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 رسالة الكلية :

يزا اسزت اداإ ىلزإ معزايير لزإ سزوا العمزو محليزاإ و ىىليمتقدم 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   صة ل ا لمتابعة الاديزد مزن العلزوم و المعزارا و الخبزراتو طالب ا ، و استخدام وسائو تعليمية حديثة ،و متابعة الخرياين، و ىتاحة الفر

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 السة محليأ و اىليميإ

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

 .  المستدامة للماتم 

 1027/1028لعام الجامعيل سادسال محضر مجلس الكلية 

  20/2/1028 املوافقربعاءال املنعقد يوم 

********** 

   اجتمع مجلس الكلية في تمام الساعة العاشرة  
 
القائم  حنان خميس االشافعى الستاذ الدكتور/  ةبرئاسة السيد صباحا

 -بعمل عميد الكلية  بحضور كل من :

  ورئيس مجلس قسم التاريخوكيل الكلية لشئون التعليم والطالب  بتسيير أعمال املكلف  زيز عيس ىأ.د/ أحمد عبدالع .2

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

 مجلس قسم الجغرافياقائم بعمل   أ.د/ عبدالعظيم أحمد عبدالعظيم .3

 رئيس مجلس قسم اللغةاالنجليزيةئم بعمل قا   أ.د/ ايمان حلمى املليجى .4

 قائم بعمل رئيس مجلس قسم اآلثاروالدراسات اليونانية والرومانية  أ.د/ عبير عبداملحسن قاسم .5

 الستاذ بقسم الجغرافيا   أ.د/ ماجد محمد شعله .6

 الستاذ بقسم اللغة االنجليزية  ميراندا محمد خميس الزوكة     /أ.د .7

 الستاذ املتفرغ بقسم الفلسفة   أ.د/ ميالد زكى غالي .8

 الستاذ بقسم اللغة العربية   أ.د. عبدالواحد حسن الشيخ .9

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

 القائم بعمل رئيس مجلس قسم اللغة العربية   د. ايمان فؤاد بركات .22

 راسات اليونانية والرومانيةالستاذ املساعد بقسم اآلثار والد   د. سماح محمد الصاوي  .21

 املدرس بقسم الفلسفة     د. دعاء طه البيار .23

 املدير التنفيذي لوحدة ضمان الجودة بالكلية   د. عصام لطفى  وهبان .24

 مدير وحدة الخدمات االلكترونية    د. أحمد عطية حميدة .25

 قائم بعمل أمين الكلية  السيدة/ نفين محمد رحومة .26

 ادارى    السيد/ هانى محمد كتات .27
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 عميد الكليةقائم بعمل  ال حنان خميس الشافعى أ.د/   ةالسيد تافتتح
 " بسم هللا الرحمن الرحيم "

 الجميييع  ئييهمهن  س املجلييس  بجميييع السييادة ال اضييرينرئيييحنييان خميييس الشييافعى  أ.د/  ةالسيييد تفييي بداييية االجتمييا  رحبيي
 . ى غالى والخوه املسيحيين بعيد امليالد املجيدالسيد أ.د/ ميالد زك هبالعام امليالدى الجديد ومهنئ

  في موضوعات املجلس على النحو التالي : اسيادته تثم شرع 
 

 -: التصديق و أوال : موضوعات اإلحاطة
 
 
رحت في مجلس الجامعة،  .2

 
 املوضوعات التى ط

 التعديالت اآلتية :واملوافقة على التصديق على محضر مجلس الكلية بجلسته السابقة 

 
 
 :  : موضوعات شئون طالب أوال

 تم عمل نماذج امتحانات لعدد من أعضاء هيئة التدريس بالكلية وهم كالتالي : .2
 أ. د. عبد العظيم أحمد عبد العظيم أربعة نماذج  -أ
 أ. د. ماجد شعلة أربعة نماذج -م
 أ. د. محمد عبد القادر ثالثة نماذج -ت
 أ. د. عالء عزت نموذجين   -ث
 د. حمدي علي نموذجين  -ج
د. شيماء البنا  –د. فايز أنور نموذج د. إيمان خالوي نموذج  –د. نهلة نجيب نموذجين  –مان رضوان نموذج د. إي -ح

 د. مرفت غالب نموجين. –نموذجين 
أن يقتصر االمتحان االليكتروني على السئلة االليكترونية فقط  –اقترح السيد الستاذ الدكتور/ أحمد عبد العزيز  .4.1

 دون املقالي.
 على الطالب.القرار: 

 
 رفضت اللجنة وذلك تيسيرا

 -القرار  : 
 وافق مجلس الكلية على أن يكون لكل أستاذ حرية االختيار في التص يح

 
: لييم لسييلم القييوائم 1027/1028املوضيو : سسييليم قييوائم درجييات االمتحانيات الشييفهية للفصييل الدراايي ل الول للعيام الجييامعي  .1

نجليزييييية، والتيييياريخ، والفلسييييفة، واآلثييييار والدراسييييات اليونانييييية والرومانييييية، واللغييييات سييييوى أقسييييام : اللغيييية العربييييية، واللغيييية اإل 
 الشرقية، واآلثار) عدا السيد الدكتور/ حماده منس ل(.

 القرار: تهيب اللجنة بباقي القسام سسليم قوائم درجات الطالب الشفهية. 
 -القرار  : 
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 مل النتيجة بعد الرصد .القوائم مسئولية كل قسم علمى على أن يتم سسليم كا
 
بشييييملن املوافقيييية علييييى ترشيييييح السيييييد  4/21/1027املوضييييو : كتيييياب مجلييييس قسييييم اللغيييية اإلنجليزييييية بجلسييييته املمتييييدة بتيييياريخ  .3

 الدكتور/ ناجي رشوان لتدريس :
 قسم اللغات الشرقية. –مادة " اللغة اإلنجليزية " بالفرقة الولى  -
 شعبتل اللغة العبرية واللغة الفارسية. –قسم اللغات الشرقية  –ثانية مادة " اللغة اإلنجليزية " بالفرقة ال -

            .
 
 القرار: أحيطت اللجنة علما

 -القرار  : 
.
 
 أحيط مجلبس الكلية علما

 
املوضو : االلتماس املقدم من عضومجلس الشعب / أشرف رحيم بخصوص حالة الطالب / أحمد أبو العطا خطاب عسل  .4

 
 
 شعبة عامة. –قسم الجغرافيا  –بالفرقة الثالثة  والذي كان مقيدا

القيرار:  بياالطال  عليى نتيجية الطالييب تبيين أنيه ال تنطبيق عليييه قواعيد الرفيع املعميول  هيا، ولييذلك ييتم التمسيك بقيرارات لجنيية 
 املمتحنين وقرار لجنة التظلمات.

 -القرار  : 
 وافق مجلس الكلية.

 

 ثا
 
 : موضوعات الدراسات العليا : نيا

 
 فقط على النحو التالى : .2

 
 من مشرفا

 
  بدال

 
 ورئيسا

 
 اضافة السيد أ.د/ ماجد محمد شعله  مشرفا

عليى سشيكيل لجنية املناقشية  1027/  21/ 4املوضو  :موافقة مجلس قسم الجغرافية بجلسته املنعقيدة ييوم الثنيين املوافيق 
ملاجسييتير بعنييون : "التييدهور البياييى بنطيياق خلييي  أبييوقير وال كييم  للطالبيية / شيييماء علييى السيييد السيييد املجييجلة لنيييل درجيية ا

 بإستخدام نظم املعلومات الجغرافية واالستشعار عن بعد " وتتكون اللجنة من : -شرق االسكندرية  
 مشرفا            أستاذ الجغرافية الطبيعية بالقسم                    د/ ماجد محمد شعلة  أ. -

 
 ورئيسا

 مشرفا    أستاذ الجغرافية االقتصاية بالقسم                  د/ عالء عزت شلبىأ. -
 مناقشا        أستاذ الجغرافية الطبيعية بكلية التربية جامعة دمنهور    / مدحت سيد أحمد خليل االنصارى  أ.د -
 مناقشا  كلية اآلداب جامعة دمنهور       –أستاذ الجغرافيا املناخية     أ.د/ ياسر أحمد السيد  -
 مشرفا      أستاذ الجغرافية الطبيعية املساعد            / محمد عوض السمنى د -

 -القرار  : 
 وافق مجلس الكلية.
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 ثانيا:   موضوعات وحدة ضمان الجودة :
 
 
 .الجلسة السابقة التصديق على  .2

 : وافق أعضاء املجلس .  قرار مجلس الجودة
 -القرار  : 

. 
 
 احيط مجلس الكلية علما

 

 عات االحاطة : موضو  .1

 تم مراجعة معيارين جديدين من معايير الجودة لتصبح عدد املعايير التى تمت مراجعتها سته معايير وهى :

 املوارد املالية -  البحث العلمى -  القيادة وال وكمة  -

 الطالب والخريجون  -  الجهاز االداري  -  الدراسات العليا -

 -القرار  : 
. 

 
 احيط مجلس الكلية علما

 

 بخصوص االجتما  مع رؤساء املعايير لدفع العمل بامللفات. .3

   -   قرار مجلس الجودة :

تقرير عقد اجتماعات فردية بكل رئيس معيار ممن تم مراجعة ملفاتهم العطائهم سغذية راجعة بمضمون تقارير املراجعة   -
 ووضع تصور لدفع عجلة العمل بامللفات

 اقية لتملخذ دورها في العمل لخدمة الكلية .االستمرار في عمل مراجعة للملفات الب -

 -القرار  : 
. 

 
 احيط مجلس الكلية علما

 

 بخصوص سشكيل لجنة ) عضو الجودة ( ملراجعة كتب الفصل الدراا ى الثانى . .4



    

                                                                                                                                              
       Damanhur university                                                              جامعة دمنهور                                                           
          Faculty of Artكلية اآلداب                                                                                                                                

                                                        
 

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

 رسالة الكلية :

يزا اسزت اداإ ىلزإ معزايير لزإ سزوا العمزو محليزاإ و ىىليمتقدم 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   صة ل ا لمتابعة الاديزد مزن العلزوم و المعزارا و الخبزراتو طالب ا ، و استخدام وسائو تعليمية حديثة ،و متابعة الخرياين، و ىتاحة الفر

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 السة محليأ و اىليميإ

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

 .  المستدامة للماتم 

استالم تم اختيار اسناد املهمة للجنة الخبراء بالكلية ، على أن تتم دعوة اللجنة لالجتما  واملراجعة بعد قرار مجلس الجودة :
 قسام .الكتب الدراسية من ال

 -القرار  : 
. 

 
 احيط مجلس الكلية علما

 

 بخصوص االرشاد االكاديمى والواحدات ذات الطابع الخاص .5

 مخاطبة السادة الوكالء )كل فيما يخصه ( لرفع تقريره التفصيلى عن حالة العمل به.قرار مجلس الجودة :

 -القرار  : 
. 

 
 احيط مجلس الكلية علما

 

 بخصوص اعتماد آليات اختيار املوظف املثالى عن الفصل الدراا ى الول . .6

 قرار مجلس الجودة :

 تم اعتماد آليات اختيار املوظف املثالى  . -

 –عضو الهيئة املعاونة املثالى  –املدرس املثالى  –الستاذ املساعد املثالى  -العمل على وضع آليات اختيار ) الستاذ املثالى -
 وبدء االعالن عنها.الم املثال

 
 ية ( القرارها الحقا

 تقرير أن تكون هذه املسابقات فصلية على أن يتم البدء باالعالن عن جائزة املوظف املثالى . -

 آليات اختيار املوظف املثالى :

 أن يكون قد مض ى على سعيين املتقدم للجائزة ثالث سنوات بالكلية. -

 ل الثالث سنوات السابقة للترشيح.أن يكون املتقدم للجائزة على رأس عمله خال -

 أن يكون قد حصل على تقرير )امتياز ( عن السنوات الثالث السابقة للترشيح.  -

 أال يكون قد صدر بحقة أى جزاءات أو احكام تملديبية خالل الثالث سنوات السابقة للترشيح. -

 للمتقدمين . -
 
 تفضيليا

 
 لعد ال صول على احدى دورات الجودة شرطا

تقدم للجائزة بكتابة سيرة ذاتية لنفسه لعرض فيها أهم انجازاته خالل السنوات السابقة للترشيح ، وله يلتزم امل -
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 لسلم املتقدم ملفا
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 املوظف املثالى :الزمنى ملسابقة الجدول 

 يناير. 20االعالن عن الجائزة فور اقرارالشروط من مجلس الكلية  -

 يناير. 14الى  20فتح باب الترشيح ملدة أسبوعين من  -

 يناير. 32الى  15مراجعة أوراق املتقدمين من  -

 رفع أوراق املرش ين املكتملة أوراقهم. -

 فبراير . 25اختيار املوظف املثالى واإلعالن عنه  -

 -القرار  : 
 

 وافق مجلس الكلية .
 

:   موضوعات 
 
 : ITات تكنولوجيا املعلوموحدة  ثالثا

 
 

 على النحو التالى :  1027 ينايرر ييييعن شهمحضر اجتما  وحدة تكنولوجيا املعلومات 
جامعة دمنهور عن الربع  أفاد الدكتور/أحد عطية بوصول نتيجة تقييم ادارة املشروعات باملجلس العلى للجامعات لكليات .2

متقدمه على جميع كليات الجامعة  %87والذى حصلت فيه الكلية على نسبة  30/9/1027الى  2/7/1027الول فى الفترة من 
 الى نسب أعلى في الفترة القادمة وكان ملخص التقييم هو :و طالب الفريق ببذل مزيد من الجهد ومعالجة الخطاء للوصول 

 
 متوسط الجامعة مجمو  الدرجات متعاقدة الكلية الجامعة

ر  و
منه

د
 

  200 200 
  صفر نعم زراعة

 صفر نعم طب بيطرى 
 صفر نعم العلوم
 16 نعم التربية
 87 نعم اآلداب

 صفر نعم الصيدلية
 صفر نعم التمريض
 صفر نعم التجارة

 
 -القرار  : 

. 
 
 أحيط مجلس الكلية علما
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 بنه لم يتم طالب جميع أعضا .1

 
ء الفريق بضرورة صرف املكافآت الخاصة  هذا الربع من ادارة املشروعات بالجامعة علما

صرف املكافآت الخاصة بالعمل في وحدة تكنولوجيا املعلومات منذ عاميين ، وال جديد في هذا الصدد مع املطالبة بالصرف 
.
 
 وتكرارا

 
 مرارا
 -القرار  : 

 رة املشروعات .وافق املجلس  مع مخاطبة ادا
 

أن الوحدة انتهت من طباعة )شيتات الرصد (وتم   MISفقد افاد أ/ حسن أنور عبدالاله  مسئول  MISفيما يتعلق بوحدة  .3
 سسليمها اليوم ملكتب السيد أ.د/ أحمد عبدالعزيز عيس ى  القائم بعمل وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب .

 لعمليات رصد نتائ  الطالب جارى اآلن انشاؤ كنتروالت الفصل الد -
 
راا ى الول لهذا العام على نظام الرصد اآللى تمهيدا

 والطالبات في االمتحانات .
 -القرار  : 

  مع تقديم الشكر لكل العاملين بالوحدة .
 
 أحيط مجلس الكلية علما

 
ارة ، كما بلغ عدد القراءات ملوقع ألف زي سبعين املوقع الرسمى للكلية حتى اليوم ما يزيد عن مليون و سبعمائة و  لسج   .4

 ألف قراءة للموضوعات املنشورة على املوقع. أربعينالكلية ما يزيد عن مليون و 
 -القرار  : 

 
. 

 
 أحيط مجلس الكلية علما

 

:   موضوعات شئون هيئة التدريسرابع
 
 : ا

 
 لتى انتهت الى :وا 29/21/1027ناقش مجلس الكلية ما جاء من قرارات لجنة ال كماء  املنعقدة في  .1

 –اللغة العربية  –اللغات الشرقية  –اآلثار والدراسات اليونانية والرومانية  –توزيع الغرف على القسام املعينة ) اآلثار  -
 االعالم (، –السياسة 

لآلقسام العلمية . -
 
 مخاطبة الجامعة بتوفير عدد من الغرف عن طريق التقسيم الخشبى فى الردهات وفقا

 سسليم وسسلم الغرف من كل من :سشكيل لجنة  -
o السيد /أمين الكلية. 
o .السيد/ عضو الشئون القانونية 
o .السيد/رئيس المن االدارى 
o  السيد/ املشرف على املشتريات واملخازن 

 تحت اشراف لجنة ال كماء .
 -القرار  : 

 وافق مجلس الكلية باالجما  .
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 عميد الكلية  برئاسة مجلس قسم االجتما  . تكليف السيدة أ.د/ حنان خميس الشافعى  القائم بعمل .0

 -القرار  : 
 وافق مجلس الكلية.

 
تكليف السيد أ.د/ أحمد عبدالعزيز عيس ى املكلف بتسير أعمال وكالة الكلية لشئون التعليم والطالب باالشراف على قسمى  .6

 . اآلثاراللغات الشرقية و 
 -القرار  : 

 وافق مجلس الكلية.
 

ر/ وفدى السيد أبوالنضر القائم بملعمال وكيل الكلية لشئون خدمة املجتمع وتنمية البيئة باالشراف تكليف السيد الدكتو  .4
 .لسياسة على قسم ا

 -القرار  : 
 وافق مجلس الكلية.

 
 ليتسنى  .9

 
املذكرة املقدمة من السادة أعضاء قسم اللغات الشرقية بالكلية للموافقة على فصل قسم اللغات الشرقية اداريا

ة القيام بواجباتهم العلمية والتعليمية واالدارية  وفقا لقانون تنظيم الجامعات  وخاصة مع موافقة مجلس الجامعة العضائ
 على خطة سعيين املعيدين بقسم اللغات الشرقية . 1027بجلسته في شهر اكتوبر 

 -القرار  : 
  تجديد املطالبة بتسكين القسام الجديدة

 
 . اداريا

 
  29/21/1027ان الشافعى  القائم بعمل عميد الكلية بعرض  ما انتهت اليه لجنة ال كماء بالكلية في كتاب السيدة أ.د/ حن .3

بشملن عدم وجود أعضاء هيئة تدريس بقسم السياسة  واملوافقة على عرض املوضو  على مجلس الكلية لتوفير أعضاء هيئة 
 .1028/1029ى التدريس بقسم السياسة وارجاء قبول الطالب بالقسم للعام الجامع

 -القرار  : 
مدرس في تخصص السياسة  واذا لم يتم التعيين قبل  –وافق مجلس الكلية مع اعداد خطاب لالعالن عن وظيفة أستاذ مساعد 

 يرجمل قبول الطالب في هذا العام . 1028/1029العام الجديد 
 

 
 وهم :ملراجعة البيانات بالجامعة ( أعضاء هيئة تدريس بالقسم3كتاب مجلس قسم اللغة العربية بشملن ترشيح ) .3

 . الدكتور/أحمد خميس شتيه -الدكتور/ محمد رضا محفوظ    -الدكتورة/ مروة ش اته الشقرفي  
 -القرار  : 

 وافق مجلس الكلية.
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مستوت  بأساتذت ا وخرياي ا ىلإ وتصو مكا ة مرموىة بين  ظائرةا

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

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

 .  المستدامة للماتم 

 سشكيل لجنة أخالقيات لبحث العلمى على النحو التالى : .8
 أ.د/حنان خميس الشافعى -
 أ.د/ محمد عبدالقادر عبدال ميد -
 اجد محمد شعلهأ.د/ م -
 أ.د/ عبداملنعم محمد مجاهد -
 أ.د/ أحمد عبدالعزيز عيس ى -
 أ.د/ صالح أحمد هريدى -
 أ.د/ عبدالواحد حسن الشيخ -

 -القرار  : 
 وافق مجلس الكلية.

 
 سشكيل لجنة ادارة املشروعات بالكلية  على النحو التالى : .5

 أ.د/عبير عبداملحسن قاسم -
 د. ناجى محمد فهيم رشوان -
 نجيب د. نهله محمد -
 د. حارس أحمد هالل -
 د. نسرين هنداوى ابراهيم -
 أ. أشرف شلبى -
 أ. محمد عاطف سليم -

 -القرار  : 
 وافق مجلس الكلية.

 
 توثيق الكلية : .11

 . د. حسام محمد السعيد رحومة -
 د. ابراهيم محمد على مرجونة. -
 د. محمد محمود أبوعلى -
 د. آيات عادل زكريا -
 أ.نفين محمد رحومة -
 أ. هانى محمد كتات -
 أ. محمد السيد ال الج -

 -القرار  : 
 وافق مجلس الكلية.
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 رسالة الكلية :

يزا اسزت اداإ ىلزإ معزايير لزإ سزوا العمزو محليزاإ و ىىليمتقدم 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   صة ل ا لمتابعة الاديزد مزن العلزوم و المعزارا و الخبزراتو طالب ا ، و استخدام وسائو تعليمية حديثة ،و متابعة الخرياين، و ىتاحة الفر

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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تتطل  الكلية ىلإ أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية معتمد  تحتو 

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

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

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

 .  المستدامة للماتم 

 من العام املاض ى  .11
 
يهيب مجلس الكلية بكامل اعضائه ادارة الجامعة بالتدخل الفورى لصرف املستحقات املتملخرة اعتبارا

 لية .للسادة املنتدبين من الخارج ثم باقى أعضاء هيئة التدريس  ل سن سير العملية التعليمية بالك 1026/1027
 

 خامس
 
 : :   موضوعات شئون الطالب ا

 
اجتيازه ) صادرة ان بمادة الثقافة العامة على اعتبار انها متطلب تخرج البد من مادة حقوق االنس ستبدال ناقش املجلس ا .2

 بقرار وزارى (
 -القرار  : 

ويتم بديل ملادة الثقافة  العامة وافق مجلس الكلية  باالجما   بمخاطبة الجامعة على أن تكون مادة حقوق االنسان هى ال
 لقرار املجلس العلى للجامعات

 
 التدريس من أحد أساتذة كلية ال قوق املتخصصين  تطبيقا

 
 اقتصار االنتداب على أعضاء هيئة التدريس من جامعة االسكندرية فقط . .1

 -القرار  : 
لكنترول من جامعات ومعاهد أخرى بجانب جامعة وافق مجلس الكلية  على مخاطبة الجامعة لفتح جهات االنتداب لعمال ا

 االسكندرية .
 
  لكثرة حاالت الغش باملحمول  . .3

 
 تجريم حمل املحمول والدخول به الى داخل اللجنة االمتحانية نظرا

 -القرار  : 
 وافق مجلس الكلية  .

 
 الجامعى . ناقش املجلس  انتشار  دخول الطالب والطالبات بمالبس غير الئقة الى داخل  ال رم .4

 -القرار  : 
 تجريم دخول الطالب والطالبات بمالبس غير الئقة الى داخل ال رم الجامعى .

 
املذكرة املقدمة من قسم شئون الطالب بالكلية بشملن املوافقة على العذر الول للطالبه / صابرين حمدى راتب راتب نصار  .5

وتاريخ الدولة  – 26/21/1027متحان مادسى ) تاربخ أوربا ال ديث يوم املقيدة بالفرقة الثانية قسم التاريخ انتظام عن اداء ا
 بالفصل الدراا ى الول  لظروف الوالدة .  29/21/1027العباسية  يوم 

 -القرار  : 
 .وافق مجلس الكلية  

 
 –ومانية ) انتظام الفرقة الرابعة قسم االثار والدراسات اليونانية والر  –عذر الطالبة / شاهنده اسامة عبدالصادق نوح  -6

  1027/1028، الفصل الدراسبل االول  15/21/1027مستجد ( عن امتحان مادة ) تاريخ مصر ( في 
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 -القرار  : 
 وافق مجلس الكلية  

 
  بنص املادة -7

 
(  من قانون 1) 80عدم قبول االعذار بالنسبة للطالب  اال بعد موافقة مجلس الكلية ) االعذار القهرية ( اعماال

 .يم الجامعات والئحته  التنفيذية و سعديالتهتنظ
 -القرار  : 

 ة حاالت االعذار باللجان الخاصة.وافق مجلس الكلية  مع مراجع
 
سشكيل لجنة مراجعة النتيجة من القسام العلمية بالكلية وشئون الطالب وجميع التقارير تكون مزيله بالتوقيعات الولية -8

 والنهائية .
 -القرار  : 
عضو  –رئيس القسم  –جلس الكلية على أن يكون االشراف املباشر لرئيس القسم العلمى  وتكون التوقيعات ) املراجع وافق م

 الجودة (.
 
 

 محضر لجنة شئون التعليم والطالب  :
 

: التصديق على موضوعات املجلس السابق.
 
 أوال
 تم التصديق. .2

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

دير التنفيذي للوحدة بضرورة ما يلي: .1
ُ
 فيما يتعلق بوحدة الجودة: أفاد السيد الدكتور/ عصام وهبان امل

لشيييمل اإليجابييييات  1027/1028. رفييع تقريييير عييام عييين سييير أعميييال االمتحانييات للفصيييل الدراايي ل الول للعيييام الجييامعي 1.2
 والسلبيات وحاالت الغش.

 يمي.. رفع تقرير عام عن الدعم الكاد1.1
 -القرار  : 

 
 
 أحيط مجلس الكلية علما

 
دير التنفيذي للوحدة إلى ما يلي: MISفيما يتعلق بوحدة  .3

ُ
 : أشار السيد الدكتور/ أحمد عطية امل

كلف  -. تم اإلنتهاء من طباعة شيتات الرصد، وسيتم سسليمها ملكتب السيد الستاذ الدكتور/ أحمد عبد العزيز عيس ى3.2
ُ
امل

 يل الكلية لشؤون التعليم والطالب لتوزيعها على رؤساء الكنتروالت.بتسيير أعمال وك
ا لرصد النتائ . 1027/1028. تم البدء في إنشاء الكنتروالت للفصل الدراا ل الول للعام الجامعي 3.1  تمهيد 
 -القرار  : 

 
 
 .أحيط مجلس الكلية علما
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 .  المستدامة للماتم 

 
 وره/ رشا رجب ما يلي:.فيما يتعلق بوحدة القياس والتقويم: استعرضت االسيدة الدكت .4
. تم رفع خطاب لرؤساء القسام لتعميمه على رؤساء الكنتروالت بضرورة مالحظة ما إذا كان الطالب قد قام باإلجابة على 4.2

السؤال النظري خلف ورقة الغالف ،فيقوم رئيس الكنترول مشكورا بتصوير إجابة الطالب وإعطائها لستاذ املادة لتص يحها 

 التص يح، ملصل ة الطالب لل فاظ على درجته.ضمانا لسرية 
 

 

قدمت وحدة القياس والتقويم الدعم الكامل لساتذة املواد من خالل تص يح عدد كبير من املواد منذ بداية امتحانات  -1
 م.1027/1028الفصل الدراا ل الول للعلم الجامعي 

د حتى اليضطر رئيس الكنترول بتصوير أوراق إجابة يوم رغم التملكيد على أساتذة املواد بتصوير أوراق زيادة عن العد-3
االمتحان؛إال أنه لوحظ قيام البعض بتصوير أوراق ووضعها وسط الورق املعد من قبل الوحدة مما يجعل عملية التص يح 

 .
 
 فالرجاء مراعاة ذلك مستقبال

 
 شاقة ومتعبة للغاية حيث تم االضطرار إلدخال اإلجابات يدويا

طاب لرؤساء الكنتروالت بتسليم نماذج من السئلة االلكترونية لكل املواد التل تم االختبار االلكتروني فيها،وذلك سيتم رفع خ-4
لتقييمها وإعداد تقرير بمدى التزام أعضاء هيئة التدريس بمعايير الورقة االمتحانية التل قامت الوحدة بتعميمها من قبل على 

ل بكير مدير وحدة القياس والتقويم بإدارة الجامعة ،وذلك بناء على طلبه ذلك أثناء اجتماعه القسام ، وذلك لرفعه للدكتور/ نبي

 باملديرين التنفيذيين لوحدات القياس والتقويم بكليات جامعة دمنهور.
 -القرار  : 

 
 
 أحيط مجلس الكلية علما

 

ا: فيما يتعلق بالدعم الطالبي: أشارت السيدة الدكتور/ تيسير شادي ُم 
 
 نسق عام الدعم الطالبي بالكلية إلى ما يلي:ثالث

تم توزيع نموذج الدعم الطالبي علي جميع املرشدين الكاديمين ل سن سير العمل وظهوره باملظهر الالئق وهو ما تمت  -2
 م.1027املوافقة عليه باملجلس لشهر نوفمبر 

 تم مالحظة عدة أمور تتعلق بالدعم الطالبي أثناء سير االمتحانات منها: -1

اختلط المر علي بعض الطالب بملسماء بعض املواد بالالئحة القديمة وبين مسميات بعض املواد بالالئحة ال ديثة وذلك 
لتشابه مسميات املواد في بعض الحيان وتبين أنها مواد في الفصل الدراا ل الثاني وال عالقة لها بالفصل الدراا ل الول 

علي املرشدين الكاديمين ضرورة توضيح مثل تلك المور للطلبة قبل االمتحانات أو بالالئحة الجديدة. لذا يرجي التنبيه 

 بوقت كاف.
ا على مستقبلهم ُيقترح أن تتم االمتحانات الخاصة  هم عن طريق أجهزة الكمبيوتر  -3 بالنسبة للطلبة املكفوفين فحرص 

يتم ذلك بداية من امتحانات الفصل  وتكون نفس امتحانات زمالئهم وال سيما في ظل توفر أجهزة بالكلية، علي أن
 الدراا ل القادم وبعد تدريب الطلبة علي ذلك، علما بموافقة أغلبيتهم على ذلك. 
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ا من خالو برامج دراسية متمية  لإ  الم السة محليأ و اىليميإ

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

 .  المستدامة للماتم 

مما يوفر الوقت والجهد وعدد املالحظين وكذلك لإلرتقاء باملستوي التعليمي بما يتناسب مع متطلبات الجودة ويكون 

 للكلية السبق في ذلك.

ي أن يقوم كل عضو هيئة تدريس بالكلية كنو  من املساهمة واملساعدة بتقديم عدد ثالث سبق وقد تمت املوافقة عل -4
كتب مجانية من املقرر الذي يدرسه، إلي املرشدين الكاديمين يكون للطالب الول علي دفعته نجخة منها، والنجختين 

ا.   الباقيتين للطلبة املتعثرين مادي 

 -القرار  : 
 وافق مجلس الكلية.

 

 ا: التقارير املرفوعة من القسام: رابع  
عاونة: وصل منهيا تقيارير أقسيام: الفلسيفة، والجغرافييا،  .5

ُ
املوضو : تقارير متابعة أداء السادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة امل

 والتاريخ، واللغة العربية،واللغة اإلنجليزية، اآلثار والدراسات اليونانية والرومانية.

. وتهيب اللجنة بباقي القسام رفع تقاريرها.القرار: أحيطت اللجنة 
 
 علما

 -القرار  : 

 
 
 أحيط مجلس الكلية علما

 

تعلقة باالمتحانات التحريرية:
ُ
ا: املوضوعات امل  خامس 

، 1027/1028املوضيييييو : اطمئنيييييت اللجنييييية عليييييى سيييييير أعميييييال االمتحانيييييات الخاصييييية بالفصيييييل الدرااييييي ل الول للعيييييام الجيييييامعي  .6
أعضياء هيئية التيدريس بالكليية والسيادة املنتيدبين بخيالص الشيكر عليى ميا بيذلوه مين جهيد كبيير إلتميام واللجنة تتقيدم للسيادة 

االمتحانييات بنجيياح مل ييوظ، إال أنييه مييع بداييية السييبو  الثيياني ميين االمتحانييات لييوحظ تنيياقص أعييداد املالحظييين ميين الجامعيية 

حييياالت الغيييش وتطييياول بعيييض الطيييالب عليييى بعيييض  بصيييورة وا ييي ة مميييا ترتيييب علييييه قلييية عيييددهم، مميييا أدى بيييدوره إليييى ظهيييور 
 كبييرة ميع أعضياء الكنتيروالت لضيبط 

 
املالحظين، ومن ثيم فقيد بيذل السيادة املوظفيون بالكليية واملنتيدبين مين الجامعية جهيودا

اعييات العمليية االمتحانيية، عيالوة عليى ضييرورة مطالبية الجامعية بتزوييد الكليية بكيياميرات للمراقبية فيي الصياالت وامليدرجات والق

 واملمرات؛ من أجل إحكام السيطرة على الطالب أثناء االمتحانات.

 القرار: وافقت اللجنة.

 -القرار  : 
 . وافق مجلس الكلية
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 رسالة الكلية :

يزا اسزت اداإ ىلزإ معزايير لزإ سزوا العمزو محليزاإ و ىىليمتقدم 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   صة ل ا لمتابعة الاديزد مزن العلزوم و المعزارا و الخبزراتو طالب ا ، و استخدام وسائو تعليمية حديثة ،و متابعة الخرياين، و ىتاحة الفر

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 السة محليأ و اىليميإ

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

 .  المستدامة للماتم 

 :1027/1028املوضو : تحديد موعد إعالن نتيجة الفصل الدراا ل الول للعام الجامعي  .7

 و  الول من شهر مارس.القرار: وافقت اللجنة على أن يكون إعالن النتيجة بحد أقص ى السب

 -القرار  : 
 وافق مجلس الكلية 

 
، ليكيون 1027/1028املوضو : ترشيح أعضاء لجنة املراجعة على كراسات امتحانات الفصل الدراا ل الول للعيام الجيامعي  .8

 التشكيل على النحو اآلسي:

 املهمة  الصفة العضو م

كلف بتسيير أعما أ.د. أحمد عبد العزيز عيس ى  2
ُ
ل وكالة الكلية لشئون امل

 التعليم والطالب
ا  رئيس 

  املدير التنفيذي لوحدة ضمان الجودة  د.عصام لطفي وهبان   1
 
 عضوا

 مراجعة قسم: اآلثار  الستاذ املساعد بقسم التاريخ أ.م.د. إبراهيم محمد علي مرجونة  3

 قسم: االجتما مراجعة  الستاذ املساعد بقسم الجغرافيا د.مرفت عبد اللطيف غالب 4

 مراجعة قسم: السياسة املدرس بقسم اللغة العربية د.هدى عيس ى مرا ل 5

 مراجعة قسم: اللغة اإلنجليزية املدرس بقسم اللغة العربية  د.أحمد خميس شتية 6

 مراجعة قسم: اللغة العربية املدرس بقسم اللغة اإلنجليزية د.أسماء عبد السالم الشيخ 7

 مراجعة قسم: الجغرافيا املدرس بقسم التاريخ شور د.حماده منس ل عا 8

مراجعة قسم: اآلثار والدراسات  املدرس بقسم الفلسفة د.دعاء طه البيار 9
 اليونانية والرومانية

 مراجعة قسم: التاريخ املدرس بقسم االجتما  د.س ر فتحي بلبع 20

نانية املدرس بقسم اآلثار والدراسات اليو  د.نهى عبد الرحمن محمد 22

 والرومانية

 مراجعة قسم: الفلسفة

 مراجعة قسم: اللغات الشرقية املدرس بقسم الفلسفة  د.آيات عادل زكريا 21

 القرار: وافقت اللجنة.

 -القرار  : 
 وافق مجلس الكلية.

 
تعلقة  ها:

ُ
قررات الدراسية والفعاليات امل

ُ
ا: إسناد امل  سادس 

: لم يصل منها سوي جداول أقسام: اللغة اإلنجليزية، 1027/1028للعام الجامعي  املوضو : جداول الفصل الدراا ل الثاني  .9
 والجغرافيا، والتاريخ، واللغة العربية، والسياسة، واآلثار، والفلسفة، واللغات الشرقية.
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 رسالة الكلية :

يزا اسزت اداإ ىلزإ معزايير لزإ سزوا العمزو محليزاإ و ىىليمتقدم 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   صة ل ا لمتابعة الاديزد مزن العلزوم و المعزارا و الخبزراتو طالب ا ، و استخدام وسائو تعليمية حديثة ،و متابعة الخرياين، و ىتاحة الفر

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 السة محليأ و اىليميإ

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

 .  المستدامة للماتم 

ا. مع التملكيد على إرسال جداول الفرقة الثانية ) الئحة قديمة(.  القرار: أحيطت اللجنة علم 
 -القرار  : 

 أ
 
 حيط مجلس الكلية علما

 
قيييييررات الدراسيييييية للفصيييييل الدرااييييي ل الثييييياني للعيييييام الجيييييامعي  .20

ُ
:قسيييييمي الجغرافييييييا، واللغيييييات 1027/1028املوضيييييو : توزييييييع امل

 الشرقية.
ا. وتهيب اللجنة بباقي القسام التل لم ترسل توزيع املقررات إرسالها على وجه السرعة.  القرار: أحيطت اللجنة علم 

 -القرار  : 
 أح

 
 يط مجلس الكلية علما

 
عليى  1027/1028املوضو : خطاب قسم اآلثار بشملن تدريس مواد اإلنتساب بالقسم للفصيل الدرااي ل الثياني للعيام الجيامعي  .22

 النحو اآلسي:

 الفرقة الولى: د.صابر صادق. -

 الفرقة الثانية ) شعبة اآلثار املصرية(: د.أيمن سالم. -

 ية(: أ.م.د. أحمد سعيد عثمان.الفرقة الثانية ) شعبة اآلثار اإلسالم -
 القرار: وافقت اللجنة.

 -القرار  : 
 وافق مجلس الكلية .

 
نعقييدة يييوم االثنييين املوافييق  .21

ُ
بشييملن إسييناد تييدريس مييادة " تيياريخ  2/2/1028املوضييو : خطيياب مجلييس قسييم التيياريخ بجلسييته امل

ا
 
عيسي ى، ول السييد السيتاذ اليدكتور/ أحميد مين جيد أوروبا املعاصر" بالفرقة الثانيية للسييدة اليدكتورة/ فيايزة مليوا إسيقاط

 لعباءه اإلدارية والتدريسية.
 
 نظرا

 القرار: وافقت اللجنة.
 -القرار  : 

 وافق مجلس الكلية .
 

نعقدة يوم الثالثاء  .23
ُ
قررات.  1/2/1028املوضو : خطاب قسم اللغة اإلنجليزية بجلسته امل

ُ
 بشملن تبديل تدريس بعض امل

.القرار: أحيطت ال  
 
 لجنة علما

 -القرار  : 
 وافق مجلس الكلية
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 رسالة الكلية :

يزا اسزت اداإ ىلزإ معزايير لزإ سزوا العمزو محليزاإ و ىىليمتقدم 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   صة ل ا لمتابعة الاديزد مزن العلزوم و المعزارا و الخبزراتو طالب ا ، و استخدام وسائو تعليمية حديثة ،و متابعة الخرياين، و ىتاحة الفر

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 السة محليأ و اىليميإ

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

 .  المستدامة للماتم 

عليييييى توزييييييع  3/2/1028املوضيييييو : خطييييياب مجليييييس قسيييييم اآلثيييييار والدراسيييييات اليونانيييييية والرومانيييييية بجلسيييييته املنعقيييييدة بتييييياريخ  .24
قررات اآلتية:

ُ
 امل
قرر  عضو هيئة التدريس م

ُ
 القسم الفرقة امل

 التاريخ بعةالرا تاريخ مصر واإلمبراطورية الرومانية د.شيرويت فضل 2
 التاريخ الثانية التاريخ البطلمي د.سماح الصاوي  1
 اآلثار )الئحة جديدة( الثانية آثار وحضارة مصر في العصرين د.عبير قاسم 3
 الجغرافيا الولى تاريخ مصر القديم حتى الفتح اإلسالمي د.شيرويت فضل 4

 القرار: وافقت اللجنة.
 -القرار  : 

 وافق مجلس الكلية . 
 

ا: االنتدابات:س  ابع 
جامعة  –مدرس اآلثار املصرية القديمة بكلية اآلثار  –املوضو : خطاب قسم اآلثار بشملن اعتذار د.هند صالح الدين صميدة  .25

بقسيييم اآلثييييار لفصييييل  –شييييعبة اآلثيييار املصييييرية القديميييية  –" للفرقييية الثانييييية  2القييياهرة، عيييين تييييدريس ميييادة " نصييييوص قبطييييية 
باحييييث أول بمركييييز الدراسييييات  –، واقتييييراح انتييييداب د.دعيييياء محمييييد بهييييل الييييدين 1027/1028لجييييامعي الدراايييي ل الثيييياني للعييييام ا

قرر أو من تراه اللجنة املوقرة.
ُ
 القبطية بمكتبة اإلسكندرية لتدريس هذا امل

 القرار: وافقت اللجنة عع طلب سيرة ذاتية لسيادتها.
 -القرار  : 

 دورات متخصصة في اللغة القبطية وتحت اشراف قسم اآلثار .وافق املجلس على أن تكون سيادتها حاصلة على 
 

ميدرس اآلثيار اإلسيالمية بالقسيم عين تيدريس ميادسي "  –املوضو : خطاب قسم اآلثار بشملن اعتذار د.منل السييد عثميان مر يي  .26
إلسيالمية بقسيم اآلثيار شيعبة اآلثيار ا –كتابات أثرية ونصوص بردية منذ النشملة وحتى نهاية العصر الفاطمي " للفرقية الثانيية 

 للعييبء التدريسيي ل 1027/1028للفصييل الدراايي ل الثيياني للعييام الجييانعي 
 
وقيييام السيييد الييدكتور/  -كمييا قالييت سيييادتها –، نظييرا

 أستاذ اآلثار اإلسالمية املساعد بجنوب الوادي لتدريس هذين املقررين أو من تراه اللجنة املوقرة. –عبده إبراهيم أباظة 
 اللجنة.القرار: وافقت 

 -القرار  : 
 وافق مجلس الكلية .

 
ا: خطابات واردة من القسام:

 
 ثامن

 .1027املوضو : أنشطة السيد الدكتور / عصام املصري لشهر دلسمبر  .27
ا.        القرار: أحيطت اللجنة علم 

 -القرار  : 
 
 
 أحيط مجلس الكلية علما
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 رسالة الكلية :

يزا اسزت اداإ ىلزإ معزايير لزإ سزوا العمزو محليزاإ و ىىليمتقدم 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   صة ل ا لمتابعة الاديزد مزن العلزوم و المعزارا و الخبزراتو طالب ا ، و استخدام وسائو تعليمية حديثة ،و متابعة الخرياين، و ىتاحة الفر

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 السة محليأ و اىليميإ

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

 .  المستدامة للماتم 

 
بشملن سشكيل لجنة الكتاب الجامعي  2/2/1028الثنين املوافق املوضو : كتاب مجلس قسم التاريخ بجلسته املنعقدة يوم ا .28

 بعضوية كل من: 1027/1028للفصل الدراا ل الثاني للعام الجامعي 

ا  أ.م.د. إبراهيم محمد علي مرجونة      -  رئيس 

   د.أحمد خميس الفقي                   -
 
 عضوا

   د.تيسير محمد شادي                  -
 
 عضوا

 ت اللجنة، وتهيب اللجنة باقي القسام إرسال سشكيالتها.القرار: وافق 
 -القرار  : 

 وافق مجلس الكلية .
 

ا: التعليم املفتوح:  تاسع 
نعقييدة يييوم االثنييين املوافييق  .29

ُ
قييررات الدراسييية  2/2/1028املوضييو : كتيياب مجلييس قسييم الجغرافيييا بجلسييته امل

ُ
بشييملن توزيييع امل

 .1027/1028وح للعام الجامعي للفرقة الثالثة والرابعة للتعليم املفت
 .وافقت اللجنةالقرار:       

 -القرار  : 
 وافق مجلس الكلية

 
: ما لستجد من أعمال:

 
 عاشرا

قيررة علييى طييالب -قسيم السياسيية بييالعلم عليى أن امتحييان ُمقيرر " اللغيية العربييية "  –املوضيو : توقيييع طيالب الفرقيية الولييى  .10
ُ
وامل

 .4-1من الساعة  9/2/1028يوم الربعاء  -1027/1028عي الفرقة الثانية فقط للعام الجام
             واليييذي يييينص عليييى:  23/9/1027القيييرار: وافقيييت اللجنييية عليييى إلغييياء االمتحيييان وذليييك ملخالفتيييه لقيييرار مجليييس الكليييية بتييياريخ    

 ".1028/1029" تملجيل تدريس ُمقرر) اللغة العربية( لطالب الفرقة الولى للعام الجامعي 
 -رار  : الق

 وافق مجلس الكلية.
 

 املوضو : تفعيل شعبة اللغة التركية بقسم اللغات الشرقية بناء  على املقترح املرفو  من القسم. .12
 القرار: رفضت اللجنة بالغلبية تفعيل الشعبة.  

 -القرار  : 
 
 
 أحيط مجلس الكلية علما
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 .  المستدامة للماتم 

قسم اللغة العربية في مادة ) علم  –أبواليزيد بالفرقة الثالثة  علي.املوضو  : سشكيل لجنة لتص يح كراسة الطالبة/ مرام 11
 البيان (.

 القرار: رفضت اللجنة مع رفع المر ملجلس الكلية.    
 -القرار  : 

 التملديب بالكلية في حالة الغش  يتمسك مجلس الكلية بقراره السابق والتملكيد على قرار مجلس
 
 

 سادس
 
 :لياالدراسات الع:   موضوعات ا

 
 -على : 3/2/1028أوال : موضوعات قسم اللغة العربية وآدا ها بجلسته املنعقدة بتاريخ 

لدرجة املاجستير فى موضو  ": أثر قلق املوت فيى شيعر ابين خفاجية  -ااملوافقة على سججيل بحث الطالبة  / عايدة عبد العزيز   .2
 .ش اته الشقرفى  االندلس ى "باشراف أ.م.د ، محمد محمود ابو على و أ.م.د/ مروة

 -القرار  : 
 وافق مجلس الكلية .

 
لدرجة املاجستير فى موضو  " البنية السردية فى رواييات شيريف عابيدين  –املوافقة على سججيل بحث الطالبة / سمر شومان  .1

 .أ.د/ محمد عبد ال ميد خليفة و أ.م.د/ محمد محمود ابو على  -باشراف : 
 -القرار  : 

 وافق مجلس الكلية .
 

املوافقييييةعلى سجييييجيل بحييييث الطالييييب / هيييييثم جمييييال فييييى موضييييو  " النقييييد االجتمييييا ى السيييياخر بييييين الغييييزال و املعييييرى " لدرجيييية    .3
 .باشراف أ.م.د ، محمد محمود ابو على و أ.م.د/ مروة ش اته الشقرفى  -املاجستير باشراف :

 -القرار  : 
 وافق مجلس الكلية .

 
 –سيييراء الطيييير لدرجييية املاجسييييتير فيييى موضيييو  " تميييثالت املهمشيييين فيييى القصييية القصيييييرة املوافقيييةعلى سجيييجيل بحيييث الطالبييية / ا .4

أ.م.د/ اسيماء محميود شيمس  –أ.د: محميد عبيد ال مييد خليفية  -كتابات يوسف ادريس ومحميد البسياطى أنموذجيا : باشيراف :
 .الدين 

 -القرار  : 
 وافق مجلس الكلية .
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حسنى الطحان لدرجة املاجستير  فى موضو  " ال دث التاريخى بينى العمل الروائى املوافقةعلى سججيل بحث الطالبة / عبير    .5
 أ.م.د. / ابراهيم مرجونة –محمد محمود ابو على دراسة تحليلية " باشراف أ.م.د /  –أرمانوسة أنموذجا  –و املسرحى 

 -القرار  : 
 وافق مجلس الكلية .

 
 . 1027القسم عن شهر دلسمبر تقرير سيمنار  .6

 -ار  : القر 
 وافق مجلس الكلية .

 
 اعتماد نتيجة الدراسات العليا ملرحلتى املاجستير والدكتوراه للفصل الدراا ى املنقض ى . .7

 -القرار  : 
 وافق مجلس الكلية .

 
 ثانيا : موضوعات قسم اللغة االنجليزية وآدا ها :

نتجييية الدراسييات العليييا سيياعات معتمييدة  1028 / 2/  1املوضييو  : اعتميياد مجلييس قسييم اللغيية االنجليزييية فييى جلسييته املنعقييدة  .2
 .)مرفق النتجية النهائية (  1028/  1027خريف 

 -القرار  : 
 وافق مجلس الكلية .

 
نييية مخاطبيية لجنيية القطييا  بيياملجلس العلييى للجامعييات ااملوضييو  : الطلييب املقييدم ميين مجلييس قسييم اللغيية االنجليزييية بشييملن إمك .1

بشملن اعتبار الترجمة تخصصا قائما بذاته فى الدراسات العليا بقسم  1008صدر فى عام لل صول على صورة من القرار الذى 
اللغة االنجليزية ويجوز دراسته واإلشراف على رسيائل الترجمية املاجسيتير واليدكتواره مين أسياتذه االنجلييزى واملقيارن أو أسياتذه 

 اللغة ويكون التخصص :دراسات الترجمة 
 -القرار  : 

 على مخاطبة املجلس العلى للجامعات لل صول على صورة من القرار .ليةوافق مجلس الك
 

 ثالثا  : موضوعات قسم الجغرافية :
عليى توزييع مقيررات الدراسيات  1028/  2/ 2املوضو  :موافقة مجلس قسيم الجغرافيية بجلسيته املنعقيدة ييوم الثنيين املوافيق  .2

 .العليا فصل الربيع )ماجستير / دكتواره ( 
 -:  القرار 

.
 
 أحيط مجلس الكلية علما

 
 رابعا :موضوعات قسم االجتما  
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على التشكيل املقترح  1028/ 2/ 3املوضو  :موافقة مجلس قسم االجتما  بجلسته اإلعتياديه املنعقده يوم الربعاء املوافق  .2
قسم االجتما  فى  –فى الداب إلختبارات التملهيلى ) الدكتوراه ( للطالب/ نبيل حسين عالم واملججل لنيل درجة الدكتوراه 

ة مين عميييييييال املحيييييياجيييييير بمحيييييافظييييييية موضو  :إنعكاسييييات بيئيييييييية العميييييييل على سعاطييييييى وإدميييييييان املخيييييييدرات " دراسيييية على مجميييييوعييييييي
 الى :  والتشكيل املقترح على النحو الت املنييييييا  "

 السيد الستاذ الدكتور/ محمد إبراهيم الدسوقى -
 جامعة املنيا  –أستاذ علم النفس ووكيل الكلية لشئون خدمة املجتمع وتنمية البيئة بكلية الداب 

 السيد الستاذ الدكتور/ بيييييركييييات حمييييزه حسن  -
 يا جامعة املن –أستاذ علم النفس ورئيس قسم علم النفس بكلية الداب 

 السيد الدكتور/ محمود عبد ال ميد حمدى  -
 جامعة دمنهور   –أستاذ علم االجتما  املساعد بكلية الداب 

 -القرار  : 
 وافق مجلس الكلية .

 
على منح درجة   1028/ 2/ 3املوضو  :  موافقة مجلس قسم االجتما  بجلسته اإلعتياديه املنعقده يوم الربعاء املوافق  .1

ة/ شيماء حلمى ش اته حامد املدرس املساعد بالقسم واملججلة لنيل درجة الدكتوراه فى الداب قسم الدكتوراه للطالب
ييية عينييييية من جامعيي االجتما  فى موضو  : "الصييييييرا  التنظيميييييى وإنعكاسييييياتييييه على انتميييييياء العاملييييييين" دراسيية استطالعيييية على

 بملن املناقشة تمت بتاريخ 
 
 0وقد تم إجراء التصويبات  1027/ 22/ 19دمنهيييييور "علما

 -القرار  : 
 وافق مجلس الكلية .

 
على سشكيل لجنه  1028/ 2/ 3. املوضو  :موافقة مجلس قسم االجتما  بجلسته اإلعتياديه املنعقده يوم الربعاء املوافق 3

ملاجستير املقدمة من الطالبة/ مروه عادل عبد املقصود عمار واملججلة لنيل درجة املاجستير للمناقشة وال كم على رسالة ا
ميييييييدانيييية على عينييييييية من  بنظام الساعات املعتمده فى موضو  : "صييييرا  الجيييييييال وتملثيييييييره على التمييييياسيييييييك السيييييييييرى  " دراسييييية

 جامعيييييية دمنهييييييور " وتتكون لجنة املناقشة على النحو التالى :    تييييالبييياطييالب وط
 السيد الدكتور/ السيد ش اته السيد    02

   –أستاذ علم االجتما  املساعد كلية الداب 
 
 ومناقشا

 
 جامعة دمنهور                         رئيسا

 السيد الدكتور/ محمد على البدوى    01
  –ستاذ علم االجتما  املساعد كلية الداب أ

 
 جامعة اإلسكندرية                      مناقشييييا

 السيد الدكتور/ حمدى على أحمد    03
  –أستاذ علم االجتما  املساعد كلية الداب 

 
 جامعة دمنهور                           مشرفييييا

 -القرار  : 
 وافق مجلس الكلية .

 



    

                                                                                                                                              
       Damanhur university                                                              جامعة دمنهور                                                           
          Faculty of Artكلية اآلداب                                                                                                                                

                                                        
 

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

 رسالة الكلية :

يزا اسزت اداإ ىلزإ معزايير لزإ سزوا العمزو محليزاإ و ىىليمتقدم 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   صة ل ا لمتابعة الاديزد مزن العلزوم و المعزارا و الخبزراتو طالب ا ، و استخدام وسائو تعليمية حديثة ،و متابعة الخرياين، و ىتاحة الفر

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 السة محليأ و اىليميإ

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

 .  المستدامة للماتم 

على على سشكيل لجنه  1028/ 2/ 3موافقة مجلس قسم االجتما  بجلسته اإلعتياديه املنعقده يوم الربعاء املوافق  وضو  :. امل4
للمناقشة وال كم على رسالة املاجستير املقدمة من الطالبة/ نورهان جمال محمود عبد العزيز سعد  واملججلة لنيل درجة 

وضو  : الوضيا  اإلجتمييييياعييييية واإلقتصيييييادية للنسيييياء الغارميييييييات" دراسييييية ميييييييدانيييية على املاجستير بنظام الساعات املعتمده فى م
 بمحيييييييافظة البحيييييييرة " وتتكون لجنة املناقشة على النحو التالى :   

 السيد الدكتور/ محمود عبد ال ميد حمدى    02
 كلية اآلداب جامعة دمنهور )رئيسا ومشرفا (  – أستاذ علم االجتما  املساعد

 السيد الدكتور/ حمدى على أحمد   01
 كلية اآلداب جامعة دمنهور )مناقشا (  –أستاذ علم االجتما  املساعد 

 السيد الدكتور/ محمد عبد املجيد سويدان     03
 أسناذ مساعد معهد الخدمة االجنماعية دمنهور )مناقشا(      

 -القرار  : 
 وافق مجلس الكلية .

 
 رابعا : موضوعات قسم التاريخ 

املوضو  : موافقة املجلس على إعادة سشكيل لجنة ال كم واملناقشة لرسالة املاجستير فر  التاريخ ال ديث واملعاصر ، نظام  .2

فى مصر فى القرنين الساعات املعتمدة واملقدمة من الطالبة / شيماء محمد على العطار وموضوعها : "أغاوات دار السعادة 

السابع عشر والثامن عشر "وذلك لعدم انتهاء الستاتذة املناقشين من قراءة الرسالة ، وهو نفس التشكيل السابق على النحو 

 التالى : 

 د . صالح أحمد هريدى على                     0أ

ا  رئيس    -جامعة دمنهور   –كلية اآلداب  –أستاذ التاريخ ال ديث واملعاصر 
 

 ا ومناقش

 س ر إبراهيم حنفى                  0د0أ

ا                                  -جامعة القاهرة    –كلية اآلداب  –أستاذ التاريخ ال ديث واملعاصر 
 

 مناقش

 أحمد عبدالعزيز على عيس ى           0د0أ

  -جامعة دمنهور  –كلية اآلداب   –أستاذ التاريخ ال ديث واملعاصر 
 
 مشرفا

 -القرار  : 

 وافق مجلس الكلية .

 



    

                                                                                                                                              
       Damanhur university                                                              جامعة دمنهور                                                           
          Faculty of Artكلية اآلداب                                                                                                                                

                                                        
 

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

 رسالة الكلية :

يزا اسزت اداإ ىلزإ معزايير لزإ سزوا العمزو محليزاإ و ىىليمتقدم 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   صة ل ا لمتابعة الاديزد مزن العلزوم و المعزارا و الخبزراتو طالب ا ، و استخدام وسائو تعليمية حديثة ،و متابعة الخرياين، و ىتاحة الفر

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 السة محليأ و اىليميإ

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

 .  المستدامة للماتم 

موافقة مجلس القسم على سشكيل لجنة ال كم  واملناقشة لرسالة املاجستير فر  التاريخ ال ديث واملعاصر نظام املوضو  : .1

هد الساعات املعتمدة واملقدمة من الطالب / على شعبان أحمد فراج وموضوعها : "جدل الهوية فى الدولة العثمانية فى ع

 م " وذلك على النحو التالى : 2909 -2876السلطان عبدال ميد الثانى 

 د . صالح أحمد هريدى على                     0أ

ا  -جامعة دمنهور   –كلية اآلداب  –أستاذ التاريخ ال ديث واملعاصر    ورئيس 
 
 مشرفا

 محمد عمر عبدالعزيز عمر                   0د0أ       

ا                                   -جامعة السكندرية    –كلية اآلداب  –تاريخ ال ديث واملعاصر أستاذ ال  
 

 مناقش

 أحمد عبدالعزيز على عيس ى 0د0أ            

   -جامعة دمنهور –كلية اآلداب  -أستاذ التاريخ ال ديث واملعاصر                
 
 مناقشا

 -القرار  : 

 وافق مجلس الكلية .

 

املوضو  :موافقة مجلس قسم التاريخ  على سشكيل لجنة املناقشة للطالبة / إيمان عبدالفتاح محمد عبدالعزيز لنيل درجة  .3

املاجستير فى اآلداب قسم التاريخ نظام الساعات املعتمدة فر  التاريخ القديم فى موضو  " المراض النفسية والعصبية فى 

 من  مصر القديمة "وتتكون لجنة الشراف

 د . محمد رفيق خليل                      0أ         

                                           -جامعة السكندرية   –أستاذ الجراحة بكلية الطب                
 
 ورئيسا

 
 مشرفا

 فايزة محمود صقر                   0د0أ              

                               -جامعة دمنهور         –كلية اآلداب  –تاريخ وحضارة مصر والشرق الدنى القديم  أستاذ                      
 
 مشرفا

 رانيا مصطفى محمد عبدالواحد            0د0أ      

  -جامعة السكندرية   –كلية اآلداب  -أستاذ التاريخ القديم واآلثاراملساعد             
 
 مناقشا

 أمل محمد بيومى مهران     0د0أ

     -جامعة دمنهور  –كلية التربية  –أستاذ التاريخ القديم املساعد           
 
 مناقشا

 -القرار  : 

 وافق مجلس الكلية .

 



    

                                                                                                                                              
       Damanhur university                                                              جامعة دمنهور                                                           
          Faculty of Artكلية اآلداب                                                                                                                                

                                                        
 

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

 رسالة الكلية :

يزا اسزت اداإ ىلزإ معزايير لزإ سزوا العمزو محليزاإ و ىىليمتقدم 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   صة ل ا لمتابعة الاديزد مزن العلزوم و المعزارا و الخبزراتو طالب ا ، و استخدام وسائو تعليمية حديثة ،و متابعة الخرياين، و ىتاحة الفر

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 السة محليأ و اىليميإ

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

 .  المستدامة للماتم 

املوضو  :  موافق مجلس قسم التاريخ  على مد فترة سججيل الطالبة : إيناس مبروا الديب " لدرجة املاجستير فر  التاريخ  .4

فى موضو  " ال ياة الثقافية  29/3/1028وحتى  10/3/1027 ديث واملعاصر نظام قديم ملدة عام استثنائى يبدأ من ال

صالح أحمد هريدى أستاذ ال ديث  0د0م( تحت أشراف أ2911 -2889والفكرية فى السكندرية فى عهد االحتالل البريطانى ) 

 0واملعاصر بالقسم 

 -القرار  : 

 . وافق مجلس الكلية

 

املوضو  : موافق مجلس قسم التاريخ بجلسته االعتيادية  على الطلب املقدم من الطالب / عبدالواحد محمد حامد ميرة  .5

بالتحاقه بالدراسات العليا بكلية اآلاداب جامعة السكندرية للتججيل لدرجة الدكتوراة نظام الساعات املعتمدة فر  التاريخ 

 0ال ديث والعاصر 

 -القرار  : 

 فق مجلس الكلية .وا
 
 بتقرير مقرر السيمنار ووافق على ما يلى  .6

 
 املوضو  :أحيط املجلس علما

شعبة التاريخ اإلسالمى للطالب : وائل  –سججيل خطة بحث الستكمال متطلبات املاجستير بنظام الساعات املعتمدة  -
م ( 847- 750 –هي  131 -2231ول ) محمد فتحى القمرى ، بعنوان " الخلع والهبات والهدايا فى العصر العباا ى ال 

تيسير محمد  0د إبراهيم محمد مرجونة أستاذ التاريخ اإلسالمى وحضارتة املساعد بالقسم ، د0م0تحت إشراف : أ
هنية  هنوس نصر عبدربة مدرس التاريخ اإلسالمى وحضارتة  0شادى مدرس التاريخ اإلسالمى وحضارية بالقسم ، د

 0جامعة دمنهور  –كلية التربية  –قسم العلوم اإلحتماعية 
سججيل خطة بحث الستكمال متطلبات املاجستير بنظام الساعات املعتمدة شعبة التاريخ اإلسالمى للطالب / رشاد  -

محمد البواب ، بعنوان " تاريخ مدينة تيط منذ نشملتها حتى نهاية دولة بنى مرين من منتصف القرن الرابع الهجرى ، 
أحمد الجمال  0د 0م 0نهاية القرن التاسع الهجرى ، الرابع عشر امليالدى ( تحت إشراف : أالعاشر امليالدى ، إلى 

 0شيماء البنا مدرس التاريخ اإلسالمى وحضارتة بالقسم  0أستاذ التاريخ اإلسالمى وحضارتة املساعد بالقسم ، د
تاريخ اإلسالمى للطالب / سججيل خطة بحث الستكمال متطلبات املاجستير بنظام الساعات املعتمدة شعبة ال -

 –عبدال ميد عالء عبدال ميد القمرى ، بعنوان " الشعوبية فى الندلس خالل القرنين الرابع والخامس الهجرى 
أحمد الجمال أستاذ التاريخ  0د0م0العاشر وال ادى عشر امليالدى من خالل رسالة بن غرسية ، تحت إشراف : أ

 0شيماء البنا مدرس التاريخ اإلسالمى وحضارتة بالقسم  0داإلسالمى وحضارتة املساعد بالقسم ، 
 -القرار  : 

 وافق مجلس الكلية .
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 رسالة الكلية :

يزا اسزت اداإ ىلزإ معزايير لزإ سزوا العمزو محليزاإ و ىىليمتقدم 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   صة ل ا لمتابعة الاديزد مزن العلزوم و المعزارا و الخبزراتو طالب ا ، و استخدام وسائو تعليمية حديثة ،و متابعة الخرياين، و ىتاحة الفر

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 السة محليأ و اىليميإ

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

 .  المستدامة للماتم 

انى ملاملوضو  :إيماء  إلى الخطاب الوارد من إدارة الدراسات العليا بالجامعة بشملن نفقات املشرف الجنبى البروفيسور ال  .7
على أحمد السيد الستاذ بذات  0د0نية واملشارا مع أألبرت فوس أستاذ تاريخ العصور الوسطى جامعة ماربورج بململا

شراف لن تتحمل الجامعة أية التخصص بالقسم على الطالبة / إيمان عبدالسالم حسين العريان ، فبعد الرجو  إلى لجنة اإل 
 0نفقات مالية مقابل الشراف واملناقشة ، وما سيتبع ذلك من إجراءات 

 -القرار  : 
 وافق مجلس الكلية .

 
املوضو  : إيماء  إلى الخطاب الوارد من إدارة الدراسات بالجامعة بشملن سعديل موضو  البحث املقدم من الطالبة / سمر   .8

صالح ذكى عبدال ليم مينس ى لل صول على درجة املاجستير قسم التاريخ واآلثار املصرية واإلسالمية شعبة التاريخ ال ديث 
 فعلى ذلك  فإن املجلس يقترح سججيلها ملوضو  فإن التعديل املقترح للبحث يمس جوهر امل

 
 جديدا

 
وضو  وأنه لعد سججيال

 0جديد 
 -القرار  : 

 وافق مجلس الكلية .
 

 سادسا : موضوعات قسم اآلثار والدراسات اليونانية والرومانية :

على منح الطالبة /  1028/ 3/2ريخ موافقة مجلس قسم اآلثار والدراسات اليونانية والرومانية بجلسته املنعقدة بتا املوضو  : .2

م السييياعات املعتميييدة بعيييد أن اتميييت الطالبييية التصيييويبات التيييى أبيييدتها لجنييية املناقشييية اعبيييير رجيييب حسيييين درجييية املاجسيييتير بنظييي

 وال كم 

 -القرار  : 

 وافق مجلس الكلية .

 

عليى سعيديل لجنية  1028/ 3/2دة بتياريخ موافقة مجلس قسيم اآلثيار والدراسيات اليونانيية والرومانيية بجلسيته املنعقي املوضو  : .1

اشييييراف الطالبيييية/ هييييدى سييييمير محمييييد عبييييد العظيييييم املجييييجلة لدرجيييية املاجسييييتير فييييى اآلداب قسييييم اآلثييييار والدراسييييات اليونانييييية 

والرومانيييية فيييى موضيييو  : " تصيييوير املنجيييزات فيييى الفييين البيزنطيييى حتيييى القيييرن السيييابع املييييالدى " وذليييك العتيييذار السيييتاذ اليييدكتور 

 ود فوزى الفطاطرى ليكون االشراف على النحو التالى : محم

     أ.د / حنان خميس الشافعى  السيدة  -
ُ
 مشرفا

 مشرف   قاسم  عبداملحسن  أ.د/ عبير السيدة  -
 
  ا

 -القرار  : 

 وافق مجلس الكلية .
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 رسالة الكلية :

يزا اسزت اداإ ىلزإ معزايير لزإ سزوا العمزو محليزاإ و ىىليمتقدم 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   صة ل ا لمتابعة الاديزد مزن العلزوم و المعزارا و الخبزراتو طالب ا ، و استخدام وسائو تعليمية حديثة ،و متابعة الخرياين، و ىتاحة الفر

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 السة محليأ و اىليميإ

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

 .  المستدامة للماتم 

 

علييييى إعييييادة  1028/ 3/21اريخ موافقيييية مجلييييس قسييييم اآلثييييار والدراسييييات اليونانييييية والرومانييييية بجلسييييته املنعقييييدة بتيييي املوضييييو  : .3

سشكيل املناقشة وال كم للطالبية / نيدا أنيور مواي ى لنييل درجية املاجسيتير فيى اآلداب بنظيام السياعات املعتميدة مين قسيم اآلثيار 

والدراسات اليونانية والرومانية فى موضو  :" العناصر الكيالسيكية املنعكسة على العمارة السيليوقية " وتتكيون لجنية ال كيم 

 ناقشة على النحو التالى : وامل

.د/ ممييييدوح ناصييييف املصييييرى       أسييييتاذ اآلثييييار والدراسييييات اليونانييييية والرومانييييية ووكيييييل كلييييية اآلداب جامعيييية طنطييييا أ -

 )رئيسا ومناقشا (

 .د/ حنان خميس الشافعى أستاذ اآلثار والدراسات اليونانية والرومانية وعميد كلية اآلداب )مناقشا (أ -

 م    أستاذ اآلثار والدراسات اليونانية والرومانية    )مشرفا (       أ.د/ عبير قاس - -

 -القرار  : 

 وافق مجلس الكلية .
 

 
املوضو  : موافقة مجلس قسم اآلثار والدراسات اليونانية والرومانية على  سشكيل لجنة ال كيم واملناقشية للطاليب/ مصيطفى  .4

داب بنظام الساعات املعتمدة من قسم اآلثار والدراسات اليونانية والرومانية سمير إسماعيل زورة  لنيل درجة املاجستير فى اآل 
 فى موضو  : "السالل وتصوير فن الرومانى إلى نهاية القرن الثالث امليالدى  "  على النحو التالى :

 )رئيسا ومناقشا (        عزت زكى حامد قادوسأ.د/  -
 جامعة االسكندرية  –داب أستاذ اآلثار اليونانية والرومانية بكلية اآل 

 أ.د/ حنان خميس الشافعى  ) -
 
 (مناقشا

القيييائم بعميييل عمييييد الكليييية ووكيييييل  –جامعيييية دمنهيييور  –أسيييتاذ اآلثيييار والدراسيييات اليونانيييية والرومانيييية بكليييية اآلداب 
 الكلية للدراسات العليا 

 د/ سماح الصاوى  )
 
 ( مشرفا

 جامعة دمنهور  –املساعد بكلية اآلداب أستاذ اآلثار والدراسات اليونانية والرومانية 
 -القرار  : 

 وافق مجلس الكلية .
 

محمييد املوضييو  : موافقيية مجلييس قسييم اآلثييار والدراسييات اليونانييية والرومانييية علييى  سشييكيل لجنيية ال كييم واملناقشيية للطالييب/  .5
دة ميييين قسييييم اآلثييييار والدراسييييات لنيييييل درجيييية املاجسييييتير فييييى اآلداب بنظييييام السيييياعات املعتميييي  صييييبرى محمييييد عبييييداملنعم ادريييييس 
 "  على النحو التالى :  الدوات واآلالت املستخدمة في الزراعة خالل العصر الرومانىاليونانية والرومانية فى موضو  : "

 أ.د/ حنان خميس الشافعى  ) -
 
 ومناقشا

 
 (رئيسا
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 رسالة الكلية :

يزا اسزت اداإ ىلزإ معزايير لزإ سزوا العمزو محليزاإ و ىىليمتقدم 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   صة ل ا لمتابعة الاديزد مزن العلزوم و المعزارا و الخبزراتو طالب ا ، و استخدام وسائو تعليمية حديثة ،و متابعة الخرياين، و ىتاحة الفر

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 السة محليأ و اىليميإ

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

 .  المستدامة للماتم 

القيييائم بعميييل عمييييد الكليييية ووكيييييل  –جامعيييية دمنهيييور  –أسيييتاذ اآلثيييار والدراسيييات اليونانيييية والرومانيييية بكليييية اآلداب 
 الكلية للدراسات العليا 

 ()  صفاء سميرد/  -
 
 مناقشا

 طنطاجامعة  –أستاذ اآلثار والدراسات اليونانية والرومانية املساعد بكلية اآلداب 
 د/ سماح الصاوى  ) -

 
 ( مشرفا

 دمنهور جامعة  –أستاذ اآلثار والدراسات اليونانية والرومانية املساعد بكلية اآلداب 
 -القرار  : 

 وافق مجلس الكلية .
 
 : 1028املوضو  : موافقة مجلس قسم اآلثار والدراسات اليونانية والرومانية على اختيار مواد الدكتواره بفصل الربيع  .6

 ساعات      أ.د/ حنان خميس الشافعى  3مادة فنون آسيا الصغرى فى العصرين اليونانى والرومانى  مقررأساا ى   -
 ساعات      أ.د/ عبير قاسم 3الفسيفساء فى شمال أفريقيا مقررإختيارى   مادة فن -
 ساعات د/ سماح الصاوى  3مادة الفن اليونانى والرومانى ،دراسة مقارنة  مقرر أساا ى   -
 ساعات د / ابراهيم مرجونه    3مادة تاريخ مصر فى عصر الدولة االسالمية  مقرر إختيارى  -

 -القرار  : 
 لية .وافق مجلس الك

 
 تيجيةعليى اعتمياد ن 1028/  2/  3املوضو  :موافقة مجلس قسم  اآلثار والدراسات اليونانية والرومانيية بجلسيته املنعقيدة  فيى  .7

 . 1027الدراسات العليا لدرجة املاجستير بفصل الخريف 
 -القرار  : 

 وافق مجلس الكلية .
 

عليى قبيول جدييدة  1028/  2/  3والرومانيية بجلسيته املنعقيدة  فيى  املوضو  : موافقة مجلس قسم  اآلثار والدراسات اليونانية .8
 من طالب الدراسات العليا لدرجتى املاجستير والدكتواره بفصل الربيع .

 -القرار  : 
 وافق مجلس الكلية .

 
لييييى سجييييجيل ع 1028/  2/  3املوضييييو  : موافقيييية مجلييييس قسييييم  اآلثييييار والدراسييييات اليونانييييية والرومانييييية بجلسييييته املنعقييييدة  فييييى  .9

الطالبية / أمييرة محميد رأفيت الصيفتى املجيجلة لدرجية اليدكتواره فيى اآلداب مين قسيم اآلثيار والدراسيات اليونانيية والرومانيية فييى 
موضيو  :" الزخييارف واملوضييوعات املصييورة عليى الييدرو  والصييديريات فييى العصيير اليونيانى "  تحييت إشييراف : أ.د/ حنييان خميييس 

راسييات اليونانييية والرومانييية عميييد كلييية اآلداب و د/ عييزة قابيييل أسييتاذ اآلثييار والدراسييات اليونانييية الشييافعى  أسييتاذ اآلثييار والد
 والرومانية املساعد بكلية اآلداب جامعة طنطا .

 -القرار  : 
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 رسالة الكلية :

يزا اسزت اداإ ىلزإ معزايير لزإ سزوا العمزو محليزاإ و ىىليمتقدم 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   صة ل ا لمتابعة الاديزد مزن العلزوم و المعزارا و الخبزراتو طالب ا ، و استخدام وسائو تعليمية حديثة ،و متابعة الخرياين، و ىتاحة الفر

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 السة محليأ و اىليميإ

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

 .  المستدامة للماتم 

 وافق مجلس الكلية .
 

علييييى سجييييجيل  1028/  2/  3املوضييييو  : موافقيييية مجلييييس قسييييم  اآلثييييار والدراسييييات اليونانييييية والرومانييييية بجلسييييته املنعقييييدة  فييييى  .20
الطالبة / فاطمة أحمد محمد الجبال  املججلة لدرجة املاجستير  فى اآلداب من قسم اآلثار والدراسات اليونانية والرومانية فى 
موضيو  :" عميارة جزيييرة صيقلية فييى العصيرين اليونيانى والرومييانى  "  تحيت إشييراف : أ.د/  عبيير قاسيم  أسييتاذ اآلثيار والدراسييات 

بكليييييييية اآلداب جامعييييييية  اآلثيييييييار والدراسيييييييات اليونانيييييييية والرومانيييييييية املسييييييياعدأسيييييييتاذ   انيييييييية والرومانيييييييية  و د/ فتحيييييييية جيييييييابر اليون
 .االسكندرية

 -القرار  : 
 وافق مجلس الكلية .

 
جيل عليييى سجييي 1028/  2/  3.املوضيييو  :  موافقييية مجليييس قسيييم  اآلثيييار والدراسيييات اليونانيييية والرومانيييية بجلسيييته املنعقيييدة  فيييى  .22

الطالبييية / فاطمييية نييياجى عبيييد هللا   املجيييجلة لدرجييية املاجسيييتير  فيييى اآلداب مييين قسيييم اآلثيييار والدراسيييات اليونانيييية والرومانيييية فيييى 
موضييييو  :" ال وامييييل بملشييييكال غييييير تقليدييييية فييييى الفيييين اليونييييانى   "  تحييييت إشييييراف  أ.د/  عبييييير قاسييييم  أسييييتاذ اآلثييييار والدراسييييات 

اآلثار والدراسات اليونانية والرومانية املساعد بكلية اآلداب جامعية االسيكندرية   أستاذ تحية جابر اليونانية والرومانية  و د/ ف
. 

 -القرار  : 
 وافق مجلس الكلية .

 
 

 ما لستجد من أعمال :
 والدراسات التكميلية بالقسم .  1028طالب جدد للدراسات العليا بقسم الفلسفة فصل ربيع لقبول فتح باب ال .2

 -: القرار  
 وافق مجلس الكلية .

 
 بكتاب السيد أ.د/ املشرف العام على مكتب الوافدين بموافقة مجلس الجامعة بجلسته املنعقدة  .1

ُ
أحيط مجلس الكلية علما

 باملوافقة على سياسة العمل بمكتب الوافدين والعالقات التبادلية مع ادارة الجامعة والكليات . 30/21/1027في 
 

 

 
 
 القات الثقافية والخارجية :العموضوعات :  سابعا
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 رسالة الكلية :

يزا اسزت اداإ ىلزإ معزايير لزإ سزوا العمزو محليزاإ و ىىليمتقدم 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   صة ل ا لمتابعة الاديزد مزن العلزوم و المعزارا و الخبزراتو طالب ا ، و استخدام وسائو تعليمية حديثة ،و متابعة الخرياين، و ىتاحة الفر

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 السة محليأ و اىليميإ

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

 .  المستدامة للماتم 

بشان  االنشطة االكاديمية للسيد الدكتور /   3/2/1028كتاب مجلس قسم اللغة العربية وادا ها بجلسته املنعقدة بتاريخ  .2
  1027االستاذ املساعد بالقسم خالل شهر يناير  –محمد محمود ابوعلي  

 لسيادته دوام النجاح
 
 والتوفيق والرقى القرار : أحيطت اللجنة علما متمنية

 -القرار  : 
.
 
 أحيط مجلس الكلية علما

 
االستاذ الدكتور / عبدالعظيم احمد بشان  القاء السيد   2/2/1028يخ كتاب مجلس قسم الجغرافيا بجلسته املنعقدة بتار  .1

بعنوان "  1027/1028االستاذ بالقسم محاضرة في املوسم الثقافي للجمعية الجغرافية املصرية بالقاهرة لعام  –عبدالعظيم  
  1027دلسمبر  1اثر االماكن املقدسة في جغرافية العمران " وذلك يوم 

 لسيادته دوام التقدم والنجاح
 
 القرار : أحيطت اللجنة علما مع تقديم التهنئة لسيادته متمنية

 -القرار  : 
.
 
 أحيط مجلس الكلية علما

 
االستاذ الدكتور / عبدالعظيم بشان  مشاركة السيد   2/2/1028خ كتاب مجلس قسم الجغرافيا بجلسته املنعقدة بتاري .3

االستاذ بالقسم بالتحكيم في املسابقة الثقافية " مجالي القران وال ديث الشريف " التل نظمتها االدارة  –احمد عبدالعظيم  
للعام  1مواهب الجامعة في مسابقة  12/22/1027الي  21/22/1027العامة برعاية الشباب بجامعة دمنهور خالل الفترة من 

 1027/1028الجامعي 
 لسيادته دوام التقدم والنجاح

 
 .القرار : أحيطت اللجنة علما مع تقديم التهنئة لسيادته متمنية

 -القرار  : 
.
 
 أحيط مجلس الكلية علما

 
/ عبدالعظيم احمد االستاذ الدكتور بشان مشاركة السيد   2/2/1028يخ كتاب مجلس قسم الجغرافيا بجلسته املنعقدة بتار  .4

االستاذ بالقسم ببحت بعنوان " الصرا  حول مياة بحيرة فيكتوريا واثره علي االمن القومي املصري  "  –عبدالعظيم  
  1027دلسمبر  1وذلك يوم   1027دلسمبر  22الي  9بجامعة املنوفية في الفترة من 

 القرار : أحيطت اللجنة علما
 القرار  : 

.أحيط مجلس الكلية علم-
 
 ا

 
املقدم من  طلببشان ال   3/2/1028كتاب مجلس قسم االثار والدراسات اليونانية والرومانية بجلسته املنعقدة بتاريخ  .5

في انجلترا   ضورها ورشة عمل في جامعة ساوث هامبتون لاالستاذ بالقسم  –السيدة االستاذة الدكتورة/ حنان الشافعي  
 Edu- Education and Capcityاالتحاد االوربي بعنوان  –رو  ايراسموس وذلك تبع مش 1028مارس  13-11الفترة من 

building in museum studies 
 لسيادتها دوام التقدم والنجاح

 
 القرار :وافقت اللجنة متمنية
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 رسالة الكلية :

يزا اسزت اداإ ىلزإ معزايير لزإ سزوا العمزو محليزاإ و ىىليمتقدم 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   صة ل ا لمتابعة الاديزد مزن العلزوم و المعزارا و الخبزراتو طالب ا ، و استخدام وسائو تعليمية حديثة ،و متابعة الخرياين، و ىتاحة الفر

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 السة محليأ و اىليميإ

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

 .  المستدامة للماتم 

 -القرار  : 
 وافق مجلس الكلية .

 
بشان التقرير املقدم من   3/2/1028كتاب مجلس قسم االثار والدراسات اليونانية والرومانية بجلسته املنعقدة بتاريخ  .6

االستاذ املساعد بالقسم عن حضورها دورة " كيف تقرا االيقونة من خالل الكتاب  –السيدة الدكتورة/ سماح الصاوي 
 1027دلسمبر  27-24املقدس ، التاريخ والفن البيزنطي "  في الفترة من 

 القرار : أحيطت اللجنة علما
 -القرار  : 

.أحيط مجلس الكل
 
 ية علما

 
بشان التقرير املقدم من   3/2/1028كتاب مجلس قسم االثار والدراسات اليونانية والرومانية بجلسته املنعقدة بتاريخ  .7

 االستاذ بالقسم عن حضورها ندوة بعنوان  –السيدة االستاذة الدكتورة/ حنان الشافعي  
 رئيس جامعة دمنهور  0د0وبحضور السيد ا 1027لسمبر " مكافحة االرهاب ودوره في املجتمع املدني " وذلك خالل شهر د

 لسيادتها دوام التقدم والنجاح
 
 القرار : أحيطت اللجنة علما مع تقديم التهنئة لسيادتها متمنية

 -القرار  : 
.
 
 أحيط مجلس الكلية علما

 
املقدم من لطلب بشان ا  3/2/1028كتاب مجلس قسم االثار والدراسات اليونانية والرومانية بجلسته املنعقدة بتاريخ  .8

في الفترة انجلترا   ضورها ورشة عمل في جامعة ساوث هامبتون لاالستاذ بالقسم  –السيدة االستاذة الدكتورة/ عبير قاسم  
 Edu- Education and Capcity building in االتحاد االوربي  –وذلك تبع مشرو  ايراسموس  1028مارس  13-11من 

museum studies 
 لسيادتها دوام التقدم والنجاحالقرا

 
 ر :وافقت اللجنة متمنية

 -القرار  : 
.
 
 أحيط مجلس الكلية علما

 
بشان التقرير املقدم من   3/2/1028كتاب مجلس قسم االثار والدراسات اليونانية والرومانية بجلسته املنعقدة بتاريخ  .9

حضورها ورشة عمل بعنوان " العمل االثري الجاري في االستاذ بالقسم عن  –السيدة االستاذة الدكتورة/ عبير قاسم   
  1027دلسمبر  7مكتبة االسكندرية وضواحيها " وذلك بمقر جمعية االثار باالسكندرية يوم الخميس 

 القرار : أحيطت اللجنة علما
 -القرار  : 

.
 
 أحيط مجلس الكلية علما
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 رسالة الكلية :

يزا اسزت اداإ ىلزإ معزايير لزإ سزوا العمزو محليزاإ و ىىليمتقدم 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   صة ل ا لمتابعة الاديزد مزن العلزوم و المعزارا و الخبزراتو طالب ا ، و استخدام وسائو تعليمية حديثة ،و متابعة الخرياين، و ىتاحة الفر

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 السة محليأ و اىليميإ

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

 .  المستدامة للماتم 

بشان التقرير املقدم من   3/2/1028ته املنعقدة بتاريخ كتاب مجلس قسم االثار والدراسات اليونانية والرومانية بجلس .20
 Equipty and smartاالستاذ بالقسم عن اشتراكها بورقة بحثية بعنوان  –السيدة االستاذة الدكتورة/ عبير قاسم   

learning "    وذلك ضمن برنام "ICT – LEARN 2017    1027دلسمبر  6-5والذي عقد بالقاهرة في الفترة من  
 قرار : أحيطت اللجنة علماال

 -القرار  : 
.
 
 أحيط مجلس الكلية علما

 
االستاذ املساعد  -د.  إبراهيم محمد مرجونة  0بشان قيام   2/2/1028كتاب مجلس قسم التاريخ  بجلسته املنعقدة بتاريخ  .22

دارة الكلية الستعداد بالقسم بورشة عمل بقسم الجغرافيا بالكلية بعنوان " خطوات اعتماد برنام  " وذلك بطلب من إ
 0القسم املذكور التقدم لالعتماد 

 القرار : أحيطت اللجنة علما
 -القرار  : 

.
 
 أحيط مجلس الكلية علما

 
صالح أحمد هريدى عن  0د0بشان التقرير املقدم من  أ  2/2/1028كتاب مجلس قسم التاريخ  بجلسته املنعقدة بتاريخ  .21

ونتائحها االجتماعية واالقتصادية ، والذى عقد بمدينة املنستير بالجمهورية  حضور سيادتة ملؤتمر السياحة الظاهرة ،
واملشاركة ببحث بعنوان " السياحة الدينية والحج بالقاهرة من واقع الرحالة  1027نوفمبر  30-19-18التونسية فى ) أيام 

املحيط الهندى والخلي  " املنعقد بدولة التركى أوليا جلبى " وكذلك مشاركة سيادته ببحث فى مؤتمر " عالقات عمان بدول 
م وكان البحث بعنوان " دور تجارمسقط فى إمداد قوات محمد على فى شبه 1027/ دلسمبر 23-22الكويت فى الفترة من 

 0الجزيرة العربية " 
 لسيادته دوام التقدم والنجاح

 
 القرار : أحيطت اللجنة علما مع تقديم التهنئة لسيادته متمنية

 -:  القرار 
.
 
 أحيط مجلس الكلية علما

 
إبراهيم مرجونة بورقة بحثية بعنوان "  0بشان مشاركة د  2/2/1028كتاب مجلس قسم التاريخ  بجلسته املنعقدة بتاريخ  .23

دلسمبر  23/24اإلعداد النفس ى ملواجهة خطر املغولى على مصر " بمؤتمر اتحاد املؤرخين العرب الذى عقد بالقاهرة فى الفترة 
1027 0 

 القرار : أحيطت اللجنة علما
 -القرار  : 

.
 
 أحيط مجلس الكلية علما

 
حمادة منس ى عاشور شهادته النهائية  0بشان سسلم د  2/2/1028كتاب مجلس قسم التاريخ  بجلسته املنعقدة بتاريخ  .24

 للدكتوراه من جامعة اوفيدوا باسبانيا عن طريق القنصلينة االسبانية بالسكندرية
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 رسالة الكلية :

يزا اسزت اداإ ىلزإ معزايير لزإ سزوا العمزو محليزاإ و ىىليمتقدم 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   صة ل ا لمتابعة الاديزد مزن العلزوم و المعزارا و الخبزراتو طالب ا ، و استخدام وسائو تعليمية حديثة ،و متابعة الخرياين، و ىتاحة الفر

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 السة محليأ و اىليميإ

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

 .  المستدامة للماتم 

 ت اللجنة علماالقرار : أحيط
 -القرار  : 

.
 
 أحيط مجلس الكلية علما

 
بشان إلقاء د. إيمان خالوي ببحث بعنوان " موقف البابا   2/2/1028كتاب مجلس قسم التاريخ  بجلسته املنعقدة بتاريخ  .25

 -23الفترة من  م( " في مؤتمر املؤرخين العرب بالقاهرة في881-871يوحنا الثامن من تهديدات مسلمي جنوب إيطاليا لروما ) 
 1027دلسمبر  24

 القرار : أحيطت اللجنة علما
 -القرار  : 

.
 
 أحيط مجلس الكلية علما

 
بشان  مشاركة د. شيماء البنا ببحث بعنوان" أرض البجة   2/2/1028كتاب مجلس قسم التاريخ  بجلسته املنعقدة بتاريخ  .26

م(" في مؤتمر اتحاد املؤرخين العرب بالقاهرة في الفترة من 5160/873هي/ 160-142) را للصراعات السياسية اإلسالمية محو 
 0م1027دلسمبر  24 -23

 القرار : أحيطت اللجنة علما
 -القرار  : 

.
 
 أحيط مجلس الكلية علما

 
بشان مشاركة د. فايز أنور ببحث تحت عنوان "التحديات   2/2/1028كتاب مجلس قسم التاريخ  بجلسته املنعقدة بتاريخ  .27

ا" في مؤتمراتحاد املؤرخين العرب بالقاهرة في الفترة التل واجه ت نظم ال كم في ممالك اليمن القديم مملكة معين   نموذج 
 م.1027دلسمبر  24 -23من 

 القرار : أحيطت اللجنة علما
 -القرار  : 

.
 
 أحيط مجلس الكلية علما

 
اركة أ.د علي أحمد السيد ببحث بعنوان "خطى بشان  مش  2/2/1028كتاب مجلس قسم التاريخ  بجلسته املنعقدة بتاريخ  .28

هي "في املؤتمر املنعقد بالتعاون بين أكاديمية البحث العلمي واملركز 534م/ 2240السالم الدمشقي الصليبل حتى إتفاقية 
 م . 1027دلسمبر  23القومي للبحوث اإليطالية في أوربا  في 

 القرار : أحيطت اللجنة علما
 

تيسير محمد شادى " بمؤتمر اتحاد  0بشان اشتراا د  2/2/1028خ  بجلسته املنعقدة بتاريخ كتاب مجلس قسم التاري .29
ببحث بعنوان " الجخريه فى مواجهة التحديات   1027دلسمبر 24 -23املؤرخين العرب الذى عقد بالقاهرة فى الفترة 

 السياسية فى مصر "
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 رسالة الكلية :

يزا اسزت اداإ ىلزإ معزايير لزإ سزوا العمزو محليزاإ و ىىليمتقدم 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   صة ل ا لمتابعة الاديزد مزن العلزوم و المعزارا و الخبزراتو طالب ا ، و استخدام وسائو تعليمية حديثة ،و متابعة الخرياين، و ىتاحة الفر

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 السة محليأ و اىليميإ

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

 .  المستدامة للماتم 

 القرار : أحيطت اللجنة علما
 -القرار  : 

.أحيط مجلس الكل
 
 ية علما

 
صابر محمد صادق  على شهادة شكر  0بشان حصول د  2/2/1028كتاب مجلس قسم التاريخ  بجلسته املنعقدة بتاريخ  .10

وتقدير من إدارة الو ى الثرى بقطا  اآلثار املصرية بوزارة  اآلثار بمشاركة سيادتة ملحاضرة فى فاعليات الدورة التدريبية 
  1027دلسمبر  7حتى  1027أكتوبر  21يفى فى مستوى أول للمبتدئين فى الفترة املجانية " دراسة الخط الهيروغل

 لسيادتها دوام النجاح والتوفيق والرقى
 
 القرار : أحيطت اللجنة علما متمنية

 -القرار  : 
.
 
 أحيط مجلس الكلية علما

 
مد صادق على شهادة مشاركة صابر مح 0بشان حصول د  2/2/1028كتاب مجلس قسم التاريخ  بجلسته املنعقدة بتاريخ  .12

" ضمن فاعليات املنظمة العاملية لتعزيز مناطق التراث "Make Heritage Fun من اليونيسكو ملشاركة سيادتة فى مبادرة
 0 1027سبتمبر  14العاملى فى 

 لسيادتها دوام النجاح والتوفيق والرقى
 
 القرار : أحيطت اللجنة علما متمنية

 -القرار  : 
.أحيط مجلس ال

 
 كلية علما

 
د إبراهيم مرجونة لفريق اعتماد أجهزة 0بشان انضمام أ  2/2/1028كتاب مجلس قسم التاريخ  بجلسته املنعقدة بتاريخ  .11

 للمواصفات الدولية 
 
 1027االعتماد الدولية طبقا

 القرار : أحيطت اللجنة علما
 -القرار  : 

.
 
 أحيط مجلس الكلية علما

 
 ، وقسم اللغة العربية بالكلية ، باليوم العاملي للغة العربية ، تحت رعاية االستاذة الدكتورة احتفال كلية االداب          .13

وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث ، والقائم بعمل عميد الكلية بالتعاون مع اللجنة الثقافية  –حنان الشافعي /
بعد انتهاء  28/2/1028حتفال  هذا اليوم ، علي ان يكون في يوم محمد ابو علي لال  0بالكلية في اطار البرنام  املقدم من د

 االمتحانات بالكلية 
 القرار : وافقت  اللجنة

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

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

تتطل  الكلية ىلإ أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية معتمد  تحتو 

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

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

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

 .  المستدامة للماتم 

 ثامن
 
 :  خدمة املجتمع وتنمية البيئة :   موضوعات ا

 
يييييييييييييييوم الخميييييييييييييييس تتوجييييييييييييييه  (A.T.M)بنيييييييييييييياء علييييييييييييييى مييييييييييييييذكرة الميييييييييييييين بالكلييييييييييييييية التييييييييييييييى تفيييييييييييييييد دخييييييييييييييول ماكينيييييييييييييية الصييييييييييييييرف اآللييييييييييييييى  -2

وكاليييييييييييييييييية خدميييييييييييييييييية املجتمييييييييييييييييييع بجزيييييييييييييييييييل الشييييييييييييييييييكر واالمتنييييييييييييييييييان للسيييييييييييييييييييد السييييييييييييييييييتاذ الييييييييييييييييييدكتور/ رئيييييييييييييييييييس الجامعييييييييييييييييييةعلى تلبييييييييييييييييييية 
مطلييييييييييييييب الكلييييييييييييييية بتييييييييييييييوفير ماكينيييييييييييييية صييييييييييييييرف آلييييييييييييييى داخييييييييييييييل الكلييييييييييييييية و تقتييييييييييييييرح اللجنيييييييييييييية وضييييييييييييييعاملاكينة فييييييييييييييي  جييييييييييييييرة الخزينيييييييييييييية 

 .بالكلية مع فتح منذ لها خارجى وتوفير عامل ل مايتها من الطالب 
 القرار:

 وافق مجلس الكلية مع وضعها في الردهه املؤدية لحجرة الخزينة.
 

مخاطبييييييييييييية رعايييييييييييييية الشيييييييييييييباب ومستشيييييييييييييار اللجنييييييييييييية الفنيييييييييييييية بالكليييييييييييييية و كيييييييييييييذا القسيييييييييييييام العلميييييييييييييية بضيييييييييييييرورة عميييييييييييييل معيييييييييييييرض  -1
 فنى مجمع بالكلية في السبو  الثالث من الدراسة من الفصل الثانى لعرض أعمال الطالب املتنوعه.

 القرار:
 .1028وافق مجلس الكلية على أن يكون املعرض في السبو  الخير من شهر مارس 

 
سعتييييييييييييييزم لجنيييييييييييييية خدميييييييييييييية املجتمييييييييييييييع وتنمييييييييييييييية البيئيييييييييييييية باالتفيييييييييييييياق مييييييييييييييع مستشييييييييييييييار االتحيييييييييييييياد بالكلييييييييييييييية عقييييييييييييييد سلسييييييييييييييلة نييييييييييييييدوات  -3

تثقيفييييييييييييييية باالشييييييييييييييتراا مييييييييييييييع املؤسسييييييييييييييات ال كومييييييييييييييية بالتنسيييييييييييييييق مييييييييييييييع الجهييييييييييييييات املعنييييييييييييييية البييييييييييييييراز دور الجامعيييييييييييييية والكلييييييييييييييية 
 .ي توعية املواطنين بنشر الو ى والثقافة داخل املجتمع املحلىف

 -القرار  : 
 بالتنسيق مع مستشارى االتحاد ورؤساء القسام  لترشيح بعض أعضاء هيئة تدريس وتحديد املوضوعات . وافق مجلس الكلية

 
زارة خطييييييييييييييييييييياب السييييييييييييييييييييييد السيييييييييييييييييييييتاذ اليييييييييييييييييييييدكتور/ رئييييييييييييييييييييييس الجامعييييييييييييييييييييية بشيييييييييييييييييييييملن التعييييييييييييييييييييياون ميييييييييييييييييييييع الجامعيييييييييييييييييييييات املصيييييييييييييييييييييرية وو  -4

 -على النحو التالى :الداخلية الظهار الصورة الواقعية عن هيئة الشرطة بعقد سلسلة ندوات 
 عدد الطالب ال اضرين التاريخ مكان االنعقاد اسم الندوة

 طالب 350 1028مارس  7الربعاء  كلية اآلداب ظواهرالعنف والرهاب ووجوب مقاومتها
د املخدرة واضرارها دور الشرطة في مكافحة االتجار باملوا

 على الفرد واملجتمع
 طالب 350 1028مارس  21االثنين  كلية اآلداب

 طالب 350 1028مارس  16االثنين  كلية اآلداب أهمية االلتزام بالنظام والقانون في املجتمع

 طالب 350 1028ابريل  2الحد  كلية اآلداب ايجابيات وسلبيات استخدام مواقع التواصل االجتما ى

 طالب 350  كلية اآلداب التوعية بملبرز طرق النصب واالحتيال

 من خالل املشاركة الفعالة . مقرار اللجنة : تبدى اللجنة االستعداد التا
 -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 السة محليأ و اىليميإ

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

 .  المستدامة للماتم 

 
بشيييييييييييييييييملن  3/2/1028خطييييييييييييييييياب مجليييييييييييييييييس قسيييييييييييييييييم اآلثاروالدراسيييييييييييييييييات اليونانيييييييييييييييييية والرومانيييييييييييييييييية بجلسيييييييييييييييييته املنعقيييييييييييييييييدة بتييييييييييييييييياريخ  -5

العميييييييييييييييال الفنيييييييييييييييية عليييييييييييييييى مؤسسيييييييييييييييات املجتميييييييييييييييع املختلفييييييييييييييية والخطييييييييييييييياب اليييييييييييييييوارد بشيييييييييييييييملن قييييييييييييييييام السييييييييييييييييدة توزييييييييييييييييع بعيييييييييييييييض 
أ.د/ عبييييييييييييييير قاسييييييييييييييم ميييييييييييييييع طييييييييييييييالب الفرقيييييييييييييية الرابعييييييييييييييية بتنفيييييييييييييييذ مجسيييييييييييييييم ملبنييييييييييييييى ادارة جامعيييييييييييييية االسيييييييييييييييكندرية ضييييييييييييييمن مقيييييييييييييييرر 
حضارةاالسييييييييييييييكندرية و ذلييييييييييييييك بمناسييييييييييييييبة اليوبيييييييييييييييل املاايييييييييييييي ى لجامعيييييييييييييية االسييييييييييييييكندرية و قييييييييييييييد حيييييييييييييياز علييييييييييييييى أعجيييييييييييييياب السييييييييييييييادة 

 . ور ووزير التعليم العالىال ض
 -القرار  : 

 مع تقديم الشكر للسيدة أ.د/ عبير قاسم .وافق مجلس الكلية
 
مييييييييييييييييييين اليييييييييييييييييييدكتورة / أمنيييييييييييييييييييية عيسييييييييييييييييييي ى بشيييييييييييييييييييملن عقيييييييييييييييييييد دورةبعنيييييييييييييييييييوان ) قواعيييييييييييييييييييد ونصيييييييييييييييييييوص اللغييييييييييييييييييية  الطليييييييييييييييييييب املقيييييييييييييييييييدم -6

 الفارسية( لرفع كفاءة الطالب بوحدة ال اسب.
 -القرار  : 

 .وافق مجلس الكلية
 
ز املكفييييييييييييييوفين ومتحييييييييييييييدى االعاقيييييييييييييية تقتييييييييييييييرح اللجنيييييييييييييية سشييييييييييييييكيل لجنيييييييييييييية ميييييييييييييين وكيييييييييييييييل الكلييييييييييييييية لشييييييييييييييئون فيمييييييييييييييا يخييييييييييييييص مركيييييييييييييي -7

خدمييييييييييييييييييييية املجتميييييييييييييييييييييع و أ.د/ عليييييييييييييييييييييى السييييييييييييييييييييييد ، و أ. أحميييييييييييييييييييييد املحيييييييييييييييييييييص  ، و أ. تيسيييييييييييييييييييييير شيييييييييييييييييييييادى ،و د. ابيييييييييييييييييييييراهيم مرجزمييييييييييييييييييييية  
 لدراسة العقبات التى تواجه املركزين.

 -القرار  : 
 وافق مجلس الكلية.

 
 على النحو التالى:  6/2/1028ات والطوارئ بالكلية  املنعقد يوم اجتما  مجلس وحدة ادارة الزم

لك بعد االنتهاء منها من قبل فريق ادارة ذاحاطة ادارة الكلية من خالل مجلسها املوقر بضرورة تفعيل خطة اخالء املبنى و  .2
عة التدريب عليها من أجل الزمات بالوحدة لتنفيذها حال وقو  أية أزمات أو كوراث تواجه املبنى ، ومن ثم فيجب سر 

 ومن ثم تفعيل أبواب الدخول والخروج حسب الخطة املوضوعة من قبل وحدة ادارة الزمات و سعاون ادارة 
 
اعتمادها رسميا

 الكلية مع الوحدة من أجل التنفيذ والسيما انه تم مخاطبة ادارة الجلكلية والجامعة غير مرة دون تنفيذ .
 -القرار  : 

 لية مع تفويض السيد الدكتور/ وكيل الكلية لشئون خدمة املجتمع وتنمية البيئة التخاذ الالزم في هذا الشملن .وافق مجلس الك
 
 بملن املدة املحددة لها عام واحد . .1

 
 بخصوص أمر سشكيل لجنة فنية ملعاينة طفايات ال ريق املوجودة بالكلية ، علما

 -القرار  : 
كتور/ وكيل الكلية لشئون خدمة املجتمع وتنمية البيئة لتشكيل لجنة ملعاينة طفايات تفويض السيد الد معوافق مجلس الكلية 

 ال ريق ملعرفة صالحيتها من عدمه و كتابة تقرير بذلك .
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 رسالة الكلية :

يزا اسزت اداإ ىلزإ معزايير لزإ سزوا العمزو محليزاإ و ىىليمتقدم 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   صة ل ا لمتابعة الاديزد مزن العلزوم و المعزارا و الخبزراتو طالب ا ، و استخدام وسائو تعليمية حديثة ،و متابعة الخرياين، و ىتاحة الفر

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:           ~ 69 ~                          البحيرة  –دمنهور  –األبعادية –مجمع الكليات                    

u.egSmartgate@damanhour.edmail:-E                                  www.Damanhour.edu.egwebsite: 
                                               

 

 رؤية الكلية :

تتطل  الكلية ىلإ أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية معتمد  تحتو 

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

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

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

 .  المستدامة للماتم 

 
لك ذبخصوص توزيع الزمات املتوقعه واملوجودة بالفعيل بعد حصرها من قبل ادارة الوحدة وعرضها على مجلس االدارة و  .3

 فية السيطرة عليها وادارتها وذلك بعد الوقوف على نقاط الضعف والقوة والفرص واملخاطر  بالكلية  .العداد مقترحات لكي
 -القرار  : 

.
 
 أحيط مجلس الكلية علما

 
 . 1028بشملن الخطة التدريبية املقدمة من املدير التنفيذى للوحدة د/تيسير شادى لعام  .4

 -القرار  : 
.
ُ
 أحيط مجلس الكلية علما

 
 يب السادة أعضاء لجنة السالمة والص ة املهنية بالكلية على مواجهة الزمات والطوارئ .بخصوص تدر  .5

 -القرار  : 
 . التخاذ الالزم في هذا الشملنتفويض السيد الدكتور/ وكيل الكلية لشئون خدمة املجتمع وتنمية البيئة  معوافق مجلس الكلية 

 
 
 
 

 .  ربعد الظه الثانية الساعةهذا وقد انتهى االجتما  
 

 قائم بعمل عميد الكلية                                                                                                          
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