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 رسالة الكلية :

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

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

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

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

 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 الس ة محليأ و اىليميإ

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

 .  المستدامة للماتم 

 1028/1022لعام الجامعيل  رابع ال محضر مجلس الكلية 

  21/22/1028 املوافق ربعاءال املنعقد يوم 

********** 

  ةعشر  الثانيةاجتمع مجلس الكلية في تمام الساعة        
ً
 ى ـــــــــــــــحنان خميس االشافعالستاذ الدكتور/  ةبرئاسة السيد ظهرا

 -عميد الكلية  بحضور كل من :

 وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب   أ.د/ أحمد عبدالعزيز عيس ى .2

 قائم بعمل وكيل الكلية لشئون خدمة املجتمع وتنمية البيئة   د. وفدى السيد أبوالنضر .1

 رئيس مجلس قسم الفلسفة  ل هللا محمد اسماعيلضأ.د/ ف .3

 مجلس قسم الجغرافيارئيس   أ.د/ عبدالعظيم أحمد عبدالعظيم .1

 االنجليزية رئيس مجلس قسم اللغة   حلمى املليجى يمانأ.د/ ا .5

 رئيس مجلس قسم اآلثاروالدراسات اليونانية والرومانية  أ.د/ عبير عبداملحسن قاسم .6

 رئيس مجلس قسم التاريخ  أ.د/ ابراهيم محمد على مرجونة .7

 القائم بعمل رئيس مجلس قسم اللغة العربية   د. ايمان فؤاد بركات .8

 الستاذ بقسم اللغة االنجليزية  خميس الزوكة    ميراندا محمد  /أ.د .2

 الستاذ بقسم الجغرافيا   ياسر أحمد السيدأ.د/  .20

 الستاذ املتفرغ بقسم التاريخ   أ.د/ صالح أحمد هريدى .22

 التاريخالستاذ املساعد بقسم    أحمد سعيد عثماند.  .21

 ةاملدير التنفيذي لوحدة ضمان الجودة بالكلي   تيسير محمد شادىد.  .23

 مدير وحدة الخدمات االلكترونية    د. أحمد عطية حميدة .21

  قائم بعمل أمين الكلية  نيفين محمد رحومة/ ةالسيد .25

 عن الحضور :  واعتذر

 بقسم اللغة العربية  املتفرغ الستاذ  /محمود فراج عبدالحافظأ.د -

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

  للغة االنجليزيةاملدرس بقسم ا  لشيخأسماء عبدالسالم اد.  -

 

 



    

                                                                                                                                              
       Damanhur university                                                               جامعة دمنهور                                                          
          Faculty of Artكلية اآلداب                                                                                                                                

                                                        
 

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

 رسالة الكلية :

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

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

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

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

 والمستمر .

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

     1496633540ت + فاكس     -1496633541ت:           ~ 0 ~                          البحيرة  –دمنهور  –األبعادية –مجمع الكليات                    

du.egSmartgate@damanhour.email:-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 الس ة محليأ و اىليميإ

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

 .  المستدامة للماتم 

 عميد الكلية حنان خميس الشافعى أ.د/   ةالسيد تافتتح

 " بسم هللا الرحمن الرحيم "

 س املجلس  بجميع السادة الحاضرينرئيو عميد الكلية حنان خميس الشافعى  أ.د/  ةالسيد تفي بداية االجتماع رحب  . 

   عادة هللا على المة االسالمية باليمن والبركات.أ نبوى الشريف املولد ال التهنئة بمناسبة ثم قدمت 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالستاذ املتفرغ بقسم اللغة العربي عبدالحافظ  أ.د/ محمود فراج ت التمنيات بالشفاء العاجل للسيدقدمثم ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ة ـ

 . الستاذ املتفرغ بقسم الفلسفة   غالى أ.د/ ميالد زكىو السيد 

  طالب السيد الوزير اللواء /  هشام آمنه محافظ البحيرة خالل حضوره اجتماع مجلس الجامعةالذى عقد تم عرض ما

ــــ(  بيت خبرة للمحافظة وطالب كل في تخصصه   بكلياتها )  باعتبار الجامعة 18/20/1028بالكلية في  ـــ ـــ ـــــ ـــــت السيــ دة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أ.د/ حنان الشافعى عميد الكلية السادة رؤساء القسام بتقديم املشكالت التى تواجه محافظة البحيرة والحلول املقترحة 

 وذلك الرسالها للمحافظة مع اعتبار املوضوع هام وعاجل .

 اللغة االنجليزية بالكلية  لطالب الفرقة الولى بالقسم  الشكر املقدم من السيدة أ.د/ ايمان املليجى رئيس مجلس قسم

قسم اللغة لتحملهم نفقات شراء ميكروفون وسماعة وتوصيله للقسم و يشكر مجلس الكلية طالب الفرقة الولى ب

 االنجليزية على ما قاموا به لحسن سير العملية التعليمية.

 الكلية بانتهاء االنتخابات ينهىء ة الطالبية بالكلية  والذى كتاب الدكتور/ صابر محمد صادق سالم منسق عام النشط

 الشكر للسيد الستاذ الدكتور/ أحمد عبدالعزيز كما قدم  1028/1022الخاصة باتحاد طالب الكلية للعام الجامعى 

ذ البداية حتى وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب و مستشار عام االتحاد على الدعم املستمر وتذليل جميع العقبات من

 وقدم مجلس الكلية التهنئة للطالب الفائزين مع خالص الدعوات بدوام التوفيق والسداد للكلية .النهاية  ، 

 

 في موضوعات املجلس على النحو التالي : اسيادته تثم شرع 

 

 -: التصديق و أوال : موضوعات اإلحاطة
 

رحت في مجلس الجامعة،  .2
ً
 املوضوعات التى ط

 . محضر مجلس الكلية السابقالتصديق على  .1
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 القرار :  تم التصديق -

 

 ثانيا:   موضوعات وحدة ضمان الجودة :
 

 
 التصديق على الجلسة السابقة . .2

 القرار : تم التصديق .

 بشأن عرض انجازات الشهر املاض ى بواسطة املدير التنفيذى للجودة د. تيسير شادى وهى على النحو اآلتى : -1

 تيفاء معايير الجودة معيار  املوارد املالية د/ عصام املصرى (ورشة عمل بعنوان ) إس 

 ) ورشة عمل بعنوان ) ربط أسئلة اإلختبارات بنواتج التعلم املستهدفة د/ احمد سالم 

  لألقسام اإلدارية أ/ محمد عبيد( 2002/1025ورشة عمل بعنوان )تطبيق املواصفة الدولية ايزو 

  لألقسام العلمية أ/ محمد عبيد ( 2002/1025الدولية ايزو ورشة عمل بعنوان )تطبيق املواصفة 

 )ورشة عمل بعنوان ) تطبيق برنامج الدعم الطالبى اإللكترونى  د/ تيسير محمد شادى 

 . بشأن ما تم من املراجعات الداخلية للمعاييروعقد عدة إجتماعات لرؤساء املعايير 

 وضع الراهن من أحد الخبراء بالكليةإقتراح زيارة مراجعة داخلية للوقوف على الحالة وال 

  2002/1025من متطلبات اليزو  %80اإلنتهاء حوالى من. 

علما ويتم تقديم الشكر للمدير التنفيذى للجودة د/ تيسير شادى ومجلس اإلدارة ملا بذلوه مجلس الوحدة القرار: أحيط 

 من جهد واضح خالل الفترة السابقة.

خص الترشح لجائزة أفضل عضو هيئة تدريس وأفضل عضو هيئة معاونة فيما يخص بشأن مراسالت القسام فيما ي -3

 أعمال الجودة.

القرار: إطلع املجلس على ترشيحات القسام وهى ثالثة ترشيحات واردة من قسم التاريخ والجغرافيا والفلسفة وبعد 

ختيار الواردة من مركز ضمان الجودة فحص أوراق املتقدمين من قبل مجلس اإلدارة ومطابقة ما هو مقدم بمعايير اإل 

واإلعتماد بالجامعة تم إختيار إثنان من بين املتقدمين باإلضافة إلى املدير التنفيذى لوحدة ضمان الجودة ووافق املجلس 

 على أن يكون اإلختيار على النحو اآلتى :

 من أعضاء هيئة التدريس :

 التنفيذى لوحدة ضمان الجودةد. تيسير محمد محمد شادى                املدير   -2
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 رئيس قسم التاريخ وأستاذ التاريخ والحضارة االسالمية       أ.د. إبراهيم محمد على مرجونة          -1

 أستاذ مساعد بقسم الفلسفة صرى                        عصام كمال املد . -3

 

 ومن الهيئة املعاونة :

 مدرس مساعد بقسم الفلسفة              أ/ زينب حميده عبد العزيز                   .2

 أ/ أحمد سعيد بقسم الجغرافيا                       معيد بقسم الجغرافيا  .1

 ومن اإلداريين : 

 ادارى بوحدة ضمان الجودة ومدرس مادة بقسم الفلسفة      أ/ كمال فرج صالح                  -2

 ادارى بوحدة ضمان الجودة        أ/ أحمد على سعد إسماعيل                     -1

 -القرار  : 

 وافق مجلس الكلية .

 

 بشأن تقرير اإلرشاد الكاديمى )الدعم الطالبى(. -1

قسم اآلثار والدراسات اليونانية  –القرار: إطلع املجلس على تقارير اإلرشاد الكاديمى املقدم من قسم اللغة العربية 

 رافيا ويشكر هذه القسام على حسن تعاونها ووافق املجلس على :قسم الجغ –قسم التاريخ  -والرومانية  

ضرورة إستكمال تقارير اإلرشاد من القسام التى لم تتقدم به بعد و املجلس يدعوها إلى اإللتزام شهريا برفع  -2

 السياسة ( –اللغات الشرقية  –اآلثار  –اإلجتماع  –التقارير وهى ) اللغة اإلنجليزية 

 لة لطريقة الحل والتعامل مع املشكالت التى تواجه الطالب لحاجة الجودة إلى شواهد وأدلة .إرسال شواهد وأد -1

ضوء ما يجود به ضرورة توزيع نسخ مجانية من الكتب على الطالب املتفوقين )الوائل( وكذلك املتعثريين ماديا فى  -3

 كل عضو هيئة تدريس .

مركز املكفوفين فى الفرق التى بها طالب مكفوفين لذوى  سرعة تسليم الكتاب بصيغة الوورد لوحدة الجودة أو   -1

 )إحتياجات خاصة( حتى يتسنى تحويلها لهم )برايل( وهذا متطلب إدارة الكلية منذ أشهر مضت .

 الدعوة لحضور ورشة عمل عن برنامج اإلرشاد الكاديمى للطالب إلكترونيا .  -5

الل البرنامج الذى سبق وأن اعتمد فى مجلس الكلية جلسة ضرورة اإللتزام بتطبيق اإلرشاد والدعم الطالبى من خ -6

 أكتوبر وتم التدريب عليه من خالل ورشة العمل .

 -القرار  :  

 
ً
 . أحيط مجلس الكلية علما
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========================================================= 

 رسالة الكلية :

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

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

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

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

 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 الس ة محليأ و اىليميإ

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

 .  المستدامة للماتم 

 

 بشأن ما يخص إستمارات التصحيح الخاصة بالكلية.  -5

زالت تحمل بيانات وشعار  فالالشعار القرار:وافق املجلس على ضرورة تغيير إستمارات التصحيح فيما يخص البيانات و 

جامعة اإلسكندرية وكذلك وافق على على ان يتم تعديل جميع املراسالت واملكاتبات من الوراق التى تحمل شعار وبيانات 

 جامعة اإلسكندرية .

 وكذلك وافق على أن يتم إعتماد النماذج الجديدة الخاصة باليزو فور اإلنتهاء من إعدادها .

 -: القرار  

 وافق مجلس الكلية .

 

 بشأن تقرير ورشة عمل ) ربط أسئلة اإلمتحانات بنواتج التعلم املستهدفة(  -6

القرار: إطلع املجلس على تقرير ورشة عمل ربط أسئلة اإلمتحانات بنواتج التعلم املستهدفة ووافق على ما جاء فيها 

ات الجودة وحتميتة لتحقيق النواتج للتعلم املستهدفه ووافق املجلس على ضرورة اإللتزام بعدة أمور وهى من متطلب

 وهى على النحو اآلتى :

 سواء كان اإلمتحانات مقالية أو موضوعية يجب أن تتنوع أنماط السئلة بما يحقق النواتج املستهدفة .  -2

 ضرورة وجود أسئلة مقالية داخل اإلمتحان اإللكترونى .  -1

 ( أجوبة1اإلختيار من متعدد عن )ال تقل عدد اإلجابات الخاصة بالسئلة ) -3

 يفضل عدم إستخدام سؤال الصح والخطأ قدر املستطاع   -1

 طلب دورة جديدة فى طرق وضع أسئلة اإلمتحانات اإللكترونية  -5

 دورة إسعافات أولية لعضاء هيئة التدريس للتعامل مع الطلبة أثناء اإلمتحانات. -6

 -القرار  : 

 
ً
 . ووافق  أحيط مجلس الكلية علما

 

 مقترح د/ شيرويت فضل لعقد دورة فى اإلسعافات الولية .  بشأن  -7

 القرار: وافق املجلس ورحب بذلك  .

 -القرار  : 

 وافق مجلس الكلية .
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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 الس ة محليأ و اىليميإ

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

 .  المستدامة للماتم 

 بشأن كتيبات القسام العلمية. -8

اآلثار  –التاريخ  –الجغرافيا  -القرار: أحيط املجلس علما مع تقديم الشكر لألقسام التى قدمت وهم : ) اللغة اإلنجليزية

اليونانية والرومانية( ويدعو باقى القسام إلى ضرورة رفع السير الذاتية للجودة فى موعد أقصاه أسبوع من تاريخه حتى 

 يتسنى لنا إنجاز الكتيبات الخاصة بهم .

 -القرار  : 

 
ً
 . أحيط مجلس الكلية علما

 

 بشأن تقرير اإلبداع واإلبتكار لقسم التاريخ . -2

: أحيط املجلس علما ويشكر املجلس قسم التاريخ ورئيس القسم أ.د إبراهيم مرجونه ملا بذلوه من جهد فى وحدة  القرار 

اإلبداع واإلبتكار بالقسم واملجلس يطلب من سيادته رفع تقرير مفصل على فاعليات املهرجان الخاص باإلبداع واإلبتكار 

 ر ديسمبر ، على أن يكون مدعم بالدلة والشواهد .فى بداية شه  القسمورعاية املواهب والذى سيعقده 

 -القرار  : 

 
ً
 . أحيط مجلس الكلية علما

 

 بشأن إجتماعات املعايير. -20

 

القرار: أحيط املجلس علما ووافق على أن يكون اإلجتماع  برؤساء املعايير لرفع تقرير من رئيس كل معيار عن حالة 

 ذا اإلجتماع نصف شهرى .املعيار واملستجدات فيه  على أن يكون ه

 -القرار  : 

 
ً
 . أحيط مجلس الكلية علما

 

 مايستجد من أعمال  . -22

 بشأن النموذج املقدم من د/ أيمن سالم مدير وحدة الزمات والطوارىء ملتابعة فحص طفايات الحريق 
 القرار: وافق املجلس مع ضرورة وضع النموذج بجانب كل طفاية بالكلية 

 -القرار  : 

 ق مجلس الكلية .واف
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 رؤية الكلية :

تتطل  الكلية ىلإ أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية معتمد  تحتو 
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 .  المستدامة للماتم 

:   موضوعات 
ً
 : ITات تكنولوجيا املعلوموحدة  ثالثا

 

 على النحو التالى :  1028 /21/22يوم  املنعقد محضر اجتماع وحدة تكنولوجيا املعلومات 

 . بشأن تشعيب الطالب على القسام العلمية على نظام الرصد اآللى للنتائج .2

طالب من الطالب  1000أنه تم االنتهاء من تشعيب ما يزيد عن  ITيى لوحدة افاد الدكتور/ أحمد عطية املدير التنفيذ -

ى و توفير الوقت والجهد لول مرة على مست والذى ساعد على  املستجدين على نظام الرصد اآللى بطريقة الكترونية

 ، وجارى تشعيب الفئات الخرى مثل ا
ً
 فردا

ً
ملفصولين واملحولين جامعة دمنهور بعد أن كان يتم تشعيب الطالب فردا

وغيرهم ، وفي هذا الصدد يتقدم الدكتور/ أحمد عطية بالشكر للسيد الستاذ الدكتور/ أحمد عبدالعزيز وكيل الكلية 

لشؤون التعليم والطالب لتشجيعه الفكرة و تقديمة الدعم املادى لتنفيذها ، كما يتقدم املدير التنفيذي للوحدة بالشكر 

 دارية بالجامعة النجاز العمل .مهندس ى نظم املعلومات اإل  ع اونه الفنى ملستاذ/ كبرلس سامى لتع

 -القرار  : 

 
ً
 . أحيط مجلس الكلية علما

 

 بشأن تطوير العمل الرقمى باملكتبة. .1

بأن يقوم بعمل تحديث مستمر لبيانات الكتب املوجودة باملكتبة ، مية  أفاد الستاذ /هانى أبوالنجاه مسئول املكتبة الرق -

سجيل الكتب الجديدة سواء املشتراه أو املهداه الى الكلية على قاعدة البيانات لتسهيل البحث عنها والتعرف على و ت

 مكانها فيما ال يتجاوز دقيقتين.

 -القرار  : 

 
ً
 . أحيط مجلس الكلية علما

 

 لهيئة املعاونه.بشأن تعطيل اسم املستخدم الخاص بمدير االيميالت الجامعية للسادة أعضاء هيئة التدريس وا .3

الكليـــات وال يكـــون  ( بالجامعـــة ليـــتم ادارة هـــذا المـــر مـــنMISبأنـــه تـــم التواصـــل مـــع مســـئول ) أفـــاد الـــدكتور/ أحمـــد عطيـــة -

 للوقـت والجهـد ، و تمـت االسـتجابة للطلـب و سـيتم عمـل اسـم مسـتخدم و كلمـة سـر ملـدير) 
ً
 فـي الجامعـة تـوفيرا

ً
(  ITمركزيا

 نجاز العمل .بالكلية في القريب العاجل ال 

 -القرار  : 
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 رؤية الكلية :

تتطل  الكلية ىلإ أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية معتمد  تحتو 
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 .  المستدامة للماتم 

 
ً
 . أحيط مجلس الكلية علما

 

 .بشأن العمل باملوقع الرسمى بالكلية .1

افاد الستاذ / كيرلس سامى بأنه يتم العمل بموقع الكلية بصورة جيدة خاصة فيما يتعلق بأخبار الكلية ، و طالب باملزيد  -

همة لرفعها على املوقع الرسمى للكلية ، و خاصة فيما من الدعم من أقسام الكلية والوحدات بارسال عدد من امللفات امل

 يتعلق بمجلة الكلية العلمية .

زيـارة ، كمـا بلـد عـدد  و أربعمائـة و ثالثـين ألـفمليـونين ما يزيـد عـن انعقاد مجلس الكلية سجل املوقع الرسمي للكلية حتى  -

 .للموضوعات املنشورة على املوقعقراءة   ومائتين وتسعين ألفمليون القراءات ملوقع الكلية ما يزيد عن 

 -القرار  : 

 
ً
 . أحيط مجلس الكلية علما

 

وفق آللى لنتائج االمتحانات الدراسية املذكرة املقدمة من الدكتور/ أحمد عطية بشأن مقترح تطوير نظام العمل بالرصد ا .5

آلليــات والقــرارات والــدعم املــادي مــن اإلمكانـات الششــرية واملاديــة للكليــة ، ولتنفيــذ هــذا املقتــرح يجــب اتخــاذ مجموعــة مــن ا

 ( في خطوات تنفيذية مرتبة على النحو اآلتي : ITِقبل إدارة الكلية ، ومن القسام العلمية ، ومن وحدة )

 أوال : القسام العلمية :

خالل مجلس القسم يقوم كل قسم من القسام العلمية العشرة بالكلية بتكليف أحد أعضاء هيئة التدريس به) من  -أ

تحديـــد اثنـــين مـــن  ذات العـــداد الكثيفـــة لشـــهر ديســـمبر( ليكـــون مســـئوال عـــن النتـــائج بالقســـم، ومـــن الجـــائز لألقســـام 

 السادة أعضاء هيئة التدريس ليكون كل منهما مسئوال عن فرقتين من فرق القسم.
 

 ( :ITثانيا : وحدة )

 مشـكالته الفنيـة فـور   نتـائج اآلليـة والتعامـل مـعتدريب السـادة مسـئولي النتـائج اآلليـة بالقسـام العلميـة علـى نظـام ال -أ

 اعتماد مجالس القسام املختصة.

يــتم عمــل )اســم مســتخدم( و)كلمــة ســر( لكــل مســئول نتــائج بكــل قســم مــن القســام العلميــة علــى نظــام الرصــد اآللــي  -ب

 ويكون له الحق في تغيير كلمة السر.

يكــــون مســــئوال عنــــه ل قســــم مــــن القســــام العلميــــة ( لكــــMISيــــتم تخصــــيص جهــــاز كومبيــــوتر متصــــل بالنــــت بوحــــدة )   -ت

 مسئول النتائج بالقسم ، وله أن يضع كلمة سر خاصة بفتح الجهاز.
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 رسالة الكلية :

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

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

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

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

 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 الس ة محليأ و اىليميإ

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

 .  المستدامة للماتم 

 
 

 ثالثا : إدارة الكلية :

مجلـــس الكليـــة ليكـــون اعتمـــاد مســـئول النتـــائج بكـــل قســـم مـــن القســـام العلميـــة فـــي لجنـــة شـــؤون التعلـــيم والطـــالب ثـــم فـــي  -أ

 ة بقسمه.مسئوال رسميا عن النتائج اآللي
 (.2( إضافة إلى الجهزة املوجودة حاليا بالوحدة وعددها)MIS( جهاز كومبيوتر بوحدة )1توفير عدد) -ب

 
 =نظام العمل املقترح :

 يقوم كل كنترول من كنتروالت كل قسم من القسام العلميةبعمليات رصد النتائج في الشيتات اليدوية. .2

يتات اإلكسل الخاصة بالرصد اآللي ويسلمها إلـى كـل كنتـرول مـن كنتـروالت يقوم مسئول النتائج اآللية بالقسم بإصدار ش .1
 القسم الربعة.

عـاقبين  .3
 
يقوم كل كنترول برصد درجات الطـالب علـى شـيتات اإلكسـل وتسـجيل حـاالت الغـس ومجـالس التأديـب للطـالب امل

 ويسلمها إلى مسئول النتائج بالقسم.
حملة بالدرجات على نظام الرصد اآللي.يقوم مسئول النتائج بكل قسم برفع شيتات اإل .1

ح
 كسل امل

 يقوم  مسئول النتائج بتطبيق نظام الرأفة وطباعة النتيجة ورقيا وتسليمها للكنترول املختص ملراجعتها. .5

يقـــوم مســـئول النتـــائج بطباعـــة النســـخة النهائيـــة مـــن النتـــائج بقســـمه بعـــد تصـــويب الخطـــاء إن وجـــدت ، ويوقـــع كـــل رئـــيس  .6
 م يتم تسليمها إلى السيد الستاذ الدكتور أحمد عبد العزيز وكيل الكلية لشؤون التعليم والطالب.كنترول عليها ث

( بتقديم الدعم الفني الالزم في أثناء قيام مسئولي النتـائج بعمليـات رفـع النتـائج وتطبيـق الرأفـة وطباعـة MISتقوم وحدة ) .7
 النتائج.

 ى موقع الكلية الرسمي .يتم غلق الكنتروالت اآللية وإعالن النتائج عل  .8
 

 وتطبيق العمل بهذا النظام يحقق ما يلي :    -
 

 إعداد كوادر بشرية قادرة على العمل على نظام النتائج اآللية وحل املشكالت الفنية الخاصة به. .2

 تحقيق الالمركزية في العمل . .1
 ها.تحديد املسئوليات بقدر يسمح بتحديد املسئول عن الخطاء أو التسريبات وغير  .3

 استغالل اإلمكانات الششرية واملادية بالكلية . .1

 سرعة اإلنجاز وعدم التأخر في إعالن النتائج. .5
 توزيع العباء وتخفيف الضغط عن مجموعة قليلة من الشخاص. .6

 -القرار  : 
 تؤجل ملزيد من الدراسة.
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 رسالة الكلية :
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لقزدرات العلميزة و البحثيزة تسزاتذت ا الاود  التعليمية و البحثية ، و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التك ولواية ، و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و ا

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

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

تتطل  الكلية ىلإ أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية معتمد  تحتو 

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

ا من خالو برامج دراسية متمية  لإ الم الس ة محليأ و اىليميإ

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

 .  المستدامة للماتم 

 

 

:   موضوعات شئون هيئة التدريس :رابع
ً
 ا

 
 
جلسته مجلس قسم االجتماع  بموافقة شأن بكيل الكلية لشئون التعليم والطالب  أحمد عبدالعزيز و كتاب السيد أ.د/  .2

 بوظيفة مدرس  رحاب فتح هللا فياض املدرس املساعد بقسم االجتماع  / سيدةعلى تعيين ال 5/22/1028املنعقدة في 
ها بالسمعة الطيبه والسيرة واملذكورة مشهود ل الدكتوراه (  بذات القسم لحصولها على علم االجتماع الطبىتخصــص ) 

 نها .يالحسنة مميزة في أداء عملها منذ تعي

 -القرار  : 

 وافق مجلس الكلية .
 

على  1/22/1028بموافقة املجلس بجلسته املنعقدة في  فضل هللا اسماعيل  رئيس مجلس قسم الفلسفةكتاب السيد أ.د/  .1
(  بذات    فلسفة يونانية تخصــص ) مساعد بوظيفة مدرس   نشوى على محمد سالم املعيدة بقسم الفلسفة/ سيدةتعيين ال

 نها .يواملذكورة مشهود لها بالسمعة الطيبه والسيرة الحسنة مميزة في أداء عملها منذ تعي املاجستير القسم لحصولها على 

 -القرار  : 

 وافق مجلس الكلية .
 

 30/6/1028ات بشـأن طلـب جامعـة دمنهـور بجلسـته فـي كتاب السـيد أ.د/ محمـد مصـطفى لطيـف أمـين املجلـس العلـى للجامعـ .3
و شــعبة اللغــة التركيــة ،  املوافقــة علــى بــدء الدراســة باالقســام التاليــة بكليــة اآلداب بالجامعــة ) قســم اللغــة الفرنســية و آدابهــا 

 10/20/1028ي ســــيادته بأنـــه بعــــرض املوضـــوع علــــى لجنـــة قطــــاع اآلداب بجلســـته فــــ  ة و آدابهــــا ( و افـــادرقيبقســـم اللغــــات الشـــ
أوصت بارجاء املوضوع لحين اخطار الجامعة املجلس العلى للجامعات ما يفيد استكمال االمكانيات الششرية و املادية املؤهلة 

 لبدء الدراسة بالقسم والشعبة املشار اليهما.

 -القرار  : 

. 
ً
 أحيط مجلس الكلية علما

 

 
علـــى املقتـــرح املقـــدم مـــن الســـيدة أ.د/ فـــايزة بموافقـــة املجلـــس  2/22/1028كتـــاب مجلـــس قســـم التـــاريخ بجلســـته املنعقـــدة فـــي  .1

 محمود صقر  بترشيح السيد أ.د/ حسن محى الدين السعدى لجائزة الدولة التقديرية للعلوم االجتماعية.
 -القرار  :   
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 رسالة الكلية :

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

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

، و تلبيزة احتياازات الماتمز   رصة ل ا لمتابعة الاديزد مزن العلزوم و المعزارا و الخبزراتو طالب ا ، و استخدام وسائو تعليمية حديثة ،و متابعة الخرياين، و ىتاحة الف
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 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 الس ة محليأ و اىليميإ

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

 .  المستدامة للماتم 

 وافق مجلس الكلية .

 
بـأن  5/22/1028طـة املجلـس بجلسـته فـي كتاب السـيد أ.د/ عبـدالعظيم أحمـد عبـدالعظيم رئـيس مجلـس قسـم الجغرافيـا باحا .5

الســــيد أ.د/  ماجــــد شــــعله  الســــتاذ بالقســــم ســــوف يقــــوم بعمــــل مجموعــــة أبحــــا  بي يــــة فــــي تخصصــــات الجغرافيــــا الطبيعيــــة 
 والششرية واالقتصادية في محافظة البحيرة و سوف تستغرق الدراسة عام دراس ى .

 -القرار  : 

 وافق مجلس الكلية .

 
بـأن  5/22/1028دالعظيم أحمـد عبـدالعظيم رئـيس مجلـس قسـم الجغرافيـا باحاطـة املجلـس بجلسـته فـي كتاب السـيد أ.د/ عبـ .6

الســـيد أ.د/  ماجـــد شـــعله  الســـتاذ بالقســـم  والســـيد الـــدكتور/ محمـــد الســـمنى  الســـتاذ املســـاعد بالقســـم ســـوف يقـــوم بعمـــل 
ية واملناخية و سوف تسـتغرق الدراسـة مـدة ثالثـة دراسة ميدانية عن أساليب حماية محافظة البحيرة من أخطار المطار الجو 

 أشهر.

 -القرار  : 

وافق مجلس الكلية مع سرعة موافاة ادارة الكلية بتقرير عن ما تم انجازه في هذا الشأن حتى تاريخه حتى تتمكن من رفع المر 

 للسيد أ.د/ رئيس الجامعة و السيد اللواء / محافظ البحيرة  .

 
علـى  5/22/1028لعظيم أحمد عبدالعظيم رئيس مجلس قسم الجغرافيا بتصديق املجلس بجلسـته فـي كتاب السيد أ.د/ عبدا .7

 الئحة ديلوم املساحة و نظم املعلومات الجغرافية وفق متطلبات لجنة القطاع .

 -القرار  : 

 وافق مجلس الكلية .

 
رمركز تنميـــة  املـــوارد الششـــرية  بالجهـــاز مـــذكرة التقـــاهم املقدمـــة مـــن الســـيد العميـــد / حســـام  عبـــدالرحمن محمـــد مرســـ ى مـــدي .8

املركـــزى للتعبئـــة العامـــة واالحصـــاء قطـــاع تكنولوجيـــا املعلومـــات .بشـــأن تبـــادل الخبـــرات فـــي جميـــع املجـــاالت تنفيـــذا ملـــا تصـــمنه 
 البرنامج الرئاس ي لرفع كفاءة شباب الخريجين و تأهيلهم لسوق العمل .

 -القرار  : 

 وافق مجلس الكلية .

 
 1028./22/22الحكماء املنعقد في محضر لجنة  .2

 خرى  الدارة الكلية للتحويل الى قسم االجتماع . أااللتماس املقدم من بعض الطالب املفصولين من كليات  – 2
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 رسالة الكلية :

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

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

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

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

 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 الس ة محليأ و اىليميإ

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

 .  المستدامة للماتم 

 وافقت اللجنة حرصا على مستقبل الطالب . القرار . 
 -القرار  : 

 وافق مجلس الكلية .

 

 تحويل من قسم الى قسم اخر .    الطلبات املقدمة من بعض الطالب بالكلية لل – 1

 وافقت اللجنة حرصالقرار . 
ً
 على مستقبل الطالب .  ا

 -القرار  : 

 وافق مجلس الكلية .

 

 خامس
ً
 :   موضوعات شئون الطالب : ا

 
 
 

 .التصديق على الجلسة السابقة: وقد تم التصديق عليها 

: موضوعات وحدات: الجودة 
ً
 وحدة القياس والتقويم: -MIS –ثانيا

 املدير التنفيذي للوحدة باآلتي: -فيما يتعلق بوحدة الجودة: أفادت السيدة الدكتورة/ تيسير شادي .2

 . الجودة بصدد التجهيز لعقد االمتحانات التحريرية فيما يخص أعمال الكنترول.2.2

 صرف حال الضرورة.. االعالن عن ورشة عمل عن اإلسعافات الولية لعضاء هيئة التدريس قبل عقد االمتحانات للت2.1

قدمــة مـن مســؤولي الـدعم الطالبـي لألقســام: 2.3
ح
لقسـام العلميــة التـي تقــدمت بالتقـارير وهــي: توجيـه الشــكر الـى ا. بشـأن التقـارير امل

ب قسم اللغة العربية، وقسم التاريخ، وقسم الجغرافيا، وقسم اللغة اإلنجليزية، وقسم اآلثار والدراسات اليونانية والرومانية. وتهيـ

السياسة( إرسال التقارير مع إرسال شـواهد وأدلـة  -الفلسفة -اللغات الشرقية -اآلثار -بالسادة الزمالء بالقسام الخرى )االجتماع

 لطرق الحل والتعامل مع املشكالت التي تواجه الطلبة، وذلك لحاجة الجودة للشواهد والدلة.

تعثرين مادًيا حسب ما يجود به كل أستاذ..  توزيع نسخ مجانية على الطالب املتفوقين ) ال 2.1
ح
 وائل ( وكذلك امل

. ســــرعة تســــليم الكتــــاب بصــــيغة وورد لوحــــدة ضــــمان الجــــودة أو مركــــز املكفــــوفين فــــي الفــــرق التــــي بهــــا طــــالب مكفــــوفين ) ذوي 2.5

تطلب إدارة الكلية منذ فترة.  االحتياجات الخاصة ( حتى يتسنى تحويلها لبرايل وهذا مح

    
ح
 حيطت اللجنة علًما.القرار: أ
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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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مرحلتإ الليسا س والدراسات العليا تس م لإ الرىإ و الت مية 

 .  المستدامة للماتم 

 -القرار  : 

.
ً
 أحيط مجلس الكلية علما

 

 املدير التنفيذي للوحدة باآلتي: –: أفاد السيد الدكتور/ أحمد عطية MISفيما يتعلق بوحدة  .1

ا للقواعد التي اعتمدها مجلس 1.2
ً
. أنه تم تشعيب حوالي أربعة آالف طالب من املستجدين على القسام العلمية بالكلية طبق

 لكلية الفائت، وجاري تشعيب حوالي ستمائة طالب من غير املستجدين.ا

حيطت اللجنة علًما.   
ح
 القرار: أ

 -القرار  : 

.
ً
 أحيط مجلس الكلية علما

 

 املدير التنفيذي للوحدة بما يلي: –فيما يتعلق بوحدة القياس والتقويم: أفادت السيدة الدكتورة/ رشا رجب   .3

من الستاذ الدكتور/ نشيل بكير املدير التنفيذي ملركز القياس والتقويم بالجامعة والقائم بعمل . بخصوص الخطاب الوارد 3.2

الحرية في للكلية عميد كلية الطب البيطري، بخصوص اتفاق املجلس على عمل ورقة إجابة الكترونية موحدة للجامعة ، و 

 التصميم :

ى مستوى الجامعة فيما عدا اسم الطالب ورقم جلوسه تم االستغناء عنهما القرار : تم االلتزام بالورقة االمتحانية املوحدة عل

 لعدم وجود كنترول منفصل بالوحدة مما دفع للقيام بهذا التغيير وإضافة مربع للرقم السري ، وفي حالة ورود الرد من 
ً
نظرا

انات مرة أخرى ، ومرفق صورة الورقة الجامعة على الطلب املقدم من الوحدة باعتبارها كنترول منفصل سيتم إعادة تلك البي

 االمتحانية بعد التعديل .

  م28/22/1028 يوم الحد املوافق . تعتزم الوحدة عقد ورشة عمل بعنوان " آليات التصحيح االلكتروني وضوابطه " بإذن هللا3.1

التنشيه على أساتذة املواد ببعض ، بمقر الوحدة وسيتم التعميم على القسام العلمية ، لشرح آليات التصحيح االلكتروني و 

 التعليمات التي يجب عليهم االلتزام بها .

. بخصوص توصيات وتعليمات الوحدة لالمتحانات االلكترونية للفصل الدراس ي الول سيتم تعميم خطاب على رؤساء 3.3

 القسام العلمية للتنشيه على السادة أساتذة املواد لاللتزام بتلك التعليمات وهي :

 (  75( سؤال موضوعي وال يزيد عن )  50يقل عدد السئلة عن )ال  -أ

 ملن يرغب . ضرورة وجود سؤال مقالي لكي يتناسب مع معايير التقييم والتقويم لوحدة ضمان الجودة  -ب

 ضرورة تنشيه أستاذ املادة لطالبه بضرورة االلتزام بالتعليمات املوجودة على الورقة االمتحانية حيث لن تتدخل الوحدة -ت

 أثناء التصحيح بعمل تعديالت في إجابات الطالب ) التظليل ( 



    

                                                                                                                                              
       Damanhur university                                                               جامعة دمنهور                                                          
          Faculty of Artكلية اآلداب                                                                                                                                

                                                        
 

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

 رسالة الكلية :

ميزا اسزت اداإ ىلزإ معزايير لزإ سزوا العمزو محليزاإ و ىىليتقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة  ترىزإ ىلزإ مسزتوت التميزة وا بزداج لزا مازاو اعدام والعلزوم ا  سزا ية 
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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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مرحلتإ الليسا س والدراسات العليا تس م لإ الرىإ و الت مية 

 .  المستدامة للماتم 

 ضرورة التزام رئيس الكنترول بوضع الختام على الورقة االلكترونية في الماكن املخصصة لها.  - 

 –صح أم خطأ  –يوجد بالورقة االلكترونية أربعة أنماط من السئلة منهم ثالثة أنماط موضوعية ) اختيار من متعدد  -ج

وعية في كل فئة على أال تقل عن التوافق ( وسؤالين مقاليين ولستاذ املادة الحرية في اختيار عدد السئلة املوض أسئلة

 .  ( سؤال 50)

حيطت اللجنة علًما.
ح
 القرار: أ

 -القرار  : 

 
ً
 .ووافق  أحيط مجلس الكلية علما

 

ا: التقارير املرفوعة من القسام العلمية: 
ً
 ثالث

البـــي: وصـــلت تقـــارير أقســـام: الجغرافيـــا، التـــاريخ، اللغـــة اإلنجليزيـــة، اآلثـــار والدراســـات اليونانيـــة فيمـــا يتعلـــق بتقـــار  .1
ح
ير الـــدعم الط

 والرومانية، اللغات الشرقية، الفلسفة.

حيطت اللجنة علًما، وتهيب اللجنة بباقي القسام العلمية إرسال تقاريرها.
ح
 القرار: أ

 -القرار  : 

.
ً
 أحيط مجلس الكلية علما

 

تقارير املتابعة للسادة أعضاء هيئة التدريس: وصلت تقارير أقسام: اللغة اإلنجليزية،الجغرافيا ، التاريخ، اللغة العربية ، اآلثار  .5

 والدراسات اليونانية والرومانية، الفلسفة.        

حيطت اللجنة علًما، وتهيب اللجنة بباقي القسام العلمية إرسال تقاريرها.
ح
 القرار: أ

 -رار  : الق

.
ً
 أحيط مجلس الكلية علما

 

تعلقة بها:
ح
قررات الدراسية والفعاليات امل

ح
 رابًعا: امل

ـــبش 13/20/1028املوضــوع: كتــاب مجلــس قســم اللغــة اإلنجليزيــة وآدابهــا بجلســته الطارئــة فــي  .6 ـــأن عـــــــــــــــــــــــــ ـــدم تفعيـــــــــــــــــ ـــل تدريـــــــــــــ س ـــــ

 لملانية للفرقة الولى هذا العام. وذلك نظرا لألسباب اآلتية:اللغة ا

 املتقدمون لم يدرسوا الملانية باملدرسة، بعضهم درس اإليطالية، والبعض اآلخر لم يدرس قط لغة أجنشية ثانية. (2)

ة على انتدابها في الفصل (أ. فهيمة الشافعي، مدرس لغة أملانية أول بالقسم تقدمت بطلب معاش مبكر، ووعدت باملوافق1)        

 الثاني للفرقتين الثانية والثالثة.
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 رؤية الكلية :

تتطل  الكلية ىلإ أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية معتمد  تحتو 
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( البديل الوحيد في العام املاض ي وهو ا. وفاء زويد اعتذرت عن عدم الحضور مرة أخرى وليس هناك أي بديل إطالقا 3)       

 يوافق على الحضور.

 انية لنفس هذا السشب.( قامت كلية الزراعة بنفس الخطوة وعدم تفعيل تدريس الملانية كلغة ث1)

( وعد د. ناجي ميالد مشكورا بوضع منهج مخفف وامتحان لغة فرنسية مغاير مشسط لهذه املجموعة وعددها عشرة 5)

 طالب. 

 القرار: يرفع املوضوع ملجلس الكلية.       

 -القرار  : 

 وافق مجلس الكلية.

 

نعقــ .7
ح
قــررات الثمانيــة  6/22/1028دة بتــاريخ املوضــوع:  كتــاب مجلــس قســم اللغــة اإلنجليزيــة بجلســته امل

ح
بشــأن تعــديل توزيــع امل

 التالية في الفصل الدراس ي الثاني كالتالي:      

قرر 
ح
 عدد الساعات الفرقة القائم بالتدريس اسم امل

 ساعات 3 الولى د/ محمد فاروق شعر

 ساعات 3 الثانية د.أسماء الشيخ 28رواية ق 

 ساعات 3 غةل -الثانية د/ نهلة نجيب ترجمة

+ تذوق 22أدب أمريكي ق

 أدبي

 ساعات 3+3 الفرقة الثالثة أدب د/ عمرو الشريف

 ساعات 3 الفرقة الثالثة د/ أسماء الشيخ 22رواية ق

 ساعات 3 الفرقة الثانية أدب د/ محمد فاروق نقد كالسيكي

 ساعات 1 الفرقة الرابعة أ.د/ إيمان املليجي مسرح

 القرار: وافقت اللجنة.

 -القرار  : 

 وافق مجلس الكلية .

 

علقة باالمتحانات الشفهية:
ح
 خامًسا: املوضوعات املت
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 رسالة الكلية :

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

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

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

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

 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 الس ة محليأ و اىليميإ

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

 .  المستدامة للماتم 

: وصــــــل منهــــــا أقســــــام: اللغــــــة 1028/1022املوضــــــوع: جــــــداول االمتحانــــــات الشــــــفهية للفصــــــل الدراســــــ ي الول للعــــــام الجــــــامعي  .8

 الرومانية، واللغات الشرقية.اإلنجليزية،  والجغرافيا، والتاريخ، والفلسفة، واآلثار والدراسات اليونانية و 

طالبة باقي القسام إرسال جداولها. حيطت اللجنة علًما، مع مح
ح
 القرار: أ

 -القرار  : 

.
ً
 أحيط مجلس الكلية علما

 

: وصــل منهــا: قســم اللغــة 1028/1022املوضــوع: تشــكيل جلســات االمتحانــات الشــفهية للفصــل الدراســ ي الول للعــام الجــامعي  .2

 يخ، والجغرافيا، واللغات الشرقية، واآلثار والدرسات اليونانية والرومانية، والفلسفة.             اإلنجليزية، والتار 

رفع                  طالبة باقي القسام إرسال لجانها، وبالنسبة لتشكيل لجان الشفوي لقسم االجتماع يح حيطت اللجنة علًما، مع مح
ح
 القرار أ

 التشكيل ملجلس الكلية.        

 -القرار  : 

 
ً
 .و يرد تشكيل لجان الشفهى لقسم االجتماع العادة النظر فيها  أحيط مجلس الكلية علما

 

علقة باالمتحانات التحريرية:
ح
 سادًسا: املوضوعات املت

 : 1028/1022املوضوع: تشكيل الكنترول املركزي الستالم أسئلة امتحانات الفصل الدراس ي الول للعام الجامعي  .20

ا للوائح والقوانين:القرار: وا
ً
 فقت اللجنة على التشكيل اآلتي على أن يتم صرف مكافأة لهم طبق

 الصفة العضو م

 رئيًسا أ.م.د/ محمد محمود أبوعلي                     2

  أ.م.د/ مرفت عبد اللطيف غالب                  1
ً
 عضوا

  أ.م.د/ فايز أنور عبد املطلب                    3
ً
 عضوا

  د/ مرفت فراج عبد الرحيم                     1
ً
 عضوا

  د/ أحمد خميس شتية                            5
ً
 عضوا

  د/ كارم علي القاض ي                                    6
ً
 عضوا

  د/صابر محمد صادق                                  7
ً
 عضوا

                                      د.إيمان محمد عبد الال  8
ً
 عضوا

  د/ حارس أحمد هالل                                                     2
ً
 عضوا
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 رسالة الكلية :

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

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

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

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

تتطل  الكلية ىلإ أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية معتمد  تحتو 

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

ا من خالو برامج دراسية متمية  لإ الم الس ة محليأ و اىليميإ

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

 .  المستدامة للماتم 

 -القرار  : 

 وافق مجلس الكلية .

 

: وصـــــــــل منهـــــــــا أقســـــــــام: 1028/1022روالت االمتحانـــــــــات الفصـــــــــل الدراســـــــــ ي الول للعـــــــــام الجـــــــــامعي نــــــــــتاملوضـــــــــوع: تشـــــــــكيل الك .22

لغةاإلنجليزيــة،التاريخ، اللغــة العربيــة، االجتمــاع، اآلثــار والدراســات اليونانيــة والرومانيــة، اللغــات الشــرقية، الفلســفة، اآلثــار، ال

 السياسة.  

حيطت اللجنة علًما.         
ح
 القرار: أ

 -القرار  : 

.
ً
 أحيط مجلس الكلية علما

 

: وصـــــل منهـــــا أقســـــام: اللغـــــة 1028/1022الول للعـــــام الجـــــامعي املوضـــــوع: ترتيـــــب مـــــواد جـــــدول االمتحانـــــات للفصـــــل الدراســـــ ي  .21

 .والتاريخ  اإلنجليزية، الجغرافيا، الفلسفة، واآلثار والدراسات اليونانية والرومانية

ا للالئحة.
ً
حيطت اللجنة علًما، والقسام التي لم ترسل ترتيب موادها سيتم اعتماد جداولها طبق

ح
 القرار: أ

 -القرار  : 

.أحيط مجلس 
ً
 الكلية علما

 

قـــررات التـــي ســـيعقد بهـــا امتحانـــات إليكترونيـــة بامتحانـــات الفصـــل الدراســـ ي الول للعـــام الجـــامعي  .23
ح
: 1028/1022املوضـــوع: امل

 وصل منها أقسام: الجغرافيا، الفلسفة، اللغة العربية، التاريخ، اآلثار اليوناني والروماني، اللغات الشرقية.      

حيطت اللجنة ع
ح
 لًما.القرار: أ

 -القرار  : 

.
ً
 أحيط مجلس الكلية علما

         

: وصـــل منهـــا 1028/1022املوضـــوع: تشـــكيل لجـــان وضـــع وتصـــحيح أســـئلة امتحانـــات  الفصـــل الدراســـ ي الول للعـــام الجـــامعي  .21

 .                                        ياسة ، الس أقسام: اللغة اإلنجليزية، الفلسفة، الجغرافيا، اآلثار والدراسات اليونانية والرومانية، اللغات الشرقية

حيطت اللجنة علًما، مع ضرورة قيام رؤساء القسام الفاضل الذين لم يرسلوا تشكيل لجان وضع وتصحيح السئلة 
ح
القرار: أ

 بإرسال تشكيالتهم في أسرع وقت ممكن.

 -القرار  : 
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 رسالة الكلية :

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

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

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

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

 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 الس ة محليأ و اىليميإ

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

 .  المستدامة للماتم 

.
ً
 أحيط مجلس الكلية علما

 

 لة للجان السجن.املوضوع: وضع امتحانات مستق .25

 القرار: وافقت اللجنة.

 -القرار  : 

 وافق مجلس الكلية .

 

 سابًعا:  خطابات واردة من القسام العلمية:

س( 3بشـــأن ســـحب مقـــرر الشـــعر ) 13/20/1028املوضـــوع: كتـــاب مجلـــس قســـم اللغـــة اإلنجليزيـــة وآدابهـــا بجلســـته الطارئـــة فـــي  .26

ـــــي مــــــــــــــــــــــالثانل الدراســــ ي ـــــــــــــــللفرقــــة الولــــى فــــي الفص / نــــاجي رشــــوان، وإســــناده لألســــتاذة الــــدكتورة/ إيمــــان املليجــــي الــــدكتور ن ــــــــــــ

 والدكتور/ محمد فاروق.

 القرار: وافقت اللجنة.

 -القرار  : 

 وافق مجلس الكلية .

 

قـــدم مــــن الطالـــب/ محمــــد طــــ .27
ح
قيــــد املوضـــوع: كتــــاب قســـم الجغرافيــــا بشــــأن الـــرد علــــى االلتمــــاس امل

ح
ارق محمـــد فــــتح هللا داود امل

بالفرقـــة الثالثـــة بالقســـم بخصـــوص طلبـــه باملوافقـــة علـــى االلتحـــاق بالشـــعبة، وإفـــادة القســـم بـــأن الطالـــب ال يحـــق لـــه التقـــدم 

 للشعبة لن الطالب لديه مادة تخلف " الجيومورفولوجيا " وبالتالي ليس له أي مجموع بالدرجات في الفرقة الثانية.

حي
ح
 طت اللجنة علًما.القرار: أ

 -القرار  : 

.
ً
 أحيط مجلس الكلية علما

 

نعقدة في  .28
ح
قدم  2/22/1028املوضوع: كتاب مجلس قسم التاريخ بجلسته امل

ح
بشأن االطالع على تقرير منسق االبداع واالبتكار امل

بالقسم على أن يتم  من د/ تيسير شادي، وموافقة املجلس على ما جاء فيه من عمل مهرجان االبداع للطالب ملدة أسبوع

تحديد املواعيد بالتنسيق بين رئيس القسم ومسئول االبداع واالبتكار، واملجلس يتقدم بالشكر للدكتورة/ تيسير شادي على 

 الجهد املبذول.

حيطت اللجنة علًما ووافقت.
ح
 القرار: أ
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 رسالة الكلية :

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

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

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

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

تتطل  الكلية ىلإ أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية معتمد  تحتو 

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

ا من خالو برامج دراسية متمية  لإ الم الس ة محليأ و اىليميإ

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

 .  المستدامة للماتم 

 -القرار  : 

 
ً
 .ووافق  أحيط مجلس الكلية علما

 

الة الطالب/ محمود عبد العزيز أحمد هندي املقيد بالفرقة الثانيـة بالقسـم والـذي يـتظلم املوضوع: رد قسم الجغرافيا على ح .22

مــن تحميلــه بســبع مــواد وقــد طبعهــا مــن علــى موقــع الكليــة وتفيــد برســوبه بخمــس مــواد فقــط. فيفيــد الســيد الســتاذ الــدكتور/ 

ف وهـي: الجغرافيـا الكميـة، وجغرافيـة آسـيا، عبد العظيم أحمد عبد العظيم رئيس  القسم  بأن الطالب عليه ثال  مـواد تخلـ

ظهر مواد التخلف فظهر للطالب خمس مواد وهي التي امتحنها هذا العام.  تاريخ وسيط، وموقع الكلية ال يح

ح
ح
 طت اللجنة علًما.يالقرار: أ

 -القرار  : 

.
ً
 أحيط مجلس الكلية علما

 

ستجد من أعمال: ا: ما يح
ً
 ثامن

قيــد بالفرقــة الولــى -وع مــن الطالــب/ أحمــد محمــد محمــد عبــد هللا عبــد الــرحمناملوضــوع: العــذر املرضــ ي املرفــ .10
ح
قســم اللغــة  -امل

نعقـــــدة فـــــي 
ح
اإلنجليزيـــــة، والـــــذي يعـــــاني مـــــن اكتئـــــاب وأعـــــراض نفســـــية وعصـــــشية، وموافقـــــة مجلـــــس الجامعـــــة عليـــــه بجلســـــته امل

32/20/1028. 

حيطت اللجنة علًما.
ح
 القرار: أ

 -القرار  : 
 ناًء على موافقة مجلس الجامعة و يرفع لشئون الطالب ) الفرقة الولى ( التخاذ الالزم .وافق مجلس الكلية ب

 

 قسم السياسة، والتي تتظلم من نتيجتها. –بالفرقة الثانية   -املوضوع: الطلب املرفوع من الطالبة/ يارا أشرف محمد خليل  .12
 لها حق في التظلم.القرار: رفضت اللجنة الطلب، حيث إن نتيجة الطالبة صحيحة وليس 

 -القرار  : 

.
ً
 أحيط مجلس الكلية علما

 

نعقــد يــوم االثنــين  .11
ح
بشــأن النظــر فــي حالــة طــالب الفرقــة الرابعــة) شــعبة  5/22/1028املوضــوع: قــرار مجلــس قســم الجغرافيــا امل

سجلوا أسماءهم في مجموعات فـي مـادة البحـث امليـداني، وانتهـى مجلـس القسـم  عامة: املستجدون والباقين لإلعادة( الذن لم يح

 إلى ما يلي:
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 رسالة الكلية :

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

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

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

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

 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 الس ة محليأ و اىليميإ

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

 .  المستدامة للماتم 

درجـة لالمتحـان التحريـري( ويبـدأ العملـي مـن  50درجـة للعملـي+ 50ملا كانت هذه املادة مـادة عمليـةف فـإن درجاتهـا تقسـم بواقـع)

أول أسبوع في الدراسة، وكل طالب الشعبة العامة يسجلون أسـماءهم لـدى أحـد أعضـاء هيئـة التـدريس بالقسـم، وقـد أتيحـت 

وحتــــى تــــاريخ انعقــــاد املجلــــس يــــوم  11/2/1028للتســــجيل والتبــــديل بــــين املجموعــــات منــــذ بدايــــة العــــام الدراســــ ي فــــي الفرصــــة 
أي بعــد ميــ ي ســتة أســابيع مــن بدايــة الدراســة، ومــن ثــم فــإن الطــالب الــذين لــم يســجلوا أســماءهم حتــى اآلن يــتم  5/22/1028

 توقيع العقوبات التالية عليهم:
 درجة. 25يحرم من  25/22/1028حتى  5/22/1028من يوم إذا سجل الطالب في املدة  .2

 درجة. 15يحرم من  30/22/1028حتى  26/22/1028إذا سجل الطالب في املدة من يوم  .1

 درجة (. 50يحرم من درجات العملي )  25/21/1028حتى  30/22/1028إذا سجل الطالب في املدة من يوم  .3
ت العملـــي ومـــن دخـــول االمتحـــان التحريـــريف حســـب الئحـــة يحـــرم مـــن درجـــا 25/21/1028إذا ســـجل الطالـــب بعـــد  .1

 املجلس العلى للجامعات.

 ينشر القرار في لوحة اإلعالنات بالقسم والبوابة االلكترونية للكلية بعد موافقة مجلس الكلية. .5
 القرار: وافقت اللجنة.

 -القرار  : 

 وافق مجلس الكلية.
 

 بالكلية املوقع بأرقامهم القومية الخاص بأن يكون امتحانهم إليكترونًيا.املوضوع: الطلب املرفوع من الطالب املكفوفين  .13
 القرار: وافقت اللجنة.

 -القرار  : 
 وافق مجلس الكلية.

 
قيـد بقسـم االجتمــاع، والـذي يـتظلم مــن  -املوضـوع: الطلـب املرفــوع مـن الطالـب/ مــروان نشيـل عبـد الحميــد عبـد النبـي عقــاب .11

ح
امل

 نتيجته بدور سشتمبر.
 ار: رفضت اللجنة الطلب، والنتيجة صحيحة والطالب ليس له حق التظلم.القر 
 -القرار  : 

.
ً
 أحيط مجلس الكلية علما

 
نعقـــــدة بتـــــاريخ  .15

ح
علـــــى قبـــــول تحويـــــل الطالبـــــة/ دينـــــا  6/22/1028املوضـــــوع: اعتـــــذار مجلـــــس قســـــم اللغـــــة اإلنجليزيـــــة بجلســـــته امل

 ألسباب اآلتية:السالم عبد الغني العلقامي من جامعة سوهاج وذلك لدعب
، حيــث إن 1026أصـدر املجلــس قــرارات ســابقة بشــأن عــدم قبــول طــالب املقاصــة منــذ تطبيــق الالئحــة الجديــدة فــي  .2

 بها العديد من املقررات املتخصصة والتي ال يوجد نظير لها بالجامعات اإلقليمية الخرى.
 رات في العام الواحد.في ظل قانون شؤون الطالب باستحالة تحميل الطالب أكثر من ثمانية مقر  .1
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 رسالة الكلية :

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

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

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

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

 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 الس ة محليأ و اىليميإ

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

 .  المستدامة للماتم 

 أن يستوفي طالب التحويل املستجد أو تغيير الدراسة شرطي الدرجة واملجموع التي تم قبولهما العام املاض ي. .3
 القرار: وافقت اللجنة.

 -القرار  : 
 وافق مجلس الكلية .

 
 اعذار طالب الكلية على النحو التالى : .16

سشب  الفرقة / القسم اسم الطالب /الطالبة م
 رالعذ

 القرار الفترة 

الرابعة قسم الفلسفة  انصاف شعبان الشافى محمد   .2
 انتظام من الخارج

عذر 
 اجتماعى

 1026/1027عامى
1027/1028 

وافق مجلس 
 الكلية.

الثانية قسم اجتماع انتظام  أحمد جمال عيد سعد النجار  .1
 من الخارج

عذر 
 اجتماعى

العام الجامعى 
1028/1022 

وافق مجلس 
 الكلية.

عذر  الرابعة قسم التاريخ انتظام سحر سعيد محمد كامل نصار  .3
 اجتماعى

العام الجامعى 
1027/1028 

وافق مجلس 
 الكلية.

الثانية قسم اللغة العربية  نورهان رمضان السيد جميعى  .1
 انتظام باقى لالعادة

عذر 
 اجتماعى

العام الجامعى 
1028/1022 

وافق مجلس 
 الكلية.

لثالثة قسم الفلسفة ا بسنت حسن ابرايم بخيت  .5
 انتساب موجه من الخارج

عذر 
 اجتماعى

العام الجامعى 
1028/1022 

وافق مجلس 
 الكلية.

الفرقة الرابعة قسم  نوره محمد محمد رفعت  .6
 االجتماع انتساب موجه

 عذر
 اجتماعى

العام الجامعى 
1027/1028 

وافق مجلس 
 الكلية

 
 

 
ً
 :الدراسات العليا:   موضوعات سادسا

 
 

  اللغة العربية : : موضوعات قسم  ًأوال   

لفرقة الثالثة للفرقة الولى وعلم لغة لعلى حذف مادتى نحو  1028/  22/  1موافقة مجلس قسم اللغة العربية بجلسته فى  -2
 من املواد التكميلية على طالب املاجستير .

 -القرار  : 

 وافق مجلس الكلية .
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 رسالة الكلية :

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

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

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

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

 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 الس ة محليأ و اىليميإ

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

 .  المستدامة للماتم 

على منح الطالب / بهاء الدين عبد املنجد منصور درجة  1028/  22/  1 موافقة مجلس قسم اللغة العربية بجلسته فى -1

 املاجستير بعد أن اتم التصويبات بعد مناقشته عالنية فى موضوع " الحقول الداللية فى مقامات الزمخشرى ".

 -القرار  : 
 وافق مجلس الكلية .

 
خطة املقدمة من الطالب / محمود رشاد محمد صالح على ال 1028/  22/  1موافقة مجلس قسم اللغة العربية بجلسته فى  -3

املتقدم لنيل درجة املاجستير فى موضوع : " النزعة الوطنية فى شعر أحمد شوقى والشاعر الفارس ى فرخى اليزدى دراسة مقارنة 

 بإشراف :

 أ.م.د / إيمان فؤاد بركات    أستاذ الدب العربى املساعد بالقسم ذاته  -

 س ى   أستاذ اللغة الفارسية املساعد بكلية اآلداب جامعة اإلسكندرية أ.م.د/ أمنية محمد عي -
 -القرار  : 

 وافق مجلس الكلية .

 
على الخطة املقدمة من الطالبة / شرين محمود عبد الوهاب  1028/  22/  1موافقة مجلس قسم اللغة العربية بجلسته فى  -1

ين الصوفية فى املديح النبوى الندلس ى بين الطبع والتكلف فى إبراهيم مشالى لنيل درجة املاجستير فى موضوع :" املضام
 عصرى : املوحدين وغرناطة " بإشراف :

 د/ مروة شحاته الشقرفى     أستاذ الدب الندلس ى املساعد بالقسم ذاته 

 جامعة دمنهور. –أ.م.د/ أنور محمد السنوس ى   أستاذ الدب العربى قسم اللغة العربية بكلية التربية 
 -لقرار  : ا

 وافق مجلس الكلية .

 
على تشكيل لجنة الحكم واملناقشة للطالب / محمد  1028/  22/  1موافقة مجلس قسم اللغة العربية بجلسته فى   -2

على  اوآثرهمالنظم القرآنى الحسية والنفسية فى الفنية محمود عبد الغنى الرامى فى الرسالة املقدمة بعنوان : " الصورة 
 وتتكون لجنة اإلشراف من :املتلقى " 

مناقشا                 أستاذ الدراسات اإلسالمية جامعة الزهر    أ.د/ مبروك عطية        -

 
ً
 ورئيسا

  جامعة املنوفية                   –أستاذ النقد والبالغة كلية اآلداب    عيد مهدى بلبع        -
ً
 مناقشا

     الدب العربى املساعد بالقسم        أستاذ    أ..م.د / إيمان فؤاد بركات     -
ً
   مشرفا
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 رسالة الكلية :

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

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

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

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

 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 الس ة محليأ و اىليميإ

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

 .  المستدامة للماتم 

                 بكلية التربية    املساعد  أستاذ الدب العربى   د/ بهلول أحمد سالم  م.أ. -
ً
 مشرفا

 
ً
  مشاركا

 -القرار  : 

 وافق مجلس الكلية .

 

  
ً
 : موضوعات قسم اللغة االنجليزية   ثانيا

على توزيع مقررات املاجستير أدب  1028/  22/  6االنجليزية بجلسته املنعقدة فى املوضوع : موافقة مجلس قسم اللغة  -2

 . 1022/  1028انجليزى ساعات معتمدة 

 .القرار :وافقت اللجنة  

 -القرار  : 

 وافق مجلس الكلية .

 

الدراسات العليا  على تعديل الئحة 1027/  22/  6املوضوع :موافقة مجلس قسم اللغة اإلنجليزية بجلسته املنعقدة فى  -1

 .الخاصة بالقسم 

 القرار : وافقت اللجنة 

 -القرار  : 

 وافق مجلس الكلية .

 

 :ا  : موضوعات قسم الجغرافية   لثثا
على تسجيل خطة الطالبة / أسماء عماد  1028/ 22/  5املوضوع : موافقة مجلس قسم الجغرافيا بجلسته املنعقدة فى  -2

/  1001بعنوان :" استغالل الرض الزراعية والتعدى عليها بزمام مدينة شبراخيت ) أحمد زين الدين لدرجة املاجستير 

( دراسة فى الجغرافية االقتصادية " بإشراف أ.د/ محمد عبد القادر عبد الحميد استاذ الجغرافية االقتصادية 1028
 .  بالقسم ، د / مرفت عبد اللطيف غالب  أستاذ الجغرافيا االقتصادية املساعد بالقسم

 وافقت اللجنة القرار :

 -القرار  : 
 وافق مجلس الكلية .
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 رسالة الكلية :

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

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

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

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

 والمستمر .

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

     1496633540ت + فاكس     -1496633541ت:           ~ 04 ~                          البحيرة  –دمنهور  –األبعادية –مجمع الكليات                    

du.egSmartgate@damanhour.email:-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 الس ة محليأ و اىليميإ

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

 .  المستدامة للماتم 

 على تشكيل لجنة الحكم واملناقشة للطالبة 1028/ 22/  5املوضوع : موافقة مجلس قسم الجغرافيا بجلسته املنعقدة فى  -1

السكندرية فيما بين / هبة هللا محمد عبد الصمد النمر املسجلة لدرجة املاجستير الشعبة الطبيعية فى موضوع : " شاطىء ا

 دراسة فى الجيومورفولجيا التطبيقية " وتتكون اللجنة من :  –رأس ى أبوقير والعجمى 

   جامعة دمنهور  –أستاذ الجيومورفولوجيا بكلية اآلداب     أ.د/ محمد مجدى تراب   -
ً
 ومناقش رئيسا

ً
 ا

  بنها         جامعة –أستاذ الجيومورفولوجيا بكلية اآلداب    أ.د/ صابر أمين دسوقى  -
ً
 مناقشا

  جامعة دمنهور      –أستاذ الجيومورفولوجيا بكلية اآلداب   أ.د/ ماجد محمد شعلة  -
ً
  مشرفا

  جامعة دمنهور  –أستاذ الجيوموفولوجيا بكلية التربية  أ.د/ مدحت سيد أحمد النصارى   -
ً
  مشرفا

 القرار : وافقت اللجنة 

 -القرار  : 
 وافق مجلس الكلية .

 
على تشكيل لجنة الحكم واملناقشة للطالبة  1028/ 22/  5وع : موافقة مجلس قسم الجغرافيا بجلسته املنعقدة فى املوض  -3

باسنت عادل عبده عاشور  املسجلة لدرجة املاجستير  فى موضوع : " مدينة أبو حمص دراسة فى جغرافية العمران 

  بإستخدام نظم املعلومات الجغرافية  " وتتكون اللجنة من :

                جامعة االسكندرية  –أستاذ االجغرافيا بكلية اآلداب                 د/ محمد الفتحى بكير   أ. -

 
ً
  مشرفا

ً
  ورئيسا

                                            أستاذ ورئيس قسم الجغرافية جامعة دمنهور  د/ عبد العظيم أحمد عبد العظيم         أ. -

 
ً
 مشرفا

                    جامعة أسيوط  –كلية اآلداب  –أستاذ جغرافية العمران   د/ سيد أحمد سالم محمد قاسم أ. -
 
ً
  مناقشا

      جامعة االسكندرية  بد جغرافية العمران بكلية اآلداأستاذ مساع   د/ أشرف محمد عاشور  -
 
ً
 مناقشا

 القرار : وافقت اللجنة
 -القرار  : 

 وافق مجلس الكلية .

 

 :موضوعات قسم االجتماع رابع
ً
 ا

على منح درجة املاجستير للطالبة / منال زكى  1028/ 22/ 5املوضوع : موافقة مجلس قسم اإلجتماع بجلسته املنعقدة فى  -2

( دراسة لوضاع الالجئين  1025 -1020محفوظ على محفوظ فى موضوع :" حركات الهجرة والنزوح إلى مصر فى الفترة من )
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 رسالة الكلية :

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

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

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

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

 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 الس ة محليأ و اىليميإ

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

 .  المستدامة للماتم 

التى طرحتها لجنة  واتمت الطالبة التصويبات 1028/  20/  2ينة االسكندرية ،علما بأن تاريخ املناقشة السوريين بمد

 .املناقشة والحكم 

 القرار : وافقت اللجنة
 -القرار  : 

 وافق مجلس الكلية .
 

ر التأهيليى دكتواره على تشكيل مقترح الختبا 1028/ 22/ 5املوضوع : موافقة مجلس قسم اإلجتماع بجلسته املنعقدة فى  -1

للطالبة / دينا أحمد حسن يوسف نعيم املسجلة لدرجة الدكتواره فى موضوع "القيادة السياسية وتأثيرها فى عملية التنمية 
 مشروع قناة السويس الجديدة "نموذجا " 

 وتتكون اللجنة من الساده :

 جامعة االسكندرية  – أستاذ علم االجتماع كلية اآلداب     أ.د/ سامية محمد جابر        -

 أستاذ علم االجتماع املساعد بالقسم ذاته                   السيدسيد شحاته الد/  -

 أستاذ علم االجتماع املساعد بالقسم ذاته    د/ حمدى أحمد على          -
 القرار : وافقت اللجنة

 -القرار  : 
 وافق مجلس الكلية .

 
ن السيدالدكتور/ السيد شحاته السيد و السيدة الدكتورة /  نها غالى  املشرفين على الخطابات املقدمة من كال ماملوضوع :  -3

رسالة الطالبة / أمنية عبدالفتاح عبدهللا املسجلة لدرجة املاجستير بنظام الساعات املعتمدة في موضوع " الخطاب الدينى 
" 

ً
 . املتطرف و انعكاساته االجتماعية على املجتمع املصري " داعس نموذجا

 -القرار  : 

 . 1028لشهر ديسمبر  مطالبة الدكتورة / نها غالى بضرورة االنتهاء من التقرير الخاص بالطالبة و ذلك قبل مجلس الكلية القادم

 
 ا : موضوعات قسم التاريخ  خامس

مى السيد السيد الطلب املقدم من الطالبة /   1028/  22/  2ناقس مجلس قسم التاريخ بجلسته فى يوم الحد  املوضوع : -1
محمد ملنحها درجة الدكتواره فى اآلداب بنظام قديم )شعبة اآلثار اإلسالمية ( ومرفق تقرير الصالحية ونسخة من الرسالة 

وافادة التصويبات ،واملجلس يرفع المر ملجلس الكلية التخاذ مايراه مناسبا فى ضوء اللوائح والقوانين ،حيث أن التشكيل 

 بل مجلس الكلية بعيد عن قسم التاريخ بعد حكم قضائى .واملناقشة تمت من ق
 يرفع ملجلس الكلية  القرار :
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 رسالة الكلية :

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

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

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

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

 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 الس ة محليأ و اىليميإ

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

 .  المستدامة للماتم 

 -القرار  : 

 . على املنح وافق مجلس الكلية

 

على تشكيل لجنة الحكم واملناقشة الستكمال   1028/  22/  2املوضوع : موافقة مجلس التاريخ  بجلسته فى يوم الحد  - -0
م الساعات املعتمدة )شعبة التاريخ الوسيط ( للطالب / عالء رجب محمد إبراهيم النحاس فى متطلبات درجة الدكتواره بنظا

 هـ " والتشكيل على النحو التالى : 621م/125موضوع : "االبعاد السياسية فى مجمع الالتيران الرابع 

             معة عين شمس أستاذ التاريخ العصور الوسطى بكلية اآلداب جا            أ.د/ محمد مؤنس عوض        -

 
ً
  مناقشا

ً
  ورئيسا

                                          أستاذ التاريخ العصور الوسطى بكلية اآلداب جامعة دمنهور         أ.د/ على أحمد السيد              -

 
ً
 مشرفا

                                 ب جامعة كفر الشيخ أستاذ التاريخ العصور الوسطى بكلية اآلدا   .د/ ياسر مصطفى عبد الوهاب   أ -
 
ً
  مناقشا

 القرار : وافقت اللجنة
 -القرار  : 

 وافق مجلس الكلية .
 

 على تسجيل  الخطة املقدمة من الطالبة / رحمه توفيق فتحى عاشور  1028/  22/  2املوضوع : موافقة مجلس التاريخ  بجلسته فى -6

م (  2220 -722هـ / 503 -21ى املسلمين فى الندلس من الفتح االسالمى حتى عصر دويالت الطوائف )بعنوان :أثر الصراع القبلى عل

 الستكمال متطلبات الدكتواره فى اآلداب بنظام الساعات املعتمدة )شعبة التاريخ اإلسالمى ( بإشراف كل من : 

 كلية اآلداب جامعة اإلسكندرية ،  –إبراهيم عبد املنعم سالمة أستاذ التاريخ والحضارة اإلسالمية أ.د/  -

 جامعة دمنهور.  –أ.م.د / أحمد محمد إسماعيل الجمال أستاذ التاريخ وحضارته اإلسالمية املساعد كلية اآلداب  -

 القرار : وافقت اللجنة
 -القرار  : 

 وافق مجلس الكلية .

 

طة املقدمة من الطالب / محمد مسعود عبده على تسجيل  الخ 1028/  22/  2املوضوع : موافقة مجلس التاريخ  بجلسته فى -4

م( الستكمال متطلبات  812 – 712 -هـ  131 -231إبراهيم : بعنوان الفتاوى والسياسة خالل العصر العباس ى الول )
 )شعبة التاريخ االسالمى ( بإشراف : أ.د / إبراهيم محمد على مرجونة أستاذ -الدكتواره فى اآلداب بنظام الساعات املعتمدة
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 رسالة الكلية :

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

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

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

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

 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 الس ة محليأ و اىليميإ

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

 .  المستدامة للماتم 

كلية التربية  –التاريخ اإلسالمى وحضارته اإلسالمية بالقسم ،د/ هنيه نصر بهنوس عبد ربه مدرس التاريخ اإلسالمى وحضارته 

 جامعة دمنهور. –

 القرار : وافقت اللجنة
 -القرار  : 

 وافق مجلس الكلية .
 

املقدمة من الطالبة/ أسماء شعبان سالمه على تسجيل  الخطة  1028/  22/  2املوضوع : موافقة مجلس التاريخ  بجلسته فى -9

 662حتى  602هـ / 10ة الولى للبعثة حتىنعبد الحليم يوسف بعنوان : " دور نساء صدر اإلسالم فى صنع القيادات )من الس
اهيم )شعبة التاريخ االسالمى (  بإشراف : أ.د / إبر  -(م الستكمال متطلبات الدكتواره فى اآلداب بنظام الساعات املعتمدة

محمد على مرجونة أستاذ التاريخ اإلسالمى وحضارته اإلسالمية بالقسم ،د/ تيسير محمد شادى مدرس التاريخ والحضارة 
 اإلسالمية ، بالقسم ذاته . 

 القرار : وافقت اللجنة

 -القرار  : 
 وافق مجلس الكلية .

 

الخطة املقدمة من الطالبة/ أمانى زين محمد  على تسجيل  1028/  22/  2املوضوع : موافقة مجلس التاريخ  بجلسته فى -3
 - (هـ 2021– 802يام المبرطورية املغولية )درويس  بعنوان : العالقة بين الدين والسياسة فى الهند من الغزو  التيمورى إلى ق

المى (  بإشراف : )شعبة التاريخ االس -( الستكمال متطلبات املاجستير  فى اآلداب بنظام الساعات املعتمدة م 2605 -2328)
أ.د / إبراهيم محمد على مرجونة أستاذ التاريخ اإلسالمى وحضارته اإلسالمية بالقسم ،د/ تيسير محمد شادى مدرس السيد 

 التاريخ والحضارة اإلسالمية ، بالقسم ذاته . 

 القرار : وافقت اللجنة
 -القرار  : 

 وافق مجلس الكلية .
 

 
على ايقاف قيد الطالبة / سارة محمد مصطفى حسن ملدة عام  1028/  22/  2بجلسته فىاملوضوع : موافقة مجلس التاريخ   -3

بناء على موافقة املشرف و التقرير الدورى بالدراسات العليا علما بأن الطالب  1022/  20/  32إلى  1028/  22/ 2تبدا من 
 .نظام قديم 

 القرار : وافقت اللجنة
 -القرار  : 
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 رسالة الكلية :

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

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

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

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

 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 الس ة محليأ و اىليميإ

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

 .  المستدامة للماتم 

 وافق مجلس الكلية .
 
فــــــــــــــــرع التاريـــــــــــــــخ الحديـــــــــــــــــــــــــــــث  املاجستير  على رسالة املناقشة والحكم تشكيل لجنة خطاب قسم التاريخ  بشأن ملوضوع : ا -8

ى ــــــــــــــــــــــــــــــلثانلطالبة / سمر حسن شمه عن " تطور القضية الرمنية فى الدولة العثمانية خالل حكم السلطان عبد الحميد ال
ال قد توفاه هللا منذ شهر ونصف ولهذا فى التشكيل ، و  الستاذ الدكتور / حمادة محمود إسماعيل  بوجود "   2826 – 2876

الجامعية .،وقد سبق وان  الحكم وابقاء اسمه فى هيئة اإلشراف حسبما تنص اللوائح لجنة املناقشـــــــــــــــــــــــــــة و ة إلى تإضاف تتم
 إلى الخطاب الوارد من لجنة االشراف والذى ضمن اسمه فى لجنة الحكم واملناقشة . إيماءً وافق القسم 

 -القرار  : 
 وافق مجلس الكلية .

 
 سادس
ً
 :قسم الفلسفة : ا

اإلسالمية بالدراسات  على تفعيل الدراسة بشعبة الفلسفة 1028/  22/  1موافقة مجلس الفلسفة بجلسته فى  املوضوع : .2
 العليا بمرحلتى املاجستير والدكتواره .

 القرار : وافقت اللجنة
 -القرار  : 

 وافق مجلس الكلية .
 

 .على  الخطة البحثية لقسم الفلسفة  1028/  22/  1املوضوع : موافقة مجلس الفلسفة بجلسته فى  .1
.القرار : 

ً
 أحيطت اللجنة علما

 -القرار  : 
.أحيط مجلس الكل

ً
 ية علما

 
 ملرحلة التكميلى  على تخفيض عدد املواد لطالب الدراسات العليا 1028 22/  1موافقة مجلس قسم الفلسفة بجلسته فى  .3

 .مواد  6مواد إلى 8وهم )نهلة محمد الشرنوبى ،هند فتحى موس ى عشرى ( من 
 -القرار  : 

 وافق مجلس الكلية .
 

 

 :موضوعات اآلثار والدراسات اليون
ً
 انيةوالرومانية :سابعا

على ترتيب مواد اإلمتحان الخاص  1028/  22/  1موافقة مجلس قسم اآلثار والدراسات اليونانية والرومانية بجلسته فى  .2

 دكتواره ( –)مرفق املواد ماجستير  1028بطالب الدراسات العليا )ماجستير / دكتواره ( بفصل الخريف 

 -القرار  : 
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 رسالة الكلية :

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

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

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

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

 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 الس ة محليأ و اىليميإ

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

 .  المستدامة للماتم 

 وافق مجلس الكلية .

 

على تشكيل كنترول الدراسات  1028/  22/  1ة مجلس قسم اآلثار والدراسات اليونانية والرومانية بجلسته فى موافق  .1

 . 1028العليا بفصل الخريف 

 -القرار  : 

 وافق مجلس الكلية .

 

:
ً
 املوضوع :  ناقشت اللجنة موضوع االشراف من الخارج فى حالة توفر التخصص بالكلية والجامعة .ثامنا

 عدم اللجوء لإلشراف الخارجى فى حال وجود أساتذه وأساتذه مساعدين بذات التخصص بالقسم والكلية والجامعة . ر:القرا

 -القرار  : 

 وافق مجلس الكلية على قرار اللجنة .

 

 
ً
 .لإلشراف واملناقشة للسادة أعضاء هيئة التدريس  بالكلية فى الدراسات العليا  بالنسبة  املوضوع :   تاسعا

 -رار  : الق

التى  التخصصات  خاصة فى الكلية بضرورة اشراك السادة أعضاء هيئة التدريس بالقسم في اإلشراف واملناقشات يوص ى مجلس   

 بتوافر بها أساتذة و أساتذة مساعدين .

 
 

 
ً
 العالقات الثقافية والخارجية :موضوعات :  سابعا

 
 
شيرويت  0بشأن حضور د 7/22/1028نية بجلسته املنعقدة بتاريخ كتاب مجلس قسم االثار والدراسات اليونانية والروما .2

 االيزو " -بعنوان " تطبيق املواصفة الدولية  1028نوفمبر 2فضل ورشة عمل بوحدة ضمان الجودة بالكلية في 
 القرار : أحيطت اللجنة علما

 -القرار  :   
. 

ً
 أحيط مجلس الكلية علما
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 رسالة الكلية :

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

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

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

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

 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 الس ة محليأ و اىليميإ

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

 .  المستدامة للماتم 

شيرويت  0بشأن حضور د 7/22/1028ونانية والرومانية بجلسته املنعقدة بتاريخ كتاب مجلس قسم االثار والدراسات الي .1
 بعنوان " ربط اسئلة االختبار بنواتج التعلم املستهدفة  " 1028اكتوبر13فضل ورشة عمل بوحدة ضمان الجودة بالكلية في 

 القرار : أحيطت اللجنة علما
 -القرار  :   

. 
ً
 أحيط مجلس الكلية علما

 
نهي  0بشأن حضور د 7/22/1028س قسم االثار والدراسات اليونانية والرومانية بجلسته املنعقدة بتاريخ كتاب مجل .3

 االيزو  -بعنوان " تطبيق املواصفة الدولية  1028نوفمبر 2عبدالرحمن ورشة عمل بوحدة ضمان الجودة بالكلية في 
 القرار : أحيطت اللجنة علما

 -القرار  :   
 .أحيط مجلس الكلية ع

ً
 لما

 
نهي  0بشأن حضور د 7/22/1028كتاب مجلس قسم االثار والدراسات اليونانية والرومانية بجلسته املنعقدة بتاريخ  .1

بعنوان " ربط اسئلة االختبار بنواتج التعلم  1028نوفمبر 2عبدالرحمن ورشة عمل بوحدة ضمان الجودة بالكلية في 
 املستهدفة  "

 القرار : أحيطت اللجنة علما
 -لقرار  : ا  

. 
ً
 أحيط مجلس الكلية علما

 

هالة  0بشأن حضور د 7/22/1028كتاب مجلس قسم االثار والدراسات اليونانية والرومانية بجلسته املنعقدة بتاريخ  .5

 االيزو  -بعنوان " تطبيق املواصفة الدولية  1028نوفمبر 2عبدالرحمن ورشة عمل بوحدة ضمان الجودة بالكلية في 

 ت اللجنة علماالقرار : أحيط

 -القرار  :   

. 
ً
 أحيط مجلس الكلية علما

 

د / إبراهيم مرجونة بعقد املؤتمر العلمى الول لقسم 0على  مقترح أ 1028/ 2/22موافقة مجلس قسم التاريخ بجلسته فى  .6

  0التاريخ على أن يكون عنوان املؤتمر املقترح : البحيره تاريخ وحضارة 

 القرار : أحيطت اللجنة علما

 -القرار  :   

. 
ً
 أحيط مجلس الكلية علما
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 رسالة الكلية :

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

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

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

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

 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 الس ة محليأ و اىليميإ

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

 .  المستدامة للماتم 

 

 لكليةد /  صالح هريدى بحضور املؤتمر الدولى السادس 0على  كتاب أ 1028/ 2/22موافقة مجلس قسم التاريخ بجلسته فى  .7

تحت عنوان : سياسة  1202إبريل /   26/27فى يومى  بكردستان العراق العلوم االنسانية مركز زاخو للدراسات الكرديه 

 ب
ً
ريطانيا تجاه القضيه الكرديه وسوف يشارك سيادته بورق بحثيته بعنوان : موقف بريطانيا من قضية اكراد العراق وفقا

  0وملحقاتها  2216وتوقيع انفاقية الحدود العراقية التركيه  2213النفاق لوزان 

 القرار : أحيطت اللجنة علما

 -القرار  :   

. 
ً
 أحيط مجلس الكلية علما

 

على حضور د/ فايز أنور عبداملطلب ورشه عمل بعنوان : ادارة  1028/ 2/22ة مجلس قسم التاريخ بجلسته فى موافق  .8

 للمواصف
ً
 0بوحدة الجودة بالكلية  2002/1025الدوليه ايزو  ةوتحليل املخاطر طبقا

 القرار : أحيطت اللجنة علما

 -القرار  :   

. 
ً
 أحيط مجلس الكلية علما

 

/ أمل محمد حلقها  دورة التعليم االلكترونى املدمج 0على  حضور د 1028/ 2/22لتاريخ بجلسته فى موافقة مجلس قسم ا .2

 0بالجامعة  ، وورشة عمل بعنوان : استيفاء معايير الجودة " معيار هيئة التدريس بوحدة الجودة بالكلية " 

 القرار : أحيطت اللجنة علما

 -القرار  :   

. 
ً
 أحيط مجلس الكلية علما

 

( من الدورات وورش العمل للدكتورة / تيسير 23على  حضور عدد )  1028/ 2/22وافقة مجلس قسم التاريخ بجلسته فى م .20
 على النحو التالى : محمد شادى 

مقيم  –فيها أ.د إبراهيم مرجونة  خبير الجودة بالكلية مراجع داخلى وخارجى  حاضر ورشة عمل بعنوان )الهوية واإلنتماء(  -2

 ة العاملية .لنظمة الجود
فيها أ.د عبير قاسم رئيس قسم اآلثار والدراسات  حاضرتورشة عمل بعنوان )مهارات فن التعامل وحسن اإلستقبال(  -1

 اليونانية والرومانية .
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 رسالة الكلية :

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

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

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

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

 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 الس ة محليأ و اىليميإ

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

 .  المستدامة للماتم 

ورشة عمل بعنوان ) الشباب ودورهم فى حماية البيئة ( حاضر فيها  د. وائل محمد رضا مدير عام اإلعالم البيئى بوزارة  -3

 البيئة .

( حاضر فيها أ/ محمد عبيد مستشار 2002/1025دورة تدريشية بعنوان ) التأهيل للحصول على املواصفة الدولية اليزو  -1
 رئيس الجامعة ومدير التخطيط للمجلس الوطنى لإلعتماد .

رى خبير ورشة عمل بعنوان إستيفاء املعايير الكاديمية ) معيار أعضاء هيئة التدريس ( حاضر فيها أ.د / عصام املص -5
 الجودة بالكلية .

على ة  ( حاضر فيها أ.د / محمد أبو ورشة عمل بعنوان إستيفاء املعايير الكاديمية ) معيار املشاركة املجتمعية وتنمية البيئ -6

 خبير الجودة بالكلية .
أ.د/ إبراهيم مرجونة  ورشة عمل بعنوان إستيفاء املعايير الكاديمية ) معيار الجهاز اإلدارى  البحث العلمى ( حاضر فيها  -7

 مقيم لنظمة الجودة العاملية . –خبير الجودة بالكلية مراجع داخلى وخارجى 

ورشة عمل بعنوان إستيفاء املعايير الكاديمية )البحث العلمى ( حاضر فيها أ.د/ إبراهيم مرجونة خبير الجودة بالكلية  -8
 مقيم لنظمة الجودة العاملية . –مراجع داخلى وخارجى 

 / رانيا فهمى  قسم اللغة العربية.  دة عمل بعنوان ) املهارات املهنية لعضاء هيئة التدريس ( حاضر فيها ورش -2

التفكير املبى على املخاطر( حاضر فيها أ/ محمد عبيد مستشار رئيس الجامعة  –دورة تدريشية بعنوان ) ادارة املخاطر  -20
 ومدير التخطيط للمجلس الوطنى لإلعتماد .

بعنوان إستيفاء املعايير الكاديمية ) معيار التدريس والتعلم ( حاضر فيها د/ أحمد عطية  خبير الجودة ورشة عمل  -22
 بالكلية.

 / عصام املصرى خبير الجودة بالكلية دورشة عمل بعنوان إستيفاء املعايير الكاديمية ) معيار املوارد املالية ( حاضر فيها  -21

/ أحمد سالم عضو هيئة التدريس  دارات بنواتج التعلم املستهدفة( حاضر فيها ورشة عمل بعنوان )ربط أسئلة اإلختب  -23
 بكلية التربية

 القرار : أحيطت اللجنة علما

 -القرار  :   
. 

ً
 أحيط مجلس الكلية علما

 

( من الدورات وورش 20أ.د /ابراهيم محمد على مرجونة عدد ) حضور   على 1028/ 2/22مجلس قسم التاريخ بجلسته فى  .22

 على النحو التالى :لعمل بوحدة ضمان الجودة ا

فيها أ.د عبير قاسم رئيس قسم اآلثار والدراسات  تورشة عمل بعنوان )مهارات فن التعامل وحسن اإلستقبال( حاضر  -2

 اليونانية والرومانية .
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 رسالة الكلية :

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

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

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

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

 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 الس ة محليأ و اىليميإ

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

 .  المستدامة للماتم 

عالم البيئى بوزارة ورشة عمل بعنوان ) الشباب ودورهم فى حماية البيئة ( حاضر فيها  د. وائل محمد رضا مدير عام اإل  -1

 البيئة .

( حاضر فيها أ/ محمد عبيد مستشار 2002/1025دورة تدريشية بعنوان ) التأهيل للحصول على املواصفة الدولية اليزو  -3

 رئيس الجامعة ومدير التخطيط للمجلس الوطنى لإلعتماد .

/ عصام املصرى خبير الجودة دس ( حاضر فيها ورشة عمل بعنوان إستيفاء املعايير الكاديمية ) معيار أعضاء هيئة التدري -1

 بالكلية .

 علىأبو / محمد دلبيئة  ( حاضر فيها ورشة عمل بعنوان إستيفاء املعايير الكاديمية ) معيار املشاركة املجتمعية وتنمية ا -5

 خبير الجودة بالكلية .

 رانيا فهمى  قسم اللغة العربية.  / دورشة عمل بعنوان ) املهارات املهنية لعضاء هيئة التدريس ( حاضر فيها  -6

التفكير املبى على املخاطر( حاضر فيها أ/ محمد عبيد مستشار رئيس الجامعة  –دورة تدريشية بعنوان ) ادارة املخاطر  -7

 ومدير التخطيط للمجلس الوطنى لإلعتماد .

يها د/ أحمد عطية  خبير الجودة ورشة عمل بعنوان إستيفاء املعايير الكاديمية ) معيار التدريس والتعلم ( حاضر ف -8

 بالكلية.

 د / عصام املصرى خبير الجودة بالكلية ورشة عمل بعنوان إستيفاء املعايير الكاديمية ) معيار املوارد املالية ( حاضر فيها -2

س / أحمد سالم عضو هيئة التدريدورشة عمل بعنوان )ربط أسئلة اإلختبارات بنواتج التعلم املستهدفة( حاضر فيها  -20

 بكلية التربية .

 القرار : أحيطت اللجنة علما

 -القرار  :   

. 
ً
 أحيط مجلس الكلية علما

 

/ صالح هريدى بشأن 0د0/ أحمد عبدالعزيز عيس ى وأ0د0أ  بعلى  كتا 1028/ 2/22ه فى موافقة مجلس قسم التاريخ بجلست .21

ت بالجمهورية التونسيه ، والذى كان مزمع عقده تأجيل موعد املؤتمر الذى تنظمه مؤسسة التميمى للبحث العلمى واملعلوما

/ عبيد صالح رئيس الجامعة رقم 0د0مع العلم أن قد صدر قرار السيد أ 1022/ إبريل 27/22، إلى  1028/ نوفمبر 13-12من 

على  / أحمد عبدالعزيز واملوافقه0د0م بالسفر مع تحمل الجامعة كافة مصاريف املؤتمر فى حالة أ1/20/1028بتاريخ  506

  0/ صالح أحمد هريدى دون أن تحمل الجامعة أية نفقات 0د0سفر أ

 وافقت اللجنةالقرار : 

 -القرار  :   
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 رسالة الكلية :

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

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

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

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

 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 الس ة محليأ و اىليميإ

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

 .  المستدامة للماتم 

 وافق  مجلس الكلية .

 

/ مرفت فراج دورة " الفصل املعكوس باستخدام  0على  حضور  د 1028/ 2/22موافقة مجلس قسم التاريخ بجلسته فى   .23

بالتعاون بين جامعة دمنهور  1028أكتوبر  15-12ت التواصل االجتماعى فى الفترة من ت وشبكانر نتادوات الجيل الثانى اال 

  0ونيه وجامعة سنجور ، وتكريم سيادتها من قبل رئيس الجامعة والسيد محافظ البحيرة فكنوالوكالة الفرا

.القرار : 
ً
 أحيطت اللدنة علما

 -القرار  :   

. 
ً
 أحيط مجلس الكلية علما

 
 

 بشان  5/22/1028الجغرافيا بجلسته املنعقدة بتاريخ  كتاب مجلس قسم .21

سئلة االختبارات بنواتج التعلم املستهدفة " والتي أعبدالعظيم احمد عبدالعظيم في ورشة عمل " ربط  0د0مشاركة ا -

 13/20/1028نظمتها وحدة ضمان الجودة يوم 

رها في موعد نضج محصول القطن بدلتا ثيأمحمد عوض السمني ببحث بعنوان " مدة السطوع الفعلي وت 0مشاركة د -

 –كتوبر تحت عنوان " املناخ والبيئة أ 25-23النيل " في املؤتمر الدولي االول للمجموعة املناخية املصرية خالل الفترة من 

 مصر وافريقيا والعالم "

عبدالعظيم احمد  0د0أيها والتي حاضر ف 30/20/1028امهات الغد " يوم الثالثاء  –تنظيم ندوة بعنوان " طالبات اليوم  -

فاتن ناصف املوظفين بالقسم وطالبات قسم  0مروة الزرقا ، وا 0مرفت غالب ، وذلك بحضور ا 0عبدالعظيم ، ود

 الجغرافيا 

 القرار : أحيطت اللجنة علما

 -القرار  :   

. 
ً
 أحيط مجلس الكلية علما

 

عبير قاسم   0د0بشأن حضور ا 7/22/1028ته املنعقدة بتاريخ كتاب مجلس قسم االثار والدراسات اليونانية والرومانية بجلس .25

 في"  املتاحف علم دراسات في القدرات وبناء التعلم"  مشروع عن اليونان ببالد كسنتي بمدينة عمل ورشة الستكمال اجتماع

 1028 نوفمبر 2و اكتوبر 30 من الفترة

 القرار : أحيطت اللجنة علما
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 رسالة الكلية :

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

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

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

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

 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 الس ة محليأ و اىليميإ

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

 .  المستدامة للماتم 

 -القرار  :   

 .أحيط مجلس الكل
ً
 ية علما

 

سماح  0بشأن حصول د 7/22/1028كتاب مجلس قسم االثار والدراسات اليونانية والرومانية بجلسته املنعقدة بتاريخ  .26

 الصاوي علي دورة " طرق التعلم االلكتروني والذكاء االصطناعي " من جامعة سنجور وجامعة دمنهور 

 القرار : أحيطت اللجنة علما

 -القرار  :   

 .أحيط مجلس ا
ً
 لكلية علما

 

 لالساتذة االفاضل : 7/22/1028بجلسته املنعقدة بتاريخ  اللغة العربية كتاب مجلس قسم  .27

بدور  0د –سماء شمس الدين أ0د –رانيا جمال  0د –غادة زكريا  0د–محمد ابوعلي  0د –رانيا نظمي  0د –ايمان بركات  0) د

عن مشاركتهم في املؤتمر الدولي الذي نظمته كلية التربية جامعة االسكندرية اسماء املكي (  0أ –ايمان عبدالسميع  0د –ابوجنينة 

 1028نوفمبر  2الي  30/20/1028في الفترة من 

 القرار : أحيطت اللجنة علما

 -القرار  :   

. 
ً
 أحيط مجلس الكلية علما

 

ي ــــــــــــــــــــبوحدة ضمان الجودة بالكلية فكتاب الدكتور/ ايمن محمد أحمد املدرس بقسم اآلثار بالكلية بشأن حضورة ورشة عمل  .28

 االيزو " لآلقسام العلمية واالدارية . –بعنوان " تطبيق املواصفة الدولية  1028ر مبنوف 2

 القرار : أحيطت اللجنة علما

 -القرار  :   

. 
ً
 أحيط مجلس الكلية علما

 

 صابر صادق فيما يلي: 0احاطة قسم االثار بمشاركة د .22

الباحثة بمشروع توابيت مصرية قديمة بمتحف فيتزوليام بجامعة كمبردج -Melanie Pitkin محاضرتين للدكتوره  حضور  -2

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

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

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

تتطل  الكلية ىلإ أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية معتمد  تحتو 

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

ا من خالو برامج دراسية متمية  لإ الم الس ة محليأ و اىليميإ

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

 .  المستدامة للماتم 

A- "Ancient Egyptian Coffins at the Fitzwilliam Museum, Cambridge: a new online resource" 

B- "Remembering the Dead: the art of Stelae in Egypt's First Intermediate Period" 

 .1028أكتوبر  25في  ضمن فعاليات املوسم الثقافي لقسم اآلثار املصرية القديمة بكلية اآلداب جامعة املنصورة

 التكريم بمجلس الجامعة للتميز في الدورة التدريشية -1

"reverse class with web 2.0 tools and social networks" 

 باإلسكندرية.1028أكتوبر 15 -12نكفونية خالل الفترة مناالتابعة للوكالة الجامعية الفر  Senghorقيمت بجامعة التي أ

نكفونيـــة بمكتبـــة احضـــور أفتتـــاح "مهرجـــان مهـــن الـــدول الفرنكفونيـــة" الـــدورة الخامســـة واملـــنظم مـــن قبـــل مركـــز النشـــطة الفر  -3

 بمكتبة اإلسكندرية. 1028أكتوبر  13يوم الثالثاء املوافق  Senghorاملقامة بجامعةاإلسكندرية، على هامس الدورة التدريشية 

"، والتي نظمتها وحدة ضمان لالقسام االدارية  2002/1025تطبيق املواصفة الدولية ايزو  املشاركة في ورشة عمل بعنوان: "  -1

 .بقاعة التدريب 1028نوفمبر  2الجودة بالكلية ، يوم الخميس املوافق 

"، والتي نظمتها وحدة ضمان لالقسام العلمية  2002/1025تطبيق املواصفة الدولية ايزو  املشاركة في ورشة عمل بعنوان: " -5
 بقاعة التدريب. 1028نوفمبر  2الجودة بالكلية ، يوم الخميس املوافق 

"، والتي نظمها املعهد العلمي الفرنس ي لآلثار الشرقية ، يوم الخميس  ?How to Read a Text املشاركة في ورشة عمل بعنوان: " -6

 باملركز الثقافي الفرنس ي باإلسكندرية. 1028نوفمبر  8املوافق 

 القرار : أحيطت اللجنة علما

 -القرار  :   

 .أ
ً
 حيط مجلس الكلية علما

 

 : موضوعات املكتبة  :ث
ً
 امنا

 

 

https://www.facebook.com/usenghor/?__tn__=K-R&eid=ARBVjpU7l9OIa_taw7qZbBCAOPJscwQeUr9icVjh-_9g33tl6b6cofBEFEQe4CbMaE5IRTDVNs0XELil&fref=tag&__xts__%5B0%5D=68.ARDvzk5TSGJ5qXyFUdHXKTTib5ay_Rgn-6nwJrfhr7ERzNPRWV6KST7-QFz5JA597ZPQahdHksut-Jrz-YqkKTVKz9eBB_FanZ25YJTm9aOfktD1iO8mezXKAOdOOVR6WqJPUTj2suatd985tXLjcpknfjAmMzHwzvI3G5njnprmwWrLMwmYZb1JYPJN1RNjeF_47LYqN_O1SeUk0t9-zNZ-H0Dk6HoeCIJ774UytCtBVIkTECDl4k1x6QtzukUezdIs-hukkDmrkC-cH7rulGX_ooGQm1uJrnsr3pKsSvK_w3IL0i66yhYuuvNVvrAXIJT6Is13l8nvJSyAXFSqRMvQ6A
https://www.evensi.com/training-workshop-alexandria-read-text-30-rue-nabi-daniel-egypt/274105552
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لقزدرات العلميزة و البحثيزة تسزاتذت ا الاود  التعليمية و البحثية ، و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التك ولواية ، و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و ا

، و تلبيزة احتياازات الماتمز   رصة ل ا لمتابعة الاديزد مزن العلزوم و المعزارا و الخبزراتو طالب ا ، و استخدام وسائو تعليمية حديثة ،و متابعة الخرياين، و ىتاحة الف
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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 الس ة محليأ و اىليميإ

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

 .  المستدامة للماتم 

 .التصديق على الجلسة السابقة  .2

 -القرار  : 

.
ح
 أحيط مجلس الكلية علما

 

أجهزة كمبيوتر لقاعة املكتبة و ذلك لتدريب الطلبة على البرنامج الرقمى وكيفية الوصول الى الكتب  3ضرورة  توفير عدد  .1
 بسهولة و يسر . املطلوبة للبحث الخاص بهم

 وافقت اللجنة القرار : 

 -القرار  :   

 وافق مجلس الكلية .

 

ة ( ـــــــــاملدرس بقسم اآلثار و ذلك ملا بذله من مجهود و فكر لتكوين ) فريق اصدقاء املكتب –خطاب شكر للدكتور/ صابر صادق  .3
ل مناول ، و بالفعل تم تقسيم مجموعة من الطلبة و ذلك لحل مشكلة العامل املناول باملكتبة لسد العجز لحين توفير عام

الشكر توجيه على أيام السبوع وتم تدريبهم على أعمال املكتبة وكيفية نقل الكتب من الرف الى الطالب و العكس  ،و كذلك 

 السيد أمين الكلية أ. نيفين رحومة التى دعمت تلك املبادرة .

 القرار : 
ً
 .أحيط اللجنة علما

 -القرار  :   

. 
ً
 أحيط مجلس الكلية علما

 

 لعدم توافر مناول للمكتبة فاللجنة تطالب  بأن تكون السيدة / سعاد محمد غريب  ) عامل خدمات معاون بالكلية (  .1
ً
نظرا

 الجادتها القراءة والكتابة .
ً
 للمكتبة نظرا

ً
 مناوال

 وافقت اللجنة.القرار : 

 -القرار  :   

 وافق مجلس الكلية 

 

 
ً
 :  خدمة املجتمع وتنمية البيئة وعات :   موضتاسعا
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لقزدرات العلميزة و البحثيزة تسزاتذت ا الاود  التعليمية و البحثية ، و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التك ولواية ، و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و ا

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

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

تتطل  الكلية ىلإ أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية معتمد  تحتو 

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

ا من خالو برامج دراسية متمية  لإ الم الس ة محليأ و اىليميإ

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

 .  المستدامة للماتم 

بروتوكول تعاون بين وزراة الشباب والرياضة والتربية  املوافقة على طرح فكرة بشأن  أبوالنضر  الطلب املقدم من د/ وفدى -2

 والتعليم وصندوق مكافحة االدمان والتعاطى لتقديم برامج تدريشية فى املجاالت املختلفة بين الجامعة والطرفين .

 يتم رفع المر إلى مجلس الكلية البداء الرأى واملناقشة.قرار :ال

 -القرار  :   

 وافق مجلس الكلية من حيث املبدأ.

 

 مقترح اللجنة فى التأكيد على بعض القتراحات التالية : -1

 .مراجعة ماتم عمله بخصوص معرفة كل عضو تدريس وموظف بالكلية لبيان مفردات ما يصرفه من مستحقات  -

 فرع بريد بمجمع الكليات لتقديم خدمته  انشاء -

 انشاء فرع للشهر العقارى باملجمع  -

 انشاء فرع للبنك بمجمع الكليات  -

 تيسيرا على العاملين بالجامعة  النظرية  ة بمجمع الكلياتبيعقد لجنة فرعية للجنة الط -

النسان ، ترشيد الطاقة ، عقد سلسلة من الندوات ) مخاطر سرطان الثدى ، دور الرياضة فى الحفظ على صحة ا -

 االسعافات الولية بالتعاون مع كلية التمريض واملستشفى العام ، مياه الشرب ( 

 وافقت اللجنة ويتم عرضه على مجلس الكلية  القرار :

 -القرار  :   

 وافق مجلس الكلية من حيث املبدأ.

 

 .سمقترح اللجنة بضروره احياء املعرض الخيرى السنوى للكتاب واملالب -3

  .وافقت اللجنة  القرار : 

 -القرار  : 

 وافق مجلس الكلية.

 

/ منار بهنس ى املدير التنفيذى ملعمل اللغات بشأن املوافقة على تفعيل دورات اللغة الصينية ةالطلب املقدم من الدكتور  -1

 بمعمل اللغات بالكلية .

 -القرار  :   



    

                                                                                                                                              
       Damanhur university                                                               جامعة دمنهور                                                          
          Faculty of Artكلية اآلداب                                                                                                                                

                                                        
 

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

 رسالة الكلية :

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

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

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

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

 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 الس ة محليأ و اىليميإ

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

 .  المستدامة للماتم 

 وافق مجلس الكلية.

 

 على النحو التالى : 2/22/1028نعقد بتاريخ محضر  وحدة الزمات والطوارئ امل -5

 .تقديم تشكيل الوحدة للسيد الستاذ الدكتور عميد الكلية  -2
 القرار: وافق أعضاء الوحدة.

 -القرار  :   

 وافق مجلس الكلية.
 

ن خميس الشافعي بشأن قيام املدير التنفيذي للوحدة بعمل خطة لإلخالء في حالة السيول وتسليمها لألستاذ الدكتور حنا -1

  .رئيس مجلس إدارة الوحدة وعميد الكلية إلرسالها للجامعة 
 القرار: أحيط أعضاء الوحدة علًما.

 -القرار  :   
.
ً
 أحيط مجلس الكلية علما

 

ضرورة تحديد شخصين علي القل في كل دور كمشرفين علي تنفيذ خطة اإلخالء في حاالت الطوارئ في حال حدو  أزمات أو  -3
 ت طارئة ال قدر هللا.حاال 

 القرار: وافق أعضاء الوحدة، وفوضوا د. صابر صادق للقيام بهذا المر كونه رئيس لجنة المن الداخلي.

 -القرار  :   
 وافق مجلس الكلية.

 

 مخاطبة املسئول عن صيانة ومتابعة السانسيرات وطفايات الحريق للوقوف علي حالتها في الوقت الراهن. -1
 فق أعضاء الوحدة.القرار: وا

 -القرار  :   

 وافق مجلس الكلية.

 

تصميم نموذج ملتابعة صيانة الطفايات لتعليقها علي الطفاية حتى يتسني لنا متابعة حالة الطفاية وتاريخ الصالحية بشكل تم  -5
 القائم باملرور. دوري. وتشمل هذه الورقة علي خانة لكل من: تاريخ املرور، والصالحية الخاصة بالطفاية، ثم توقيع

 القرار: أحيط أعضاء الوحدة علًما.

 -القرار  :   
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 رسالة الكلية :

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

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

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

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

 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 الس ة محليأ و اىليميإ

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

 .  المستدامة للماتم 

 وافق مجلس الكلية.

 

 البدء في تحديث بيانات العاملين بالكلية السيما دائمي التواجد في الدوار املختلفة. -6

 ويكلف أ. عاطف قنديل للقيام بهذه املهمة. وافق أعضاء الوحدة.القرار: 

 -القرار  :   

 س الكلية.وافق مجل

 

التأكيد على ضرورة تفعيل )فتح( البوابات الخاصة بدخول وخروج أعضاء هيئة التدريس بجوار خزينة الكلية وشئون  -7

الطالب، وكذلك الباب املجاور للمصلي، والباب املوجود بجوار مركز املكفوفين، وذلك لنها تمثل مخارج الطوارئ املطلوب 

 أمر طارئ ال قدر هللا.استخدمها في حال حدو  أزمة أو 

 القرار: وافق أعضاء الوحدة، ويهيب فريق الزمات بالسادة مسئولي المن ضرورة تفعيل القرار.

 -القرار  :   

 وافق مجلس الكلية.

 

رصد أعضاء الوحدة غياب الالفتات الخاصة بخروج الطوارئ والتي كانت معلقة علي الجدران الجانشية لساللم الكلية. مع  -8

لم أن املدير التنفيذي للوحدة قد قام بتعليقها بنفسه بعد أن وجدها علي ساللم الكلية إل أنها فقدت ثانية بعد دهان الع

 السلم.

 القرار: أحيط املجلس علًمأ، ونرجو توفير الفتات بديلة وذلك لهميتها ولتحديد مسار خروج الطوارئ.
 

 -القرار  :   

.
ً
 أحيط مجلس الكلية علما

 

 

 .  بعد الظهر والنصف الثانية الساعةقد انتهى االجتماع هذا و 
 

 عميد الكلية                                                                                                 
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 رسالة الكلية :

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

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

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

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

 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 الس ة محليأ و اىليميإ

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

 .  المستدامة للماتم 

 
 حنان الشافعىأ.د/                                                                                                  

 


