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 رسالة الكلية :

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

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

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

ج خ و المززواطةين مزن خززالد إ ززراخات تتسززم با سزتقاللية و التعززاون و التقززويم الززذاتحززد مالزكالت  ، و بةززاخ الالخصززية المصززرية و تةميزة قززيم ا ةتمززا جالمسزاممة  زز،و

 والمستمر .
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 رؤية الكلية :

أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية معتمدة تحتد  تتطل  الكلية إلى

مستوى  بأساتذتها وخري يها إلى وتصد مكاةة مرموقة بين ةظائرما

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

مرحلتى الليساةس والدراسات العليا تسهم  ى الرقى و التةمية 

 .  المستدامة للم تم 

 1025/1026لعام الجامعيا رابعلامحضر مجلس الكلية 
 22/1025/ 22  املوافق برععا ال املنعقد يوم 

********** 

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

 -بحضوبر كل من :القائم بعمل لميد الكلية 

  وبرئيس مجلس قةم الجغرافيا وريل الكلية للدبراسات العليا والبحوث  لبدالحميدح.د/ محمد لبدالقادبر 

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

 قةم اللغة العربيةبرئيس مجلس    ح.د/ مجدي محمد مةين 

 .برئيس مجلس قةم التابريخ   محمد برفعت االمام/دح 

  بقةم الفلةفةاملتفرغ الستاا    كى غاليح.د/ ميالد ز 

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

  /الستاا املتفرغ قةم اللغة العربية  لبدالوامد مةن الشيخح.د 

  القائم بعمل برئيس مجلس قةم اللغةاالنجليزية   د. ايمان ملمى املليج 

 القائم بعمل برئيس مجلس قةم اآلثابر   د. لبير لبداملحةن قاسم 

  القائم بعمل برئيس مجلس قةم الفلةفة   د. لصام رمال املصري 

  .مجلس قةم االجتماع املشرف لل        ممدى لل  حممد لل د 

 الستاا املةالد بقةم التابريخ   د. حممدلبدالعزيز ليس ى 

  .الفلةفةاملدبرس بقةم   مةام محمد الةعيد برمومةد 

 املدير التنفيذي لومد  ضمان الجود  بالكلية   مود حبولل د. محمد مح 

  مدير ومد  الخدمات االلكترونية    د. حممد لطية مميد 

  حمين الكلية   الةيد / ابراهيم سعد الشرقاوي 

 إدابري                   الةيد / نيفين محمد برمومة 

  والتذبر لن لدم الحضوبر:- 

 بقةم التابريخ الستاا  ح.د/ لبداملنعم محمد مجاهد 
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 لميد الكلية وبرئيس املجلس  االجتماع لل  اممد الةيد القائم بعمل افتتح الةيد ح.د/  

 " بةم هللا الرممن الرميم "

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

 .لجميع من التقدم والتوفيق ل

 : ثم شرع سياداه يي موضولات املجلس لل  النحو التالي 

 

 -حوال : موضولات اإلماطة :
 

تعةديل يةتم ( مةن موضةولات شةئون الطةال  7مةا لةدا البنةد برقةم   بجلةته الةابقة لتصديق لل  محضر مجلس الكليةام ا .2

  .  مةمى االبرشاد االكاديميى ال  مةمى الدلم الطالعي 

 

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

3/22/1025  . 

استقالة املدير التنفيذي لومد  ضمان الجود  مع اوجيه شكر املجلس والكلية لةياداه بشكل  ل وافق مجلس الكلية لل  قبو  .1

تميز لل  ادابراه للفتر  الةابقة ومىى اقدمه لالستقالة    هذا من جان  مع اوجيه الشكر لفريق العمل منفرد لل  االدا  امل

 .والتميز يي لمل الجود  خالل الفتر  الةابقة  بالجود  لن التفانى للكلية 

 لل  تعيين الةيد الدرتوبر / وفدى الةيد حبوالنضر الستاا املةالد ببالغلبية  وافق مجلس الكلية .3
 
قةم التابريخ بالكلية مديرا

 للدرتوبر/ محمد محمود حبولل   
 
 لومد  ضمان الجود  خلفا

 
سياداه لل   وجابرى التنةيق مع ادابر  الجامعة لحصول انفيذيا

مع تسجيل التراض الةيد ح.د/ محمد لبدالقادبر لبدالحميد لل  الك لعدم  دوبرات مكثفة بمررز ضمان الجود  بالجامعة

 .مجال الجود  لى من املرشحين من القةام العلمية  اوافير الخبر  يي

بشأن استعراض الصعوبات الىى اواجه مشروع دلم و اطوير الفاللية التعليمية الوابرده بالتقرير املقدم من مدير ومد   .4

 ضمان الجود  واملشروع الةابق يرى املجلس ما يل  :

لتقرير من صعوبات البدا  الرحى الواضح والةريع قبل مولد مخاطبة مررز الجود  بادابر   الجامعة بشأن ما جا  يي ا .ح

 -مجلس الجامعة :

 من لدمة و اأثير الك لل  كافة املةتويات . –وهو ش ئ الزم و مطلو   –اضمينها للتقابرير الفنية  -
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 امكانية معالجتها و اجاوزهابر بما ال يتعابرض مع اقابرير االدا  لن الرععين الةابقين . -

 قبلهم لهذه الحالة من اجرا ات نحو االستمرابر يي املشروع من لدمه. ااخاا ما يلزم من -

ملناقشة  -برفع مذرر  افصيلية للعرض لل  مجلس االجامعة بعد وبرود الرد الرسمى من مررز ضمان الجود  بالجامعة    . 

 .المر لل  ضو  ما سينتهى اليه اقرير مررز الجود  بالجامعة  

 

:   موضولات ثالث
 
 : ITات وجيا املعلومومد  اكنولا

 
 بةةالتقرير الشةةهري  .2

 
املقةدم مةةن الةةةيدالدرتوبر/ حممةد لطيةةة  املةةدير التنفيةةذي  1025لةن شةةهر ارتةةوبر  امةي  مجلةةس الكليةةة للمةا

 مع اقديم الشكر والتقدير لكل من :  ITلومد  

 ح.د/ لال  الدين مةين شلبي    

 د. محمد لوض الةمنى 

باالضةةافة الةة  اقةةةديم   مةةةا جعلهةةا احصةةل للةة  املررةةةز الول للةة  مةةةتوى الجامعةةةةمالومةةد  للةة  مجهةةودهم املتميةةز خةةةالل لملهةةم ب

 .الشكر للةيد الدرتوبر/ اممد لطية للمحافظة لل  استمرابرية العمل بالومد  بتميز

 

:   موضولات شئون هيئة التدبريس :برابع
 
 ا

 
 2/22/1025بموافقة املجلس بجلةته املنعقد  يي  رتا  الةيد ح.د/ برئيس مجلس قةم التابريخ واآلثابر املصرية واالسالمية .2

لل  مةتوى السااذ  لل  تعيين الةيد الدرتوبر/ حممد لبدالعزيز ليس ى  حستاا التابريخ الحديث و املعاصر املةالد بوظيفة 

اذ  حستاا بذات القةم  اخصص  اابريخ مديث ومعاصر (لوبرود اقرير اللجنة العلمية الدائمة لترقية السااذ  والسا

 املةالدين   لجنة التابريخ ( والىى حفادت بترقية سياداه لدبرجة حستاا .

 -القرابر  : 

 وافق مجلس الكلية .

 

  2/22/1025ة املجلس بجلةته املنعقد  يي موافقرتا  الةيد ح.د/ برئيس مجلس قةم التابريخ واآلثابر املصرية واالسالمية  .1

 1025يونيو  2مىى  1025مايو  21املدبرس بالقةم  بامتةا   الفتر  من  لل  الطل  املقدم من الدرتوبر/مماد  منس ى طلبة 

 ضمن االجاز  الدبراسية  .
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 -القرابر  : 

. 
 
 حمي  مجلس الكلية للما

 

  2/22/1025ة املجلس بجلةته املنعقد  يي موافقرتا  الةيد ح.د/ برئيس مجلس قةم التابريخ واآلثابر املصرية واالسالمية  .3

 1025يونيو  2مىى  1025مايو  24الدرتوبر/حيمن محمد حممد  املدبرس بالقةم  بامتةا   الفتر  من  لل  الطل  املقدم من

 ضمن االجاز  الدبراسية  .

 -القرابر  : 

. 
 
 حمي  مجلس الكلية للما

 

 

 
 
 :   موضولات شئون الطال  : خامةا

 
 :  MISبشأن الرؤية العامة و االنجازات لومدات الجود    ومد   -2

 :  ومد  الجود  (ح 
حفاد الةيد الدرتوبر / محمد حبوللي املدير التنفيذي للومد  باستالم اقابرير الدلم الطالعي لن شهر حرتوبر من حقةام  -

 اآلثابر اليونانية و الرومانية و الفلةفة و اللغة العربية و ُينتظر تةليم التقابرير من حقةام الكلية الخرى .

 : MISومد   (  
انتهت من إلداد نتائج دوبر سبتمبر للعام  MISبأن ومد   ITه املدير التنفيذي لومد  حفاد الةيد الدرتوبر / حممد لطي -

 . 1025-1024الجامعي 

طال  الةيد ح.د.مقربر اللجنة الةيد الدرتوبر / املدير التتفيذي بضروبر  دلو  الةيد الدرتوبر / حممد عجاج املةؤول  -

املتطلبات الىي احتاجها الومد  يي ضو  اكرابر برفع املذررات  بالجامعة إل  الكلية للوقوف لل  املشاكل و  MISلن إدابر  

 بال نتائج فاللة .

 :ومد  اطوير نظم اقويم الطال  و االمتحانات  (ج 
حفادت الةيد  الدرتوبر  / بدوبر لبد املقصود املدير التنفيذي للومد  بأن الموبر داخل الومد  مطمئنة و يي انتظابر زيابر   -

 س و التقويم بالجامعة .الةيد ح.د. مدير مررز القيا

 -القرابر  : 



    

                                                                                                                                              
       Damanhur universityجامعة دمنهور                                                                                                                         
          Faculty of Art                                                                               كلية اآلداب                                                 
                                                        

 

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

 رسالة الكلية :

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

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

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

ج خ و المززواطةين مزن خززالد إ ززراخات تتسززم با سزتقاللية و التعززاون و التقززويم الززذاتحززد مالزكالت  ، و بةززاخ الالخصززية المصززرية و تةميزة قززيم ا ةتمززا جالمسزاممة  زز،و

 والمستمر .
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 رؤية الكلية :

أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية معتمدة تحتد  تتطل  الكلية إلى

مستوى  بأساتذتها وخري يها إلى وتصد مكاةة مرموقة بين ةظائرما

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

مرحلتى الليساةس والدراسات العليا تسهم  ى الرقى و التةمية 

 .  المستدامة للم تم 

 و حقر كل ما جا  من موضولات .
 
 حمي  مجلس الكلية للما

 

 . 1025-1024التمدت اللجنة نتائج دوبر سبتمبر للعام الجامعي  -1

 -القرابر  : 

 وافق مجلس الكلية .

 

و ام ابرجا  ااخاا القرابر  1026-1025ناقش حلضا  اللجنة موضوع لقد لجنة ممتحنين المتحانات العام الدبراس ي الحالي  -3

 يي هذا الشأن لدبراسته و يرفع ملجلس الكلية لاللتماد .

 -القرابر  : 

 وافق مجلس الكلية .

 

ابتدا  من يوم  1026-1025وافقت اللجنة لل  احديد مولد االمتحانات الشفهية للفصل الدبراس ي الول للعام الجامعي  -4

ع استبعاد يوم الةبت من االمتحانات لل  حن يتم برفع قوائم الدبرجات وملد  حسبولين م 11/22/1025المد املوافق 

للةيد ح.د.الوريل املختص بعد انتها  املولد بأبرععة حيام و يي هذا الصدد يرج  من القةام العلمية برفع تشكيل اللجان 

ظمة لعقدها داخل القالات االمتحانية الشفهية بما ال يزيد لن حبرععة حلضا  و ال يقل لن لضوين و رذلك الجداول املن

وضروبر  اوقيع الطال  حمام حسمائهم فوبر مضوبر لجان االمتحانات الشفوية و تةليم الدبراسية بما ال يخل بالدبراسة 

 .الكشوف لرؤسا  القةام مع رشوف الدبرجات

 -القرابر  : 

 وافق مجلس الكلية .

 

 

الكلية بخصوص دبرجة القبول بقةم اللغة بعرض موضوع مشكلة الطال  املتقدمين بشكواهم للةيد ح.د.لميد  -5

اإلنجليزية حفادت الةيد  الدرتوبر  / ايمان املليجي القائم بعمل برئيس قةم اللغة اإلنجليزية بأن مجلس القةم متمةك 

 23/7/1025خ ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةو موافقة مجلس الكلية بتابري 8/7/1025و موافقة لجنة شؤون الطال  بتابريخ  2/7/1025بقرابره بتابريخ 

و املعلن لل  موقع الكلية يي مينه  ما نصه "  الشروط الخاصة بقبول طال  الفرقة الول  املةتجدين بحيث ُيقبل 

 باإلضافة إل  الباقين لإللاد  "   و  47الطال  الحاصلون لل  
 
فأرثر يي اللغة اإلنجليزية لل  حال يتعدى العدد ثمانين طالبا

 47  حممد الةيد مقربر اللجنة و رذلك ح.د.مجدي مةين بضروبر  قبول الطال  الحاصلين لل  طال  الةيدان ح.د.لل

 دبرجة فأرثر لمقيتهم يي الك و يي اإللالن امللصق داخل الكلية .

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

أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية معتمدة تحتد  تتطل  الكلية إلى

مستوى  بأساتذتها وخري يها إلى وتصد مكاةة مرموقة بين ةظائرما

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

مرحلتى الليساةس والدراسات العليا تسهم  ى الرقى و التةمية 

 .  المستدامة للم تم 

بة حول  ررغمال تسجيلها فأرثر بقةم اللغة االنجليزية  47وافق مجلس الكلية لل  قبول جميع الطال  الحاصلين لل  دبرجة 

. 

 

التمدت اللجنة الخطابات الوابرد  من قةم التابريخ و اآلثابر املصرية و اإلسالمية بشأن التماد برنامج الزيابرات امليدانية  -6

 لشعبىي اآلثابر املصرية و اإلسالمية .

 -القرابر  : 

 . مجلس الكلية وافق

 

ة و الرومانية بشأن موافقة مجلس القةم لل  اليوناني والدبراسات وافقت اللجنة لل  الخطا  املرفوع من قةم اآلثابر  -7

االقتراح املقدم من الةيد  الدرتوبر  / شيرويت فضل الخاص بإقامة لقا  حكاديمي بطال  الفرقة الول  املةتجدين 

 بالقةم بهدف اوليتهم بأسس و قوالد إجرا  االمتحانات بالكلية .

 -القرابر  : 

 وافق مجلس الكلية .

 

 سادس
 
 : لدبراسات العليا والعالقات الثقافية ا:   موضولات ا

 

 حوال: موضولات الدبراسات العليا :
منح الطالبة  / حمل محمد محمد ملقها    دبرجة الدرتوبرا   ي  االدا   من قةم  التابريخ واآلثابر املصرية واإلسالمية شعبة  .2

م والك بعد ان اامت   1025/ 2/22القةم  ي   التابريخ   اابريخ إسالمى( بتقدير مرابة الشرف الول   بنا  لل  موافقة مجلس  

 م 1025/ 12/1الطالبة  التصويبات واملالمظات الىى ابدتها لجنة الحكم واملناقشه للما بأن اابريخ املناقشه 

 -القرابر  : 

 وافق مجلس الكلية .

 

ثابر املصرية واإلسالمية شعبة إيقاف قيد الطال   / حشرف سعيد مةن إبراهيم  املقيد  لدبرجة املاجةتير قةم التابريخ واآل .1

م والك بنا  لل  موافقة مجلس 1026/ 1/22م ومىى 1025/ 20/22التابريخ   اابريخ إسالمى(   ملد  لام حول   حلتبابرا من  

 م 1008/ 20/22م   وموافقة لجنة اإلشراف للما بأن اابريخ التسجيل 1025/ 2/22القةم ي  
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 رؤية الكلية :

أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية معتمدة تحتد  تتطل  الكلية إلى

مستوى  بأساتذتها وخري يها إلى وتصد مكاةة مرموقة بين ةظائرما

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

مرحلتى الليساةس والدراسات العليا تسهم  ى الرقى و التةمية 

 .  المستدامة للم تم 

 -القرابر  : 

 وافق مجلس الكلية .

 

د فتر  تسجيل بحث الطال  / مصطفى حممد سعد صبح     املقيد  لدبرجة الدرتوبرا    قةم التابريخ واآلثابر املصرية م     .3

م  والك بنا  لل  1026/ 21/20م  ومىى 1024/ 23/20واإلسالمية شعبة التابريخ   اابريخ وسي  ( ملد  لامان   حلتبابرا من 

 م 1001/ 21/20لجنة اإلشراف للما بأن اابريخ  التسجيل  م    وموافقة1025/ 2/22موافقة مجلس القةم ي  

 -القرابر  : 

 وافق مجلس الكلية .

 

مد فتر  تسجيل بحث الطالبة  / بةنت حممد الةيد دبرويش املقيد   لدبرجة املاجةتير   قةم التابريخ واآلثابر املصرية  .4

م   والك بنا  لل  1026/ 1/8م ومىى 1025/ 20/8واإلسالمية شعبة التابريخ   اابريخ مديث ( ملد  لام ثان    حلتبابرا من 

 م 1001/ 20/8م    وموافقة لجنة اإلشراف للما بأن اابريخ  التسجيل 1025/ 2/22موافقة مجلس القةم ي  

 -القرابر  : 

 وافق مجلس الكلية .

 

ي  اآلدا  من قةم    املسجل لدبرجة املاجةتير  0تشكيل لجنة الحكم واملناقشة  للطالبة / بةنت حممد الةيد دبرويش    .5

م   ي  1025/ 2/22التابريخ والثابر املصرية واإلسالمية شعبة التابريخ   اابريخ مديث(   بنا  لل  موافقة مجلس القةم بتابريخ 

 "  2185ةة  2174موضوع " اإلنفتاح القتصادى وحثر  لل  املجتمع املصرى   

 ليصبح التشكيل لل  النحو التال  :  

 هريدى      برئيةا ومشرفا           حستاا التابريخ الحديث واملعاصر بكلية اآلدا  جامعة دمنهوبر د/  صالح حممد 0ا

 ح.د/  جمال معوض شقر              مناقشا             حستاا التابريخ الحديث واملعاصر بكلية اآلدا  جامعة لين شمس 

 تاا التابريخ الحديث واملعاصر بكلية اآلدا  جامعة القاهر  ح.د/ وجية لبد الصادق لتيق         مناقشا             حس

 حستاا التابريخ الحديث واملعاصراملةالد بكلية اآلدا  جامعةدمنهوبر  د/ فايز  محمد مةن ملوك           مشرفا             

 م . 20/8/1001للما بأن اابريخ التسجيل   

 

 -القرابر  : 

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

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

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

أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية معتمدة تحتد  تتطل  الكلية إلى

مستوى  بأساتذتها وخري يها إلى وتصد مكاةة مرموقة بين ةظائرما

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

مرحلتى الليساةس والدراسات العليا تسهم  ى الرقى و التةمية 

 .  المستدامة للم تم 

تح الدبراسات العليا بقةم الفلةفة وااك لعدم اوافر الكوادبر البشرية من حلضا  هيئة التدبريس   استاا / برفضت اللجنة ف .6

فلةفة  –استاا مةالد ( للتخصصات املطلوبة للما بأن البرنامج االول وهو  الفلةفة واابريخها ( تشمل لل  فلةفة يونانية 

البرنامج الثانى  املنطق وفلةفة العلوم ( ال يوجد استاا او استاا  اوبربية و العصوبر الوسطى وفلةفة مديثة ومعاصر    حما

مةالد ي  التخصص حما البرنامج الثالث   فلةفة اسالمية ( فيوجد استاا مةالد وامد فق  حما البرنامج الرابع 

استاا مةالد  بالقةم وال يجوز التماد الدبراسات العليا بالكامل لل   و   فلةفة الةياسة ( فال يوجد حستاا حو ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةوه

 .االنتدا  من خابرج الجامعة

 -القرابر  : 

 اأييد مجلس الكلية قرابر  لجنة الدبراسات العليا بالرفض .

 

من قةم  منح الطالبة  / الشيما  صالح الدين لبد الحفيظ دبرجة املاجةتير  ي  االدا  بنظام الةالات املعتمد       .7

م والك بعد ان اامت   الطالبة  1025/ 3/22الفلةفة شعبة فلةفة الةياسة   بنا  لل  موافقة مجلس  القةم  ي   

 م  1025/ 30/1التصويبات واملالمظات الىى ابدتها لجنة الحكم واملناقشه للما بأن اابريخ املناقشه 

 -القرابر  : 

 وافق مجلس الكلية .

 
املسجلة لدبرجة املاجةتير  بنظام الةالات  0اقشة  للطالبة / مرفت مةعود جا  هللا للي قنطوش تشكيل لجنة الحكم واملن .8

م   ي  1025/ 1/22املعتمد (  ي  اآلدا  من قةم االجتماع شعبة   للم االجتماع( بنا  لل  موافقة مجلس القةم بتابريخ 
دبراسة اطبيقية لل  جامعىي اإلسكندبرية –املجتمع املحلي  موضوع: " واقع املةئولية االجتمالية للجامعات املصرية يي انمية

 ودمنهوبر"
 ليصبح التشكيل لل  النحو التال  :  
ا          حستاا للم االجتماع بقةم العلوم االجتمالية بكلية الخدمة -2

 
ا ومناقش  ح.د/ الةيد لبد الفتاح لفيفي       برئية 

 جامعة الفيوم –االجتمالية                                                                                 
ا                     د/ ناجي بدبر إبراهيم               -1

 
 جامعة دمنهوبر  -حستاا للم االجتماع املةالد بكلية اآلدا         مشرف

ا                         د/الةيد شحااه الةيد         -3
 

 جامعة دمنهوبر  -حستاا للم االجتماع املةالد بكلية اآلدا      مناقش
 م.1020للما بأن اابريخ التسجيل: فصل الربيع 

 -القرابر  : 
 وافق مجلس الكلية .

 
ل  قرابر لجنة م ل1/22/1025حميطت اللحنة للما  بتحفظ مجلس قةم االجتماع بجلةته املنعقد  يوم الثنين املوافق  .1

ا للماد  برقم  
 
( الذي لم يحدد 10الدبراسات العليا بشأن احديد مناقشتين للعضو الخابرجي للجنة املناقشة والحكم والك وفق

ا لذلك.  لدد 
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 رسالة الكلية :

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

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

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

ج خ و المززواطةين مزن خززالد إ ززراخات تتسززم با سزتقاللية و التعززاون و التقززويم الززذاتحززد مالزكالت  ، و بةززاخ الالخصززية المصززرية و تةميزة قززيم ا ةتمززا جالمسزاممة  زز،و

 والمستمر .
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 رؤية الكلية :

أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية معتمدة تحتد  تتطل  الكلية إلى

مستوى  بأساتذتها وخري يها إلى وتصد مكاةة مرموقة بين ةظائرما

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

مرحلتى الليساةس والدراسات العليا تسهم  ى الرقى و التةمية 

 .  المستدامة للم تم 

 -القرابر  : 
  مجلس الكلية حمي  

 
 . للما

 
م لل  قرابر لجنة 1/22/1025حميطت اللجنة للما بتحفظ مجلس قةم االجتماع بجلةته املنعقد  يوم الثنين املوافق  .20

الدبراسات العليا بشأن احديد لدد مشابركات املدبرسين يي لجنة اإلشراف لل  الرسائل برسالتين لكل مجلس دبراسات لليا 
ا لنص املاد  برقم  

 
ا ملشابررة 10والك وفق ا محدد  ( املتضمن بالئحة الدبراسات العليا للةالات املعتمد  والىي لم احدد لدد 
 املدبرسين.

 -رابر  : الق
. 

 
 حمي   مجلس الكلية للما

 
منح الطال  / سالمة مخيمر الةيد للي محروس دبرجة املاجةتير  ي  االدا  من قةم  الجغرافيا شعبة الجغرافيا بتقدير  .22

م والك بعد ان اام  الطال   التصويبات واملالمظات الىى ابدتها 1025/ 2/22ممتاز  بنا  لل  موافقة مجلس  القةم  ي   
 م  1025/ 26/1ة الحكم واملناقشه للما بأن اابريخ املناقشه لجن
 -القرابر  : 

 وافق مجلس الكلية .
 

 ثانيا : العالقات الثقافية والخابرجية :
 
بشةةأن موافقةةة  2/22/1025التةةابريخ واالثةةابر املصةةرية واالسةةالمية بجلةةةته املنعقةةد  بتةةابريخ قةةةم  الةةةيد ح.د/ برئةةيس مجلةةس رتةةا   .2

بتأسةةةةةيس صةةةةالون ثقةةةةاي  للقةةةةةم ينعقةةةةد مةةةةةر  كةةةةل ثالثةةةةة شةةةةهوبر لةةةةةدا  1025يونيةةةةه 2رابر مجلةةةةةس القةةةةةم يةةةةي للةةةة  افعيةةةةل قةةةة جلةةةةسامل
 الصيف لل  حن ينعقد الصالون يي مكتبة مصر العامة بدمنهوبر.

 قرابر اللجنة : موافقة اللجنة مع موافاانا باملواليد املقترمة.
 -القرابر  : 

 .مجلس الكلية  وافق
 
بشةةأن موافقةةة  2/22/1025قةةةم التةةابريخ واالثةةابر املصةةرية واالسةةالمية بجلةةةته املنعقةةد  بتةةابريخ   الةةةيد ح.د/ برئةةيس مجلةةسرتةةا   .1

 .1025/1026لل  ارشيح ح.د/ صالح حممد هريدى  الستاا املتفرغ بالقةم لجائز  الدولة التقديرية لعام  املجلس
 قرابر اللجنة : وافقت اللجنة.

 -القرابر  : 
 وافق مجلس الكلية .

 
بشةةةأن اماطةةةة  2/22/1025يد ح.د/ برئةةةيس مجلةةس  قةةةةم التةةةابريخ واالثةةةابر املصةةرية واالسةةةالمية بجلةةةةته املنعقةةد  بتةةةابريخ الةةةةرتةةا   .3

  املجلس
 
 املةدبرس  بحصول الدرتوبر/ ابراهيم محمد لل  مرجونه الستاا املةالد بالقةةم و الةدرتوبر / ايةةير محمةد شةادىللما

ارتةوبر  11الة   28الفتةر  مةن راثةي " مةن معهةد املخطوطةات العربيةة بالقةاهر  خةالل وان " دبراسةة الةنص التبالقةم للة  دوبر  بعنةةةةة
1025 
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 رؤية الكلية :

أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية معتمدة تحتد  تتطل  الكلية إلى

مستوى  بأساتذتها وخري يها إلى وتصد مكاةة مرموقة بين ةظائرما

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

مرحلتى الليساةس والدراسات العليا تسهم  ى الرقى و التةمية 

 .  المستدامة للم تم 

 
 
 قرابر اللجنة : حميطت اللجنة للما

 -القرابر  : 
. 

 
 حمي  مجلس الكلية للما

 
اطةةةة بشةةةأن ام 2/22/1025الةةةةيد ح.د/ برئةةةيس مجلةةس  قةةةةم التةةةابريخ واالثةةةابر املصةةرية واالسةةةالمية بجلةةةةته املنعقةةد  بتةةةابريخ رتةةا   .4

 بتقريةر الةدرتوبر  / ايمةان لبةدالتوا  خةالوى  املةدبرس بالقةةم لةن اشةترارها يةي ملقةة "صةباح حون" يةوم املجلةس 
 
ارتةوبر  25للمةا

 مع الستاا الدرتوبر/ محمد برفعت االمام  الستاا بالقةم لن " قافلة املقريزي " 1025
 
 
 قرابر اللجنة : حميطت اللجنة للما

 -القرابر  : 
 .حمي  مجلس الكل

 
 ية للما

 
بشةةأن موافقةةة  2/22/1025الةةةيد ح.د/ برئةةيس مجلةةس  قةةةم التةةابريخ واالثةةابر املصةةرية واالسةةالمية بجلةةةته املنعقةةد  بتةةابريخ رتةةا   .5

لة  اشةتراك كةل مةن الةدرتوبر/ ابةراهيم محمةدلل  مرجونةه  السةتاا املةةالد بالقةةم و الةدرتوبر  / ايةةير محمةد شةادى  املجلةس ل
علةةوم االجتماليةة  بدولةةة االمةةابرات العربيةةة املتحةةد  خةةالل ت املةةؤامر الرابةع لشةةر  للعلةةوم االنةةةانية والاملةدبرس بالقةةةم يةةي فعاليةةا

 بالبحثين التاليين : 1026فبراير  13و  11يومي 

 هة  دبراسة اابريخيه". 131 -213د. ابراهيم محمد لل  مرجونة  " الرلاية الصحية يي العراق خالل العصر العباس ى الول  -

 هة  ". 310 – 115ر محمد شادى  " الةيد  شغ  ودوبرها يي لهد الخليفة املتقدبر باهلل العباس ى د. ايةي -
 قرابر اللجنة : وافقت اللجنة.

 -القرابر  : 
 للوائح املالية  بالجامعة وافق مجلس الكلية 

 
 .طبقا

 
بشةةةأن اماطةةةة  2/22/1025قةةد  بتةةةابريخ الةةةةيد ح.د/ برئةةةيس مجلةةس  قةةةةم التةةةابريخ واالثةةةابر املصةةرية واالسةةةالمية بجلةةةةته املنعرتةةا   .6

 بتقريةةةرى املجلةةةس ل
 
د. محمةةةد برفعةةةت االمةةةام و د. ميرفةةةت فةةةراج لبةةةدالرميم  لةةةن اشةةةترارهما يةةةي الجولةةةة الرابعةةةة مةةةن " قافلةةةة ح.لمةةةا

 للة  مةر  ارتةوب 41لن االنتصابرات املصرية لبر العصوبر " بمناسبة مةروبر  1025ارتوبر  14املقريزي " الىى انعقدت يوم 
 
ر لامةا

 بأنةةه قةةد وافةةق للةة  حن اكةةون الجولةةة الخامةةةة مةةن القافلةةة يةةي قصةةر ثقافةةة مةةوش 2173
 
م. ويحةةي  مجلةةس القةةةم اللجنةةة للمةةا

 ليةةةةةةةةةةةةةةى وسيدوبر موضولها لن " ثقافة التةامح يي مصر لبر العصوبر ".

 
 
 قرابر اللجنة : حميطت اللجنة للما

 -القرابر  : 

. 
 
 حمي  مجلس الكلية للما

 

 بالتةةةةذابر   بشةةةةأن اماطةةةةة املجلةةةةس 2/22/1025الةةةةةيد ح.د/ برئةةةةيس مجلةةةةس  قةةةةةم الجغرافيةةةةا بجلةةةةةته املنعقةةةةد  بتةةةةابريخ رتةةةا   .7
 
للمةةةةا

السةةتاا بالقةةةم لةن مضةةوبر مةةؤامر العالقةات االفريقيةةة الترريةةة بجامعةة افريقيةةا العامليةةة  -ح.د/ لبةدالعظيم حممةةد لبةدالعظيم  

 لظروف خاصة . 1025وبر ارت 11-17يي مدينة الخرطوم خالل الفتر  من 

 قرابر اللجنة : وافقت اللجنة .
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 رؤية الكلية :

أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية معتمدة تحتد  تتطل  الكلية إلى

مستوى  بأساتذتها وخري يها إلى وتصد مكاةة مرموقة بين ةظائرما

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

مرحلتى الليساةس والدراسات العليا تسهم  ى الرقى و التةمية 

 .  المستدامة للم تم 

 -القرابر  : 

 مجلس الكلية . وافق

 

بشةةأن موافقةةة  2/22/1025الةةةيد ح.د/ برئةةيس مجلةةس  قةةةم التةةابريخ واالثةةابر املصةةرية واالسةةالمية بجلةةةته املنعقةةد  بتةةابريخ رتةةا   .8

وسةةةةطى بالقةةةةةم لدولةةةة قطةةةةر للمشةةةةابررة يةةةةي فعاليةةةةات للةةةة  سةةةةفر الةةةةةيد ح.د/ للةةة  حممةةةةد الةةةةةيد حسةةةةتاا اةةةابريخ العصةةةةوبر الاملجلةةةس 

 1025نةةوفمبر  16-15مةؤامر   نةدبرس التةةابريخ يةي الجامعةةات ( الةرؤى   القضةايا   االاجاهةةات  الةذي سةةوف ةعقةد خةالل الفتةةر  مةن 

. 

 -القرابر  : 

 للوائح املالية  بالجامعة.
 
 وافق مجلس الكلية  طبقا

 

بشةةأن موافقةةة  2/22/1025واالثةةابر املصةةرية واالسةةالمية بجلةةةته املنعقةةد  بتةةابريخ  الةةةيد ح.د/ برئةةيس مجلةةس  قةةةم التةةابريخرتةةا   .1

الةةيد  حسةتاا اةابريخ العصةوبر الوسةطى و مضةابرتها لنيةل جةائز  امللةك فيصةل العامليةة  ارشيح الةيد ح.د/ للة  حممةدلل   املجلس

 يي مجال الدبراسات االسالمية .

 -القرابر  : 

 للوائح 
 
 املالية  بالجامعة.وافق مجلس الكلية  طبقا

 

 

:   موضولات سابع
 
 : خدمة املجتمع وانمية البيئة ا

 
وى ابنا   لل  املقترح املقدم من ومد  االزمات والطوابرئ  بشأن اخصيص طريق مخصص لةهوله دخول وخروج الطلبة  .2

  دا هذا الطريق  مةالاالمتياجات الخاصة بالكلية و بدبراسة هذا املوضوع ابين لومد  االزمات والطوابرئ ان من مزاي

املكفوفين للوصول ال  املررز املخصص لهم دون مرافق  وهو بمثابة طريق صديق بالنةبة للمعاق ونرجو من سياداكم برفع 

 هذا املقترح للجامعة لتقديم املةالدات املالية الامام هذا االمر.

 لل  االمر واقديم التةهيالت الالزمه الامام االمر. للما مع برفع االمر ملجلس الكلية للموافقةاللجنة قرابر اللجنة : امي  

 -القرابر  : 
 وافق مجلس الكلية.
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 رؤية الكلية :

أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية معتمدة تحتد  تتطل  الكلية إلى

مستوى  بأساتذتها وخري يها إلى وتصد مكاةة مرموقة بين ةظائرما
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مرحلتى الليساةس والدراسات العليا تسهم  ى الرقى و التةمية 

 .  المستدامة للم تم 

 بجلةته املنعقد  يوم المد املوافق بالكلية اماطة مجلس قةم اآلثابر والدبراسات اليونانية والرومانية  .1
 
 2/22/1025للما

 للاللجنة 
 
التولية بأنشطة خدمة  جبشأن افعيل مقترح برنام املوافقة لل  الخطا  املقدم من الدرتوبر  / لبير قاسمب ما

 املجتمع وانمية البيئة للطال  و حلضا  هيئة التدبريس .

قرابر اللجنة : امي  اللجنة للما مع اكليف الةيد ح.د/ وريل الكلية لشئون خدمة املجتمع وانمية البيئة بالتنةيق مع 

 الةيد  الدرتوبر  / لبير قاسم  بهذا الشأن .

 - القرابر  :

 وافق مجلس الكلية.
 

 
 

:   موضولات ثامن
 
 :  املكتبة ا

 
 .1025/1026اوزيع العمل لل  الةاد  العاملين باملكتبة للعام الجامعي  .2

 -القرابر  : 
 ملا وبرد بمحضر اللجنة بشأن اوزيع العمل .

 
 حمي  مجلس الكلية للما طبقا

 
 االهدا  الوابرد من ح.د/ محمد مجدى ارا  .1

 مقاالت يي اأثير الةد العال  لل  جيوموبرفولوجية فرع دمياط .   د. محمد مجدى ارا -

 بحوات يي جيوموبرفولوجية اآلبراض ي الجوفية. د. محمد مجدى ارا   -

 ادبريبات يي الصوبر الجديد  يي الجيوموبرفولوجيا . د. محمد مجدى ارا   -

 حشكال سطح اآلبرض . د. محمد مجدى ارا   -

 جيوموبرفولوجيا .قاموس مصطلحا ال د. محمد مجدى ارا   -

 نسخه ( 1   -(  1العدد   5املجلة املصرية للتغير البيئي مجلد  -

 نسخه ( 2   -(  2العدد   6املجلة املصرية للتغير البيئي مجلد  -

 نسخه ( 2   -(  1العدد   6املجلة املصرية للتغير البيئي مجلد  -
 لةياداهقرابر اللجنة : وافقت اللجنة لل  قبول االهدا  واوجيه خطا  شكر 

 -القرابر  : 
 وافق مجلس الكلية  لل  قبول االهدا  واوجيه خطا  شكر لةياداه.
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 رسالة الكلية :

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

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

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

ج خ و المززواطةين مزن خززالد إ ززراخات تتسززم با سزتقاللية و التعززاون و التقززويم الززذاتحززد مالزكالت  ، و بةززاخ الالخصززية المصززرية و تةميزة قززيم ا ةتمززا جالمسزاممة  زز،و

 والمستمر .
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 رؤية الكلية :

أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية معتمدة تحتد  تتطل  الكلية إلى

مستوى  بأساتذتها وخري يها إلى وتصد مكاةة مرموقة بين ةظائرما

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

مرحلتى الليساةس والدراسات العليا تسهم  ى الرقى و التةمية 

 .  المستدامة للم تم 

 
 تشكيل لجنة لتحديد حسعابر الرسائل الوابرد  من قةم الدبراسات العليا  .3

 برسالة ماجةتير 60لدد  -

 برسالة درتوبراه. 34لدد  -
 .قرابر اللجنة : وافقت اللجنة

 -القرابر  : 
 وافق مجلس الكلية .

 
 .الوابرد من لجنة اميا  اررى مئوية االباد  االبرمنية  االهدا   .4

 . 2125رتا  االباد  االبرمنية يي الصحافة البريطانية واالمريكية  -

 رتا  االباد  االبرمنية يي الذارراين االملانية والنمةاوية . -
 . مع اقديم الشكر والتقدير قرابر اللجنة : وافقت اللجنة لل  قبول االهدا 

 -القرابر  : 
 فق مجلس الكلية  لل  قبول االهدا وا
 
 االهدا  الوابرد من دوبر  االنةانيات بالكلية :   .5

 نسخه(. 1   1023( 42االنةانيات االصدابر االول امللحق بالعدد   -

 نسخه(. 1   1023( 42االنةانيات االصدابر الثانى امللحق بالعدد   -

 سخه(.ن 1   1023( 42االنةانيات االصدابر الثالث امللحق بالعدد   -

 نسخه ( 1   1021االنةانيات اصدابر خاص  نوفمبر  -

 نسخه ( 1  1021االنةانيات اصدابر خاص دةةمبر  -
 .مع اقديم الشكر والتقديرقرابر اللجنة : وافقت اللجنة لل  قبول االهدا  

 -القرابر  : 
 .وافق مجلس الكلية  لل  قبول االهدا 

 
 
 االهدا  الوابرد ال  املكتبة من كل من : .6

جامعة االزهر كلية  –جامعة سوهاج مجلة كلية االدا   –جامعة الزقازيق مجلة كلية االدا   –عة بنها مجلة كلية االدا    جام
مجلة كلية دابر  -مجلة التقدم العلمى الصادبر  لن مؤسةة الكويت   -رتا  املؤامر الدول  االول   -اللغةالعربية  بايتاى البابرود  

 انية جامعة بنها .ةمجلة االدا  والعلوم االن –ملجلة الجغرافية العربية ا -العلوم جامعة القاهر   
 قرابر اللجنة : وافقت اللجنة لل  قبول االهدا  .
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 رؤية الكلية :

أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية معتمدة تحتد  تتطل  الكلية إلى
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ا من خالد برامج دراسية متميزة  ى  المةا سة محليأ و اقليميإ

مرحلتى الليساةس والدراسات العليا تسهم  ى الرقى و التةمية 

 .  المستدامة للم تم 

 -القرابر  : 
 مع اقديم الشكر والتقدير. وافق مجلس الكلية  لل  قبول االهدا 

 
 استاند للمكتبة ميث انه ال يوجد مكان لوضع حى رتا . 40اوفير لدد طل   .7
 مخاطبة الكلية الدابر  الجامعة لتوفير االستاندات .وافقت اللجنة لل  رابر اللجنة : ق

 -القرابر  : 
 .وافق مجلس الكلية  

 
 تشكيل لجنة لتثمين الكت  والرسائل و الدوبريات املهداه :   .8

 وافقت اللجنة لل  تشكيل اللجنة لل  النحو التالي :قرابر اللجنة : 

   الستاا املتفرغ بقةم الجغرافيا  شلبيح.د/ لال  الدين مةين لزت  -
 
 برئيةا

  الستاا املةالد بقةم اللغة العربية   د. محمد محمود حبولل  -
 
 لضوا

    املدبرس بقةم الفلةفة   لثمانمحمود  د. منى  -
 
 لضوا

    املشرف لل  املكتبة   ح. هانى محمد رتات -
 
 لضوا

 -القرابر  : 
 وافق مجلس الكلية  .

 

:   موضولاتااسع
 
 : مررز برلاية املكفوفين  ا

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

 . 20/22/1025يي 
 

 ظهر .عد الب الثانية الةالة جتماع هذا وقد انتهى اال 
        

 لميد الكلية  القائم بعملبرئيس املجلس و                                   حمين املجلس          
 

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