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 رسالة الكلية :

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

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

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

ا ته ، و ب ززاا اللخصززية المصززرية و ت ميززة ىززيم ال تمززاا و المززواط ين مززن خززالو ىاززرااات تتسززم بالسززتقاللية و التعززاون و التقززويم الززذاتحززو ملززكال االمسززاةمة لزز،و

 والمستمر .
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 رؤية الكلية :

تتطل  الكلية ىلإ أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية معتمد  تحتو 

مستوت  بأساتذت ا وخرياي ا ىلإ وتصو مكا ة مرموىة بين  ظائرةا

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

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

 .  المستدامة للماتم 

 1026/1027لعام الجامعيل عشر ثانىلامحضر مجلس الكلية 

 21/7/1027 املوافقربعاءال املنعقد يوم 

********** 
  برئاسة  السيد الستاذ الدكتور/   

ً
عبداملنعم محمد اجتمع مجلس الكلية في تمام الساعة الحادية عشر ظهرا

 -بحضور كل من : عميد الكلية قائم بعمل مجاهد 
 الدراسات العليا والبحوثوكيل الكلية لشئون   يس الشافعىأ.د/ حنان خم .2

 ل الكلية لشئون خدمة املجتمع وتنمية البيئةيوكقائم بعمل    د. وفدى السيد أبوالنضر .1

 املفوض بتسيير أعمال مجلس قسم الجغرافيا  أ.د/ عبدالعظيم أحمد عبدالعظيم .3
 مجلس قسم التاريخ  رئيس  أ.د/ أحمد عبدالعزيز عيس ى .4

 رئيس مجلس قسم اللغةاالنجليزية   ايمان حلمى املليجى /أ.د .5
 الستاذ بقسم اللغة االنجليزية . ميراندا محمد خميس الزوكة    دأ. .6

 الستاذ املتفرغ بقسم الفلسفة   أ.د/ ميالد زكى غالي .7

 ةوالدراسات اليونانية والروماني القائم بعمل رئيس مجلس قسم اآلثار   د. عبير عبداملحسن قاسمأ. .8
 اللغة العربيةقسم   القائم بعمل رئيس مجلس    ايمان فؤاد بركاتد.  .9

 القائم بعمل رئيس مجلس قسم الفلسفة   د. عصام كمال املصري  .20

 و أمين املجلس املدرس بقسم الفلسفة   رشا محمود رجبد.  .22
 املدير التنفيذي لوحدة ضمان الجودة بالكلية   عصام لطفى  وهباند.  .21

 مدير وحدة الخدمات االلكترونية    ةد. أحمد عطية حميد .23
 أمين الكليةقائم بعمل   نفين محمد رحومةالسيدة/  .24

 ادارى    السيد/ هانى محمد كتات .25

  :ودعى لحضور االجتماع  -
ــــــــالدكتور/أحمد سعيد عثم ، الدكتور/ناجى بدر ابراهيم ، ــى أحمـــــــــد السيد أ.د/ علــــــ  ىـــــــالفق أحمدوالدكتور/ محمد  انــ

 . ةــــــــــــام رحومـــــــور/ حســـــوالدكت
 عن الحضور: وتغيب

 أ.د/ ماجد محمد شعله   أ.د/ محمد عبدالقادر عبدالحميد و أ.د/ محمود فراج عبدالحافظ و 
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 رؤية الكلية :

تتطل  الكلية ىلإ أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية معتمد  تحتو 

مستوت  بأساتذت ا وخرياي ا ىلإ وتصو مكا ة مرموىة بين  ظائرةا

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

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

 .  المستدامة للماتم 

 عميد الكليةعبداملنعم محمد مجاهد افتتح السيد أ.د/  

 " بسم هللا الرحمن الرحيم "

 .بجميع السادة الحاضرين .د/ عبداملنعم محمد مجاهد ماع رحب السيد أفي بداية االجت

 ثم شرع سيادته في موضوعات املجلس على النحو التالي : -
 

 -: والتصديقأوال : موضوعات اإلحاطة
 

  فيما يتعلق بموضوعات اإلحاطة:
رحت في مجلس الجامعة، وكانت كاآلتي:  .2

ً
 املوضوعات التى ط

حصل كطوابع 100م تأخير قدرها )املوافقة على تحصيل رسو  -
ُ
( جنيها على طالب الدراسات العليا بجميع كليات الجامعة ت

 من بداية 
ً
حدد من قبل الكلية و ملدة أسبوعين فقط إعتبارا

ُ
خدمات تعليمية نظير تأخرهم عن موعد التسجيل امل

 السبوع الثالث وحتى نهاية السبوع الرابع .
 ي لوكاالت الكلية، كاآلتي: اإلحاطة بتقارير النشاط السنو  .1

 للمعروض. -
ً
 التقرير السنوى الخاص بوكالة الكلية لشئون التعليم والطالب وفقا

 للمعروض.  -
ً
 التقرير السنوى الخاص بوكالة الكلية للدراسات العليا والبحوث وفقا

 للمعروض.  -
ً
 التقرير السنوى الخاص بوكالة الكلية لخدمة املجتمع وتنمية البيئة وفقا

 ازات قسمى اللغة االنجليزية و الجغرافيا.انج -
 

 فيما يتعلق بموضوعات التصديق:

بلجنة شئون التعليم والطالب قسم  22مع تصحيح البند  بجلسته السابقةالتصديق على محضر مجلس الكلية 

 . اللغةاالنجليزية  شعبة الدب مفتوحة و شعبة اللغة مغلقة  حسب قرارى مجلس القسم والكلية السابقين 
 

 

 ثانيا:   موضوعات وحدة ضمان الجودة :
 

 بخصوص متابعة لجنة املراجعة : .2
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 رؤية الكلية :

تتطل  الكلية ىلإ أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية معتمد  تحتو 

مستوت  بأساتذت ا وخرياي ا ىلإ وتصو مكا ة مرموىة بين  ظائرةا

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

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

 .  المستدامة للماتم 

القرار : قدم د. أيمن سالم مراجعة قسم اللغة اإلنجليزية ، كما قدمت د. منى عثمان مراجعة قسم اآلثار اليونانية 
لجنة املراجعة االنتهاء من أعمال والرومانية ، وقدمت د. أمنية عيس ي مراجعة قسم التاريخ ، ويهيب املجلس بباقي أعضاء 

 املراجعة في أقرب وقت ممكن . 
 -القرار  : 

. 
ً
 أحيط مجلس الكلية علما

 
بخصوص مخاطبة رؤساء القسام العلمية بضرورة رفع التقرير السنوي إلنجازات القسم العلمي وكذلك إنجازات  .1

 أعضاء هيئة التدريس :
 . 30/7/1027لقسام العلمية على تقديم تقاريرها في موعد غايته القرار : وافق املجلس على مخاطبة رؤساء ا

 -القرار  : 
 وافق مجلس الكلية.

 
 بخصوص مخاطبة رؤساء القسام اإلدارية بضرورة االنتهاء من التقرير السنوي إلنجازات القسم الذي يرأسونه : .3

 . 30/7/1027تقاريرها في موعد غايته القرار : وافق املجلس على مخاطبة رؤساء القسام اإلدارية على تقديم 
 -القرار  : 

 وافق مجلس الكلية.
 

التأكيد على رؤساء القسام العلمية بضرورة تسليم توصيفات املقررات الدراسية وتقارير املقررات وتقرير لجنة فحص  .4
 الكتب الجامعية قبل بدء الدراسة :

م العلمية لتقديم ماسبق قبل بدء الدراسة مع مراعاة تمثيل القرار : وافق املجلس على مخاطبة السادة رؤساء القسا
 عضو من الجودة في لجنة فحص الكتاب الجامعي على النحو اآلتي :

 عضو الجودة القسم العلمي
 د. عصام لطفي وهبان   قسم اللغة العربية وقسم اللغات الشرقية  
 د. نهلة محمد نجيب   قسم اللغة اإلنجليزية  
 د. تيسير محمد شادي  خ وقسم الجغرافياقسم التاري 
 د. حسام محمد السعيد رحومة     قسم الفلسفة وقسم السياسة 
 د. عصام كمال املصري   قسم االجتماع  
 د. سماح محمد الصاوي   قسم اآلثار اليونانية والرومانية  
 د. أيمن محمد سالم   قسم اآلثار  

 وافق مجلس الكلية. -القرار  : 
 

كلف بها د. سماح الصاوي ، د. تيسير شادي بخص .5
ُ
 .وص متابعة الخطة التدريبية للكلية امل
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 رؤية الكلية :

تتطل  الكلية ىلإ أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية معتمد  تحتو 

مستوت  بأساتذت ا وخرياي ا ىلإ وتصو مكا ة مرموىة بين  ظائرةا
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القرار : أحيط املجلس علًما ، وجاٍر تحديد مواعيد لدورات من خالل د. سماح الصاوي عن مهارات التواصل والقيادة 
 واإلدارة للسادة اإلداريين وسوف يتم االعالن عنها قريًبا .

 -القرار  : 
. أحيط

ً
 مجلس الكلية علما

 
 : 1027-1026بخصوص االنتهاء من التقرير السنوي إلنجازات وحدة ضمان الجودة  .6

 القرار : أحيط املجلس علًما مع تقديم الشكر للفريق اإلداري إلنجاز التقرير .  

 -القرار  : 
.
ً
 أحيط مجلس الكلية علما

 

 ما يستجد من أعمال : .7

 جزأين ( : بخصوص ملف إنجازات قسم الفلسفة ) (2

 القرار : أحيط املجلس علًما ، وسوف يتم املفاضلة بين ملفات القسام العلمية .

 -القرار  : 
.
ً
 أحيط مجلس الكلية علما

 

 بخصوص ملف اإلنجازات العلمية واإلدارية للدكتور / عصام كمال املصري : (1

 هيئة التدريس.  القرار: أحيط املجلس علًما وسوف يتم املفاضلة بين ملفات السادة أعضاء

 -القرار  : 
.
ً
 أحيط مجلس الكلية علما

 

 بخصوص التقرير السنوي لوكالة الكلية لشؤون التعليم والطالب : (3

القرار: أحيط املجلس علًما ، مع تقديم الشكر للسيد الستاذ الدكتور / عبد املنعم مجاهد لتقديمه تقرير 
 واٍف عن أعمال الوكالة في الفترة املاضية .

 -ار  : القر 
.
ً
 أحيط مجلس الكلية علما

 

 بخصوص تقديم الشكر لعضاء مجلس اإلدارة والفريق اإلداري : (4

القرار: يتقدم السيد الدكتور /عصام وهبان املدير التنفيذي للوحدة بالشكر والتقدير واالمتنان لكافة أعضاء 
تهم له في الفترة التى تولى فيها سيادته مجلس إدارة وحدة ضمان الجودة وكذلك الفريق اإلداري بالوحدة على مساند

 إدارة الوحدة وكذلك على مجهودهم وتعاونهم خالل فترة توليهم عضوية املجلس . 
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، و تلبيزة احتياازات الماتمز   و طالب ا ، و استخدام وسائو تعليمية حديثة ،و متابعة الخرياين، و ىتاحة الفرصة ل ا لمتابعة الاديزد مزن العلزوم و المعزارا و الخبزرات

ا ته ، و ب ززاا اللخصززية المصززرية و ت ميززة ىززيم ال تمززاا و المززواط ين مززن خززالو ىاززرااات تتسززم بالسززتقاللية و التعززاون و التقززويم الززذاتحززو ملززكال االمسززاةمة لزز،و

 والمستمر .
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 رؤية الكلية :

تتطل  الكلية ىلإ أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية معتمد  تحتو 

مستوت  بأساتذت ا وخرياي ا ىلإ وتصو مكا ة مرموىة بين  ظائرةا

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

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

 .  المستدامة للماتم 

  -القرار  : 
.
ً
 أحيط مجلس الكلية علما

 

 بخصوص جوائز الوحدة للعام الدراس ي املقبل : (5

 لعام الدراس ي املقبل على النحو اآلتى :القرار: وافق املجلس على منح جوائز لألقسام العلمية واإلدارية في ا

 معيد ( –مدرس مساعد –مدرس –أستاذ مساعد –جائزة أفضل عضو هيئة تدريس ) أستاذ  -أ

 جائزة أفضل عضو إداري بالقسام اإلدارية . -ب

 جائزة أفضل منسق للجودة بالقسام العلمية . -ج

 جائزة أفضل معيار بالجودة .   -د

 جائزة أفضل عامل . -ه

 -القرار  : 
.أح

ً
 يط مجلس الكلية علما

 

القائم بعمل عميد الكلية في اختيار املدير التنفيذي للجودة و أعضاء عبداملنعم محمد مجاهد أ.د/ السيد تفويض  (6
 مجلس االدارة .

 -القرار  : 
 وافق مجلس الكلية .

 

:   موضوعات 
ً
 : ITات تكنولوجيا املعلوموحدة  ثالثا

 
 على النحو التالى :  1027 ليويو ر ــــعن شهمات محضر اجتماع وحدة تكنولوجيا املعلو 

انتهت معظم كنتروالت الكلية من الرصد اآللى للنتائج و تطبيق نظام الرأفة املتبع ، وطباعة النتائج النهائية ومراجعتها  .2
 للبدأ في اعالنها على املوقع الرسمى  1026/1027للعام الدراس ى املنصرم 

ً
 .للكلية ، تمهيدا

بتقديم الدعم الفنى الالزم لكنتروالت القسام العلمية بالكلية التى لم تنته من النتائج االلكترونية حتى  تقوم الوحدة .1
 . من الكنتروالت . %10الن وهى ال تمثل 

سلم باقى الكنتروالت النتيجة النهائية للعام الحالى  –فى خالل السبوع القادم  –من املتوقع  .3
ُ
 . 1026/1027أن ت

( الشكر للسادة رؤساء الكنتروالت و أعضائها للتعاون املثمر مع  MISر/ أحمد عطية و فريق عمل )يقدم الدكتو  .4
 لالنتهاء من معظم النتائج في وقت قصير وخاصة مع زيادة أعداد طالب الكلية و طالباتها.دى والذى أ ( MISوحدة )

حديد موعد البدأ فى االعالن  بواقع اعالن نتيجة يتم اعالن النتائج على موقع الكلية بعد اعتماد مجلس الكلية لها وت .5
 للضغط على ) سرفرات ( الجامعة حتى ال تتوقف عن العمل .

ً
 قسم علمى بالكلية كل يوم أو كل يومين تخفيفا

/ أحمد عطية بعد االنتهاء من اعالن النتائح باقتراح الخطة بشأن خطة العمل في املرحلة القادمة ، يقوم الدكتور  .6
 بشأنها.بعد أخذ 

ً
 أراء فريق العمل ومناقشتها في االجتماع القادم ثم عرضها على مجلس الكلية ليتخذ ما يراه مناسبا
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 رسالة الكلية :

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

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

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

ا ته ، و ب ززاا اللخصززية المصززرية و ت ميززة ىززيم ال تمززاا و المززواط ين مززن خززالو ىاززرااات تتسززم بالسززتقاللية و التعززاون و التقززويم الززذاتحززو ملززكال االمسززاةمة لزز،و

 والمستمر .
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 رؤية الكلية :

تتطل  الكلية ىلإ أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية معتمد  تحتو 

مستوت  بأساتذت ا وخرياي ا ىلإ وتصو مكا ة مرموىة بين  ظائرةا

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

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

 .  المستدامة للماتم 

سجل املوقع الرسمى للكلية حتى اليوم ما يزيد عن مليون  وأربعمائة وثمانية و أربعين ألف زيارة ، كما بلغ عدد  .7
 وعات املنشورة على املوقع .ألف قراءة للموض 882يد عن القراءات ملوقع الكلية ما يز 

 :    القرار 
 
ً
 .باملحضر افق على كل ما جاء و و  أحيط مجلس الكلية علما

 

:   موضوعات شئون هيئة التدريس :رابع
ً
 ا

 

كتاب السيدة أ.د/ عبير قاسم رئيس مجلس قسم اآلثار والدراسات اليونانية والرومانية بموافقة املجلس بجلسته املنعقدة في  .2

 لى تعيين الدكتورة/ هالة عبدالرحمن أبوالنظر  املدرس املساعد بقسم اآلثار والدراسات اليونانية والرومانية ع 4/7/1027

(  بذات القسم لحصولها على الدكتوراه واملذكورة مشهود لها  الدراسات اليونانية والرومانية بوظيفة مدرس  تخصــص ) 

 . عملها منذ تعينهابالسمعة الطيبه والسيرة الحسنة مميزة في أداء 

 -القرار  : 

 وافق مجلس الكلية.

 

خطابات مجالس القسام العلمية بشأن ترشيحات السادة أعضاء هيئة التدريس لعضوية اللجان املبثقة من مجلس الكلية  .1

 من 
ً
 .32/7/1028حتى  2/8/1027اعتبارا

 -القرار  : 

 وافق مجلس الكلية.

 

الكلية للدراسات العليا والبحوث والقائم بعمل رئيس مجلس قسم االجتماع بشأن  خطاب السيدة أ.د/ حنان الشافعى وكيل .3

 . 1025/1026   -1024/1025بسرعة اجراءات تعيين املعيدين دفعتى   3/7/1027توصية مجلس قسم االجتماع بجلسته فى 

 -القرار  : 
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 رسالة الكلية :

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

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

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

ا ته ، و ب ززاا اللخصززية المصززرية و ت ميززة ىززيم ال تمززاا و المززواط ين مززن خززالو ىاززرااات تتسززم بالسززتقاللية و التعززاون و التقززويم الززذاتحززو ملززكال االمسززاةمة لزز،و

 والمستمر .
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 رؤية الكلية :

تتطل  الكلية ىلإ أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية معتمد  تحتو 

مستوت  بأساتذت ا وخرياي ا ىلإ وتصو مكا ة مرموىة بين  ظائرةا

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

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

 .  المستدامة للماتم 

برفع تقريره مجلس قسم الجغرافيا  خير ومخاطبة على  مخاطبة ادارة الجامعة في هذا الشأن عن سبب التأوافق مجلس الكلية 

 من وقع عل
ً
 للشروط والقواعد املنظمه من املاالختيار  يهم النهائي متضمنا

ً
تقدمين لالعالن لوظيفة مدرس مساعد بالقسم  وفقا

 في املجلس القادم .لهذا الشأن 

 

والقائم بعمل رئيس مجلس قسم االجتماع بشأن  خطاب السيدة أ.د/ حنان الشافعى وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث .4

على أن يكون السيد الدكتور/ السيد شحاته السيد ممثل القسم في   3/7/1027موافقة مجلس قسم االجتماع بجلسته فى 
 مجلس الكلية .

 -القرار  : 

 الشكر للسيد الدكتور/ ناجى بدر ابراهيم  . خالص وافق مجلس الكلية مع تقديم
 

 9/7/1027بجلسته في أ.د/ ايمان املليجى رئيس مجلس قسم اللغة االنجليزية بشأن موافقة مجلس القسم  خطاب السيدة .5
 على تعيين السادة التالية أسماؤهم  وهم :

 بوظيفة مدرس تخصص أدب انجليزي    الدكتور/ محمد محمد فاروق عبدالتواب  -

 ويات والترجمةبوظيفة مدرس تخصص اللغ  الدكتورة/ ايمان حلمى أحمد عالم    -
 بوظيفة مدرس مساعد تخصص لغويات وترجمة   السيد/ ابراهيم محمد حسن صالح   -

 من الجامعة و ايضا تمت 
ً
 الحرازهم املركز الول كل في فئته في لجنة الفحص العلمى ، واملعتمد تشكيلها سابقا

ً
وذلك نظرا

 من الجامعة واملنعقده في اجازة املدرسين كليهما من لجنة كفاءة التدريس ، املعتمد تشكيل
ً
وحصولهما  9/7/1027ها سابقا

 . 21/7/1026على تقدير ممتاز  وذلك في املسابقة املعلن عنها بجريدة االخبار بتاريخ 

 -القرار  : 
 وافق مجلس الكلية.

 

ليزية الشكر خطاب السيدة أ.د/ ايمان املليجى رئيس مجلس قسم اللغة االنجليزية بشأن تقديم مجلس قسم اللغة االنج .6
 كيرلس سامى  مسئول البوابة االلكترونية وذلك لتعاونه البناء وتفانيه في نشر كافة أنشطة القسم .لألستاذ/ 

 -القرار  : 

.
ً
 أحيط مجلس الكلية علما

 

خطاب السيدة أ.د/ ايمان املليجى رئيس مجلس قسم اللغة االنجليزية بشأن تقديم مجلس قسم اللغة االنجليزية الشكر  .7

كريم القسطاوى  مسئول قسم اللغة االنجليزية بالدراسات العليا وذلك لتعاونه البناء وتفانيه في أعمال الدراسات ألستاذ/ ل
 العليا الخاصة بالقسم  .
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 رسالة الكلية :

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

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

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

ا ته ، و ب ززاا اللخصززية المصززرية و ت ميززة ىززيم ال تمززاا و المززواط ين مززن خززالو ىاززرااات تتسززم بالسززتقاللية و التعززاون و التقززويم الززذاتحززو ملززكال االمسززاةمة لزز،و

 والمستمر .
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 رؤية الكلية :

تتطل  الكلية ىلإ أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية معتمد  تحتو 

مستوت  بأساتذت ا وخرياي ا ىلإ وتصو مكا ة مرموىة بين  ظائرةا

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

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

 .  المستدامة للماتم 

 -القرار  : 

.
ً
 أحيط مجلس الكلية علما

 
اللغة االنجليزية الشكر خطاب السيدة أ.د/ ايمان املليجى رئيس مجلس قسم اللغة االنجليزية بشأن تقديم مجلس قسم  .8

 أحمد مهدى   مسئول العالقات الثقافية  وذلك لتعاونه البناء واملثمر مع  القسم  .لألستاذ/ 
 -القرار  : 

.
ً
 أحيط مجلس الكلية علما

 

خطاب السيدة أ.د/ ايمان املليجى رئيس مجلس قسم اللغة االنجليزية بشأن تقديم مجلس قسم اللغة االنجليزية الشكر  .9

وذلك لتعاونه البناء واملثمر مع  تاذ/ السيد عكاشة  مسئول الدراسات العليا بمكتب أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا  لألس

 القسم  .

 -القرار  : 

.
ً
 أحيط مجلس الكلية علما

 

الشكر  خطاب السيدة أ.د/ ايمان املليجى رئيس مجلس قسم اللغة االنجليزية بشأن تقديم مجلس قسم اللغة االنجليزية .20

لألستاذ/ صالح بسيونى و الستاذ/ عمرو نبيل  مسئوال سفارة املعرفة بكلية اآلداب و ذلك لتعاونها البناء واملثمر مع القسم في 

 تنظيم واستضافة املحاضرات العامة و سيمنار الدراسات العليا الول و أنشطة القسم املختلفة .

 -القرار  : 

.
ً
 أحيط مجلس الكلية علما

 

 خامس
ً
 :   موضوعات شئون الطالب : ا

 
: موضوعات اإلحاطة والتصديق.

ً
 أوال

 موضوعات اإلحاطة: أحيطت اللجنة باآلتي: .2

وكانت اللجنة قد ناقشت عدة موضوعات اتخذت  11/6/1027موضوعات لجنة املمتحنين: التي ُعِقدت يوم الخميس املوافق 
 فيها مجموعة من القرارات كان أهمها: 

 بما يلي: يقوم رئيس كل كن -
ً
 ترول تلقائيا

 ( ورصدها في الشيت إذا ما كان ذلك يغير حالة الطالب.35( إلى )34إضافة درجة للطالب الحاصلين على ) (2)
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 رسالة الكلية :

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

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

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

ا ته ، و ب ززاا اللخصززية المصززرية و ت ميززة ىززيم ال تمززاا و المززواط ين مززن خززالو ىاززرااات تتسززم بالسززتقاللية و التعززاون و التقززويم الززذاتحززو ملززكال االمسززاةمة لزز،و

 والمستمر .
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 رؤية الكلية :

تتطل  الكلية ىلإ أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية معتمد  تحتو 

مستوت  بأساتذت ا وخرياي ا ىلإ وتصو مكا ة مرموىة بين  ظائرةا

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

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

 .  المستدامة للماتم 

قرر من ) (1)
ُ
 ( في شيت الرصد اليدوي.50( إلى )49رفع درجة امل

 لحالتهم.إضافة ثالث درجات للطالب املعرضين للفصل النهائي، وذلك في حال تغيير الدرجات املذكورة  (3)
 -القرار  : 

 وافق مجلس الكلية.
 

قيد بالفرقة الرابعة  -املوضوع: الحالة الخاصة بالطالب/ أحمد ماهر أحمد أبوزيد -
ُ
قسم  -شعبة اللغة – من الخارج  –امل

 .واملعرض للفصل نتيجة لحاجته لخمس درجات  اللغة اإلنجليزية
وعلــــــى  ،لتعــــــديل حالتــــــه   خمــــــس درجــــــات وذلــــــك باضــــــافة ين فــــــي شــــــأن الطالــــــب القــــــرار :الخــــــذ بقــــــرار لجنــــــة املمتحنــــــ                 

  رؤساءالكنتروالت 
 .الحاالت املماثلة لحالة الطالبمراجعة                               

 -القرار  : 
 وافق مجلس الكلية.

 
الئحــة قديمــة  –" بالفرقــة الولــى عــدم اجــراء أســتاذ ُمقــرر " تــاريخ مصــر الفرعونيــة حتــى بدايــة الدولــة الحديثــة املوضــوع:  -

 للطالب الباقين لالعادة بهذه الفرقة ابقسم التاريخ ، امتح
ً
 شفويا

ً
 نا

 درجة (75درجة( وليس من ) 200التوصية بتصحيح املادة املذكورة من )القرار :    
 -القرار  : 

 وافق مجلس الكلية.
 

ــت 11/6/1027لتــي ُعِقــدت يــوم الخمــيس املوافــق محضــر لجنــة املراجعــة علــى ورق الســئلة وكراســات اإلجابــة ا - ع  ِ
ع
، وقــد ُوز

 مهام املراجعة على النحو التالي:
ف باملراجعة عليه الوظيفة االسم م

َّ
كل

ُ
 القسم امل

 مراجعة على قسم السياسة  الستاذ املساعد بقسم اللغة العربية   د/ محمد أحمد الفقي  2
 مراجعة على قسم التاريخ    بقسم اللغة العربية الستاذ املساعد  د/ أمنية محمد عيس ى  1

د/حســـــــام محمـــــــد الســـــــعيد  3
 رحومه

 -اللغـات الشـرقية   -مراجعة علـى أقسـام:اآلثار  املدرس بقسم الفلسفة
 الدراسات اليونانية والالتينية 

مراجعــة علــى قســم اآلثــار والدراســات اليونانيــة   املدرس بقسم الفلسفة د/منى محمود عثمان 4
 رومانية وال

 املدرس بقسم اللغة العربية  د/ رانيا جمال عطية  5
 مراجعة على قسم االجتماع

 املدرس بقسم التاريخ  د/ محمد رشاد املقدم 6
 مراجعة على قسم الجغرافيا  املدرس بقسم االجتماع د/إسالم فوزي أنس 7
 ة اإلنجليزية مراجعة على قسم اللغ  املدرس بقسم التاريخ  د/أيمن محمد سالم 8

م التقارير لوحدة  ضمان الجودة ) ورقي  18/6/1027على أن يبدأ عمل اللجنة يوم الربعاء املوافق 
َّ
سل

ُ
إليكتروني ( يوم  –وت

، وذلك حتى يتسنى لوحدة ضمان الجودة تقديم التقرير النهائي للجنة. ونظًرأ العتذار السيدة 23/7/1027الخميس املوافق 
ف رئيس اللجنة السيد الدكتور/ كارم القاض ي ليحل محل سيادتها.الدكتورة إسالم 

َّ
 فوزي فقد كل

 -القرار  : 
 وافق مجلس الكلية.
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 رسالة الكلية :

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

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

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

ا ته ، و ب ززاا اللخصززية المصززرية و ت ميززة ىززيم ال تمززاا و المززواط ين مززن خززالو ىاززرااات تتسززم بالسززتقاللية و التعززاون و التقززويم الززذاتحززو ملززكال االمسززاةمة لزز،و

 والمستمر .
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 رؤية الكلية :

تتطل  الكلية ىلإ أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية معتمد  تحتو 

مستوت  بأساتذت ا وخرياي ا ىلإ وتصو مكا ة مرموىة بين  ظائرةا

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

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

 .  المستدامة للماتم 

 
 .1026/1027املوضوع: التقرير السنوي عن أنشطة وكالة الكلية لشؤون التعليم والطالب للعام الجامعي  .2
 لقرار: أحيطت اللجنة علًما.ا -

 -القرار  : 
.أحيط مجلس الكلية علم
ً
 ا

 
 موضوعات التصديق: التصديق على املحضر االعتيادي ملجلس لجنة شؤون التعليم والطالب عن شهر يونيو: .1

 القرار: تم التصديق
 -القرار  : 

.
ً
 أحيط مجلس الكلية علما

 
 القياس والتقويم: -MIS -ثانًيا: موضوعات وحدات: الجودة 

دير التنفيذي للوحدة إلى ما يلي: فيما يتعلق بوحدة الجودة: أشار السيد الدكتور/ عصام .2
ُ
 وهبان امل

قـررات، وتقريـر لجنـة  -
ُ
قـررات الدراسـية، وتقـارير امل

ُ
..التأكيد على رؤساء القسام العلميـة بضـرورة تسـليم توصـيفات امل

 فحص الكتب الجامعية قبل بدء الدراسة.
 -القرار  : 

 وافق مجلس الكلية.
 
دير التنفيذي للوحدة إلى ما يلي:: أشار السيد الدك MISفيما يتعلق بوحدة  .1

ُ
 تور/ أحمد عطية امل

 بتقــديم الــدعم الفنــي الــالزم لجميــع كنتــروالت القســام العلميــة بالكليــة فــي أثنــاء عمليــات رصــد  -
ً
..تقــوم الوحــدة حاليــا

 م.1026/1027نتائج امتحانات الطالب للعام الجامعي 
 الفرقــة الرابعـــة قســم اآلثــار والدراســـات ..انتهــت كنتــروالت قســم اللغـــة اإلنجليزيــة ) الفــرق الربــ -

ً
ع( مـــن النتــائج، وأيضــا

اليونانيـــة والرومانيـــة، والفرقـــة الولـــى قســـم الفلســـفة، والفرقـــة الثالثـــة قســـم اآلثـــار والدراســـات اليونانيـــة والرومانيـــة، 
 وجميعها قيد املراجعة.

سلم باقي القسام العلمية ال -في خالل هذا السبوع -..من املتوقع -
ُ
 .1026/1027نتيجة النهائية للعام الحالي أن ت

، وتأهيلهم للعمل بالوحدة لحل MIS.اقترح السيد الدكتور / ناجي رشوان، ترشيح بعض اإلداريين وتدريبهم على نظام  -
 مشاكل النظام.

 -القرار  : 
.
ً
 أحيط مجلس الكلية علما

 
رحومــةأن ُيرشــح كــل قســم علمــي اثنــين مــن أعضــاء فيمــا يتعلــق بوحــدة القيــاس والتقــويم: اقتــرح الســيد الــدكتور / حســام  .3

، مـــدير وحـــدة القيـــاس والتقـــويمهيئـــة التـــدريس لالنتظـــام فـــي دورة تدريبيـــة تحـــت إشـــراف الســـيدة الـــدكتوره بـــدور جنينيـــة 
لية تكون داعمة للعمل بوحدة القياس والتقويم.

ُ
 تمهيًدا لتكوين كوادر من أعضاء هيئة التدريس بالك
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 رسالة الكلية :

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

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

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

ا ته ، و ب ززاا اللخصززية المصززرية و ت ميززة ىززيم ال تمززاا و المززواط ين مززن خززالو ىاززرااات تتسززم بالسززتقاللية و التعززاون و التقززويم الززذاتحززو ملززكال االمسززاةمة لزز،و

 والمستمر .
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 رؤية الكلية :

تتطل  الكلية ىلإ أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية معتمد  تحتو 

مستوت  بأساتذت ا وخرياي ا ىلإ وتصو مكا ة مرموىة بين  ظائرةا

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

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

 .  المستدامة للماتم 

علــــى اإلقتــــراح املــــذكور، كمــــا أوصــــت بأنــــه فــــي حــــال عــــدم ترشــــيح القســــم العلمــــي للكــــوادر البشــــرية  القــــرار: وافقــــت اللجنــــة
 املطلوبة فإنه ال يحق للقسم العلمي وضع اختبارات إليكترونية.

 -القرار  : 
 وافق مجلس الكلية.

 
: شروط قبول الطالب الُجُدد بالقسام العلمية للكلية

ً
 ثالثا

والتـي لـم تكـن قـد وافـت -طالع علـى الشـروط املرفوعـة لهـا مـن بقيـة القسـام العلميـة للكليـة املوضوع:استكملت اللجنة اإل  .4
ـا للنمـوذج الـذي أعــده رئـيس اللجنـة فــي  -اللجنـة بشـروطها فيمـا يخــتص بقبـول الطـالب الُجـدد بــالفرق الولـى بهـا

ً
وذلــك وفق

 هذا الشأن، وقد جاءت هذه الشروط كما يلي:

 معايير القبول  م

ــــــــمالــــــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ــســــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ  ــــــــقـــ

(2) (1) 

 الجغرافيا اللغة العربية

(2) 
 يحدده الحد القص ى لعدد الطالب بالقسم:

 مجلس الكلية

 يحدده

 مجلس الكلية  
 يحددها مجلس الكلية يةيحددها مجلس الكل النسبة املئوية لتحويل الطالب الجدد من قسم إلى آخر: (1)
ذكر النسبة املئوية لطالب االنتظام : (3)

ُ
 % 80 مفتوحة ت

(4) 
-هــــــل يرغــــــب القســــــم فــــــي قبــــــول طالــــــب االنتســــــاب )موجــــــه

 عادي(؟
 نعم نعم

ذكر النسبة املئوية لطالب االنتساب )موجه (5)
ُ
 % 10 مفتوحة  عادي(:-ت

 فتوحةم مفتوحة هل أولوية القبول لطالب القسم العلمي؟ (6)
 مفتوحة مفتوحة هل أولوية القبول لطالب القسم الدبي؟ (7)
 مفتوحة مفتوحة  النسب املئوية لطالب القسم العلمي: (8)
 مفتوحة مفتوحة النسبة املئوية لطالب القسم الدبي: (9)
فاضلة بين طالب القسم العلمي: (20)

ُ
 ال يوجد ال يوجد نقاط امل

فاضلة بين ط (22)
ُ
 ال يوجد ال يوجد الب القسم الدبينقاط امل

 ال يقبل نعم هل يقبل القسم الطالب املكفوفين: (21)

(23) 
هــــــل يقبــــــل القســــــم البــــــاقين ل عــــــادة مــــــن أقســــــام داخــــــل 

لية؟
ُ
 الك

 ال يقبل  نعم

 يقبل  نعم هل يقبل القسم املحولين من خارج الكلية؟ (24)
لية؟ (25)

ُ
 يقبل نعم هل يقبل القسم املفصولين من خارج الك



    

                                                                                                                                              
       Damanhur universityجامعة دمنهور                                                                                                                         
          Faculty of Artكلية اآلداب                                                                                                                                
                                                        

 

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

 رسالة الكلية :

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

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

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

ا ته ، و ب ززاا اللخصززية المصززرية و ت ميززة ىززيم ال تمززاا و المززواط ين مززن خززالو ىاززرااات تتسززم بالسززتقاللية و التعززاون و التقززويم الززذاتحززو ملززكال االمسززاةمة لزز،و

 والمستمر .
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 رؤية الكلية :

تتطل  الكلية ىلإ أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية معتمد  تحتو 

مستوت  بأساتذت ا وخرياي ا ىلإ وتصو مكا ة مرموىة بين  ظائرةا

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

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

 .  المستدامة للماتم 

 معايير القبول  م

ــــــــمالــــــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ــســــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ  ــــــــقـــ

(2) (1) 

 الجغرافيا اللغة العربية

ختص: (26)
ُ
 ال يوجد  - شروط أخرى يضعها القسم امل

 القرار:ُيرفع المر ملجلس الكلية للنظر في إقرار املعايير والشروط التي قدمتها القسام السابقة.
 -القرار  : 

 وافق مجلس الكلية.
 

: شروط قبول الطالب الُجُدد بالشعب التخصصية داخل القسام العلمية للكلي
ً
 ة:رابعا
والتــي لــم تكــن قــد وافــت -بقيــة القســام العلميــة للكليــة  املوضوع:اســتكملت اللجنــة اإلطــالع علــى الشــروط املرفوعــة لهــا مــن .5

ــا للنمــوذج الــذي أعــده رئــيس اللجنــة فــي  -اللجنــة بشــروطها
ً
فيمــا يخــتص بقبــول الطــالب بالشــعب التخصصــية بهــا، وذلــك وفق

 هذا الشأن، وقد جاءت هذه الشروط كما يلي:

 املعايير والشروط م

(2)  

 قسم الجغرافيا

 )شعبة املساحة(

(1) 

 قسم اللغات الشرقية 

 ) شعبة اللغة الفارسية(

(3) 

 قسم اللغات الشرقية 

 ) شعبة اللغة العبرية(

(2) 
النســـــبة املئويـــــة لعـــــدد طـــــالب الشـــــعبة 

 من إجمالي طالب الشعبة العامة:
طالــــب لكــــل عضــــو هيئــــة  25

معاونــــــة ومدرســــــ ي مــــــادة مــــــن 
 ريجي شعبة الخرائطخ

 %70حد أقص ى  %70حد أقص ى 

(1) 
 للنسبة  التقدير العام لنجاح الطالب

ً
يتم الترتيب طبقا

املئوية للمجموع الكلي 
 للفرقة الثانية 

 مفتوح مفتوح

-هــــــل ُيقبــــــل طالــــــب االنتســــــاب )عــــــادي (3)
 نعم نعم نعم .موجه(

(4) 

 مواد التخصص بالشعبة 
الفرقة  –مبادئ الخرائط 

 ى الول

الفرقة  –املساحة املستوية 
 الثانية 

 املصادر الفارسية

 نصوص فارسية قديمة

 اللغة الفارسية )تعبير(

 

 مدخل إلى العهد القديم 

 الدب العبري القديم 

 اللغة العبرية الحديثة 

 ) محادثة(

(5) 
العلى في مادة التخصص  الحد الدنى لتقدير مواد التخصص:

 للنسبة املطلوبة
ً
 وصوال

العلى في مادة 
 
ً
التخصص وصوال

 للنسبة املطلوبة

العلى في مادة 
 
ً
التخصص وصوال

 للنسبة املطلوبة

هــــل هنــــا  حــــد أقصــــ ى لعــــدد الطــــالب  (6)
ذكر النسبة املئوية(:

ُ
 ال يوجد ال يوجد ال الذكور؟ )ت

 ال يوجد ال يوجد الهــــل هنــــا  حــــد أقصــــ ى لعــــدد الطــــالب  (7)
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 رسالة الكلية :

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

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

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

ا ته ، و ب ززاا اللخصززية المصززرية و ت ميززة ىززيم ال تمززاا و المززواط ين مززن خززالو ىاززرااات تتسززم بالسززتقاللية و التعززاون و التقززويم الززذاتحززو ملززكال االمسززاةمة لزز،و

 والمستمر .
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 رؤية الكلية :

تتطل  الكلية ىلإ أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية معتمد  تحتو 

مستوت  بأساتذت ا وخرياي ا ىلإ وتصو مكا ة مرموىة بين  ظائرةا

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

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

 .  المستدامة للماتم 

 املعايير والشروط م

(2)  

 قسم الجغرافيا

 )شعبة املساحة(

(1) 

 قسم اللغات الشرقية 

 ) شعبة اللغة الفارسية(

(3) 

 قسم اللغات الشرقية 

 ) شعبة اللغة العبرية(
ذكر النسبة املئوية(

ُ
 اإلناث؟ )ت

فاضلة في حال التساوي. (8)
ُ
 ال يوجد ال يوجد - نقاط امل

(9) 

 

شـــــــــــــــــــــــــروط أخـــــــــــــــــــــــــرى 
  يضعها القسم 

عند تجاوز الحد  ال يوجد
القص ى يؤخذ بالعلى 

 في املجموع ومادة 
ً
تقديرا

 التخصص

عند تجاوز الحد 
القص ى يؤخذ بالعلى 

 في املجموع ومادة 
ً
تقديرا

 التخصص
 

 لكلية للنظر في إقرار املعايير والشروط التي قدمتها القسام السابقة.القرار:ُيرفع المر ملجلس ا
 

  -القرار  : 
 وافق مجلس الكلية.

 

 .1027/1028العام الجامعي  املوضوع : تحديد العداد املقبولة من الطالب الُجُدد بالقسام العلمية للكلية عن .6

 على اآلتي: -بأغلبية أعضاءها-القرار: وافقت اللجنة 

ستجدين على القسام العلمية اآلتية: اللغة العربية، التاريخ، الجغرافيا، اإلجتماع، أن  -
ُ
توزع أعداد الطالب امل

الفلسفة، اآلثار والدراسات واليونانية والرومانية بالتساوي بحيث يكون الحد القص ى للقبول في القسم العلمي هو 

 طالب. 500

لية: )السياسة، اللغات الشرقية، اآلثار( نصف العداد املقبولة في القسام تقبل كٌل من القسام الحديثة اآلتية بالك -

 ( طالب.150السابقة بحد أقص ى )

ا للمعيارين التاليين بالترتيب، الول: العلى في النسبة املئوية للنجاح  100قبول ) -
ً
طالب( بقسم اللغة اإلنجليزية وفق

اللغة اإلنجليزية على أن يكون املعيار الثاني هو معيار ُمفاضلة ال ُيلتجأ في شهادة الثانوية العامة، والثاني: وهو درجة 

راع
ُ
 ىالشروط التي وضعها القسم في إليه إال في حال التساوي في النسبة املئوية للنجاح في شهادة الثانوية العامة. وت

نة بمجلس الكلية االعتيادي عن شهر يونيو. مع تسجيل اعتراض ال ضمع
ُ
سيد الدكتور/ ناجي رشوان غير ذلك، وامل

 طالب. 300الذي رأى أن ُيفتح الباب لقبول الطالب بقسم اللغة اإلنجليزية بحد أقص ى 
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 رسالة الكلية :

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

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

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

ا ته ، و ب ززاا اللخصززية المصززرية و ت ميززة ىززيم ال تمززاا و المززواط ين مززن خززالو ىاززرااات تتسززم بالسززتقاللية و التعززاون و التقززويم الززذاتحززو ملززكال االمسززاةمة لزز،و

 والمستمر .

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

     1496633540ت + فاكس     -1496633541ت:           ~ 14 ~                          البحيرة  –منهور د –األبعادية –مجمع الكليات                    

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

 

 رؤية الكلية :

تتطل  الكلية ىلإ أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية معتمد  تحتو 

مستوت  بأساتذت ا وخرياي ا ىلإ وتصو مكا ة مرموىة بين  ظائرةا

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

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

 .  المستدامة للماتم 

 ُيسكن املفصولون واملحولون من الكليات الخرى بالقسام العلمية التي تتوائم مع رغباتهم. -

دامى من املنقولين للفرق العلى أو الباقين -
ُ
ا: فيما يتعلق بطالب الكلية الق  ل عادة الراغبين في تغيير الدراسة داخليَّ

لية. 
ُ
 ُيطبق على هؤالء الطالب الشروط ذاتها الخاصة بقبول الطالب الُجدد بالك

( من طالب الفرقة الواحدة، فإذا زادت عن هذه النسبة يكون %20ال تتجاوز نسبة التحويل من القسم العلمي ) -

.
ً
 التحويل لألعلى مجموعا

 -القرار  : 

 ق مجلس الكلية.واف

 

 املوضوع : السياسة العامة للقبول بالقسام العلمية. .7

 القرار : وافقت اللجنة على اآلتي:

ـــا للشـــروط واملعـــايير التـــي أقرتهـــا اللجنـــة ووافـــق عليهـــا مجلـــس  -
ً
أن يكـــون قبـــول الطـــالب الُجـــدد بالقســـام العلميـــة وفق

لية.
ُ
 الك

زي لتنســبق قبــول طــالب االنتظــامت وذلــك لتــوفير النســب التــي أن يكــون لطــالب االنتســاب تنســيق قبــول خــاص بهــم مــوا -

 حددتها القسام العلمية من طالب الفئتين. 

 -القرار  : 
 وافق مجلس الكلية.

 

 فيما يختص بتغيير الدراسة والتحويل بين القسام العلمية: .8

قدم طلبات تغيير الدراسة والتحويل لرئيس قسم شؤون الطالب.  -
ُ
 جهة تلقي الطلبات: ت

 موعد تلقي الطلبات: ُيفتح التحويل فور إعالن نتائج أول مرحلة، وينتهي بعد اإلعالن النهائي آلخر مرحلة. -

 مع إعالن املرحلة النهائية لقبول الطالب.  -
ً
 موعد البت في الطلبات: تزامنا

 -القرار  : 
 وافق مجلس الكلية.

 

ن نتيجة قبول كل مرحلة فوًرا بعد انتهاء استالم ملف .9
 
عل

ُ
 اتهم. ت
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 رسالة الكلية :

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

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

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

ا ته ، و ب ززاا اللخصززية المصززرية و ت ميززة ىززيم ال تمززاا و المززواط ين مززن خززالو ىاززرااات تتسززم بالسززتقاللية و التعززاون و التقززويم الززذاتحززو ملززكال االمسززاةمة لزز،و

 والمستمر .
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 رؤية الكلية :

تتطل  الكلية ىلإ أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية معتمد  تحتو 

مستوت  بأساتذت ا وخرياي ا ىلإ وتصو مكا ة مرموىة بين  ظائرةا

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

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

 .  المستدامة للماتم 

 -القرار  : 
 وافق مجلس الكلية.

 

ختلفة. .20
ُ
لية امل

ُ
 2ضرورة احترام السياسة العامة والقواعد التي تضعها إدارة الكلية للقبول بأقسام الك

 -القرار  : 
 وافق مجلس الكلية.

 
ســـتجدين، إال بعـــد اإلعـــالن النهـــائي  .22

ُ
ـــب علـــى طـــالب الفرقـــة الولـــى امل

ُ
ت

ُ
عـــن نتيجـــة القبـــول علـــى الســـادة الـــزمالء عـــدم طـــرح ك

 ملشاكل تمسك الطالب بالقسم لشراءه كتبه.
ً
 1باإلقسامت تجنبا

  -القرار  : 
 وافق مجلس الكلية.

 

لية: .21
ُ
 املوضوع : السياسة العامة للقبول بالشعب التخصصية بأقسام الك

 -القرار  : 

 وافق مجلس الكلية.

 

صــية بالشــروط واملعــايير التــي أقرتهــا اللجنــة ووافــق عليهــا تلتــزم القســام العلميــة فــي قبــول الطــالب الُجــدد بالشــعب التخص .23

لية. 
ُ
 مجلس الك

 -القرار  : 

 وافق مجلس الكلية.

 

 فيما يختص باإلعالن عن التقدم ل لتحاق بالشعب التخصصية:  .24

لية وداخلها. -
ُ
ن على موقع الك

 
 جهات اإلعالن: ُيعل

 .1027-1026موعد اإلعالن:فور إعالن النتيجة النهائية للعام الجامعي  -

 وجوب شمول اإلعالن: يجب أن يشمل اإلعالن ما يلي:  -

، والتي تم اعتمادها في مجلس الكلية. -
ً
 شروط القبول جملة وتفصيال
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 رسالة الكلية :

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

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

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

ا ته ، و ب ززاا اللخصززية المصززرية و ت ميززة ىززيم ال تمززاا و المززواط ين مززن خززالو ىاززرااات تتسززم بالسززتقاللية و التعززاون و التقززويم الززذاتحززو ملززكال االمسززاةمة لزز،و

 والمستمر .
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 رؤية الكلية :

تتطل  الكلية ىلإ أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية معتمد  تحتو 

مستوت  بأساتذت ا وخرياي ا ىلإ وتصو مكا ة مرموىة بين  ظائرةا

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

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

 .  المستدامة للماتم 

 موعد تقديم الطلبات. )فور إعالن النتيجة على موقع الكلية(. -

سمى أسماء بذاتها( -
ُ
 الجهة التي ستتلقى الطلبات. )سكرتارية القسام، وت

شكلة للنظر في فحص طلبات الطالب املتقدمين للشعبة.أسماء أعضاء  -
ُ
 اللجنة امل

 موعد االختبارات التحريرية أو الشفهية واملقابالت الشخصية. )على أال يتعدى ذلك السبوع الول من الدراسة(. -

 موعد البت في الطلبات.  -

 موعد إعالن النتائج النهائية. )السبوع الثاني من الدراسة(    -

 -القرار  : 

 وافق مجلس الكلية.

 

اعتمــاد نتيجــة القبــول: فــي مجلــس القســم االعتيــادي واملجــالس العلــى عــن شــهر أكتــوبر، أو مجلــس طــارئ لتعلقــه بســاعات  .25

 تدريسية.

 -القرار  : 

 وافق مجلس الكلية.

 
: التقارير املرفوعة من القسام: 

ً
 خامسا
عاونة: لم يقـدمها سـوى أقسـام الجغرافيـا، والتـاريخ،  املوضوع: تقارير متابعة أداء السادة أعضاء هيئة التدريس .26

ُ
والهيئة امل

 .والفلسفة و اللغة االنجليزية  واآلثار والدراسات اليونانية والرومانية
لية للنظر في أسباب عزوف السادة رؤساء القسام العلمية عن تقديم التقارير املذكورة.

ُ
  القرار: ُيرفع المر ملجلس الك

 -القرار  : 
 وقد أفاد بعض رؤساءالقسام العلمية اآلتية أسماؤهم أثناء املجلس شفاهة بتقارير املتابعة بأنه جيد أح

ً
يط مجلس الكلية علما

 ومرض ى وهم  : 
 أ.د/ حنان الشافعى وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث والقائم بعمل رئيس مجلس قسم االجتماع 

 .قسم اللغة العربية د. ايمان بركات  قائم بعمل رئيس مجلس 
 .د. محمد الفقى ) قسم اللغات الشرقية (  

 د. حسام رحومة  ) قسم السياسة (
 د.أحمد سعيد ) قسم اآلثار (

 
تعلقة بها:

ُ
قررات التدريسية والفعاليات امل

ُ
: إسناد امل

ً
 سادسا
 . 1028-1027املوضوع: توزيع املقررات الدراسية للعام الجامعي  .27

 على النحو اآلتي: 1028-1027لجنة توزيع املقررات الدراسية للعام الجامعي القرار : اعتمدت ال
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، و تلبيزة احتياازات الماتمز   و طالب ا ، و استخدام وسائو تعليمية حديثة ،و متابعة الخرياين، و ىتاحة الفرصة ل ا لمتابعة الاديزد مزن العلزوم و المعزارا و الخبزرات
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 رؤية الكلية :

تتطل  الكلية ىلإ أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية معتمد  تحتو 

مستوت  بأساتذت ا وخرياي ا ىلإ وتصو مكا ة مرموىة بين  ظائرةا

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

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

 .  المستدامة للماتم 

الفصل الدراس ي  القسم م
 الول 

 الفصل الدراس ي

 الثاني 

 مقررات الالئحة القديمة

   -  اللغة العربية 2
    اللغة اإلنجليزية 1
    التاريخ 3
    الجغرافيا 4
  -  الفلسفة 5
  -  اعاالجتم 6
اآلثار والدراسات اليونانية  7

 والرومانية
 -  

  -  اآلثار 8
  -  اللغات الشرقية 9

  -  السياسة 20
قـررات التدريسـية التـي 

ُ
قسـام العلميـة بإسـناد تدريسـها للسـادة لـم وُيرفع المر ملجلس الكلية إلتخاذ القرار الواجـب بشـأن امل

ٌ
تقـم اال

 أعضاء هيئة التدريس.
 -قرار  : ال

 ، على أن تستكمل القسام العلمية توزيع ُمقرراتها في حد أقص ى غايته أسبوع من تاريخه. وافق مجلس الكلية
 

، علـــى تـــدريس مـــادة " اللغـــة العربيـــة" 1/7/1027املوضـــوع : كتـــاب مجلـــس قســـم اللغـــة العربيـــة بجلســـته املنعقـــدة بتـــاريخ  .28

 الي:بوصفها أحد متطلبات التخرج، يتم توزيعها كالت

 عضو هيئة التدريس القسم

 د.أحمد شتية اللغة اإلنجليزية

 د.إيمان عبد السميع الجغرافيا

 د.عصام وهبان االجتماع

 د.رانيا عطية اآلثار

 د.أحمد شتية الفلسفة

 د.محمد محفوظ التاريخ

 د.غادة عشبة  السياسة 

 د.بدور عبد املقصود اللغات الشرقية 
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لزإ سزوا العمزو محليزاإ و ىىليميزا اسزت اداإ ىلزإ معزايير تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة  ترىزإ ىلزإ مسزتوت التميزة وا بزداج لزا مازاو اعدام والعلزوم ا  سزا ية 

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

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

ا ته ، و ب ززاا اللخصززية المصززرية و ت ميززة ىززيم ال تمززاا و المززواط ين مززن خززالو ىاززرااات تتسززم بالسززتقاللية و التعززاون و التقززويم الززذاتحززو ملززكال االمسززاةمة لزز،و

 والمستمر .
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 رؤية الكلية :

تتطل  الكلية ىلإ أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية معتمد  تحتو 

مستوت  بأساتذت ا وخرياي ا ىلإ وتصو مكا ة مرموىة بين  ظائرةا

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

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

 .  المستدامة للماتم 

 .القرار : وافقت اللجنة

 -القرار  : 

 وافق مجلس الكلية.

 

القــائم بتسـيير أعمــال قســم اآلثــار، بشــأن اســتاناء تخصــص اآلثــار  -املوضـوع : كتــاب الســيد الــدكتور/ أحمــد ســعيد عثمــان .29

د لعضــو هيئــة التــدريس فــي الفرقــة الواحــدة )وهــو ثــالث 
 
ســن

ُ
قــررات التدريســية التــي ت

ُ
اإلســالمية مــن الحــد القصــ ى لعــدد امل

 ذلك لن التخصص املذكور ال يضم سوى اثنين فقط من أعضاء هيئة التدريس.ُمقررات(، و 

ناسب في هذا الخصوص.
ُ
لية إلتخاذ القرار امل

ُ
 القرار: ُيرفع المر ملجلس الك

 -القرار  : 

 وافق مجلس الكلية.

 

للعــــام الجــــامعي املوضــــوع : تشــــكيل لجنــــة توزيــــع القاعــــات واملــــدرجات ووضــــع الجــــداول الدراسيةللفصــــل الدراســــ ي الول  .10

1027/1028: 

 القرار :وافقت اللجنة على أن تتشكل اللجنة املذكورة من كٍل من:

 ممثل عن قسم العضو م

 اللغة العربية د/ محمد محفوظ 2

 اللغة اإلنجليزية د/ ناجي رشوان 1

 التاريخ د/ كارم القاض ي 3

 الجغرافيا د/ محمد السمني 4

 االجتماع د/ السيد شحاتة 5

 الفلسفة / رشا رجبد 6

 اآلثار والدراسات اليونانية والرومانية د/ شيروت فضل 7

 اللغات الشرقية د/ محمد الفقي 8

 السياسة د/ حسام رحومة 9
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 رؤية الكلية :

تتطل  الكلية ىلإ أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية معتمد  تحتو 

مستوت  بأساتذت ا وخرياي ا ىلإ وتصو مكا ة مرموىة بين  ظائرةا

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

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

 .  المستدامة للماتم 

 ممثل عن قسم العضو م

 اآلثار د/ أيمن سالم 20

 -القرار  : 
 وافق مجلس الكلية.

 

كيل لجنتــه ســـوى أقســام: التـــاريخ، املوضــوع: فيمــا يتعلـــق بتشــكيل لجـــان فحــص الكتـــاب الجــامعي وتقاريرهـــا.لم يقــدم تشـــ .12

 والجغرافيا، اللغة العربية، اآلثار، اللغات الشرقية، الفلسفة، االجتماع.

لية للنظر في أسباب عدم رفـع القسـام الخـرى لتشـكيل لجانهـا بهـذا الخصـوص، وإتخـاذ القـ
ُ
ار ر القرار: : ُيرفع المر ملجلس الك

 الواجب في هذا الشأن.
 -القرار  : 
قررات تستوفي ا

ُ
لقسام تشكيل لجانها علًما بأنه في حال عدم رفع التقارير  املأمولة من هذه اللجان، ال يتم اعتماد توزيع امل

 الدراسية، وينظر مجلس الكلية في اتخاذ االجراءات املناسبة.

 

: االنتدابات:
ً
 سابعا

 1027/1028انتـــدابات العـــام الجـــامعي بشـــأن  3/7/1027املوضـــوع: كتـــاب مجلـــس قســـم التـــاريخ بجلســـته املنعقـــدة بتـــاريخ  .11

 على النحو اآلتي :

عضو هيئة  م

التدريس 

 املنتدب

 التخصص العلمي

 والجهة املنتدب منها

 

 املقرر 

 

 الفرقة

 

 الفصل الدراس ي

عدد 

 الساعات

يوم 

 االنتداب

د.عبــــده إبــــراهيم  2

 أباظة

أستاذ اآلثار اإلسالمية 

جامعــــــــــــــــة  -املســــــــــــــــاعد 

 جنوب الوادي

خـــــــــــــــــــــــــــط عربـــــــــــــــــــــــــــي 

 كاتومسكو 

  -الثالثة والرابعة

شــــــــــــــــــــــــعبة اآلثــــــــــــــــــــــــار 

 اإلسالمية

مقــــــــــــــرر الفرقــــــــــــــة 

 2الرابعة ف

مقــــــــــــــرر الفرقــــــــــــــة 

 1ف –الثالثة 

4  
ً
أســــــــــــــــبوعيا

 لكل ُمقرر 

 

 االثنين

 

د.عبـــــــــد الحلــــــــــيم  1

محمــــــــــــــد كمــــــــــــــال 

مـــــــــدير عـــــــــام الشـــــــــؤون 

الفنيــــة والعلميــــة ب ثــــار 

 –الثالثــة والرابعــة  رسم معماري 

اآلثــــــــــــــــــــــــار شــــــــــــــــــــــــعبة 

 4  
ً
أســــــــــــــــبوعيا

 لكل ُمقرر 
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 رسالة الكلية :

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

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

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

ا ته ، و ب ززاا اللخصززية المصززرية و ت ميززة ىززيم ال تمززاا و المززواط ين مززن خززالو ىاززرااات تتسززم بالسززتقاللية و التعززاون و التقززويم الززذاتحززو ملززكال االمسززاةمة لزز،و

 والمستمر .
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 رؤية الكلية :

تتطل  الكلية ىلإ أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية معتمد  تحتو 

مستوت  بأساتذت ا وخرياي ا ىلإ وتصو مكا ة مرموىة بين  ظائرةا

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

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

 .  المستدامة للماتم 

اإلســكندرية والســـاحل  السقا

 الشمالي

 الربعاء  الول       اإلسالمية

 القرار: وافقت اللجنة.

 -القرار  : 

 وافق مجلس الكلية.

 

 1027/1028بشـأن انتـدابات العـام الجـامعي  1/7/1027املوضوع: كتاب مجلس قسم الجغرافيا بجلسـته املنعقـدة بتـاريخ  .13

 على النحو اآلتي :

عضو هيئة  م

التدريس 

 ملنتدبا

 التخصص العلمي

 والجهة املنتدب منها

 

 املقرر 

 

 الفرقة

الفصل 

 الدراس ي

عدد 

 الساعات

يوم 

 االنتداب

 

 

 

2 

 

 

د.محمد إبراهيم 

 نصر

 

 

املدرس بكليـة الزراعـة 

جامعـــــــــة  –بالشـــــــــاط ي 

 اإلسكندرية

 املساحة الجوية

 

شعبة  –الفرقة الرابعة 

 مساحة

 السبت ساعتان الول 

مســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاحة 

ة تاكيومتريــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 وجيوديسية

شــعبة  –الفرقـة الثالثــة 

 مساحة

 السبت ساعتان الثاني

شعبة  –الفرقة الرابعة  مشروع تطبيقي

 مساحة

 السبت ساعتان الول 

 السبت ساعتان الثاني الفرقة الرابعة مشروع تطبيقي

 القرار: وافقت اللجنة.

 -القرار  : 

 وافق مجلس الكلية.

 

القـائم بتسـيير أعمـال قسـم اآلثـار، بشـأن مخاطبـة السـيد السـتاذ  -ر / أحمـد سـعيد عثمـاناملوضوع :كتاب السـيد الـدكتو  .14

جامعـة اإلسـكندرية، لترشـيح مـن  -الدكتور/ عميـد كليـة الفنـون الجميلـة أو السـيد السـتاذ الـدكتور/ عميـد كليـة الهندسـة
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 رسالة الكلية :

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

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

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

ا ته ، و ب ززاا اللخصززية المصززرية و ت ميززة ىززيم ال تمززاا و المززواط ين مززن خززالو ىاززرااات تتسززم بالسززتقاللية و التعززاون و التقززويم الززذاتحززو ملززكال االمسززاةمة لزز،و

 والمستمر .
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 رؤية الكلية :

تتطل  الكلية ىلإ أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية معتمد  تحتو 

مستوت  بأساتذت ا وخرياي ا ىلإ وتصو مكا ة مرموىة بين  ظائرةا

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

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

 .  المستدامة للماتم 

 لتـــدريس مـــادة رســـم معمـــاري وزخرفـــي، للفرقـــة الثانيـــة قســـم اآلثـــار 
ً
شـــعبة اآلثـــار اإلســـالمية، للفصـــل الدراســـ ي يـــراه مناســـبا

 .1027/1028الول، للعام الجامعي 

 القرار : وافقت اللجنة.     

 -القرار  : 

قررات املذكورة. 
ُ
 مجلس الكلية السيد الزميل الدكتور/ أحمد سعيد بترشيح أسماء بذاتها لتدريس امل

ُ
ف ِ

ع
 ُيكل

 
 فرقته الولى وبشعبه "اآلثار املصرية: بفرقتها الثانية. املوضوع االنتدابات الخارجية على قسم اآلثار  ب .15

عضو هيئة  م
التدريس 
 املنتدب

 التخصص العلمي

 والجهة املنتدب منها

الفصل  الفرقة املقرر 
 الدراس ي

عدد 
 الساعات

يوم 
 االنتداب

ســــــــــــــــــــاعد  موس ى أبو بكر  2
ُ
الســــــــــــــــــــتاذ امل

كليــــــة  -بقســــــم التــــــرميم
 اآلثار جامعة القاهرة

انة مبــادئ عــالج وصــي
 اآلثار العضوية

 السبت 3 الول  الولى

 

ســــــــــــــــــــاعد  موس ىأبو بكر  1
ُ
الســــــــــــــــــــتاذ امل

كليــــــة  -بقســــــم التــــــرميم
 اآلثار جامعة القاهرة

مبـــــــــــــــــــــــادئ التـــــــــــــــــــــــرميم 
 املعمــــــــــــــــــــاري وعــــــــــــــــــــالج 
وصـــــــــيانة اآلثـــــــــار غيـــــــــر 

 العضوية

 السبت 1 الثاني الولى

هنــــــــــــــــــــد صــــــــــــــــــــالح  3
 الدين صميدة

أســـــتاذ ُمســـــاعد بكليـــــة 
 اآلثار جامعة القاهرة

الثانية شعبة  صوص قبطيةن
 "اآلثار املصرية"

 السبت 1 الثاني

 
 القرار: 

 وافق مجلس الكلية.
 

بشـــأن انتـــدابات الفصـــل الدراســـ ي الول  9/7/1027املوضـــوع : كتـــاب مجلـــس قســـم اللغـــة اإلنجليزيـــة بجلســـته الطارئـــة فـــي  .16
 على النحو التالي :  1027/1028للعام الجامعي 

 
عضو هيئة  م

التدريس 
 دباملنت

 التخصص العلمي

 والجهة املنتدب منها

 يوم االنتداب عدد الساعات الفرقة املقرر 

د / محمد السيد  1
 داود صبح

كلية  ,مساعد أستاذ
 التربية جامعة دمنهور

 تراث كالسيكى
 مختارات أدبية

 أدب 2
 لغة 3

 ساعات أسبوعيا4
 ساعات أسبوعيا4

 األحد    
 

ناجى ميالد /د  2
 رزق

متفرغ, كلية  مدرس
 جامعة المنصورة-التربية

 
 أوربيه ثانيهلغة

 األولى
 الثالثه:

 ساعات أسبوعيا4
 

 الثالثاء    
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 رسالة الكلية :

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

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

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

ا ته ، و ب ززاا اللخصززية المصززرية و ت ميززة ىززيم ال تمززاا و المززواط ين مززن خززالو ىاززرااات تتسززم بالسززتقاللية و التعززاون و التقززويم الززذاتحززو ملززكال االمسززاةمة لزز،و

 والمستمر .
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 رؤية الكلية :

تتطل  الكلية ىلإ أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية معتمد  تحتو 

مستوت  بأساتذت ا وخرياي ا ىلإ وتصو مكا ة مرموىة بين  ظائرةا

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

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

 .  المستدامة للماتم 

عضو هيئة  م
التدريس 

 دباملنت

 التخصص العلمي

 والجهة املنتدب منها

 يوم االنتداب عدد الساعات الفرقة املقرر 

 أدب
 لغة

 ساعات أسبوعيا4
 ساعات أسبوعيا4

دكتوراة اللغويات  داليا مسعود /د 3
والترجمة, تعمل بقطاع 

 النفل إسكندرية

 كتابة )متصلة(
 قراءة
 كتابة
 قراءة

 الثالثه: لغة 
 ثالثه:أدبال 

 ساعة أسبوعيا2
 ساعة أسبوعيا2
 ساعة أسبوعيا2
 ساعة أسبوعيا2

 الثالثاء    

  رحاب مسعود/د  4
اللغويات  دكتوراة

والترجمة, تعمل المعهد 
العالى للسياحة, السيوف 

 اسكندرية

 
 مهارات مرجعية

 علم الداللة

 
 الثالثه: لغة
 الرابعه:لغة

 

 
 اساعات أسبوعي4
 ساعات أسبوعيا4

 

    
 الثالثاء    

 القرار: 
 وافق مجلس الكلية.

 
 ثـــانىبشـــأن انتــدابات الفصـــل الدراســـ ي ال 9/7/1027املوضــوع : كتـــاب مجلـــس قســم اللغـــة اإلنجليزيـــة بجلســـته الطارئــة فـــي  .17

 على النحو التالي :  1027/1028للعام الجامعي 

عضو هيئة  م

التدريس 

 املنتدب

 التخصص العلمي

 والجهة املنتدب منها

يوم  عدد الساعات الفرقة رر املق

 االنتداب

د / محمد السيد  1
 داود صبح

أستاذ مساعد, كلية 
 التربية جامعة دمنهور

 11رواية ق 
 تذوق أدبي

 أدب 2
 لغة 4

 ساعات أسبوعيا4
 ساعات أسبوعيا4

 األحد
 

د ناجى ميالد  2
 رزق

مدرس متفرغ, كلية 
 التربية جامعة المنصورة

 :ةالثاني أوربيه ثانيهلغة
 أدب
 

 الثالثاء ساعات أسبوعيا4

دكتوراة اللغويات  د داليا مسعود 3
والترجمة, تعمل بقطاع 

 سكندريةباإلالنفل 

 كتابة )متصلة(
 قراءة
 كتابة

 : لغةةالثالث
 :أدبةالثالث    

 ساعة أسبوعيا2
 ساعة أسبوعيا2
 ساعة أسبوعيا2

 الثالثاء
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 رسالة الكلية :

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

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

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

ا ته ، و ب ززاا اللخصززية المصززرية و ت ميززة ىززيم ال تمززاا و المززواط ين مززن خززالو ىاززرااات تتسززم بالسززتقاللية و التعززاون و التقززويم الززذاتحززو ملززكال االمسززاةمة لزز،و

 والمستمر .
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 رؤية الكلية :

تتطل  الكلية ىلإ أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية معتمد  تحتو 

مستوت  بأساتذت ا وخرياي ا ىلإ وتصو مكا ة مرموىة بين  ظائرةا

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

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

 .  المستدامة للماتم 

 

 القرار: 

 وافق مجلس الكلية.

 

: الكنتروالت:
ُ
 ثامنا

 املوضوع: تشكيل كنترول دور سبتمبر للفرقة الرابعة. .18

 .1027-1026لفرقة الرابعة بدور مايو للعام الجامعي ا لالتأكيد على أن يكون تشكيل دور سبتمبر هو التشكيل ذاته القرار :
 -القرار  : 

 وافق مجلس الكلية.
 

 املوضوع: تشكيل كنترول دور سبتمبر للفرقة الولى الئحة حديثة. .19

 .1027-1026للفرقة الولى بدور مايو للعام الجامعي  االقرار:التأكيد على أن يكون تشكيل دور سبتمبر هو التشكيل ذاته
 -القرار  : 

 وافق مجلس الكلية.
 

 .1026/1027املوضوع:تحديد ميعاد امتحانات دور سبتمبر للعام الجامعي  .30

 .9/9/1027يوم السبت املوافق  1026/1027القرار:تحديد موعد امتحانات الدور الثاني للعام الجامعي 
 -القرار  : 
 جلس الكلية.وافق م

 
 

تعلقة باالمتحانات التحريرية:
ُ
: املوضوعات امل

ً
 تاسعا

 ساعة أسبوعيا2 قراءة
4  

 د رحاب مسعود
غويات دكتوراة الل

 العالى المعهد والترجمة,
للسياحة, السيوف 

 سكندريةاإل

لسانيات 
 اجتماعية
 الترجمة

 : لغةةالثالث
 لغة :ةالرابع

 

 ساعات أسبوعيا4
 ساعات أسبوعيا4

 

 الثالثاء
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 رسالة الكلية :

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

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

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

ا ته ، و ب ززاا اللخصززية المصززرية و ت ميززة ىززيم ال تمززاا و المززواط ين مززن خززالو ىاززرااات تتسززم بالسززتقاللية و التعززاون و التقززويم الززذاتحززو ملززكال االمسززاةمة لزز،و

 والمستمر .
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 رؤية الكلية :

تتطل  الكلية ىلإ أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية معتمد  تحتو 

مستوت  بأساتذت ا وخرياي ا ىلإ وتصو مكا ة مرموىة بين  ظائرةا

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

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

 .  المستدامة للماتم 

-1026املوضـــوع: تشـــكيل لجنـــة للنظـــر فـــي تظلمـــات الطـــالب مـــن نتـــائج امتحانـــات الفصـــل الدراســـ ي الثـــاني للعـــام الجـــامعي  .32

1027. 

ــن ي  عــن القــرار: وافقــت اللجنــة علــى تشــكيل اللجنــة املــذكورة مــن رؤســاء مجــالس القســام العلميــة وم 
ً
قــوم بأعمــالهم، فضــال

 الوحدات ذات الصلة، وذلك على النحو اآلتي:

 الوظيفة االسم م

 رئيس اللجنة أ.د/ عبد املنعم مجاهد (2)

 رئيس مجلس قسم التاريخ أ.د/ أحمد عبد العزيز (1)

 رئيس مجلس قسم اللغة اإلنجليزية. أ.د/ إيمان املليجي (3)

 لس قسم الجغرافيا.رئيس مج أ.د/ عبد العظيم أحمد (4)

 القائم بعمل رئيس مجلس قسم اآلثار والدراسات اليونانية والرومانية. أ.م.د/ عبير قاسم (5)

 القائم بعمل رئيس مجلس قسم الفلسفة. أ.م.د/ عصام املصري  (6)

 القائم بعمل رئيس قسم اللغة العربية. أ.م.د/ إيمان بركات (7)

ض عن أ.م.د/ أحمد سعيد (8)  قسم اآلثار )ل.ح( ُمفوَّ

ض عن قسم الللغات الشرقية. أ.م.د/ محمد الفقي (9)  ُمفوَّ

ض عن قسم االجتماع. أ.م.د/ سيد شحاتة (20)  ُمفوَّ

ض عن قسم السياسة د/ حسام رحومة (22)  ُمفوَّ

 مدير وحدة الخدمات اإللكترونية د/ أحمد عطية (21)

 تقويم.مدير وحدة القياس وال د/ بدور أبوجنينة (23)

 -القرار  : 
 وافق مجلس الكلية.

 

: خطابات أخرى واردة من القسام:
ً
 عاشرا

 

بشـــــــأن تفعيـــــــل قســـــــم اإلعـــــــالم بالكليـــــــة للعـــــــام الجـــــــامعي  7/1027/ 3املوضـــــــوع : كتـــــــاب مجلـــــــس قســـــــم االجتمـــــــاع بتـــــــاريخ   .31

 على ما هو موجود بالالئحة الجديدة. 1027/1028
ً
 أسوة بقسم السياسة، استنادا

  بداية من العام الجامعي القادم افقت اللجنة على تفعيل القسم املذكور القرار : و 
 -القرار  : 
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 رسالة الكلية :

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

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

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

ا ته ، و ب ززاا اللخصززية المصززرية و ت ميززة ىززيم ال تمززاا و المززواط ين مززن خززالو ىاززرااات تتسززم بالسززتقاللية و التعززاون و التقززويم الززذاتحززو ملززكال االمسززاةمة لزز،و

 والمستمر .
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 رؤية الكلية :

تتطل  الكلية ىلإ أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية معتمد  تحتو 

مستوت  بأساتذت ا وخرياي ا ىلإ وتصو مكا ة مرموىة بين  ظائرةا

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

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

 .  المستدامة للماتم 

 من العام الجامعي  تفعيل الدراسة بالقسم املذكور على أن على بالغلبية وافق مجلس الكلية
ً
يبدأ العمل به بداية

 من العام واتخاذ اإلجراءات املؤهلة لذلك، مع اعتراض أ.د.حنان الشافعي التي 1028/1029
ً
رأت أنه يجب تفعيل القسم اعتبارا

 .1027/1028الجامعي القادم 
 

املوضــــوع: ترشــــيحات القســــام ملســــؤولي الــــدعم الطالبــــي للفــــرق بهــــا: رفعــــت القســــام التاليــــة ترشــــيحاتها بهــــذا الخصــــوص:  .33

 التاريخ، الجغرافيا، اللغة العربية، اآلثار والدراسات اليونانية والرومانية، اآلثار.

 رار: أحيطت اللجنة علًما، على أن تستوفي بقية القسام ترشيحاتها في خالل أسبوعين من تاريخه.الق
 -القرار  : 

 
ً
 كما افادت باقى القسام العلمية بالترشيحات على النحو التالى :  أحيط مجلس الكلية علما

 قسم اللغة االنجليزية :     د.نهله نجيب املشرف العام
 د. ناجى محمد فهيم  :الفرقة الولى     
 أ.د/ ميراندا الزوكة  الفرقة الثانية : 
 أ.د/ ايمان املليجى  الفرقة الثالثة: 

 د. اسماء الشيخ  الفرقة الرابعة : 
 

 د. ناجى بدر   املشرف العام قسم االجتماع :     
 د. خالد شحاته  الفرقة الولى     :
 د. رهام فايز رضوان  الفرقة الثانية : 

 د. اسالم فوزى  قة الثالثة: الفر 
 د. السيد شحاته  الفرقة الرابعة : 

 
 املشرف العام حياة محمد ابراهيمقسم الفلسفة :     د.

 د. دعاء البيار  الفرقة الولى     :
  د. محمد رضا عبدالفتاح  الفرقة الثانية : 
 د. رشا رجب  الفرقة الثالثة: 

 د. عصام املصري   الفرقة الرابعة : 
 سم اللغات الشرقية     د.محمد الفقى املشرف العامق

  د.أمنيه عيس ى  الفرقة الولى     :
 د. احمد عطية شعبة عبرى: شعبة فارس ى: د. هدى عيس ى  الفرقة الثانية : 

 

 حادي عشر: موضوعات رعاية الشباب:
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 رسالة الكلية :

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

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

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

ا ته ، و ب ززاا اللخصززية المصززرية و ت ميززة ىززيم ال تمززاا و المززواط ين مززن خززالو ىاززرااات تتسززم بالسززتقاللية و التعززاون و التقززويم الززذاتحززو ملززكال االمسززاةمة لزز،و

 والمستمر .
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 رؤية الكلية :

تتطل  الكلية ىلإ أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية معتمد  تحتو 

مستوت  بأساتذت ا وخرياي ا ىلإ وتصو مكا ة مرموىة بين  ظائرةا

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

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

 .  المستدامة للماتم 

 حالية.املوضوع: إحاطة اللجنة علًما بخطة النشطة الطالبية خالل الجازة الصيفية ال .34

 القرار: أحيطت اللجنة علًما.
 -القرار  : 

.
ً
 أحيط مجلس الكلية علما

 

 ثاني عشر: التعليم املفتوح:

بشـــــأن توزيــــع مقـــــررات التعلـــــيم املفتــــوح لبرنـــــامج الدراســـــات  3/7/1027املوضــــوع: كتـــــاب مجلــــس قســـــم التـــــاريخ بجلســــته فـــــي  .35

 .1027/1028التاريخية للفرقتين الثالثة والرابعة للعام الجامعي 

 القرار: وافقت اللجنة.
 -القرار  : 

 الكلية. وافق مجلس
 

بشــأن توزيــع مقــررات التعلــيم املفتــوح لبرنــامج  1/7/1027املوضــوع : كتــاب مجلــس قســم الجغرافيــا بجلســته املنعقــدة فــي  .36

 .1027/1028نظم املعلومات الجغرافية واملساحة للفرقة الرابعة للعام الجامعي 

 .القرار : وافقت اللجنة
 -القرار  : 

 وافق مجلس الكلية.
 

بشـأن عمـل الئحـة جديـدة للتعلـيم املفتـوح، وهـي  1/7/1027املوضوع : كتاب مجلس قسم الجغرافيا بجلسته املنعقدة فـي  .37

 دبلومة ) املساحة ونظم املعلومات الجغرافية(.

 القرار : وافقت اللجنة.
 -القرار  : 

 وافق مجلس الكلية.
 

 وصيات: ثالث عشر: ٌمقترحات وت

مدرس اآلثار املصرية، بشأن إقرار رسم دخول امتحـان عـن كـل مـادة يؤديهـا  –املوضوع: ُمقترح السيد الدكتور/ صابر صادق  .38

يتم تحصيله عن طريق تخصيص طابع خدمات تعليمية باملبلغ املحـدد يـتم شـراؤها  –الئحة جديدة  -الطالب في دور سبتمبر

الرســـم املقتـــرح بخزينـــة الكليـــة، ويحصـــل علـــى إيصـــال ُيقـــدم لشـــؤون الطـــالب قبـــل أداء مـــن خزينـــة الكليـــة، أو ُيســـدد الطالـــب 
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 رسالة الكلية :

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

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

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

ا ته ، و ب ززاا اللخصززية المصززرية و ت ميززة ىززيم ال تمززاا و المززواط ين مززن خززالو ىاززرااات تتسززم بالسززتقاللية و التعززاون و التقززويم الززذاتحززو ملززكال االمسززاةمة لزز،و

 والمستمر .
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 رؤية الكلية :

تتطل  الكلية ىلإ أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية معتمد  تحتو 

مستوت  بأساتذت ا وخرياي ا ىلإ وتصو مكا ة مرموىة بين  ظائرةا

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

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

 .  المستدامة للماتم 

 لصـــــــــــــــــــرف مكافئـــــــــــــــــــات " –حـــــــــــــــــــال املوافقـــــــــــــــــــة علـــــــــــــــــــى هـــــــــــــــــــذا املقتـــــــــــــــــــرح  -االمتحـــــــــــــــــــان، لتـــــــــــــــــــوفير املـــــــــــــــــــوارد املاليـــــــــــــــــــة الالزمـــــــــــــــــــة

 جهود غير عادية " للسادة العاملين بالكنتروالت واملنتدبين واملالحظين خالل دور سبتمبر. 

 رفع املوضوع ملجلس الكلية ملناقشته، وإتخاذ القرار.القرار : يُ 

 -القرار  : 

 وافق مجلس الكلية.

 

 رابع عشر : شكر وتقدير :
بالكليــة، لتعاونــه  MISمســؤول  –املوضــوع : تقــدم مجلــس قســم اللغــة اإلنجليزيــة بالشــكر لألســتاذ / حســن أنــور عبــد الــال  .39

، كما 1026/1027فة كنتروالت القسم بفرقه املختلفة عن العام الجامعي البناء وتفانيه في أعمال الرصد اإلليكتروني لكا
ســكرتيرة وكيــل الكليــة لشــؤون التعلــيم والطــالب لتعاونهــا البنــاء مــع القســم عــن  –تقــدم بالشــكر لألســتاذة/ ميرهــان لطفــي 

 .1026/1027العام الجامعي 
 القرار: أحيطت اللجنة علًما.

 -القرار  : 
 أحيط مجلس الكلية علم
ً
 ا

 

 سادس
ً
 :الدراسات العليا:   موضوعات ا

 
وجهت السيدة أ.د/ حنان خميس الشافعى وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث  الشكر  لجميع القسام العلمية على  -

 تعاونهم مع وكالة الكلية للدراسات العليا والبحوث .
 -القرار  : 

 وافق مجلس الكلية .
 

 أوال:قسم اللغة العربية :
على فتح الدراسات العليا فصل  1027/  7/  3قة مجلس قسم اللغة العربية بجلسته املنعقدة فى يوم الثنين املوافق مواف -2

 لدرجتى املاجستير والدكتواره شعبة الدب والنقد . 1027الخريف 
 -القرار  : 

 وافق مجلس الكلية .
 

 ثانيا ً: قسم اللغة اإلنجليزية : 
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 رسالة الكلية :

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

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

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

ا ته ، و ب ززاا اللخصززية المصززرية و ت ميززة ىززيم ال تمززاا و المززواط ين مززن خززالو ىاززرااات تتسززم بالسززتقاللية و التعززاون و التقززويم الززذاتحززو ملززكال االمسززاةمة لزز،و

 والمستمر .
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 رؤية الكلية :

تتطل  الكلية ىلإ أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية معتمد  تحتو 

مستوت  بأساتذت ا وخرياي ا ىلإ وتصو مكا ة مرموىة بين  ظائرةا

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

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

 .  المستدامة للماتم 

تسجيل خطة ماجستير أدب  على  1027/  7/ 1جلسته املنعقدة بتاريخ  باللغة اإلنجليزية مجلس قسم  موافقةاملوضوع:  -2
انجليزى بنظام الساعات املعتمدة للطالب / حمدي محمد جمعة عبد الفتاح علما بإنهاء الطالب ملقررات الساعات املعتمدة 

 فى موضوع :
 كومز وبابلو سابوريو."      "الدبيات السينمائية فى الجماليات املعاصرة عند ديفيز ما

"Cinemapoetics in Contemporary Aesthetics: The Work of David McCombs and Pablo Saborio." 
 وتتكون لجنة اإلشراف من: 

 أستاذ الدب االنجليزى   أ.د إيمان املليجي   
  أستاذ الدب اإلنجليزي املساعد      د.ناجي رشوان 

 -القرار  : 
 س الكلية .وافق مجل

 

 تسجيل خطة ماجستير أدب على  1027/  7/ 1جلسته املنعقدة بتاريخ  بمجلس قسم اللغة اإلنجليزية  موافقةاملوضوع:  -1

 فى موضوع :  الطالب / عاصم عادل عبده ماجستير أدب إنجليزى نظام الساعات املعتمدة

 ."فى أعمال جاكسون ما  لو وديك هيجينز  Fluxus  جماليات حركة

"The Aesthetics of 'Fluxus': The Work of Jackson Mac Low and Dick Higgins." 

 وتتكون لجنة اإلشراف من:

 أستاذ الدب االنجليزى   أ.د إيمان املليجي   

  أستاذ الدب اإلنجليزي املساعد   د.ناجي رشوان    

 -القرار  : 

 وافق مجلس الكلية .

 

 تسجيل خطة ماجستير أدب على  1027/  7/ 1جلسته املنعقدة بتاريخ  بإلنجليزية مجلس قسم اللغة ا موافقةاملوضوع:  -3

ى موضوع / يمنى سعد عطية سليمان  ماجستير أدب إنجليزى نظام الساعات املعتمدة ف هإنجليزى نظام الساعات املعتمدة الطالب

: 

ل سنان أنطون في ضوء نظريات الصدمة و ما بعد مأساة العراق في الدب العربي المريكي ما بعد الحداثي: قراءة لعما " 

      االستعمار."

"Iraq as Trauma in Postmodernist Arab American Literature: A Postcolonial Reading of Sinan Antoon." 

 وتتكون لجنة اإلشراف من:



    

                                                                                                                                              
       Damanhur universityجامعة دمنهور                                                                                                                         
          Faculty of Artكلية اآلداب                                                                                                                                
                                                        

 

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

 رسالة الكلية :

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

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

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

ا ته ، و ب ززاا اللخصززية المصززرية و ت ميززة ىززيم ال تمززاا و المززواط ين مززن خززالو ىاززرااات تتسززم بالسززتقاللية و التعززاون و التقززويم الززذاتحززو ملززكال االمسززاةمة لزز،و

 والمستمر .
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 رؤية الكلية :

تتطل  الكلية ىلإ أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية معتمد  تحتو 

مستوت  بأساتذت ا وخرياي ا ىلإ وتصو مكا ة مرموىة بين  ظائرةا

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

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

 .  المستدامة للماتم 

 أستاذ الدب االنجليزى   أ.د إيمان املليجي   

  دب اإلنجليزي املساعدأستاذ ال    د.ناجي رشوان    

 -القرار  : 

 وافق مجلس الكلية .

 

 ثالثا: قسم االجتماع  

على قبول دفعة جديدة لاللتحاق ببرنامج  1027/  7/  3املوضوع :موافقة مجلس قسم االجتماع بجلسته فى يوم الثنين  -2

 .1027الدراسات العليا بنظام الساعات املعتمدة لفصل الخريف 

 -القرار  : 

 مجلس الكلية .وافق 

 

على إعتماد نتجية الدراسات العليا )ماجستير  1027/  7/  3املوضوع :موافقة مجلس قسم االجتماع بجلسته فى يوم الثنين  -1

 . 1027تكميلى (بنظام الساعات املعتمدة لفصل الربيع  –دكتواره  –

 -القرار  : 
 وافق مجلس الكلية .

 
الحكم للطالبة / ندا إسماعيل إسماعيل سيف ،املسجلة لدرجة املاجستير فى املوضوع :إعادة تشيكل لجنة املناقشة و  -3

موضوع :" عنف الجماعات الدينية وأثره على المن االجتماعى فى املجتمع املصرى " دراسة حالة لنماذج من املنتمين 

ك لسفر أحد أعضاء اللجنة خارج وذل 1027/  7/  3واملنشقين والخبراء " بناًء على موافقة مجلس قسم االجتماع بجلسته فى 
 مصر.

   : وتتكون لجنة املناقشة والحكم من

 السيد الستاذ الدكتور/ محمد إبراهيم الدسوقى          

  –وكيل كلية اآلداب  –أستاذ علم النفس االجتماعى 
ً
 ومناقشا

ً
 جامعة املنيا     رئيسا

 جى بدر إبراهيم االسيد الدكتور/ ن

  –كلية الداب  –تماع املساعد أستاذ علم االج     
ً
 جامعة دمنهور                مناقشا

 السيد الدكتور/ محمود عبد الحميد حمدى          

  –كلية الداب  –أستاذ علم االجتماع املساعد 
ً
 جامعة دمنهور                مشرفا

 -القرار  : 
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 رسالة الكلية :

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

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

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

ا ته ، و ب ززاا اللخصززية المصززرية و ت ميززة ىززيم ال تمززاا و المززواط ين مززن خززالو ىاززرااات تتسززم بالسززتقاللية و التعززاون و التقززويم الززذاتحززو ملززكال االمسززاةمة لزز،و

 والمستمر .
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 رؤية الكلية :

تتطل  الكلية ىلإ أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية معتمد  تحتو 

مستوت  بأساتذت ا وخرياي ا ىلإ وتصو مكا ة مرموىة بين  ظائرةا

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

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

 .  المستدامة للماتم 

 وافق مجلس الكلية .

 

شة والحكم للطالبة / صباح إبراهيم محمد الصباغ  ،املسجلة لدرجة املاجستير فى املوضوع :إعادة تشيكل لجنة املناق -4
موضوع :" العالقة بين تناول العقاقير الطبية املخدرة ونمط الجريمة املرتكبة " دراسة تحليلية لبعض القضايا فى إطار 

اللجنة أعضاء وذلك لسفر أحد   1027 / 7/  3محافظة البحيرة    " بناًء على موافقة مجلس قسم االجتماع بجلسته فى 
 وتتكون اللجنة من :

 السيدة الستاذة الدكتورة / ساميه محمد جابر  

  –أستاذ علم االجتماع كلية الداب 
ً
 ومناقشا

ً
 جامعة اإلسكندرية                      رئيسا

 السيد الدكتور/ ناجى بدر إبراهيم   

  –داب أستاذ علم االجتماع املساعد بكلية ال 
ً
 جامعة دمنهور                     مشرفا

 السيد الدكتور/ محمود عبد الحميد حمدى   
  –أستاذ علم االجتماع املساعد بكلية الداب 

ً
 جامعة دمنهور                    مناقشا

 -القرار  : 

 وافق مجلس الكلية .
 

ن محمد حسن منس ى لنيل درجة املاجستير فى اآلداب من قسم ل لجنة املناقشة والحكم للطالبة / ناريماكياملوضوع : تش -5
فى موضوع :" " الفقراء وآليات التكيف فى املجتمع  1027/  7/  3االجتماع بناًءعلى موافقة مجلس قسم االجتماع بجلسته فى 

 املصرى " دراسة حالة ملجموعة من السر فى إحدى قرى محافظة البحيرة "

 حكم من : وتتكون لجنة املناقشة وال

 السيد الدكتور / ناجى بدر إبراهيم 

 ورئيسا   جامعة دمنهور                     –كلية اآلداب  –أستاذ علم االجتماع املساعد 
ً
 مشرفا

 السيد الدكتور/ عبد الحميد يونس زيد 

 جامعة ال –كلية الخدمة االجتماعية  –استاذ علم االجتماع املساعد قسم العلوم االجتماعية 
ً
 فيوم        مناقشا

 السيد الدكتور/ محمود عبد الحميد حمدى 

                                                                             جامعة دمنهور    –كلية الداب  –أستاذ علم االجتماع املساعد 

 
ً
 مناقشا

 -القرار  : 

 وافق مجلس الكلية .
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 رسالة الكلية :

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

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

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

ا ته ، و ب ززاا اللخصززية المصززرية و ت ميززة ىززيم ال تمززاا و المززواط ين مززن خززالو ىاززرااات تتسززم بالسززتقاللية و التعززاون و التقززويم الززذاتحززو ملززكال االمسززاةمة لزز،و

 والمستمر .
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 رؤية الكلية :

تتطل  الكلية ىلإ أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية معتمد  تحتو 

مستوت  بأساتذت ا وخرياي ا ىلإ وتصو مكا ة مرموىة بين  ظائرةا

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

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

 .  المستدامة للماتم 

 

اجستير للطالبة / ملياء فتىى الجندى املسجلة لدرجة املاجستير فى اآلداب بناًءعلى موافقة مجلس املوضوع : منح درجة امل -6
فى موضوع :" " دور الصحافة فى تجديد الخطاب  1027/  7/  3قسم االجتماع بجلسته املنعقدة فى يوم الثنين املوافق 

حتى عام  1003جريدتى الهرام واالسبوع فى الفترة من عام  الدينى وأثره على تماسك املجتمع "" دراسة تحليلية مقارنة بين

 بأن املناقشة تمت بتاريخ 1008
ً
  0وقد تم إجراء التصويبات   1027/ 3/  30"علما

 -القرار  : 

 وافق مجلس الكلية .

 

 رابعا : قسم التاريخ : 

/ إبراهيم محمد مرجونه مهمة سيمنار على أن يتولى د 1027/  7/  3موافقة مجلس قسم التاريخ بجلسته فى  املوضوع : -2

 1028/  1027قسم التاريخ للدراسات العليا للعام الجامعى 

 -القرار  : 

 وافق مجلس الكلية .

 

على فتح الدراسات العليا نظام الساعات املعتمدة  1027/  7/  3موافقة مجلس قسم التاريخ بجلسته فى املوضوع : -1

  1028/  1027الحديث واملعاصر ( لفصل الخريف  –اإلسالمى  –الوسيط  –للتخصصات الربعة )القديم 

 -القرار  : 

 وافق مجلس الكلية .

 

على ترشيح بعض الساده أعضاء هيئة التدريس  1027/  7/  3املوضوع : موافقة مجلس قسم التاريخ بجلسته فى  -3

وقد تم اإلتفاق على  1028/  1027بالقسم كمرشدين أكاديمين للدراسات العليا للتخصصات الربعة للعام الجامعى 

 مايلى : 

 د/ مرفت فراج عبد الرحيم                         التاريخ القديم 

 د/ عادل إسماعيل هالل                             التاريخ الوسيط 

 د/ إبراهيم محمد مرجونة                            التاريخ اإلسالمى 
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 رسالة الكلية :

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

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

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

ا ته ، و ب ززاا اللخصززية المصززرية و ت ميززة ىززيم ال تمززاا و المززواط ين مززن خززالو ىاززرااات تتسززم بالسززتقاللية و التعززاون و التقززويم الززذاتحززو ملززكال االمسززاةمة لزز،و

 والمستمر .
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 رؤية الكلية :

تتطل  الكلية ىلإ أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية معتمد  تحتو 

مستوت  بأساتذت ا وخرياي ا ىلإ وتصو مكا ة مرموىة بين  ظائرةا

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

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

 .  المستدامة للماتم 

 التاريخ الحديث واملعاصر                             د/ فايزة محمد ملو  

 -القرار  : 

 وافق مجلس الكلية .

 

على الطلب املقدم من الطالب / مصطفى أحمد صبح  1027/  7/  3املوضوع : موافقة مجلس قسم التاريخ بجلسته فى  -4

 – 2254خا لسياسة إنجلترا فيما بين واملسجل لدرجة الدكتواره فرع التاريخ الوسيط فى موضوع " روجرأف هوفدن مؤر 

،وذلك بعد موافقة لجنة  1027/  7/  22وحتى  1027/  7/  21هـ " لوقف قيده عام ثان يبداء من  595 – 549م /  229

  اإلشراف .

 -القرار  : 

 وافق مجلس الكلية .

 

اآلداب ،فرع التاريخ الحديث واملعاصر منح الطالب / هانى عبد هللا عوض عبد هللا عمارة درجة الدكتواره فى  املوضوع : -5

 2968،نظام الساعات املعتمدة فى موضوع : "دور اململكة العربية السعودية فى استقالل دولة اإلمارات العربية املتحدة 

م " بتقدير مرض ى مع التوصية بطبع الرسالة وتبادلها مع الجامعات املصرية ، وقد أتم الطالب تصويبات  2972 –

 لجنة الحكم واملناقشة حسب إفادة لجنة االشراف .ومالحظات 

 -القرار  : 

 وافق مجلس الكلية .

 

محمود عبد العزيز عطية حجازى درجة املاجستير فى اآلداب ،فرع التاريخ الحديث واملعاصر املوضوع : منح الطالب /  -6

بتقدير مرض ى مع التوصية بطبع "  2878 – 2812نظام الساعات املعتمدة فى موضوع :"الحركة الوطنية فى رومانيا 

الرسالة على نفقة الجامعة وتبادلها مع الجامعات املصرية ، وقد أتم الطالب تصوبيات ومالحظات لجنة الحكم 

 . 1027/  7/  3واملناقشة حسب إفادة لجنة اإلشراف بناًء على موافقة مجلس قسم التاريخ بجلسته فى 

 -القرار  : 

 وافق مجلس الكلية .
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 رسالة الكلية :

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

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

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

ا ته ، و ب ززاا اللخصززية المصززرية و ت ميززة ىززيم ال تمززاا و المززواط ين مززن خززالو ىاززرااات تتسززم بالسززتقاللية و التعززاون و التقززويم الززذاتحززو ملززكال االمسززاةمة لزز،و

 والمستمر .
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 رؤية الكلية :

تتطل  الكلية ىلإ أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية معتمد  تحتو 

مستوت  بأساتذت ا وخرياي ا ىلإ وتصو مكا ة مرموىة بين  ظائرةا

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

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

 .  المستدامة للماتم 

رحمة توفيق فتىى عاشور درجة املاجستير فى اآلداب ،فرع التاريخ اإلسالمى وحضارته ، نظام وع : منح الطالبة / املوض -7

هـ/  675 – 647الساعات املعتمدة فى موضوع :"الدولة الحفصية فى عهد الخليفة أبى عبد هللا املستنصر الحفص ى 

على نفقة الجامعة وتبادلها مع الجامعات املصرية ، وقد  مـ ، بتقدير مرض ى مع التوصية بطبع الرسالة 2177 – 2149

تصوبيات ومالحظات لجنة الحكم واملناقشة حسب إفادة لجنة اإلشراف بناًء على موافقة مجلس قسم  ةالطالب تأتم

 . 1027/  7/  3التاريخ بجلسته فى 

 -القرار  : 

 وافق مجلس الكلية .

 

رسالة املاجستير فرع التاريخ القديم ،نظام الساعات املعتمدة واملقدمة من املوضوع : تشيكل لجنة الحكم واملناقشة ل -8

 الطالبة / سندس عبد الشافى عبد املقصود مراد وموضوعها : "إفرازات اللهة فى مصر القديمة "

 وذلك على النحو التالى :

 نطا )رئيسا ومكلية اآلداب جامعة ط –أ.د/ عبد الفتاح محمد أحمد عامر   أستاذ التاريخ القديم 
ً
 ( ناقشا

 وكيل كلية اآلداب جامعة دمنهور  )م –أ.د/ عبد املنعم مجاهد        أستاذ التاريخ القديم 
ً
 (  شرفا

 ( ناقشاجامعة دمنهور )م –د/ وفدى السيد أبو النضر  أستاذ التاريخ القديم املساعد كلية اآلداب 

 (جامعة دمنهور )مشرفا  –اعد كلية اآلداب د/ فايز أنور عبد املطلب أستاذ التاريخ القديم املس

 -القرار  : 

 وافق مجلس الكلية .

 

 رابعا : قسم الجغرافيا

ة يجعلى اعتماد نت 1027/  7/  1املوضوع : موافقة مجلس قسم الجغرافية بجلسته املنعقدة فى يوم الحد املوافق  -2

 . 1027الدراسات العليا فصل الربيع 

 -القرار  : 

 لية .وافق مجلس الك

 

 خامسا: قسم القلسفة :
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 رسالة الكلية :

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

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

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

ا ته ، و ب ززاا اللخصززية المصززرية و ت ميززة ىززيم ال تمززاا و المززواط ين مززن خززالو ىاززرااات تتسززم بالسززتقاللية و التعززاون و التقززويم الززذاتحززو ملززكال االمسززاةمة لزز،و

 والمستمر .
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 رؤية الكلية :

تتطل  الكلية ىلإ أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية معتمد  تحتو 

مستوت  بأساتذت ا وخرياي ا ىلإ وتصو مكا ة مرموىة بين  ظائرةا

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

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

 .  المستدامة للماتم 

على استمرار فتح  1027/  7/  6املوضوع :موافقة مجلس قسم الفلسفة فى جلسته املنعقدة يوم الخميس املوافق   -2

 . 1028/  1027الدراسات العليا بشعبة الفلسفة وتاريخها وقبول طالب جدد فى العام الدراس ى الجديد 

 -القرار  : 

 وافق مجلس الكلية .

 

ضوع : مدة فترة تسجيل الطالب / السعيد مختار محمد الشحات املسجل لدرجة املاجستير فى موضوع " النزعة املو  -1

ــــــــــــــــــــــــــوحت 1027/  8/  18القصدية عند هوسول وعالقتها بفلسفة الفعل عند ميد " ملده عام جديد إعتبارا من  ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ى ــــــــــــــــــــــ

 . 1027/  7/  6بناًء على موافقة مجلس قسم الفلسفة بجلسته املنعقدة يوم الخميس  1028/  8/  17

 -القرار  : 

 وافق مجلس الكلية .

 

 سادسا :قسم اآلثار والدراسات اليونانية والرومانية 

 1027/  7/  4بجلسته املنعقدة يوم الثالثاء املوافق  املوضوع : موافقة مجلس قسم اآلثار والدراسات اليونانية والرومانية -2

 م لدرجتى املاجستير والدكتواره . 1027ة فصل الربيع نتيجعلى اعتماد 

 -القرار  : 

 وافق مجلس الكلية .

 

ت ل لجنة واملناقشة الحكم للطالبة / عبير سعد رجب حسين  لنيل درجة املاجستير فى اآلداب بنظام الساعاكيتش املوضوع : -1
املعتمدة بناًء على موافقة مجلس قسم اآلثار والدراسات اليونانية والرومانية فى موضوع : " زخارف السفن فى منطقة حوض 

 البحر املتوسط )دراسة أثرية فى الفترة من العصر الرخى وحتى نهاية العصر اإلمبراطورى ("

 والتشكيل على النحو التالى :

 قسم اآلثار والدراسات اليونانية بكلية اآلداب جامعة دمنهور            )مشرفا (مجلس اذ ورئيس أ.د/ عبير عبد املحسن قاسم  أست 

  املدير الفنى ملركز اآلثار  -وزارة الدولة لشئون اآلثار –أ.د/ محمد مصطفى عبد املجيد  مدير عام اإلدارة العامة لآلثار الغارقة

 جامعة االسكندرية .      )مشرفا مشاركا ( –ب كلية اآلدا –رق االبحرية والتراث الثقافى الغ

  جامعة االسكندرية  –أ.د/ عماد خليل حلمى  أستاذ اآلثار البحرية بمركز اآلثار البحرية والتراث الثقافى الغارق التابع لكلية اآلداب

 .)مناقشا (
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 رسالة الكلية :

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

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

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

ا ته ، و ب ززاا اللخصززية المصززرية و ت ميززة ىززيم ال تمززاا و المززواط ين مززن خززالو ىاززرااات تتسززم بالسززتقاللية و التعززاون و التقززويم الززذاتحززو ملززكال االمسززاةمة لزز،و

 والمستمر .
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 رؤية الكلية :

تتطل  الكلية ىلإ أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية معتمد  تحتو 

مستوت  بأساتذت ا وخرياي ا ىلإ وتصو مكا ة مرموىة بين  ظائرةا

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

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

 .  المستدامة للماتم 

  جامعة القاهرة      )مناقشا (  –بكلية اآلثار أ.د/ خالد غريب شاهين  أستاذ ورئيس قسم اآلثار والدراسات اليونانية والرومانية 

 -القرار  : 
 وافق مجلس الكلية .

 

املوضوع : منح درجة املاجستير فى اآلداب للطالب /محمدأمين سعد فراج بناًء على موافقة مجلس قسم اآلثار والدراسات  -3
فى موضوع :" العناصر الكالسيكية فى العمارة   1027/ 7/  4اليونانية والرومانية فى جلسته املنعقدة فى يوم الثالثاءاملوافق 

 البتراء" –جرش  –بالردن فى العصرين اليونانى والرومانى دراسة أثرية و تاريخية ملدن عمان 
 -القرار  : 

 وافق مجلس الكلية .

 
على فتح  1027/  7/  4موافقة مجلس قسم اآلثار والدراسات اليونانية والرومانية بجلسته املنعقدة بتاريخ املوضوع:  -4

 لدرجتى املاجستير والدكتواره . 1028/  1027الدراسات العليا لفصل الخريف 

  -القرار  : 
 وافق مجلس الكلية .

 
 موضوعات عامة :

على أن يخصص عدد التأكيد على طالب الدراسات العليا بنشر البحث الخاص بالتسجيل بمجلة االنسانيات بالكلية  -

 سات العليا مع وضع قواعد نشر خاصة بهم .من الدورية لطالب الدرا

كلمة  200( للبوابة االلكتراونية بالكلية بملخص  (CDعند منح درجتى املاجستير والدكتواره يسلم الطالب نسخة  -

 عربى وانجليزى وتسليم إفاده بذلك لقسم الدراسات العليا .

 . 1027فادة لطالب الكلية خريجى عام املوافقة على تسجيل طالب الدراسات العليا لدرجة املاجستير باال  -

  -القرار  : 
 وافق مجلس الكلية .

 

 
ً
 العالقات الثقافية والخارجية :موضوعات :  سابعا

 

/ 
ً
م  بشـان مشـاركة السـيد السـتاذ الـدكتور / محمـد مجـدي 1/7/1027كتاب مجلس قسم الجغرافيا بجلسته املنعقـدة بتـاريخ  أوال

 1027أكتوبر  12-28م في مؤتمر جامعة جانكال التركية في الفترة من الستاذ املتفرغ بالقس –تراب 
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 رسالة الكلية :

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

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

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

ا ته ، و ب ززاا اللخصززية المصززرية و ت ميززة ىززيم ال تمززاا و المززواط ين مززن خززالو ىاززرااات تتسززم بالسززتقاللية و التعززاون و التقززويم الززذاتحززو ملززكال االمسززاةمة لزز،و

 والمستمر .
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 رؤية الكلية :

تتطل  الكلية ىلإ أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية معتمد  تحتو 

مستوت  بأساتذت ا وخرياي ا ىلإ وتصو مكا ة مرموىة بين  ظائرةا

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

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

 .  المستدامة للماتم 

 القرار : وافقت اللجنة 

  -القرار  : 

 وافق مجلس الكلية .

 

/ 
ً
م  بشــان قيــام الســيد الســتاذ الــدكتور / محمــد مجــدي 1/7/1027كتــاب مجلــس قســم الجغرافيــا بجلســته املنعقــدة بتــاريخ  ثانيــا

قســم بــالتبرع بمكتبتــه الخاصــة لصــالح مكتبــة الكليــة وذلــك إلنشــاء ركــن خــاص فــي مكتبــة الكليــة باســم الســتاذ املتفــرغ بال –تــراب 

 سيادته

 .القرار : أحيطت اللجنة علما كما تتقدم بأسمي آيات الشكر والعرفان لسيادته 

  -القرار  : 

.
ً
 أحيط مجلس الكلية علما

 

/ 
ً
م  بشـان إرسـال السـيد السـتاذ الـدكتور / محمـد مجـدي 1/7/1027اريخ كتاب مجلـس قسـم الجغرافيـا بجلسـته املنعقـدة بتـ ثالثا

الســــتاذ املتفــــرغ بالقســـم تقريــــر عــــن حضـــوره للمــــؤتمر الــــدولي الــــذي نظمـــه االتحــــاد الوربــــي لعلـــوم الرض فــــي مدينــــة فيينــــا  –تـــراب 

محاضـــرة لعضـــاء هيئـــة التـــدريس كمـــا يطالـــب ســـيادته بتحديـــد موعـــد مالئـــم إللقـــاء  1027ابريـــل  18-13بالنمســـا خـــالل الفتـــرة مـــن 

 وطالب الدراسات العليا بالقسم لعرض نتائج البحث واملؤتمر

 القرار : أحيطت اللجنة علما

  -القرار  : 

.
ً
 أحيط مجلس الكلية علما

 

/ 
ً
دير م  بشـان قيـام القسـم بمناقشـة الخطـاب الـوارد مـن مـ1/7/1027كتاب مجلس قسم الجغرافيا بجلسته املنعقدة بتـاريخ  رابعا

عــام اإلدارة العامــة للمكتــب الفنــي لــرئيس قطــاع مكتــب الــوزير بخصــوص فــتح بــاب الترشــيح لنيــل جــائزة تــونس العامليــة للدراســات 

عبـــدالعظيم  0د0اإلســـالمية فـــي دورتهـــا العاشـــرة باللغـــات الـــثالث )العربيـــة والفرنســـية واالنجليزيـــة ( ، ووافـــق املجلـــس علـــي ترشـــيح ا

 بالقسم لنيل الجائزة بناءا علي رغبته االستاذ  –احمد عبدالعظيم 

 القرار : وافقت اللجنة 

 -القرار  : 
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 رسالة الكلية :

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

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

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

ا ته ، و ب ززاا اللخصززية المصززرية و ت ميززة ىززيم ال تمززاا و المززواط ين مززن خززالو ىاززرااات تتسززم بالسززتقاللية و التعززاون و التقززويم الززذاتحززو ملززكال االمسززاةمة لزز،و

 والمستمر .
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 رؤية الكلية :

تتطل  الكلية ىلإ أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية معتمد  تحتو 

مستوت  بأساتذت ا وخرياي ا ىلإ وتصو مكا ة مرموىة بين  ظائرةا

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

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

 .  المستدامة للماتم 

 وافق مجلس الكلية 

 

/ 
ً
م  بشــان قيــام القســم بمناقشــة الخطــاب الــوارد مــن 1/7/1027كتــاب مجلــس قســم الجغرافيــا بجلســته املنعقــدة بتــاريخ  خامســا

ص توطيد العالقات الثقافية بين الجامعات والهيئـات االجنبيـة وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث بخصو  0د0السيد ا

واملحليـة لرفــع شــان الكليــة والخاصــة بحصــر البروتوكــوالت الخارجيــة واملشــروعات املمولــة مــن خــارج الجامعــة والبــرامج البحثيــة مــع 

 الجهات الجنبية واملحلية بالقسم

 القرار : أحيطت اللجنة علما

  -القرار  : 

.أحيط مجلس ال
ً
 كلية علما

 

/ 
ً
م  بشـان قيـام القسـم بقبـول اإلهـداء املقـدم مـن حـرم 1/7/1027كتـاب مجلـس قسـم الجغرافيـا بجلسـته املنعقـدة بتـاريخ  سادسا

 ملكتبة الكلية –السيد االستاذ الدكتور / سيد الزغ ي 

 لكليةالقرار :وافقت اللجنة ، وتطالب اللجنة بتنظيم حفلة لتكريم ذكراه ، ونشرها علي موقع ا

  -القرار  : 

 وافق مجلس الكلية .

 

/ 
ً
م  بشــان مشــاركة الســيدة الــدكتورة / شــيماء عبدالحميــد 3/7/1027كتــاب مجلــس قســم التــاريخ بجلســته املنعقــدة بتــاريخ  ســابعا

 14-28ة مـــن م  فـــي غرناطـــة باســـبانيا فـــي الفتـــر 1027املـــدرس بالقســـم فـــي املـــؤتمر الـــدولي الول للعلـــوم االجتماعيـــة النـــدلس  –البنـــا 

 م  "915 -924هـ / 325-302رة بايوسوف تشار  ببحث مقبول تحت عنوان " جرائم الحرب في مدينة  1027سبتمبر 

 القرار : أحيطت اللجنة علما

  -القرار  : 

.
ً
 أحيط مجلس الكلية علما
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 رسالة الكلية :

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

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

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

ا ته ، و ب ززاا اللخصززية المصززرية و ت ميززة ىززيم ال تمززاا و المززواط ين مززن خززالو ىاززرااات تتسززم بالسززتقاللية و التعززاون و التقززويم الززذاتحززو ملززكال االمسززاةمة لزز،و

 والمستمر .
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 رؤية الكلية :

تتطل  الكلية ىلإ أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية معتمد  تحتو 

مستوت  بأساتذت ا وخرياي ا ىلإ وتصو مكا ة مرموىة بين  ظائرةا

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

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

 .  المستدامة للماتم 

/ 
ً
ة الـــدكتورة / ايمـــان عبـــدالتواب م  بشـــان مشـــاركة الســـيد3/7/1027كتـــاب مجلـــس قســـم التـــاريخ بجلســـته املنعقـــدة بتـــاريخ  ثامنـــا

 14-28م  فــي غرناطــة باســبانيا فــي الفتــرة مــن 1027املــدرس بالقســم فــي املــؤتمر الــدولي االول للعلــوم االجتماعيــة النــدلس  –خــالوي 

 م  2300-2114وسوف تشار  ببحث مقبول تحت عنوان " طمس الهوية االسالمية ملسلمي مقاطعة لوشيرا  1027سبتمبر 

 وافقت اللجنة القرار : 

  -القرار  : 

 وافق مجلس الكلية .

 

/ 
ً
م  بشــان حصــول الســيدة 4/7/1027كتــاب مجلــس قســم اآلثــار والدراســات اليونانيــة والرومانيــة بجلســته املنعقــدة بتــاريخ  تاســعا

دريبيــة لتأهيــل االســتاذ املســاعد بالقســم علــي شــهادة حضــور واجتيــاز مصــفوفة البــرامج الت –الــدكتورة / عبيــر عبداملحســن قاســم 

مـايو  28ابريل وحتـي  29القيادات من مركز تنمية قدرات اعضاء هيئة التدريس والقيادات بجامعة االسكندرية وذلك في الفترة من 

 م1027

 القرار : وافقت اللجنة 

  -القرار  : 

 وافق مجلس الكلية.

 

/ 
ً
م  بشــان حصــول الســيدة 4/7/1027ته املنعقــدة بتــاريخ كتــاب مجلــس قســم اآلثــار والدراســات اليونانيــة والرومانيــة بجلســ عاشــرا

االسـتاذ املسـاعد بالقسـم علـي شـهادة شـكر وتقـدير مـن مركـز املعلومـات ودعـم واتخـاذ القـرار  –الدكتورة / عبيـر عبداملحسـن قاسـم 

 جتمعي بمصربمجلس الوزراء إلشرافها علي تنفيذ وإهداء املركز درع الفسيفساء تقديرا لدور املركز املعلوماتي وامل

 .القرار : أحيطت اللجنة علما

  -القرار  : 

.
ً
 أحيط مجلس الكلية علما

 

م  بشـان قيـام السـيدة 4/7/1027كتاب مجلس قسم اآلثار والدراسات اليونانيـة والرومانيـة بجلسـته املنعقـدة بتـاريخ  حادي عشر /

عمـل لطـالب الفرقـة الرابعـة بالقسـم بعنـوان " كيفيـة  االستاذ املساعد بالقسم بعمل ورشة –الدكتورة / عبير عبداملحسن قاسم 

 االستعداد الي سوق العمل وذلك في الدور الثامن بسفارة املعرفة بالكلية 
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 رسالة الكلية :

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

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

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

ا ته ، و ب ززاا اللخصززية المصززرية و ت ميززة ىززيم ال تمززاا و المززواط ين مززن خززالو ىاززرااات تتسززم بالسززتقاللية و التعززاون و التقززويم الززذاتحززو ملززكال االمسززاةمة لزز،و

 والمستمر .
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 رؤية الكلية :

تتطل  الكلية ىلإ أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية معتمد  تحتو 

مستوت  بأساتذت ا وخرياي ا ىلإ وتصو مكا ة مرموىة بين  ظائرةا

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

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

 .  المستدامة للماتم 

 القرار : أحيطت اللجنة علما

  -القرار  : 

.
ً
 أحيط مجلس الكلية علما

 

م  بشــان قيــام الســيدة 4/7/1027عقــدة بتــاريخ كتــاب مجلــس قســم اآلثــار والدراســات اليونانيــة والرومانيــة بجلســته املن ثــاني عشــر /

 الســــــــــــــتاذ املســــــــــــــاعد بالقســــــــــــــم بتقــــــــــــــديم تقريــــــــــــــر عــــــــــــــن حضــــــــــــــور ســــــــــــــيمنار بعنــــــــــــــوان –الــــــــــــــدكتورة / عبيــــــــــــــر عبداملحســــــــــــــن قاســــــــــــــم 

 –وذلـــك تبـــع مشـــروع ايراســـموس  1027يونيـــه  19الـــي  16" الدراســـات املتحفيـــة باللغـــة الفرنســـية ببـــاريس بفرنســـا فـــي الفتـــرة مـــن  

 ي االتحاد االورب

 القرار : أحيطت اللجنة علما

  -القرار  : 

.
ً
 أحيط مجلس الكلية علما

 

م  بشان اشترا  4/7/1027كتاب مجلس قسم اآلثار والدراسات اليونانية والرومانية بجلسته املنعقدة بتاريخ  ثالث عشر /

بة االسكندرية حول " دراسة اثرية بمكت 20/8/1027الستاذ بالقسم في ندوة يوم  –السيدة الدكتورة / حنان خميس الشافعي 

 ملدينة مارينا " 

 القرار : وافقت اللجنة 

  -القرار  : 

 وافق مجلس الكلية.

 

م  بشان اشترا  السيدة 4/7/1027كتاب مجلس قسم اآلثار والدراسات اليونانية والرومانية بجلسته املنعقدة بتاريخ  رابع عشر /

 برشيد حول " العمارة الرومانية "  20/8/1027ستاذ املساعد بالقسم في ندوة يوم ال  –الدكتورة / عبير عبداملحسن قاسم 

 القرار : وافقت اللجنة 

  -القرار  : 

 وافق مجلس الكلية.
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          Faculty of Artكلية اآلداب                                                                                                                                
                                                        

 

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

 رسالة الكلية :

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

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

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

ا ته ، و ب ززاا اللخصززية المصززرية و ت ميززة ىززيم ال تمززاا و المززواط ين مززن خززالو ىاززرااات تتسززم بالسززتقاللية و التعززاون و التقززويم الززذاتحززو ملززكال االمسززاةمة لزز،و

 والمستمر .
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 رؤية الكلية :

تتطل  الكلية ىلإ أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية معتمد  تحتو 

مستوت  بأساتذت ا وخرياي ا ىلإ وتصو مكا ة مرموىة بين  ظائرةا

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

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

 .  المستدامة للماتم 

م  بشان اشترا  4/7/1027كتاب مجلس قسم اآلثار والدراسات اليونانية والرومانية بجلسته املنعقدة بتاريخ  خامس عشر /

برشيد حول " عمارة الكنائس بمصر في  20/8/1027الستاذ املساعد بالقسم في ندوة يوم  –سماح الصاوي  السيدة الدكتورة /

 العصر البيزنطي " 

 القرار : وافقت اللجنة 

  -القرار  : 

 وافق مجلس الكلية.

 

املدرس  بالقسم  –كتاب مجلس قسم اآلثار بجلسته املنعقدة بشان اشترا  السيدة الدكتورة / صابر صادق  سادس عشر /

 بشان حضور سيادته 

 9الي  7بمتحف الحضارة املصرية بالفسطاط في الفترة من    Handing peaking and transporting of artefactsورشة عمل   -2

 1027مايو 

 1027مايو  10الي  28بمعهد جوته باالسكندرية في الفترة من   How to market the heritage valueورشة عمل  -1

 القرار : أحيطت اللجنة علما

  -القرار  : 

 أحيط مجلس الكلية .

 

 ثامن
ً
 :  خدمة املجتمع وتنمية البيئة :   موضوعات ا

 

 تفعيل مركز املكفوفين   .2

 .موافقة اللجنة واتخاذ اإلجرات الالزمة لتفعيل املركز مع بداية العام الدراس ى الجديدقرار اللجنة :

 -القرار  : 
 لية.وافق مجلس الك

 

 صيانة واصالح قاعات التدريس بالكلية استعداد للعام الدراس ى .  .1
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========================================================= 

 رسالة الكلية :

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

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

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

ا ته ، و ب ززاا اللخصززية المصززرية و ت ميززة ىززيم ال تمززاا و المززواط ين مززن خززالو ىاززرااات تتسززم بالسززتقاللية و التعززاون و التقززويم الززذاتحززو ملززكال االمسززاةمة لزز،و

 والمستمر .
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 رؤية الكلية :

تتطل  الكلية ىلإ أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية معتمد  تحتو 

مستوت  بأساتذت ا وخرياي ا ىلإ وتصو مكا ة مرموىة بين  ظائرةا

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

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

 .  المستدامة للماتم 

موافقـــــــــــــــــة اللجنـــــــــــــــــة ويـــــــــــــــــتم اإلعـــــــــــــــــداد مـــــــــــــــــن خـــــــــــــــــالل طـــــــــــــــــالء القاعـــــــــــــــــات وتـــــــــــــــــوفير مكبـــــــــــــــــرت صـــــــــــــــــوت وصـــــــــــــــــيانة قـــــــــــــــــرار اللجنة:

 النجارة والكهرباء داخل القاعات.

 -القرار  : 

 وافق مجلس الكلية.
 

 زراعة أشجار بمحيط الكلية  .3

 .إعادة مخاطبة كلية الزراعة فى هذا الصدد واتخاذ الالزم  يتمقرار اللجنة  :

 -القرار  : 

 وافق مجلس الكلية.
 

 النظافة وتجميل الكلية من الداخل  .4

 .وضع خطة ملتابعة النظافة بالكلية وتجميلها قرار اللجنة :

 -القرار  : 
 وافق مجلس الكلية.

 

 تفعيل لجنة السالمة والصحة املهنية  .5

 وافقت اللجنةقرار اللجنة : 

 -القرار  : 

 وافق مجلس الكلية.

 

 تكريم أعضاء لجنة خدمة املجتمع وتنمية البيئة فى دوراتها املنتهية . .6

 وافقت اللجنة  قرار اللجنة :

 -القرار  : 

 وافق مجلس الكلية
 

:   تاسع
ً
 :   ما يستجد من أعمالا
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 رسالة الكلية :

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

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

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

ا ته ، و ب ززاا اللخصززية المصززرية و ت ميززة ىززيم ال تمززاا و المززواط ين مززن خززالو ىاززرااات تتسززم بالسززتقاللية و التعززاون و التقززويم الززذاتحززو ملززكال االمسززاةمة لزز،و

 والمستمر .
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 رؤية الكلية :

تتطل  الكلية ىلإ أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية معتمد  تحتو 

مستوت  بأساتذت ا وخرياي ا ىلإ وتصو مكا ة مرموىة بين  ظائرةا

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

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

 .  المستدامة للماتم 

اجى رشوان  الستاذ املساعد بقسم اللغة االنجليزية بالكلية  وافق مجلس الكلية على املقترح املقدم من السيد الدكتور/ ن .2

ــــــــالخاص بالئحة املقررات الدراسية لدرجة  دبلوم اآلداب العالى في اللغة االنجليزي ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ة وآدابها والترجمة  ) عامين( يمتد ــ

ها والترجمة ) عامين تاليين ( وموافقة مجلس قسم اللغة االنجليزية بجلسته الى درجة الليسانس في اللغة االنجليزية و آداب

 . 9/7/1027الطارئة في 

ـــن  2/3/1027كتاب مجلس قسم اللغة العربية و آدابها  بجلسته املنعقدة في  .1 ــــــدم مــــــــــــــــــــ ـــــ ـــ ـــــ ــــــــــرح املقـ ـــــ ـــ باملوافقة على املقتـــ

دكتور/ محمد محفوظ بانشاء وحدة تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها على أن تكون الوحدة مقرها كلية اآلداب ال

 جامعة دمنهور.

 -القرار  : 
 وافق مجلس الكلية.

 

 .  الثانية بعد الظهرالساعة هذا وقد انتهى االجتماع 

  عميد الكلية قائم بعمل          أمين املجلس        

   

                                                                                   أ.د/ عبداملنعم محمد مجاهد                                                    د. رشا محمود رجب  


