفضل أن يكون من املقيمين بمحافظة البحير  اقامة  ائمة ول  خبر   دشي ية . .6
 : بالع بة  لوييفة مدشس ل انيات و رجمة 

بتقععدير  74ل ععنة  29أن يكععون مععن خريجععى كليععات اآل اب الخاضعععة لقععانون  نظععيم الجامعععات شقععم  .1
 عام جيد على ا قل اي اللي انس.

لععدمتوشا  اععي الل ععانيات والترجمععة مععن احععدى كليععات اآل اب الخاضعععة لقععانون  نظععيم حاصععل علععى ا .0
 . 74ل نة  29الجامعات شقم 

 ويفضل أن يكون من املقيمين بمحافظة البحير  اقامة  ائمة ول  خبر   دشي ية . .6
 :بالع بة  لوييفة مدشس م اعدل انيات و رجمة  انجليزى 

 اعي  بتقعدير ععام جيعد علعى ا قعل اعي اللي عانس سوش كليعة اآل اب بعدمنأن يكون من خريجى  .1
 
وجيعد جعدا

 .ما   التخصص أو ما يقوم مقامها 
جامعععة  منسععوش أو جامعععة حاصععل علععى املاج ععتير  اععي الل ععانيات والترجمععة مععن احععدى كليععات اآل اب  .0

 . 74ل نة  29الخاضعة لقانون  نظيم الجامعات شقم االسكندشية 
 محافظة البحير  اقامة  ائمة ول  خبر   دشي ية .ويفضل أن يكون من املقيمين ب .6
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 .  المستدامة للم تم 

 -القراش  : 
 . وافق مجلس الكلية

 

متاب ال يد أ. / عالء عزت  لبي  شئيس مجلس ق م اللغة الجغرافيا بشعأن موافقعة مجلعس الق عم بجل عت   .8

و اعضعععاء هيئعععة التععدشيس ل عععد العجعععز اعععي التعععدشيس بالق عععم علعععى النحععع مععععاونىعلعععى طلععع  بععععج  5/7/4105اععي 

 التالي :
( معععععدشس م عععععاعد جغرافيعععععة طبيعيعععععة    خصعععععص جيوموشفولعععععودى باسعععععتخدام  قنيعععععات االستشععععععاش ععععععن بععععععد ونظعععععم 0ععععععد    -

 املعلومات الجغرافية (

 التجاش  (. جغرافية(مدشس م اعد جغرافية بشرية    خصص 0عد    -

 وول  طبقا للشروط اآل ية  .

س عععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععالجغرافيعا بتقعدير ععام جيعد علعى ا قعل اعي اللي انق عم  كليعة اآل اب بعدمنسوش أن يكون من خريجى احعدى  .1

 اي ما   التخصص أو من يقوم مقامها.
 
 و جيد جدا

 أن يكون حاصل على املاج تير اي التخصص املطلوب من كلية اآل اب بدمنسوش. .0

 . ائمةة يفضل أن يكون من املقيمين بمحافظة البحير  اقام .6

 -القراش  : 

 وافق مجلس الكلية .

 

خطعاب ال ععيد أ. / علععى أحمععد ال ععيد وميععل الكليععة لشععئون التعلععيم والطععالب بشععأن  ر ععيح شئععيس مجلععس ا اش   .9

 مرمز املكفوقين بالكلية وحد  وات طاب  خائ .

 

 -القراش  : 

شئيس ملجلس ا اش   لتعليم والطالب وافق املجلس على  ر يح ال يد أ. / على أحمد ال يد وميل الكلية لشئون ا

 مرمز املكفوفين بالكلية .

 

 
 
 :   موضوعات  ئون الطالب : خام ا
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 بدأ ال يد أ. .علي ال يد مقرش ال جنة بتوجي  الشكر لكل من ال ا   : .0

 ITال يد ا ستاو الدمتوش / عالء الدين ح ين عزت  لبي  " شئيس ق م الجغرافيا و املدير التنفيذي لوحد   -

 ال يد الدمتوش / ال يد ش ا   ال يد                     " شئيس مجلس ق م االجتماع "  -

  MISال يد الدمتوش / محمد ال مني                          " املدير التنفيذي لوحد   -

إلى بر ا مان ، و الوصول اسا   MISملا قدمو  من جهد و أ اء متميز كل اي مجال عمل  و خاصة   أسيس العمل اي وحد  

. 
 
 فجزاهم هللا عن الكلية و الجامعة خيرا

 بتوجي  الشكر لآلن ة / ميرهان لطفي ؛ سكر ير  مكت  وميل الكلية لشؤون التعليم و  -
 
مما  وج  ال يد أ. . املقرش أيضا

ذا املضماش الطالب ملا قدمت  على مدى سنوات من  فاني اي العمل و تعاون م  الجمي  و  خطت  ائر  عملها اي ه

 في   ها    الطيبة عنسا و اجتم  ال ضوش على  قديم الشها   واتسا لها ، و 
 
 مسجال

 
اإل اشات و قدم املقرش ل يا تسا  شعا

 طالبوا بتسجيل ول  اي محضر ال جنة بغرا التوس  اي  كريمها على م توى مجلس الكلية .

 

 القراش : 

 وافق مجلس الكلية

 

 ، وحد   طوير نظم  قويم الطالب و االمتحانات  :  MISالنجازات لوحدات الجو   ، وحد  بشأن الرؤية العامة و ا .4

 وحد  الجو    : (أ 

أفا  ال يد الدمتوش / محمد أبوعلي املدير التنفيذي للوحد  بأن ق مي الفل فة و اللغة اإلنجليزية قدما  قريري لجنة  -

 قاشيرهم .املراجعة الخاصة اسما اي حين لم ُ  لم باقي ا عضاء  

 : MISوحد    ب( 
 MISبأن   م ت ليم العمل بالوحد  كاملة بما اي ول  أعمال وحد   ITأفا  ال يد أ. .عالء عزت املدير التنفيذي لوحد   -

 ملجلس الكلية عن العمل اي الوحد  عن العامين 
 
 مجمعا

 
إلى الطاقم الجديد ، و أمد سيا    على أن  سوف يرف   قريرا

 املاضيين .

 باالتي : ITأفا  ال يد الدمتوش / أحمد عطي  املدير التنفيذي لوحد   -

 . %91* أن   م االنلساء من  جهيز إعالن نتيجة ق م الفل فة و ق م اللغة اإلنجليزية بع بة  تعدى 
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 * أن  جاشي شصد نتائج باقي ا ق ام العلمية بالوحد  .

 عند االنلساء من عملية الرصد و قبل  طبيق * أمد سيا    على ضروش  أن يقوم شؤساء الكنتروال 
 
ت بإبالغ الوحد  شسميا

 الرأفة بخطاب شسمي .

 

 وحد   طوير نظم  قويم الطالب و االمتحانات : ج( 
استعرا ال يد الدمتوش / حمدي علي املدير التنفيذي للوحد  انجاز خمس و ثالثين نتيجة إليكترونية من إجمالي  -

 
 
 على اش فاع استخدام الوحد  بشكل الفت و أن الطل  علهسا اي  صاعد . ثمانية و ثالثين مؤمدا

  حدث الزميل عن املشاكل الهي  واج  الوحد  و لخصها اي اآلتي : -

*  كراش ا  اء السعئ من بعج الزمالء عند  قديمهم أوشاق اإلجابة من إعدا  و  ع يق ...... إلخ و عدم اإلستجابة للقواعد 

 د  اي هذا الشأن .الهي  ضعها الوح

 * قلة عد  املويفين بالوحد  اي ضوء  زايد الطل  اي استخدامها .

 * مازال الزميل يؤمد على ضروش   جهيز الوحد  بتكيي  و جهاز سكانر إضااي .

لوحد   * مازال الزميل و مع  مقرش ال جنة يؤمدان على ضروش  شف  ا ق ام العلمية استبياناتسا املطلوبة منسا منذ أ هر ل

 ، و وج قبل انعقا  لجنة  ؤون الطالب القا مة .

 اختتم الزميل حديث  بتوجي  الشكر لكل من : -

 *   .بدوش عبد املقصو  ؛ للمهام املز وجة الهي  قوم اسا بالوحد  باإلضافة لعملها بالكنترول .

 *  .محمد ال مني ؛ لتعاون  م  الوحد  .

 املرافق ل  . * جمي  أعضاء فريق العمل          

 

 القراش :   

 و أقر 
 
 كل ما جاء من موضوعات .أحي  مجلس الكلية علما

 

الفرقة  –اطمأن أعضاء ال جنة على سير العمل بالكنتروالت حيث  م ت ليم ثالثة نتائج   الفرقة ا ولى ق م الفل فة  .3

اء ععععععععععععععععععععععناج عد  آخر من نتائج الفرق على و   االنلسالثانية و الثالثة ق م اللغة اإلنجليزية ( من إجمالي ثمانية و عشرين و ه

 و من املتوق  االنلساء من النتائج خالل أيام .
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تتطل  الكلية إلى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية معتمدة تحتد 

مستوى  بأساتذتها وخري يها إلى وتصد مكاةة مرموقة بين ةظائرما

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

والدراسات العليا تسهم  ى الرقى و التةمية مرحلتى الليساةس 

 .  المستدامة للم تم 

 :  القراش  

.
 
 أحي  مجلس الكلية علما

 

 

من ال ا   شؤساء ا ق ام  4105-4102وافقت ال جنة على تشكيل لجنة فحص  ظلمات الطالب من نتائج العام الجامعي  .2

لمية ال بعة بالكلية  حت إ راف ال يد أ. .وميل الكلية املختص على أن يتم اإلعالن عن  لقي طلبات الطالب بعد الع

 عشر  أيام من إعالن النتائج.

 

 القراش : 

 وافق مجلس الكلية

 

 بقراش مجلس الوزشاء شقم  .5
 
الب من ، و ملا كان وي صلة بقواعد جديد  خاصة بط 4105ل نة  0272أحيطت ال جنة علما

 الخاشج فيتم تعميم  على م توى واس  .

 

 القراش : 

 وافق مجلس الكلية

 

 

 

نظرت ال جنة اي  أ ير  ال يد أ. .شئيس الجامعة على مقترح ال يد الدمتوش / محمد محمو  عبد القا ش ؛ بتأسيس ق م  .6

شة املوضوع  رفج ال جنة فكر   أسيس اللغة اإلسبانية و آ ااسا ، باإلحالة إلى مجلس كلية اآل اب للنظر في  ، و بمناق

  سباب أهمها :
 
 ق م اللغة اإلسبانية بالكلية وفقا

 و ال اي مشروع  عم الفاعلية التعليمية هدف إنشاء ق م لغة أسبانية .   4qaapلم يكن من أهداف الكلية اي مرحلة   (0 

، فليس هذا التخصص من اللغات الهي  ال حاجة لتخصص اللغة ا سبانية  اخل مجتم  البحير  بأي حال من ا حوال (4 

  دشس اي مرحلة التعليم قبل الجامعي ، و ال  وجد سياحة أسبانية  اخل البحير  ، و من ثم ال أهمية لوجو  التخصص .

نحاول  وفير حجرات و امامن للبرامج الهي  م  قديمها اي الالئحة الجديد  مثل ق م املكتبات و ق م اللغات الشرقية ، و  (3 

 لهذ  ا ق ام إال بالكا  ، و من ثم ال يوجد مكان لفتح ق م ال نحتاج إلي  . نكا 
 
 ال نجد مكانا
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بخصوئ التعاون بين ا سبانية و العربية فال ننكر أهمية اإلطالع و معرفة ا سبانية لطالب الدشاسات العليا  (2 

 ملتخصصين اي ا  ب ا ندلسعي لكن يكفينا  وفير بعثات ال إقامة ق م بالكامل إلحداث هذا التعاون .ا

  وجد كليات أقدم و أمبر من آ اب  منسوش ت تطي  فتح ق م لغة أسبانية . (5 

  أوشاق   وجد أق ام مفتوحة بالفعل للغة ا سبانية اي كلية ا ل ن ، وكلية لغات و  رجمة و يمكن للمتقدم أن يرف (6 

 لهذ  الجهات .

 

 القراش : 

ويرف  الر  لل يد أ. / شئيس  سيس ق م اللغة ا سبانية بالكليةيؤيد مجلس الكلية قراش لجنة  ئون الطالب برفج فكر   أ

 الجامعة .

 

 نظرت ال جنة اي الخطابات التنفيذية لق م اللغة اإلنجليزية و أقرت اآلتي : .7

 ما وش  اي طل  الق م بانتداب : -

  2 .محمد ال يد  او  " أستاو م اعد بكلية التربية بدمنسوش"  : ما   :  عر شومانسعي بالفرقة الرابعة  أ ب( بمعدل 

 ، و مذل  ما   : حضاش  بالفرقة الرابعة  أ ب( بمعدل 
 
 . 2ساعات أسبوعيا

 
 ساعات أسبوعيا

  2بالفرقة الثانية  أ ب( بمعدل  .نا ش مصطفى حلمي  " مدشس بكلية التربية بدمنسوش"  : ما   :  رجمة  ، 
 
ساعات أسبوعيا

 . 2و مذل  ما   :  رجمة بالفرقة الثانية  لغة( بمعدل 
 
 ساعات أسبوعيا

 ساعات  2( بمعدل لغةة  لث .ابت ام محمد الشقراي " مدشس بكلية التربية بدمنسوش"  : ما   : مختاشات أ بية بالفرقة الثا

 ، و مذل  ما   :  رجمة
 
 . 2 لغة( بمعدل  ثالثةبالفرقة ال أسبوعيا

 
 ساعات أسبوعيا

 . 4106-4105 وزي  املقرشات للعام الجامعي  -

-  

 القراش : 

 .  وافق مجلس الكلية

 

ي ععععععععععف51على ا قل من  27الشروط الخاصة بقبول طالب الفرقة ا ولى امل تجدين بحيث ُيقبل الطالب ال اصلون على  .8

 باإلضافة إلى الباقين لإلعا   . اللغة اإلنجليزية على أال 
 
 يتعدى العد  ثمانين طالبا

 

 القراش : 

 . وافق مجلس الكلية
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 كالتالي : 4105/4106للعام الجامعى  الشروط الخاصة بقبول الطالب بالفرقة الثانية بالق م .9

 من الطالب. % 5 عبة ا  ب :  -0

 من الطالب. % 51 عبة اللغة :  -4

  ساية ا سبوع ا ول اي  عبة من الشع  يتم الترجيح بناء  على الدشجات ا على اي :و إوا زا  العد  عن ول  اي  

  عبة ا  ب : ما   الشعر .  

  عبة اللغة : ما   الل انيات .  

 

 القراش : 

 وافق مجلس الكلية

 

 : 4105-4102تشكيل منترول  وش سبتمبر للعام الجامعي  .01

0-  
 
  .أسماء الشيخ     شئي ا

  .إيمان املل -4
 
 يجي    عضوا

3-  
 
 أ. عاء شمضان     عضوا

 . باستقالت   شئيس منترول الفرقة الرابعة  .حازم جلهوم  قدمو ول  اي ضوء 

 

 القراش : 

 وافق مجلس الكلية

 

 سا س
 
 :   موضوعات العالقات الثقافية :ا

 

احاطة املجلس  بشأن 0/7/4105متاب ال يد أ. / محمد شفعت االمام  شئيس مجلس ق م التاشيخ بجل ت  اي  .0

 با تراج أ. / محمد شفعت االمام بالقاء بحث بعنوان " الثعوش  والتحعوالت االقليميعة والدوليعة " بعاملجلس 
 
علما
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مععايو  02،  03يونيعع  وولعع  يععومى   31ينععاير و  45ا علععى للثقافععة "لجنععة التععاشيخ " ضععمن مععؤ مر مصععريين ثععوشتي 

4105. 

 

 -القراش  : 

.
 
 أحي  مجلس الكلية علما

 

بشأن احاطة املجلس  0/7/4105متاب ال يد أ. / محمد شفعت االمام  شئيس مجلس ق م التاشيخ بجل ت  اي  .4

 با ععععتراج أ. / فععععايز  محمععععو  صععععقر  اععععي مععععؤ مر التنميععععة البشععععرية لعععععام 
 
بمكتبععععة االسععععكندشية بتععععاشيخ  4105علمععععا

43/6/4105. 

 

 -القراش  : 

.
 
 أحي  مجلس الكلية علما

 

بشأن احاطة املجلس  0/7/4105محمد شفعت االمام  شئيس مجلس ق م التاشيخ بجل ت  اي متاب ال يد أ. /  .3

 با ععتراج أ. / محمععد شفعععت االمععام بالقععاء بحععث بعنععوان " قنععا  ال ععويس بععؤش  فو وغرافيععة عامليععة  " بععداش 
 
علمععا

 .4105يوني   00،  01الكت  والوثائق القومية ببرنامج مؤ مر قنا  ال ويس اي العالقات الدولية وول  يومى 

 

 

 -القراش  : 

.
 
 أحي  مجلس الكلية علما

 

بشأن احاطة املجلس  0/7/4105متاب ال يد أ. / محمد شفعت االمام  شئيس مجلس ق م التاشيخ بجل ت  اي  .2

 با ععتراج ال ععيد  الععدمتوش / فععايز  محمععد ح ععن ملععوج  بالقععاء بحععث بعنععوان " ا مععن القععومى املصععري اععي 
 
علمععا
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ا زات الم تمز  ، و تلبية احتي 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 ذاتحززد مالزكالت  ، و بةززاخ الالخصززية المصززرية و تةميزة قززيم اوةتمززاخ و المززواطةين مزن خززالد إ ززراخات تتسززم باوسزتقاللية و التعززاون و التقززويم الزز جالمسزاممة  زز،و

 والمستمر .
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 رؤية الكلية :

تتطل  الكلية إلى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية معتمدة تحتد 

مستوى  بأساتذتها وخري يها إلى وتصد مكاةة مرموقة بين ةظائرما

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

والدراسات العليا تسهم  ى الرقى و التةمية مرحلتى الليساةس 

 .  المستدامة للم تم 

ات الراهنععععععع  " وولععععععع  ضعععععععمن النعععععععدو  الهعععععععت نظملسعععععععا جمعيعععععععة شوا  الثقافعععععععة بعععععععدمنسوش وولععععععع  يعععععععوم ضعععععععوء التغيعععععععر 

00/6/4105. 

 

 -القراش  : 

.
 
 أحي  مجلس الكلية علما

 

باحاطعة املجلعس  4/7/4105القائم بعمل شئيس مجلعس االثعاش بجل عت  اعي عبير قاسم متاب ال يد  الدمتوش  /  .5

 
 
مكتبععععععة  –توش / عبيععععععر قاسعععععم  مععععععن مرمعععععز االسععععععكندشية للدشاسعععععات بالشعععععها ات الهععععععت حصعععععلت عليعععععع  العععععدمعلمعععععا

 4105يونيعع   06االسعكندشية " وولع  عععن ا عترامها بال ضععوش اعي وش ععة العمعل املقامععة بمكتبعة االسععكندشية يعوم 

 .وامل ما  " املواق  ا ثرية بمحافظة البحير  :منوزمخفية 

 

 -القراش  : 

.
 
 أحي  مجلس الكلية علما

 

باحاطعة املجلعس  4/7/4105القائم بعمل شئيس مجلعس االثعاش بجل عت  اعي عبير قاسم لدمتوش  / متاب ال يد  ا .6

 
 
بالشها ات الهت حصلت علي  الدمتوش / عبير قاسم  من مرمز االقليمى لضمان الجو   اي التعليم العالى علما

ناقشعة بجل عات املعؤ مر العذي اي العدول العربيعة ، االسعتمراشية و طعوير امل عتقبل  وولع  ملشعاشملسا بال ضعوش وامل

 .4105يوني   8، 7انعقد بالقاهر   حت شعاية ال يد أ. / وزير التعليم العالى يومي 

 

 -القراش  : 

 م   قديم الشكر والتقدير ل يا تسا على تشريفها للكلية بال ضوش واملناقشة بجل ات املؤ مر.
 
 أحي  مجلس الكلية علما

 

املجلس موافقة بشأن  5/7/4105بجل ت  اي جغرافياشئيس مجلس ق م ال  يعالء عزت  لبمتاب ال يد أ. /  .7

على سعفر ال عيد أ. /محمعد مجعدى  عراب ا سعتاو املتفعرغ بالق عم ل ضعوش املعؤ مر العدولى العذي  نظمع  جامععة 
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 رسالة الكلية :

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

رات العلمية و الفكرية و التكةولو ية ، و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و القدرات العلمية و البحثية ألساتذتها ال ودة التعليمية و البحثية ، و مواكبة التطو

ا زات الم تمز  ، و تلبية احتي 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 ذاتحززد مالزكالت  ، و بةززاخ الالخصززية المصززرية و تةميزة قززيم اوةتمززاخ و المززواطةين مزن خززالد إ ززراخات تتسززم باوسزتقاللية و التعززاون و التقززويم الزز جالمسزاممة  زز،و

 والمستمر .
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 رؤية الكلية :

تتطل  الكلية إلى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية معتمدة تحتد 

مستوى  بأساتذتها وخري يها إلى وتصد مكاةة مرموقة بين ةظائرما

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

والدراسات العليا تسهم  ى الرقى و التةمية مرحلتى الليساةس 

 .  المستدامة للم تم 

وعنععععوان املععععؤ مر " املععععوانى مهععععدف لألبحععععاث  4105امتععععوبر  3سععععبتمبر حهععععت  31مييععععل ا ملانيععععة خععععالل الفتععععر  مععععن 

 علوم ا شا ". –التاشيخ  -علم االثاش   –تعد   التخصص امل

 

 -القراش  : 

 للوائح املالية ل جامعة وافق مجلس الكلية
 
 .طبقا

 

بموافقة املجلس على  0/7/4105متاب ال يد أ. / محمد شفعت االمام  شئيس مجلس ق م التاشيخ بجل ت  اي  .8

 
 
اععي أحععد مرامععز محافظععة البحيععر  لنقععل املعرفععة التاشيخيععة   د ععين " القافلععة التاشيخيععة الهععت سععتجوب مععر   ععهريا

 اي مرحلة فاشقة من عمر الوطن.
 
 والشباب خصوصا

 
 العلمية ل جماهير عموما

 

 -القراش  : 

علععى ولعع  وا مععر متععاح لجميعع  ال ععا   أعضععاء هيئععة التععدشيس والهيئععة املعاونعع  بالكليععة للمشععاشمة اععي هععذا العمععل وافععق مجلععس الكليععة 

 و يرف  ا مر لل يد أ. / شئيس الجامعة للتفضل بالنظر.القومي 

 

 بعسا
 
 :  موضوعات الدشاسات العليا :ا

 
/ مصطفى إسماعيل عبد الرحيم الشرقاوى   شجة املاج تير  اى اال اب  من ق م  الفل فة  عبة الفل فة منح الطال   .0

م وول  4105/ 0/7بناء على موافقة مجلس  الق م  اى     و اشيخها  اى موضوع: : ا صول الكالمية لدى اإلباضية واملا ريدية 

 .م  40/5/4105بعد ان ا م  الطال   التصويبات واملالحظات الهت ابدتسا لجنة ال كم واملناقش  علما بأن  اشيخ املناقش  

 القراش :

 وافق مجلس الكلية
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 رسالة الكلية :

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

رات العلمية و الفكرية و التكةولو ية ، و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و القدرات العلمية و البحثية ألساتذتها ال ودة التعليمية و البحثية ، و مواكبة التطو

ا زات الم تمز  ، و تلبية احتي 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 ذاتحززد مالزكالت  ، و بةززاخ الالخصززية المصززرية و تةميزة قززيم اوةتمززاخ و المززواطةين مزن خززالد إ ززراخات تتسززم باوسزتقاللية و التعززاون و التقززويم الزز جالمسزاممة  زز،و

 والمستمر .
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 رؤية الكلية :

تتطل  الكلية إلى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية معتمدة تحتد 

مستوى  بأساتذتها وخري يها إلى وتصد مكاةة مرموقة بين ةظائرما

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

والدراسات العليا تسهم  ى الرقى و التةمية مرحلتى الليساةس 

 .  المستدامة للم تم 

املسعجلة  لدشجعة املاج عتير اعى اآل اب بق عم الفل عفة /   أسماء أحمد سيد أحمعد غعالى   ، عديل لجنة اال راف على الطالبة  ت .4

 شاسععععة اععععى  – عععععبة الفل ععععفة و اشيخهععععا اععععى موضععععوع : ال ععععيا   اععععى يععععل الثععععوشات العربيععععة املعاصععععر  والتحععععوالت الدوليععععة الراهنععععة 

 فل فة ال ياسة . 

 امعة  منسوش ع   حت ا راف:  / إبراهيم مصطفى إبراهيم         ؛ أستاو الفل فة امل اعد بكلية ا  اب ج

  /  عصام ممال املصرى             ، أستاو الفل فة امل اعد بكلية ا  اب جامعة  منسوش                                   

 م  ليصبح اال راف على النحو التالى :4105/ 0/6وول  بناء  على موافقة مجلس الق م  اى                        

 أ. / ميال  زكى غالى                     ، أستاو الفل فة املتفرغ بكلية ا  اب جامعة  منسوش                   

  / عصام ممال املصرى              ، أستاو الفل فة امل اعد بكلية ا  اب جامعة  منسوش ع            

يتم إضافة أستاو اى التخصص لإل راف على م والذى يقتضعت بأن 4105وول  باإل اش  إلى قراش مجلس الكلية بجل ة يونيو 

 الطالبة / أسماء أحمد سيد أحمد غالى . 

 قراش ال جنة :

  عا  للق م لتنفيذ قراش مجلس الكلية ال ابق بإضافة أستاو متخصص لإل راف على الرسالة  

 

 القراش :

 من  . ا
 
 براهيم مصطفى ابراهيم .وافق مجلس الكليةعلى اضافة أ. / ميال  زكى غالى ل جنة اال راف بدال

 

 

املسعجل  لدشجعة املاج عتير اعى اآل اب معن ق عم التعاشيخ  1للطالع  / مصعطفى علعى علعى ال عواى    شكيل لجنة ال كعم واملناقشعةت .3

ع  عععععععععععععععو عععععععععععععاعى موض  4105/ 0/7الق عم بتعاشيخ  وا ثعاش املصعرية واإلسعالمية  ععبة التعاشيخ    عاشيخ وسعي  (   بنععاء علعى موافقعة مجلعس

 "  وول  على النحو التالى:  هع (687 -685م/ 0488 -0487سفاش  شابان صوما املغولية إلى الغرب ا وشبى  " 

 أستاو  اشيخ العصوش الوسطى بكلية ا  اب جامعة عين  مس وجامعة الشاشقة        شئي ا ومناقشا      /  محمد مؤنس عوا 1ا

 مشرفا               أستاو   اشيخ العصوش الوسطى بكلية ا  اب جامعة  منسوش        ل يد أ. / على أحمد محمد ا

 أستاو  اشيخ العصوش الوسطى امل اعد بكلية ا  اب جامعة مفر الشيخ   مناقشا             /  ياسر مصطفى عبد الوهاب    

 .  03/4/4117علما بأن  اشيخ التسجيل  

 

 القراش :
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 رسالة الكلية :

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

رات العلمية و الفكرية و التكةولو ية ، و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و القدرات العلمية و البحثية ألساتذتها ال ودة التعليمية و البحثية ، و مواكبة التطو

ا زات الم تمز  ، و تلبية احتي 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 ذاتحززد مالزكالت  ، و بةززاخ الالخصززية المصززرية و تةميزة قززيم اوةتمززاخ و المززواطةين مزن خززالد إ ززراخات تتسززم باوسزتقاللية و التعززاون و التقززويم الزز جالمسزاممة  زز،و

 والمستمر .
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 رؤية الكلية :

تتطل  الكلية إلى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية معتمدة تحتد 

مستوى  بأساتذتها وخري يها إلى وتصد مكاةة مرموقة بين ةظائرما

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

والدراسات العليا تسهم  ى الرقى و التةمية مرحلتى الليساةس 

 .  المستدامة للم تم 

 وافق مجلس الكلية

 

املسجل  لدشجة املاج تير اى اآل اب من ق عم التعاشيخ  1للطال  / البشير سامى عبد هللا زايد     تشكيل لجنة ال كم واملناقشة .2

اعى موضعوع  ".   4105/ 0/7وا ثاش املصعرية واإلسعالمية  ععبة التعاشيخ    عاشيخ وسعي  (   بنعاء علعى موافقعة مجلعس الق عم بتعاشيخ 

 ("  وول  على النحو التالى :  590 - 576م / 0092 – 0081ال رمة الصليبية   دى أوف لوزنيان و وش  اى

 أستاو  اشيخ العصوش الوسطى بكلية ا  اب جامعة اإلسكندشية     شئي ا ومناقشا      /  محمد محمد مرسعت الشيخ        1ا

 و   اشيخ العصوش الوسطى بكلية ا  اب جامعة  منسوش عأستا   مشرفا                             على أحمد محمد ال يد      أ. / 

 أستاو  اشيخ العصوش الوسطى امل اعد بكلية التربية جامعة  منسوش ع             مناقشا             /  املتولى ال يد محمد  ميم    

 03/00/4116علما بأن  اشيخ التسجيل 

 

 القراش :

 وافق مجلس الكلية

 

حمد محمد حجر    شجة املاج تير  اى اال اب  من ق م  التاشيخ واآلثاش املصرية واإلسالمية  عبة / محمو  أمنح الطال   .5

التاشيخ    اشيخ قديم ( اى موضوع: : مصا ش  خل ا فرا  اى مصر القديمة حهت  ساية الدولة ال ديثة   بناء على موافقة مجلس  

تصويبات واملالحظات الهت ابدتسا لجنة ال كم واملناقش  علما بأن م وول  بعد ان ا م  الطال   ال4105/ 0/7الق م  اى  

 م . 4105/ 08/5 اشيخ املناقش  

 

 القراش :

 وافق مجلس الكلية

 

م على فتح القبول لطلبة الدشاسات اعليا ماج تير 6/7/4105موافقة مجلس ق م اإلجتماع بجل ت  املنعقد  بتاشيخ  .6

 على  قدير مقبول لإلش قاء بالعملية التعليمية . و متوشا  وعدم قبول الطالب ال اصلين 

 القراش :

 وافق مجلس الكلية
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 رسالة الكلية :

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

رات العلمية و الفكرية و التكةولو ية ، و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و القدرات العلمية و البحثية ألساتذتها ال ودة التعليمية و البحثية ، و مواكبة التطو

ا زات الم تمز  ، و تلبية احتي 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 ذاتحززد مالزكالت  ، و بةززاخ الالخصززية المصززرية و تةميزة قززيم اوةتمززاخ و المززواطةين مزن خززالد إ ززراخات تتسززم باوسزتقاللية و التعززاون و التقززويم الزز جالمسزاممة  زز،و

 والمستمر .
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 رؤية الكلية :

تتطل  الكلية إلى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية معتمدة تحتد 

مستوى  بأساتذتها وخري يها إلى وتصد مكاةة مرموقة بين ةظائرما

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

والدراسات العليا تسهم  ى الرقى و التةمية مرحلتى الليساةس 

 .  المستدامة للم تم 

 م على إعتما  التقاشير الدوشية لطلبة املاج تير والدمتوشا  6/7/4105موافقة مجلس ق م اإلجتماع بجل ت  املنعقد  بتاشيخ  .7

 

 القراش :

 وافق مجلس الكلية

 

املسجلة   لدشجة املاج تير   اى اآل اب من ق م  1انيا شفعت أحمد أبو  عر    تشكيل لجنة ال كم واملناقشة  للطالبة   /ش  .8

اى موضوع " ا بعا  اإلجتماعية   4105/ 2/5اإلجتماع  خصص علم إجتماع  بناء على موافقة مجلس الق م بتاشيخ 

 " ليصبح التشكيل على النحو  شاسة حالة ملجموعة فتيات بمحافظهت البحير  واإلسكندشية  –واإلقتصا ية لظاهر  البغاء 

 التالى : 

 أستاو علم النفس اإلجتماعى  بكلية ا  اب جامعة املنيا   /  محمد إبراهيم الدسوقى        شئي ا ومناقشا        1ا

 سكندشية  أستاو  علم اإلجتماع امل اعد بكلية ا  اب جامعة اإل        يد محمد الرامخ                    مناقشا          / ال

 مشرفا                   أستاو علم اإلجتماع امل اعد بكلية ا  اب جامعة  منسوش       /  محمو  عبد ال ميد حمدى    

 مشرفا                   أستاو علم اإلجتماع امل اعد بكلية ا  اب جامعة  منسوش    / مجدى أحمد بيومى                  

 م ع4118/ 03/01سجيل علما بأن  اشيخ الت

 

 القراش :

 وافق مجلس الكلية

 

/ محيت الدين صالح عبدال ميد مباشج   شجة املاج تير  اى اال اب  من ق م  اللغة العربية  وآ ااسا واللغات منح الطال   .9

نقدية  شاسة  –الشرقية وآ ااسا  خصص النقد والبالغة  اى موضوع: : املكونات ال ياقية اى  عر محمد عفيفى مطر 

م وول  بعد ان ا م  الطال   التصويبات واملالحظات الهت 4105/ 0/7بناء على موافقة مجلس  الق م  اى      1 حليلية 

 .م  48/5/4105ابدتسا لجنة ال كم واملناقش  علما بأن  اشيخ املناقش  

 القراش :

 وافق مجلس الكلية
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 رسالة الكلية :

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

رات العلمية و الفكرية و التكةولو ية ، و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و القدرات العلمية و البحثية ألساتذتها ال ودة التعليمية و البحثية ، و مواكبة التطو

ا زات الم تمز  ، و تلبية احتي 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 ذاتحززد مالزكالت  ، و بةززاخ الالخصززية المصززرية و تةميزة قززيم اوةتمززاخ و المززواطةين مزن خززالد إ ززراخات تتسززم باوسزتقاللية و التعززاون و التقززويم الزز جالمسزاممة  زز،و

 والمستمر .
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 رؤية الكلية :

تتطل  الكلية إلى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية معتمدة تحتد 

مستوى  بأساتذتها وخري يها إلى وتصد مكاةة مرموقة بين ةظائرما

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

والدراسات العليا تسهم  ى الرقى و التةمية مرحلتى الليساةس 

 .  المستدامة للم تم 

م  على مد فتر  تسجيل بحث الطال  / خالد 4105/ 0/7شيخ موافقة مجلس ق م اللغة العربية بجل ت  املنعقد  بتا .01

م ، ووق  قيد 4102/ 40/2م إلى 4104/ 41/2مصطفى محمد أبو  بانة لدشجة املاج تير اى اآل اب ملد  عامين إعتباشا من 

املناقشة م وول  إل مام إجراءات 30/04/4105م وحهت 0/0/4102الطال  ملد  عامين نظرا لظروف  القهرية إعتباشا من 

ومذل  املوافقة على تشكيل لجنة ال كم واملناقشة اى الرسالة املقدمة  من  بعنوان :  الفروق اللغوية بين قراءتى أبى عمرو 

 البصرى وعاصم بن أبى النجو   . وول  على النحو التالى : 

 كلية اآل اب جامعة  منسوش أستاو العلوم اللغوية با ومناقشا            أ. / محمو  فراج           شئي   -0

 أ. / ممدوح عبد الرحمن الرمالى  مناقشا         أستاو وشئيس ق م اللغة العربية بداش العلوم جامعة املنيا   -4

 أ. / مجدى محمد ح ين         مشرفا            أستاو وشيس ق م اللغة العربية بكلية اآل اب جامعة  منسوش ع   -3

 

 القراش :

 الكلية وافق مجلس

 

/   سععععالمة مخيمععععر ال ععععيد علععععى ععععععروس    ، املسععععجل  لدشجععععة املاج ععععتير اععععى اآل اب بق عععععم عععععديل لجنععععة اال ععععراف علععععى الطالععععع  ت .00

 1 شاسة اى جغرافية ال كان  –الجغرافية  عبة الجغرافية  اى موضوع :  مرمزإ مو 

 اال اب جامعة عين  مس     أستاو بق م الجغرافية كلية   / عمر الفاشوق شج          1 حت ا راف: أ

 أستاو بق م الجغرافية كلية اال اب جامعة  منسوش      ظيم أحمد عبدالعظيم           /  عبدالع  1أ                              

     م  ليصبح اال راف على النحو التالى :          4105/ 5/7وول  بناء  على موافقة مجلس الق م  اى                

  /  عبدالعظيم أحمد عبدالعظيم              ، أستاو بق م الجغرافية كلية اال اب جامعة  منسوش ع      1أ               

 وول  إلعتذاش أ. / عمر الفاشوق شج  نظرا لظروف  الص ية . 

 

 القراش :

 وافق مجلس الكلية.

ن     ، املسععجل  لدشجععة املاج ععتير اععى اآل اب بق ععم الجغرافيععة /   ح ععام الععدين حمععدى مععاز عععديل لجنععة اال ععراف علععى الطالعع  ت .04

 1 عبة الجغرافية  اى موضوع :  التنمية العمرانية ومشكالتسا اى مدينة ش يد بأستخدام نظم املعلومات الجغرافية  

  منسوش       / محمد عبدالقا ش عبدال ميد  نيشن          ؛ أستاو الجغرافية كلية اال اب جامعة  1 حت ا راف: أ
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 رسالة الكلية :

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

رات العلمية و الفكرية و التكةولو ية ، و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و القدرات العلمية و البحثية ألساتذتها ال ودة التعليمية و البحثية ، و مواكبة التطو

ا زات الم تمز  ، و تلبية احتي 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 ذاتحززد مالزكالت  ، و بةززاخ الالخصززية المصززرية و تةميزة قززيم اوةتمززاخ و المززواطةين مزن خززالد إ ززراخات تتسززم باوسزتقاللية و التعززاون و التقززويم الزز جالمسزاممة  زز،و

 والمستمر .
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 رؤية الكلية :

تتطل  الكلية إلى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية معتمدة تحتد 

مستوى  بأساتذتها وخري يها إلى وتصد مكاةة مرموقة بين ةظائرما

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

والدراسات العليا تسهم  ى الرقى و التةمية مرحلتى الليساةس 

 .  المستدامة للم تم 

  /  عبدالعظيم أحمد عبدالعظيم              ، أستاو الجغرافية كلية اال اب جامعة  منسوش       1أ                  

 م  ليصبح اال راف على النحو التالى :              4105/ 5/7وول  بناء  على موافقة مجلس الق م  اى                

 عبدالعظيم أحمد عبدالعظيم              ، أستاو بق م الجغرافية كلية اال اب جامعة  منسوش        /  1أ              

 وول  إلعتذاش أ. / محمد عبد القا ش عبد ال ميد عن ال جنة نظرا لظروف خاصة               

 

 القراش :

 وافق مجلس الكلية

 

م الخاصععععععة بطعععععععالب 4105وشيععععععة النصعععععع  سعععععععنوية للعععععععام الدشاسععععععععت موافقععععععة مجلععععععس ق عععععععم الجغرافيععععععة علعععععععى ماجععععععاء بالتقعععععععاشير الد .03

 1الدشاسات العليا ماج تير و متوشا  

 

 القراش :

 وافق مجلس الكلية

 

 ط  قيد الطال  / أحمد سعيد محمد جا  املسجل لدشجة الدمتوشا  اى اآل اب من ق م الجغرافيا وول  بناء علعى موافقعة  .02

 م . 5/7/4105مجلس الق م اى 

 القراش :

 وافق مجلس الكلية

 

 ععععط  قيععععد الطالبععععة /أزهععععاش فهمععععى محمععععد  ععععاهين املسععععجلة  لدشجععععة املاج ععععتير اععععى اآل اب مععععن ق ععععم الجغرافيععععا وولعععع  بنععععاء علععععى  .05

 م . 5/7/4105موافقة مجلس الق م اى 

 

 القراش :

 وافق مجلس الكلية
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 رسالة الكلية :

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

رات العلمية و الفكرية و التكةولو ية ، و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و القدرات العلمية و البحثية ألساتذتها ال ودة التعليمية و البحثية ، و مواكبة التطو

ا زات الم تمز  ، و تلبية احتي 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 ذاتحززد مالزكالت  ، و بةززاخ الالخصززية المصززرية و تةميزة قززيم اوةتمززاخ و المززواطةين مزن خززالد إ ززراخات تتسززم باوسزتقاللية و التعززاون و التقززويم الزز جالمسزاممة  زز،و

 والمستمر .
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 رؤية الكلية :

تتطل  الكلية إلى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية معتمدة تحتد 

مستوى  بأساتذتها وخري يها إلى وتصد مكاةة مرموقة بين ةظائرما

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

والدراسات العليا تسهم  ى الرقى و التةمية مرحلتى الليساةس 

 .  المستدامة للم تم 

إلتحعععععاق املعيعععععد  / ب عععععمة  أ عععععرف  يعععععاب   م  علعععععى0/7/4105موافقعععععة مجلعععععس ق عععععم اللغعععععة االنجليزيعععععة بجل عععععتة املنعقعععععد  بتعععععاشيخ   .06

وولعع  لعععدم وجععو   شاسععات عليععا بق ععم   .بالدشاسععات العليععا  ماج ععتير بكليععة البنععات جامعععة عععين  ععمس ق ععم اللغععة االنجليزيععة

 اللغة اإلنجليزية بالكلية. 

 القراش :

 وافق مجلس الكلية

 

علععععى فعععععتح القبعععععول لطلبعععععة الدشاسعععععات اعليعععععا ماج عععععتير  م5/7/4105موافقععععة مجلعععععس ق عععععم الجغرافيعععععا  بجل عععععت  املنعقعععععد  بتعععععاشيخ  .07

 و متوشا  وعدم قبول الطالب ال اصلين على  قدير مقبول لإلش قاء بالعملية التعليمية . 

 القراش :

 وافق مجلس الكلية

 

اآل اب  املسععععجلة   لدشجععععة املاج ععععتير   اععععى 1   الشععععيماء صععععالح الععععدين عبععععدال فيظللطالبععععة   /  تشععععكيل لجنععععة ال كععععم واملناقشععععة .08

ملعاصعر محمعد عابعد لعربعي والعقالنية على الفكعر ال اسعيت ا ل داثةالفل فة  بشعبة الفل فة و  اشيخها اي موضوع  أثر ا م بق

 (  برى ال
 
 و نقدا

 
   عرضا

 
 نمووجا

 على النحو التالى : 

 املعاصر  كلية اآل اب جامعة االسكندشيةالفل فة أستاو              شئي ا ومناقشا                شاوية عبداملنعم عباس /  1ا

 الفل فة ومناهج البحث العلمى بكلية آ اب املنصوش  أستاو             مناقشا                         أ. / عا ل عبدال مي  عوا

  اعد بكلية ا  اب جامعة  منسوش امل فل فة االخالقمشرفا                   أستاو                                 عصام ممال املصري  / 

 

 القراش :

 وافق مجلس الكلية

بق عععم اللغعععة العربيعععة  ععععبهت  4105وافعععق مجلعععس الكليعععة علعععى فعععتح الدشاسعععات العليعععا نظعععام ال عععاعات املعتمعععد  فصعععل الخريععع   .09

 .03/7/4105واال ب والنقد بناء على موافقة مجلس ق م اللغة العربية بجل ت  اي   -اللغة 
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 زى سزوا العمزد محليزاإ و إقليميزا اسزتةاداإ إلزى معزايير تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترقى إلى مستوى التميزز واببزداف  زج م زاد ا دال والعلزوم ابةسزاةية 

رات العلمية و الفكرية و التكةولو ية ، و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و القدرات العلمية و البحثية ألساتذتها ال ودة التعليمية و البحثية ، و مواكبة التطو

ا زات الم تمز  ، و تلبية احتي 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 ذاتحززد مالزكالت  ، و بةززاخ الالخصززية المصززرية و تةميزة قززيم اوةتمززاخ و المززواطةين مزن خززالد إ ززراخات تتسززم باوسزتقاللية و التعززاون و التقززويم الزز جالمسزاممة  زز،و

 والمستمر .
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 رؤية الكلية :

تتطل  الكلية إلى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية معتمدة تحتد 

مستوى  بأساتذتها وخري يها إلى وتصد مكاةة مرموقة بين ةظائرما

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

والدراسات العليا تسهم  ى الرقى و التةمية مرحلتى الليساةس 

 .  المستدامة للم تم 

 ثامن
 
 : خدمة املجتم  و نمية البيئةموضوعات  : ا

 
 

 بشأن الخطاب الوارد من وزارة التعليم العالى بشأن زيارة القبة السماوية . .1
االعالن فى موقع الكلية اإللكترونى للسادة أعضاء هيئة التدريس،  والموظفين والعاملين والطالب  على أن يكون  -

 الحجز فى مكتب رعاية الشياب .
 

 -القراش  : 

 وافق مجلس الكلية.

 

 بشأن الخطاب الوارد من السيد أ.د رئيس الجامعة بشأن دعم مؤتمر الكلية . .2
فى تمام الساعة الحادية عشرة صباحًا  41/7/5142يتم عقد جلسة للسادة رؤساء لجان المؤتمر يوم الثالثاء الموافق  -

 لمناقشة آليات اإلعالن عن المؤتمر والشروع في تلقى األبحاث.
 

 -اش  : القر 

 وافق مجلس الكلية.

 

 بشأن عمل برنامج لتشغيل وتدريب الشباب فى الصيف . .3
تكليف د. تيسير محمد شادى باتمام بروتوكول ما بين الكلية وهيئة محو األمية بمحافظة البحيرة لمساهمة  -4 -

 الطالب فى التدريب على محو األمية فى فترة الصيف .
 المحافظة ، وعمل بروتوكول بينها وبين الكلية .مخاطبة مراكز الشباب على مستوى  -5
 مخاطبة مراكزاإلعالم على مستوى المحافظة ، وعمل بروتوكول بينها وبين الكلية. -3

 مخاطبة قصور الثقافة على مستوى المحافظة ، وعمل بروتوكول بينها وبين الكلية. -1
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 رسالة الكلية :

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

رات العلمية و الفكرية و التكةولو ية ، و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و القدرات العلمية و البحثية ألساتذتها ال ودة التعليمية و البحثية ، و مواكبة التطو

ا زات الم تمز  ، و تلبية احتي 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 ذاتحززد مالزكالت  ، و بةززاخ الالخصززية المصززرية و تةميزة قززيم اوةتمززاخ و المززواطةين مزن خززالد إ ززراخات تتسززم باوسزتقاللية و التعززاون و التقززويم الزز جالمسزاممة  زز،و

 والمستمر .
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 رؤية الكلية :

تتطل  الكلية إلى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية معتمدة تحتد 

مستوى  بأساتذتها وخري يها إلى وتصد مكاةة مرموقة بين ةظائرما

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

والدراسات العليا تسهم  ى الرقى و التةمية مرحلتى الليساةس 

 .  المستدامة للم تم 

 
 -القراش  : 

 .يد أ. / نائ  شئيس الجامعة لشئون خدمة املجتم  و نمية البيئةمن حيث املبدأ و يرف  ا مر لل  وافق مجلس الكلية

 
 بشأن توحيد زى العاملين بالكلية . .4

 مخاطبة السيد نائب رئيس الجامعة لتوحيد زى العاملين بالجامعة كمقترح من كلية اآلداب . -
 

 -القراش  : 

 وافق مجلس الكلية.

 

 إعداد جدول ندوات للفصل الدراسى األول . .5
عتين ثابتتين في أحد المدرجات من كل أسبوع بالتنسيق مع مكتب العميد  تخصصان لنشاطات  تخصيص سا -

 الندوات وبخاصة المعنية باالنتماء وتصحيح المفاهيم عند الطالب. وتكثيف األنشطة الخاصة بالطالبات .
 

 -القراش  : 

 وافق مجلس الكلية.

 

 تفعيل دور وحدة متابعة الخريجين . .6
 جودة لتفعيل ومتابعة الخريجين لوضع تصور عام لمهامها .مخاطبة وحدة ال -

 -القراش  : 

 وافق مجلس الكلية.

 

أحيطت اللجنة علمًا بالتقرير المقدم من وحدة األزمات بانجازات واسهامات الوحدة خالل العام  الجامعى  -
5141/5142. 
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 رسالة الكلية :

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

رات العلمية و الفكرية و التكةولو ية ، و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و القدرات العلمية و البحثية ألساتذتها ال ودة التعليمية و البحثية ، و مواكبة التطو

ا زات الم تمز  ، و تلبية احتي 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 ذاتحززد مالزكالت  ، و بةززاخ الالخصززية المصززرية و تةميزة قززيم اوةتمززاخ و المززواطةين مزن خززالد إ ززراخات تتسززم باوسزتقاللية و التعززاون و التقززويم الزز جالمسزاممة  زز،و

 والمستمر .
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 رؤية الكلية :

تتطل  الكلية إلى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية معتمدة تحتد 

مستوى  بأساتذتها وخري يها إلى وتصد مكاةة مرموقة بين ةظائرما

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

والدراسات العليا تسهم  ى الرقى و التةمية مرحلتى الليساةس 

 .  المستدامة للم تم 

 
 -القراش  : 

.
 
 أحي   مجلس الكلية علما

 

 ظهر .عد الب الواحد اعة ال هذا وقد انتوت االجتماع 
 

 شئيس املجلس وعميد الكلية                                                   أمين املجلس           

 

 أ. / ماجد محمد  عل                                                   . / مجدي محمد ح ينأ

 


