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

  رسالة الكلیة :
وم اإلنسانیة   تقدم الكل اییر         یة خدمة تعلیمیة وبحثیة متمیزة ترقى إلى مستوى التمیز واإلبداع في مجال اآلداب والعل ى مع تنادًا إل ا اس ًا و إقلیمی ى سوق العمل محلی ف

التعلیمیة و القدرات العلمیة و البحثیة ألساتذتھا الجودة التعلیمیة و البحثیة ، و مواكبة التطورات العلمیة و الفكریة و التكنولوجیة ، و ذلك بالتطویر المستمر للبرامج 
، و تلبیة احتیاجات المجتمع   و طالبھا ، و استخدام وسائل تعلیمیة حدیثة ،و متابعة الخریجین، و إتاحة الفرصة لھا لمتابعة الجدید من العلوم و المعارف و الخبرات

یة المصریة و تنمی     يالمساھمة ف  ،و اء الشخص ذات       حل مشكالتھ ، و بن ویم ال اون و التق راءات تتسم باالستقاللیة و التع واطنین من خالل إج اء و الم یم االنتم ي ة ق
 والمستمر .

  ==========================================================================  
      0453367942ت + فاكس     -0453367941ت:           ~ 1 ~                          البحیرة  –دمنھور  –األبعادیة –مجمع الكلیات                    

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

 

  رؤیة الكلیة :
لع الكلیة إلى أن تكون مؤسسة تعلیمیة وبحثیة معتمدة تحتل تتط

مستوى  بأساتذتھا وخریجیھا إلى وتصل مكانة مرموقة بین نظائرھا
المنافسة محلیأ و اقلیمًیا من خالل برامج دراسیة متمیزة فى 
مرحلتى اللیسانس والدراسات العلیا تسھم فى الرقى و التنمیة 

 .  المستدامة للمجتمع

  2018/2019لعام الجامعيل  سادسال محضر مجلس الكلیة 
 16/1/2019 الموافق ءربعاألاالمنعقد یوم 

**********  
حنان خمیس األستاذ الدكتور/  ةبرئاسة السید ظھرًا  ةعشر الثانیةاجتمع مجلس الكلیة في تمام الساعة        
 -عمید الكلیة  بحضور كل من : ى ـــــــــــــــلشافعا

 وكیل الكلیة لشئون التعلیم والطالب     أحمد عبدالعزیز عیسى أ.د/ .1
 قائم بعمل وكیل الكلیة لشئون خدمة المجتمع وتنمیة البیئة     د. وفدى السید أبوالنضر .2
 تسییر أعمال وكالة الكلیة للدراسات العلیا والبحوثبقائم     أ.د/ سماح محمد الصاوى  .3
 م الفلسفةرئیس مجلس قس    ل اهللا محمد اسماعیلضأ.د/ ف .4
 مجلس قسم الجغرافیارئیس     أ.د/ عبدالعظیم أحمد عبدالعظیم .5
 االنجلیزیة رئیس مجلس قسم اللغة     یمان حلمى الملیجىأ.د/ ا .6
 رئیس مجلس قسم التاریخ    أ.د/ ابراھیم محمد على مرجونة .7
 القائم بعمل رئیس مجلس قسم اللغة العربیة      د. ایمان فؤاد بركات .8
 األستاذ بقسم اللغة االنجلیزیة   یس الزوكة    میراندا محمد خم /أ.د .9

 األستاذ المتفرغ بقسم التاریخ      أ.د/ صالح أحمد ھریدى .10
 بقسم اللغة العربیة  المتفرغ األستاذ    /محمود فراج عبدالحافظأ.د .11
 اآلثاراألستاذ المساعد بقسم       أحمد سعید عثماند.  .12
  جلیزیةللغة االنالمدرس بقسم ا    أسماء عبدالسالم الشیخد.  .13
 المدیر التنفیذي لوحدة ضمان الجودة بالكلیة      تیسیر محمد شادىد.  .14
 مدیر وحدة الخدمات االلكترونیة       د. أحمد عطیة حمیدة .15
 مدیر مكتب أ.د/ عمید الكلیة      ھانى محمد كتاتالسید/  .16

  ودعى الى الحضور :
    ةالمنسق األكادیمى للتعلیم المفتوح بالكلی      د. فایز أنور عبدالمطلب -
 المدیر التنفیذي لوحدة القیاس والتقویم      د. رشا محمود رجب -

  عن الحضور :  واعتذر
 والدراسات الیونانیة والرومانیة رئیس مجلس قسم اآلثار    أ.د/ عبیر عبدالمحسن قاسم -
 األستاذ بقسم الجغرافیا      یاسر أحمد السیدأ.د/  -
  األستاذ المتفرغ بقسم الفلسفة      أ.د/ میالد زكى غالي -

  
  عمید الكلیة حنان خمیس الشافعى أ.د/   ةالسید تافتتح

  " بسم اهللا الرحمن الرحیم "
 س المجلس  بجمیع السادة رئیوعمید الكلیة حنان خمیس الشافعى  أ.د/  ةالسید تفي بدایة االجتماع رحب

 .  الحاضرین
 وتقدیم دراسات العلیا والبحوث تم الترحیب بالسیدة أ.د/ سماح الصاوى  القائم بتسییر أعمال وكالة الكلیة لل

 .التھنئة لسیادتھا بمناسبة تقلدھا ھذا المنصب 
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مستوى  بأساتذتھا وخریجیھا إلى وتصل مكانة مرموقة بین نظائرھا
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 .وتم تقدیم الشكر  للدكتور/ فایز أنور عبدالمطلب والدكتورة / رشا رجب على تلبیھ الدعوة 
  وشكر المجلس الدكتورة تیسیر شادى و الدكتور / أحمد عطیة  لحصول الكلیة على المركز األول في الجودة– 

IT  كأفضل وحدتین  على مستوى الجامعة . 
  والسادة  وعلى رأسھم الدكتور/ محمد أبوعلى ثم تقدیم الشكر للسادة المسئولین على الكنترول المركزى

 ام و الكنتروالت على مجھودھم في أعمال االمتحانات .ــــــــــــــــرؤساء األقس
 المتحانات توزیع المالحظین  مسئولیة ھو وفریقھ ملھ كما تم تقدیم الشكر الخاص لألستاذ / شوقى حربى لتح

 . 2018/2019الفصل الدراسى األول 
 في موضوعات المجلس على النحو التالي : اسیادتھ تثم شرع 

  موضوعات لجنة القطاع :
 ذة  لتطویر الئحة الكلیة بنظام الساعات المعتمدة :تشكیل لجنة من األسات .1

          عمید الكلیة     الشافعىخمیس  السیدة أ.د/ حنان  -
 رئیسًا  

 ة لشئون التعلیم والطالبیوكیل الكل   عبدالعزیز عیسىالسید أ.د/ أحمد -
 قائم بتسییر أعمال وكالة الكلیة للدراسات العلیا والبحوث   الصاوىمحمد السیدة أ.د/ سماح  -
 رئیس مجلس قسم الفلسفة  السید أ.د/ فضل اهللا محمد اسماعیل -
      رئیس مجلس قسم اللغة االنجلیزیة   مى الملیجىالسیدة أ.د/ ایمان محمد حل -
   رئیس مجلس قسم التاریخ    السیدأ.د/ / ابراھیم مرجونة -
 األستاذ بقسم الجغرافیا    السید أ.د/ ماجد محمد شعلھ -
 األستاذالمتفرغ بقسم اللغة العربیة  السید أ.د/ محمود فراج عبدالحافظ -
 ساعد المتفرغ بقسم االجتماعاألستاذ الم  السید الدكتور/ حمدى على أحمد على -

 
 و تنمیة الدراسات البیئیة . لمجلة الكلیة  آلیة الختیار المحكمین .2
 الربط بین أعداد الطالب بالجامعة و سوق العمل . .3
 بنظام الساعات المعتمدة لمرحلة اللیسانس . تطویر المناھج .4
 بتقدیر عام جید//. ال یجوز تسجیل الدراسات العلیا اال .5
 رائط  الرسائل اال بموافقة قسم الجغرافیا .ال یتم عمل خ .6
  البد من عمل دراسات للتنمیة المستدامة بسیناء . .7

 

  -: التصدیق و أوال : موضوعات اإلحاطة
  

 . التصدیق على محضر مجلس الكلیة السابق
مع الموافقة على تصویب كلمة( والیتا) الى (والیة) في موضوع البحث الخاص  القرار :  تم التصدیق -

زیاد من المھلب من ابى  ةبعنوان : " والیلیصبح  / محمد إبراھیم محمود عبد الماجد  طالب قسم التاریخ ب
 – 720ھـ /  102 – 101 ،       م 717 – 715ھـ /  99 - 96ان (ــــــــــــــــــــــــــــــــــــصفرة فى  عم

  .م )  721
  على الموقع المجلس  ولیس ورقیُا . تم اعالم أعضاء المجلس الموقر بأنھ سیعلن المجلس -
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  ثانیا:   موضوعات وحدة ضمان الجودة :
  
  أوًلا : التصدیق على قرارات مجلس الوحدة السابقة.  

 القرار :    
 وافق أعضاء المجلس . 

  ثانیًا : التھنئة بالعام  المیالدى الجدید.
التنفیذى لوحدة ضمان الجودة التھانى     والمباركات القرار: أحیط المجلس علما وقدمت د. تیسیر شادى  المدیر      

  بمناسبة العام المیالدى الجدید للمجلس آملین جمیعا ان یكون عامًا ملیئًا بالخیر والیمن والبركات .
وكذلك قامت سیادتھا بالتھنئة و الشكر لفریق األیزو ومجلس اإلدارة على الجھد المبذول خالل الفترة السابقة  -

یزو األعتماد الھا السبق فى أخذ ھذا  كلیة اآلداب جامعة دمنھور أول كلیة على مستوى الجمھوریةحیث اصبحت 
  م.9001/2015

كذلك قدمت د. تیسیر شادى التھانى والشكر لمجلس إدارة  الوحدة لحصول الوحدة على المركز األول كأفضل  -
ساحة ولیست محطة وصول حتى یبذل وحدة ضمان جودة على مستوى الجامعة وأوضحت سیادتھا بأن التمیز م

 المجلس قصارى جھده فى التمیز واإلبداع الداخلى والخارجى .
 - القرار  : 

  . أحیط مجلس الكلیة علمًا
  

  ثالثًا: إعتماد خطة المدیر التنفیذى .
  القرار: أحیط المجلس علما وتم إعتماد خطة د. تیسیر شادى المدیر التنفیذى لوحدة ضمان الجودة .

 - ر  : القرا
  . أحیط مجلس الكلیة علمًا

  
  رابعًا: إعتماد إنجازات الوحدة خالل الفترة السابقة .

  القرار: أحیط المجلس علما  وقدمت دكتور تیسیر شادى أنجازات الوحدة على النحو اآلتى :
  م.2019/ 2018من االتحاد االوربي  9001/2015: حصول الكلیة علي ( االعتماد الدولي) الشھادة الدولیة ایزو - 1
: حصول وحدة ضمان الجودة بكلیة االداب علي المستوي األول والمركز االول بین وحدات ضمان الجودة الجامعة - 2

  م.2019م/2018
حصول سبعة من اعضاء ھیئة التدریس والھیئة المعاونة واالداریین علي جائزة التمیز الحسن عضو ممیز في  :- 3

  لجامعة. وھم :اعمال وأنشطة الجودة بالكلیة وا

  د/ تیسیر محمد شادي) -د/ عصام المصري –( ا.د/ ابراھیم محمد علي مرجونة  -
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مستوى  بأساتذتھا وخریجیھا إلى وتصل مكانة مرموقة بین نظائرھا
المنافسة محلیأ و اقلیمًیا من خالل برامج دراسیة متمیزة فى 
مرحلتى اللیسانس والدراسات العلیا تسھم فى الرقى و التنمیة 

 .  المستدامة للمجتمع

 ا. أحمد سعید)  - ( ا.زینب حمیدة -
 ا. أحمد علي سعد)  –( ا.كمال فرج صالح  -

 - القرار  : 
  . أحیط مجلس الكلیة علمًا

 
   :  ماتم اقتراحھ واستحداثة بوحدة ضمان الجودة:- 4

  وبدء العمل بھ .  2015/ 9001األیزو التعاقد على مشروع  .1

  إعتماد النماذج الجدیدة الخاصة باألیزو. .2
 فحص طفایات الحریق ووضع النموذج بجانب كل طفایة بالكلیة . .3

تحدیث رؤیة ورسالة الكلیة والبرامج العلمیة بھا  مع متطلبات االعتماد واعتمادھا بالمجالس المختصة واعالنھا  .4
 باالقسام العلمیة.

 -طالب -ھیئة معاونة –م لجمیع العاملین بالكلیة( اعضاء ھیئة تدریس 2019/ 2018طة تدریبیة سنویة وضع خ .5
 م. 9001/2015دورات التأھیل لالیزو  - ادارة االزمات والمخاطر -الدراسات العلیا -ذوي االحتیاجات الخاصة

مان الجودة بشأن قسم الوالء عند وافق المجلس على مقترح الدكتورة / تیسیر شادي المدیر التنفیذي لوحدة ض .6
 منح الطالب الماجستیر أو الدكتوراة .

 استحداث آلیة الدعم الطالبي اإللكتروني الجدید المقترح من د. تیسیر شادي المدیر التنفیذي للوحدة. .7

خاصة بفریق الجودة وتحمل أخبار ومواعید واجتماعات الجودة  What's Appإنشاء صفحة على الواتس آب  .8
 ب)  وتعمل على نشر ثقافة الجودة . (جرو

تدشین أسرة طالبیة تحمل عنوان أصدقاء الجودة تحت االشراف المباشر للمدیر التنفیذى للوحدة الدكتورة /  .9
 تیسیر محمد شادى  .

استمارة فحص الكتاب الجامعى فى تصمیمھا وشكلھا الجدید والمعدة والمقترحة من قبل د / تیسیر شادى  .10
 ى للجودة وفقا لمعاییر الجودةالمدیر التنفیذ

 تفعیل آلیات الدعم الطالبي بشكل موثق والكتروني وعمل نماذج جدیدة الستمارات الدعم الطالبي .11
 تفعیل استبیان لقیاس مدي رضاء الطالب عن مرشد الدعم الطالبي . .12
 تم وضع آلیة لتفعیل أنشطة أعضاء ھیئة التدریس ومشاركتھم المجتمعیة . .13
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  رسالة الكلیة :
وم اإلنسانیة   تقدم الكل اییر         یة خدمة تعلیمیة وبحثیة متمیزة ترقى إلى مستوى التمیز واإلبداع في مجال اآلداب والعل ى مع تنادًا إل ا اس ًا و إقلیمی ى سوق العمل محلی ف

التعلیمیة و القدرات العلمیة و البحثیة ألساتذتھا الجودة التعلیمیة و البحثیة ، و مواكبة التطورات العلمیة و الفكریة و التكنولوجیة ، و ذلك بالتطویر المستمر للبرامج 
، و تلبیة احتیاجات المجتمع   و طالبھا ، و استخدام وسائل تعلیمیة حدیثة ،و متابعة الخریجین، و إتاحة الفرصة لھا لمتابعة الجدید من العلوم و المعارف و الخبرات

یة المصریة و تنمی     يالمساھمة ف  ،و اء الشخص ذات       حل مشكالتھ ، و بن ویم ال اون و التق راءات تتسم باالستقاللیة و التع واطنین من خالل إج اء و الم یم االنتم ي ة ق
 والمستمر .
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  رؤیة الكلیة :
لع الكلیة إلى أن تكون مؤسسة تعلیمیة وبحثیة معتمدة تحتل تتط

مستوى  بأساتذتھا وخریجیھا إلى وتصل مكانة مرموقة بین نظائرھا
المنافسة محلیأ و اقلیمًیا من خالل برامج دراسیة متمیزة فى 
مرحلتى اللیسانس والدراسات العلیا تسھم فى الرقى و التنمیة 

 .  المستدامة للمجتمع

 مل مع تظلمات الطالب والشكاوي ومدى رضا الطالب .وضع آلیة للتعا .14
 وضع آلیة لمعاییر الورقة االمتحانیة الخاصة باالمتحان االلكتروني . .15

تحدید بطاقات التوصیف الوظیفي وترجمتھا باللغة اإلنجلیزیة وجار طباعتھا و تعلیقھا على أبواب الحجرات في  .16
 الكلیة .

وى والمقترحات داخل الكلیة وتفعیلھ من خالل معیار الجھاز اإلداري الموافقة على إنشاء صندوق خاص بالشكا .17
 ووضعھ في الدور األرضي بالكلیة

مسابقة أحسن معیار من حیث اإلستیفاء الكامل بعد مراجعة الخبراء ومركز الجامعة مع تحدید الموعد ووضع  .18
 الشروط والجائزة.

لورقة االمتحانیة موحد على مستوى الكلیة وتم االعداد تم عمل نماذج للعملیة االمتحانیة بشكل كامل ونموذج ل .19
 لتوزیعھ على كل الكنتروالت في األقسام العلمیة.

منسقى الجودة فى األقسام العلمیة ،  –رؤساء المعاییر  –رؤساء األقسام  –عمل جروب ألعضاء المجلس  .20
 لسھولة التواصل وسرعة إنجاز العمل .

 كلیة لسھولة الوصول .عمل خرائط ارشادیة لجمیع أقسام ال .21

 عمل خرائط ارشادیة لمحافظة البحیرة إلثبات الھویة اإلقلیمیة طبقا لتوصیات الرئیس السیسى . .22

 –مدرس  –ضرورة اشتراط الحصول على إفادة حدیثة  وذلك عند التقدم أو الترقى فى درجة (مدرس مساعد  .23
ة وذلك بحد أدنى خمس دورات ، وورش عمل أستاذ ) تفید بمشاركة فى أعمال وأنشطة الجود –أستاذ مساعد 

التى تعقدھا وحدة ضمان الجودة فى الكلیة ویعتبر ھذا جزء من إفادة الجودة لعضو ھیئة التدریس للتقدم للترقیة 
 أو التعیین .

  االستعانھ بخبراء الجودة فى استیفاء معاییر الجودة. .24

وحدة ضمان الجودة بالكلیة بتسلیم المقررات وافق المجلس على مقترح د/ تیسیر شادى المدیر التنفیذى ل .25
الدراسیة الخاصة ألعضاء ھیئة التدریس للمراجعة من قبل لجنة المراجعة باألقسام والجودة بطریقة إلكترونیة 

ویتم تسلیمھا للجودة بالشكل نفسھ مواكبة للتطور التكنولوجى وتیسیًرا على عضو ھیئة التدریس  pdfسوفت 
  ت الورقیة فى وحدة ضمان الجودة.ومنعا لتكدس المقررا

 لجمیع األقسام العلمیة واإلداریة . c.vعمل كتیبات للوحدة  .26
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) من قانون تنظیم الجامعات ، الخاصة بضرورة مواظبة الطالب على حضور المحاضرات ، 69تفعیل المادة ( .27
قبل الجودة لمتابعة ذلك بما  على أن یتم تطبیق ذلك فى األقسام العلمیة التى بھا عزوف من الطلبة ووضع آلیة من

 یتفق مع متطلبات الجودة واالعتماد .
 - القرار  : 

  ووافق .  أحیط مجلس الكلیة علمًا
  

 : ماتم طباعتھ من كتیبات جدیدة .- 5

  جامعة دمنھور.–دلیل االیزو لكلیة االداب  .1

 الدلیل التشغیلي للمخازن والمشتروات ( جھاز اداري) . .2

 لتعلیم والطالب.الدلیل التشغیلي لشئون ا .3

 دلیل الجودة. .4

 دلیل المھام االداریة بالكلیة. .5

 دلیل الطالب. .6

  دلیل اإلرشاد األكادیمي ( الدعم الطالبي ) . .7

 ) وكل ما یتعلق باالداریین  .1دلیل الجھاز اإلداري ( .8

 ) ( التوصیف الوظیفي ) .2دلیل الجھاز اإلداري ( .9

 كتیب الخطة التدریبیة لكلیة اآلداب . .10

 . رة األزمات والطوارئدلیل إدا .11

 دلیل اإلسعافات األولیة . .12

 الئحة وحدة إدارة األزمات والطوارئ . .13

 التقریر السنوي لوحدة األزمات والطوارئ .  .14

 آلیة تلقي الشكاوي والمقترحات للطالب والعاملین. .15
 - القرار  : 
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  . أحیط مجلس الكلیة علمًا
 :  : الدورات وورش العمل - 6

ھویة واإلنتماء ) حاضر فیھا أ.د إبراھیم مرجونة  خبیر الجودة بالكلیة مراجع داخلى ورشة عمل بعنوان ( ال  - 1
  .  28/8/2018مقیم ألنظمة الجودة العالمیة یوم  –وخارجى 

ورشة عمل بعنوان (مھارات فن التعامل وحسن اإلستقبال) حاضر فیھا أ.د عبیر قاسم رئیس قسم اآلثار   - 2
  .1/9/2018یوم والدراسات الیونانیة والرومانیة 

ورشة عمل بعنوان ( الشباب ودورھم فى حمایة البیئة ) حاضر فیھا  د. وائل محمد رضا مدیر عام اإلعالم   - 3
 .30/8/2018البیئى بوزارة البیئة 

) حاضر فیھا أ/ محمد عبید 9001/2015دورة تدریبیة بعنوان ( التأھیل للحصول على المواصفة الدولیة األیزو   - 4
 .6/9/2018جامعة ومدیر التخطیط للمجلس الوطنى لإلعتماد یوم مستشار رئیس ال

ورشة عمل بعنوان إستیفاء المعاییر ( معیار أعضاء ھیئة التدریس ) وحاضر فیھا د/ عصام المصرى خبیر   - 5
  . 13/9/2018الجودة بالكلیة یوم 

) وحاضر فیھا د / محمد   ورشة عمل بعنوان إستیفاء المعاییر ( معیار المشاركة المجتمعیة وتنمیة البیئة  - 6
 . 13/9/2018أبوعلى خبیر الجودة بالكلیة یوم 

ورشة عمل بعنوان إستیفاء المعاییر ( معیار الجھاز اإلدارى  البحث العلمى ) وحاضر فیھا   أ.د/ إبراھیم   - 7
 . 20/9/2018مقیم ألنظمة الجودة العالمیة یوم  –مرجونة خبیر الجودة بالكلیة مراجع داخلى وخارجى 

ورشة عمل بعنوان إستیفاء المعاییر (البحث العلمى ) وحاضر فیھا أ.د/ إبراھیم مرجونة خبیر الجودة بالكلیة   - 8
 مقیم ألنظمة الجودة العالمیة . –مراجع داخلى وخارجى 

ورشة عمل بعنوان ( التنمیة المھنیة ألعضاء ھیئة التدریس ) حاضر فیھا أ.د/ رانیا فھمى نظمي أستاذ مساعد   - 9
 . 25/9/2018سم اللغة العربیة یوم بق

التفكیر المبنى على المخاطر) حاضر فیھا أ/ محمد عبید مستشار  –دورة تدریبیة بعنوان ( ادارة المخاطر  - 10
 .27/9/2018رئیس الجامعة ومدیر التخطیط للمجلس الوطنى لإلعتماد یوم 

ضر فیھا د/أحمد عطیة  خبیر الجودة ورشة عمل بعنوان إستیفاء المعاییر ( معیار التدریس والتعلم ) وحا - 11
 . 23/9/2018بالكلیة یوم 

ورشة عمل بعنوان إستیفاء المعاییر ( معیار الموارد المالیة ) وحاضر فیھا د/عصام المصرى خبیر الجودة  - 12
 . 3/10/2018بالكلیة یوم 

أحمد سالم عضو  ورشة عمل بعنوان (ربط أسئلة اإلختبارات بنواتج التعلم المستھدفة) وحاضر فیھا أ.د / - 13
 .23/10/2018ھیئة التدریس بكلیة التربیة یوم 

لألقسام اإلداریة ) وحاضر فیھا أ/ محمد  9001/2015ورشة عمل بعنوان (تطبیق المواصفة الدولیة أیزو  - 14
 . 1/11/2018عبید مستشار رئیس الجامعة ومدیر التخطیط للمجلس الوطنى لإلعتماد یوم 

لألقسام العلمیة) وحاضر فیھا أ/ محمد  9001/2015اصفة الدولیة أیزو ورشة عمل بعنوان (تطبیق المو - 15
 . 1/11/2018عبید مستشار رئیس الجامعة ومدیر التخطیط للمجلس الوطنى لإلعتماد یوم 
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  رؤیة الكلیة :
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ورشة عمل بعنوان ( تطبیق برنامج الدعم الطالبي االلكتروني ) وحاضر فیھا د. تیسیر محمد شادي المدیر  - 16
 . 11/11/2018الجودة یوم  التنفیذي لوحدة ضمان

الطالب والخریجون ) ویحاضر فیھا د/عصام  –ورشة عمل بعنوان إستیفاء المعاییر ( معیار الدراسات العلیا  - 17
 . 18/11/2018المصرى خبیر الجودة بالكلیة یوم 

د / أحمد ورشة عمل بعنوان (مواصفات األسئلة االلكترونیة طبًقا لمعاییر الجودة واالعتماد) وحاضر فیھا أ. - 18
 .19/11/2018سالم أستاذ المناھج وطرق التدریس بكلیة التربیة یوم 

) وحاضر فیھا أ/ 9001/2015ورشة عمل بعنوان (اعداد المراجع الداخلي طبقا للمواصفة الدولیة أیزو  - 19
 . 6/12/2018محمد عبید مستشار رئیس الجامعة ومدیر التخطیط للمجلس الوطنى لإلعتماد یوم 

 - القرار  : 
  . أحیط مجلس الكلیة علمًا

 
  .جع الداخلي في انظمة االیزو عضو من اعضاء ھیئة التدریس واالداریین علي دورة المرا 20حصول عدد  :- 7

 - القرار  : 
  . أحیط مجلس الكلیة علمًا

  
  .9001/2015ن لألیزو ین الداخلییخامسا: إعتماد فریق المراجع

  لنحو األتى :القرار: أحیط المجلس علما والفریق على ا
 اإلسم م
 أ.د/ أحمد عبد العزیز عیسى - 1
 أ.د/ إبراھیم محمد مرجونة - 2
 أ.د/ عبد العظیم أحمد عبد العظیم - 3
 د/ تیسیر محمد شادى - 4
 د/ فایز أنور عبد المطلب - 5
 د/ رانیا محمد فھمى - 6
 د/ شیرویت مصطفى فضل - 7
 د/ محمود عثمان العشماوى - 8
 ز عبد الغنىد/ ھبة عزا - 9

 أ/ جیالن عبد النبى عرقوب - 10
 أ/محمد عاطف سلیم - 11
 أ/ لبنى فوزى دسوقى - 12
 أ/ خلود حمدى الشریف - 13
 أ/ رمضان الجویلى - 14
 أ/ كمال فرج صالح - 15
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  رسالة الكلیة :
وم اإلنسانیة   تقدم الكل اییر         یة خدمة تعلیمیة وبحثیة متمیزة ترقى إلى مستوى التمیز واإلبداع في مجال اآلداب والعل ى مع تنادًا إل ا اس ًا و إقلیمی ى سوق العمل محلی ف

التعلیمیة و القدرات العلمیة و البحثیة ألساتذتھا الجودة التعلیمیة و البحثیة ، و مواكبة التطورات العلمیة و الفكریة و التكنولوجیة ، و ذلك بالتطویر المستمر للبرامج 
، و تلبیة احتیاجات المجتمع   و طالبھا ، و استخدام وسائل تعلیمیة حدیثة ،و متابعة الخریجین، و إتاحة الفرصة لھا لمتابعة الجدید من العلوم و المعارف و الخبرات

یة المصریة و تنمی     يالمساھمة ف  ،و اء الشخص ذات       حل مشكالتھ ، و بن ویم ال اون و التق راءات تتسم باالستقاللیة و التع واطنین من خالل إج اء و الم یم االنتم ي ة ق
 والمستمر .
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  رؤیة الكلیة :
لع الكلیة إلى أن تكون مؤسسة تعلیمیة وبحثیة معتمدة تحتل تتط

مستوى  بأساتذتھا وخریجیھا إلى وتصل مكانة مرموقة بین نظائرھا
المنافسة محلیأ و اقلیمًیا من خالل برامج دراسیة متمیزة فى 
مرحلتى اللیسانس والدراسات العلیا تسھم فى الرقى و التنمیة 

 .  المستدامة للمجتمع

 أ/ أحمد على سعد - 16
 أ/ عواطف محمود القلینى - 17
 أ/ھدى محروس نصار - 18
 أ/ ھانى حسن أبو النجا - 19
 أ/ طارق محمد أبو قمر - 20
 أ/طارق السید دراز - 21
 أ/مروة خیرى الزرقا - 22
 أ/ حسن أنور عبدالال - 23

 - القرار  : 
  وافق مجلس الكلیة .

  
مراجعة الكتاب  –توصیف المقررات للترم الثانى  –سادسًا: مخاطبات األقسام العلمیة بشأن اإلعتماد(تقریر المقررات 

ى ) :الجامعى الترم الثان  
القرار: أحیط المجلس علما على أن یتم مخاطبة األقسام العلمیة  ممن لدیھا اإلستعداد لإلعتماد وعلى رأسھم ( قسم 

قسم الفلسفة) على أن یتم تحدید فریق اإلعتماد  -قسم اآلثار والدراسات الیونانیة والرومانیة - قسم الجغرافیا –التاریخ 
التدریس والھیئة المعاونة لحضور الدورة التدریبیة إعتماد برنامج التى ستعقدھا ألقسامھم الموقرة من  أعضاء ھیئة 

  الجامعة لكلیة اآلداب.
 - القرار  : 

  . أحیط مجلس الكلیة علمًا
  

  سابعًا: تقریر المعاییر:
رارات القرار:أحیط المجلس علمًا على أنھ یتم عقد اجتماع برئاسة د/ شیرویت فضل مع رؤساء المعاییر إلتخاذ الق

  الالزمة ومتابعة المعاییر إستعدادًا لإلعتماد .
 - القرار  : 

  . أحیط مجلس الكلیة علمًا
  

  طبقًا لمعاییر الجودة واإلعتماد : 2019ثامنًا: خطة الدورات خالل شھر ینایر 
لتى ستعقد خالل القرار:أحیط المجلس علمًا على أن یتم تكلیف كال من أ/ نشوى سالم و أ/ لبنى فوزى بإعداد الدورات ا

  الشھر القادم واإلعالن عنھا.
 - القرار  : 

  . أحیط مجلس الكلیة علمًا
  
  .9001/2015فریق متابعة األیزو  -تاسعًا
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  رؤیة الكلیة :
لع الكلیة إلى أن تكون مؤسسة تعلیمیة وبحثیة معتمدة تحتل تتط

مستوى  بأساتذتھا وخریجیھا إلى وتصل مكانة مرموقة بین نظائرھا
المنافسة محلیأ و اقلیمًیا من خالل برامج دراسیة متمیزة فى 
مرحلتى اللیسانس والدراسات العلیا تسھم فى الرقى و التنمیة 

 .  المستدامة للمجتمع

القرار:أحیط المجلس علمًا على أن یتم عمل فریق برئاسة د/ تیسیر شادى المدیر التنفیذى لوحدة ضمان الجودة وكال 
  من :

  أ.د/ إبراھیم مرجونة - 1
 ا فھمىد/ رانی - 2
 أ/ شوقى حربى - 3
 أ/ ولید الوكیل - 4
 بسیونىالأ/ سوزان  - 5
 أ/ ماجدة شعبان - 6
 أ/ رمضان الجویلى - 7
 أ/ كمال فرج صالح - 8
 أ/ أحمد على سعد - 9

  وذلك إلتخاذ اإلجراءات الالزمة .
 - القرار  : 

  وافق مجلس الكلیة .
 

معیار البحث العلمى واألنشطة  إختیار أ/ زینب حمیدة عبد العزیز المدرس المساعد بقسم الفلسفة لرئاسة -عاشرًا
  التعلیمیة .

  القرار:أحیط المجلس علمًا ورحب المجلس بذلك آملین من سیادتھا أن تكون إضافة جیدة لھذا المعیار .
 - القرار  : 

  وافق مجلس الكلیة .
  

  إختیار نائب لمدیر وحدة ضمان الجودة . - حادى عشر 
ر د/ شیرویت مصطفى فضل نائبًا للمدیر التنفیذى لوحدة ضمان الجودة القرار: أحیط المجلس علمًا على أنھ تم إختیا

  ورحب المجلس بسیادتھا .
 - القرار  : 

  وافق مجلس الكلیة .
  

  دورة اعتماد  برنامج أكادیمى .  –ثانى عشر 
 - القرار  : 

  دة ..وافق مجلس الكلیة و یھیب المجلس بضرورة الحضور  وفى حالة عدم الحضور سیتم خصم حافز الجو
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  رؤیة الكلیة :
لع الكلیة إلى أن تكون مؤسسة تعلیمیة وبحثیة معتمدة تحتل تتط

مستوى  بأساتذتھا وخریجیھا إلى وتصل مكانة مرموقة بین نظائرھا
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مرحلتى اللیسانس والدراسات العلیا تسھم فى الرقى و التنمیة 

 .  المستدامة للمجتمع

  
  

  : ITات تكنولوجیا المعلوموحدة  ثالثًا:   موضوعات 
  

 على النحو التالى : 13/1/2019یوم المنعقد محضر اجتماع وحدة تكنولوجیا المعلومات 
بخصوص زیارة التقییم من اللجنة المشكلة من السید األستاذ الدكتور / أحمد الخماري مدیر إدارة المشروعات  -1

اد   بالجامعة لتقییم وحدات تكنولوجیا المعلومات بكلیات الجامعة واختیار أفضل وحدة على مستوى الجامعة ، أف
الدكتور أحمد عطیة أن اللجنة قد بدأت زیاراتھا للكلیات بزیارة كلیة اآلداب في التاسعة صباحامن یوم الخمیس 

وكیل الكلیة القائم بعمل  ضر م ، وكان في استقبالھا السید األستاذ الدكتور/ وفدي أبو الن12/2018/ 27الموافق
ع  ة المجتم ؤون خدم ة لش ذي   وتنمی دیر التنفی ة الم د عطی دكتور/ أحم ید ال ة والس ن إدارة الكلی ثال ع ة مم البیئ

 لتكنولوجیا المعلومات بالكلیة ، وقد مارست اللجنة عملھا وفق نموذج موحد لتقییم جمیع كلیات الجامعة.
ة والسادة   وبھذه المناسبة یتقدم الدكتور/ أحمد  عطیة  إلدارة الكلیة بقیادة الدكتورة / حنان الشافعي عمید الكلی

الوكالء على دعمھم الدائم ، وكذا قدم الشكر لجمیع السادة أعضاء فریق تكنولوجیا المعلومات وكل المتعاونین 
ا یخ     ز األول فیم ى المرك ة اآلداب عل ول كلی ا حص ة متوقع ات بالكلی ا المعلوم دة تكنولوجی ع وح دات م ص وح

  تكنولوجیا المعلومات على مستوى الجامعة وفي انتظار إعالن ھذا في مجلس الجامعة القادم إن شاء اهللا.
 - القرار  : 

  أحیط مجلس الكلیة علمًا .
 

 بخصوص تحدیث رؤیة تكنولوجیا المعلومات. -2
ار     عرض السید الدكتور أحمد عطیة على السادة الحضور ستة اقتراحات لتحدیث رؤیة الوحدة ع االختی د وق وق

تفیدین         ذ رأي المس دیث الرؤیةوأخ راءات تح تكمال إج ار اس ي إط ن اآلن ف ا، ونح دة منھ ى واح ة عل باألغلبی
ة              ة النھائی رار الرؤی ارجي إلق ع خ ین وطالب ومجتم دریس وإداری ة ت ن أعضاء ھیئ والمتعاملین مع الوحدة م

  للوحدة. 
 - القرار  : 

  أحیط مجلس الكلیة علمًا .
  

 م.2018/2019االستعداد  لعملیات رصد نتائج امتحانات الفصل الدراسي األول بخصوص  -3
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  رؤیة الكلیة :
لع الكلیة إلى أن تكون مؤسسة تعلیمیة وبحثیة معتمدة تحتل تتط

مستوى  بأساتذتھا وخریجیھا إلى وتصل مكانة مرموقة بین نظائرھا
المنافسة محلیأ و اقلیمًیا من خالل برامج دراسیة متمیزة فى 
مرحلتى اللیسانس والدراسات العلیا تسھم فى الرقى و التنمیة 

 .  المستدامة للمجتمع

م           MISأنور مسئول  أوال : أفادأ/ حسن ي الوحدة وت ا ف دوي وطباعتھ یتات الرصد الی ن  ش بأنھ تم االنتھاء م
الب لتسلیمھا ل   اء   تسلیمھا للسید األستاذ الدكتور أحمد عبد العزیز وكیل الكلیة لشؤون التعلیم والط ادة رؤس لس

  الكنتروالت .
ثانیا : تم االنتھاء من إنشاء كنتروالت الرصد اآللي للنتائج ، وتم البدء في عمل (اسم المستخدم) و(كلمة السر) 

  لكل كنترول تمھیدا لبدء عملیات الرصد اآللي للنتائج فور انتھاء االمتحانات.

 - القرار  : 
 أحیط مجلس الكلیة علمًا .

  
 ل الرقمي بالمكتبة.بشأن تطویر العم -4

ن              دد م اج لع ھ یحت د ولكن ة یسیر بشكل جی ي المكتب ل ف أن العم ة ب أفاد أ/ ھاني أبو النجا مسئول المكتبة الرقمی
ى  -التي یقوم بھا الطالب -أجھزة الكومبیوتر للمساعدة في عملیات البحث اآللي  عن المصادر والمراجع ، وعل

دة األستاذة الدكتورة حنان الشافعي بخصوص ھذا األمر فاستجابت الفور تواصل الدكتور / أحمد عطیة مع السی
ا       ى دعمھ ا المجلس الشكر عل على الفور وقامت بتوفیر جھازین كمبیوتر للمكتبة  وتسلیمھا ، ومن ثم یقدم لھ

  المستمر للوحدة.
 - القرار  : 

  أحیط مجلس الكلیة علمًا .
  

 بشأن العمل بالموقع الرسمي للكلیة: -5
اد أ / كی  الب       =أف ي لط دیم اإللكترون تح التق م ف د ت ورة جیدة.فق ة بص ع الكلی ل بموق تم العم ھ ی امي بأن رلس س

الدراسات العلیا من خالل الموقع الرسمي للكلیة وتقدیم الدعم الفنى الالزم للطالب فى  أثناء عملیة التقدیم . وتم 
الطالب على لجان االمتحان للسادة أیضا إرسال نسخة سوفت من جداول االمتحانات وأرقام الجلوس وتوزیعات 

دد    ة بص ة اإللكترونی دة البواب ا أن وح م . كم اص بھ ادیمي الخ د األك ى البری ة عل دریس بالكلی ة الت اء ھیئ أعض
التعاون مع مسئول المكتبة الرقمیة أ. ھانى أبو النجا وذلك من خالل تقدیم مقترح من شأنة التسھیل على السادة 

ب فى عملیات البحث عن المصادر والمراجع وزیادة التفاعل على الموقع الرسمي أعضاء ھیئة التدریس والطال
  للكلیة 

د عن   ونین  =سجل الموقع الرسمي للكلیة حتى الیوم ما یزی ف    ملی مائة وستین أل غ عدد      وخمس ا بل ارة ، كم زی
  ع.الموققراءة للموضوعات المنشورة على  ملیون وثالثمائة ألف القراءات لموقع الكلیة ما یزید عن

 - :   القرار
  أحیط مجلس الكلیة علمًا .

  
  ًا:   موضوعات شئون ھیئة التدریس :رابع
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، و تلبیة احتیاجات المجتمع   و طالبھا ، و استخدام وسائل تعلیمیة حدیثة ،و متابعة الخریجین، و إتاحة الفرصة لھا لمتابعة الجدید من العلوم و المعارف و الخبرات

یة المصریة و تنمی     يالمساھمة ف  ،و اء الشخص ذات       حل مشكالتھ ، و بن ویم ال اون و التق راءات تتسم باالستقاللیة و التع واطنین من خالل إج اء و الم یم االنتم ي ة ق
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  رؤیة الكلیة :
لع الكلیة إلى أن تكون مؤسسة تعلیمیة وبحثیة معتمدة تحتل تتط

مستوى  بأساتذتھا وخریجیھا إلى وتصل مكانة مرموقة بین نظائرھا
المنافسة محلیأ و اقلیمًیا من خالل برامج دراسیة متمیزة فى 
مرحلتى اللیسانس والدراسات العلیا تسھم فى الرقى و التنمیة 

 .  المستدامة للمجتمع

أ.د/ عبدالعظیم أحمد عبدالعظیم رئیس مجلس قسم الجغرافیا بشأن موافقة مجلس القسم في كتاب السید  .1
للعمل بجامعة طیبة  الدكتورة/ مرفت عبداللطیف فراج األستاذ المساعد بالقسمة على اعارة السید 23/12/2018

 و لمدة عام . 2018/2019بالمملكة العربیة السعودیة و ذاك اعتبارًا من الفصل الدراسى الثانى للعام الجامعى 
 - القرار  : 

  وافق مجلس الكلیة .
  
أ.د/ محمد مصطفى لطیف أمین المجلس األعلى للجامعات  بشأن المقترحات المقدمة من السید أ.د/ كتاب السید  .2

ر وزیر التعلیم العالى لألنشطة الطالبیة والمشرف العام على معھد اعداد القادة لوضع معاییر لمراكز التدریب مستشا
 واألشخاص الذین یقومون بتقدیم خدمة التدریب والتنمیة البشریة مع منح شھادات أجنبیة.

 - القرار  : 
  أحیط مجلس الكلیة علمًا .

  
  

  :   موضوعات شئون الطالب : ًاخامس
  

 .التصدیق على الجلسة السابقة: وقد تم التصدیق علیھا 
 وحدة القیاس والتقویم: -MIS –ثانیًا: موضوعات وحدات: الجودة 

  المدیر التنفیذي للوحدة باآلتي: -فیما یتعلق بوحدة الجودة: أفادت السیدة الدكتورة/ تیسیر شادي .1
 ن وحدات الكلیة.تھنئة مجلس إدارة الجودة لحصول الوحدة على المركز األول ضم .1.1
 تھنئة د.محمد محمود أبوعلي، على تولیھ نائب أول مدیر وحدة ضمان الجودة بالجامعة. .1.2
اب      .1.3 ة الكت اریر مراجع یفات وتق ي األول، وتوص ل الدراس ررات للفص ر الُمق ي: تقری ا یل ام م ن األقس وب م مطل

دریس لح  أھیًال     الجامعي للفصل الدراسي الثاني، وترشیحات األقسام ألعضاء ھیئة الت امج ت اد برن ور دورة اعتم ض
 العتماد الكلیة.

  القرار: ُأحیطت اللجنة علًما.   
 - القرار  : 

  أحیط مجلس الكلیة علمًا .
  
 المدیر التنفیذي للوحدة باآلتي: –: أفاد السید الدكتور/ أحمد عطیة MIS. فیما یتعلق بوحدة 2
 وكیل الكلیة لشؤون التعلیم والطالب. –حمد عبد العزیز عیسى . تم تسلیم شیتات الرصد للسید األستاذ الدكتور/ أ2.1 

  . سیتم توزیع كلمات السر الخاصة بالرصد اإللیكتروني لرؤساء األقسام بمجلس الكلیة القادم.2.2
  القرار: ُأحیطت اللجنة علًما.   

 - القرار  : 
  أحیط مجلس الكلیة علمًا .

  
  المدیر التنفیذي للوحدة بما یلي: –السیدة الدكتورة/ رشا رجب  فیما یتعلق بوحدة القیاس والتقویم: أفادت  .3
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  رؤیة الكلیة :
لع الكلیة إلى أن تكون مؤسسة تعلیمیة وبحثیة معتمدة تحتل تتط

مستوى  بأساتذتھا وخریجیھا إلى وتصل مكانة مرموقة بین نظائرھا
المنافسة محلیأ و اقلیمًیا من خالل برامج دراسیة متمیزة فى 
مرحلتى اللیسانس والدراسات العلیا تسھم فى الرقى و التنمیة 

 .  المستدامة للمجتمع

.آلیة التظلمات: یتم مخاطبة األقسام العلمیة ورؤساء الكنتروالت إلعالم وحدة القیاس والتقویم باألرقام السریة 3.1
احتساب السؤال  لألوراق الخاصة بالطالب المتظلمین لیتم إعالم الطالب بعدد اإلجابات الصحیحة والخاطئة وھل تم

المقالي في حالة وجوده وتسلیم الكنتروالت نتائج التظلم بعد فحصھا، وذلك بعد إعالن النتیجة النھائیة بعد امتحانات 
  الفصل الدراسي الثاني.

  
ة .بنوك األسئلة: یتم مخاطبة األقسام بضرورة إعداد بنوك لألسئلة للمواد التي یتم تصحیحھا الكترونیًا ألھمی3.2      

الموضوع استعدادًا لعمل اختبارات الكترونیة مع ضرورة مراعاة أن تكون األسئلة في محتوى المادة وتوصیفھا حتى لو 
  تم تغییر الكتاب الدراسي للمادة .

.ورقة اإلجابة االلكترونیة: نظرًا لما الحظتھ وحدة القیاس والتقویم من اختبارات اقتصرت فقط على األسئلة 3.3      
عیة لذا سیتم عمل نموذجین للورقة االمتحانیة ، ورقة خاصة باألسئلة المقالیة وتلك الورقة سیكون علیھا الموضو

غالف یتم كتابة بیانات الطالب علیھ وترقیمھا سریًا وذلك لسریة عمل التصحیح ، أما االختبار الذي ال یوجد بھ سؤال 
ھا غالف خارجي وال یتم ترقیمھا سریًا وسیتم استالمھا مقالي سیتم إعداد ورقة خاصة بھا بیانات الطالب ولیس ل

  مباشرة من الكنترول دون الرجوع ألستاذ المادة خاصة مع موافقة مجلس الجامعة باعتبار الوحدة كنترول منفصل .
 . تشكیل لجنة من نفس أعضاء الوحدة لمراجعة الورقة االمتحانیة وتقییمھا ومراجعتھا وذلك لمعرفة مدى التزام3.4

  أعضاء ھیئة التدریس بالمعاییر المعلنة من قبل الوحدة . 
  القرار: ُأحیطت اللجنة علًما.

 - القرار  : 
  أحیط مجلس الكلیة علمًا .

  
  ثالًثا: التقاریر المرفوعة من األقسام العلمیة: 

  قسام.تقاریر الدعم الطالبي: وصل تقریر قسمي التاریخ، واللغة اإلنجلیزیة، في حین لم تصل باقي األ .4
 القرار: ُأحیطت اللجنة علًما.

 - القرار  : 
  أحیط مجلس الكلیة علمًا .

 
ات       .5 ار والدراس ا ، اآلث ام: التاریخ،الجغرافی اریر أقس لت تق دریس: وص ة الت اء ھیئ ادة أعض ة للس اریر المتابع تق

  الیونانیة والرومانیة، الفلسفة
 م العلمیة إرسال تقاریرھا.القرار: ُأحیطت اللجنة علًما، وتھیب اللجنة بباقي األقسا

 - القرار  : 
  أحیط مجلس الكلیة علمًا .

  
  رابًعا: الموضوعات المُتعلقة باالمتحانات التحریریة:

ي       .3 دة ف تھ الُمنعق اریخ بجلس م الت س قس اب مجل وع: كت ة     1/1/2019الموض یر العملی ى س ان عل أن االطمئن بش
 2/1/2019الیونانیة والرومانیة بجلستھ الُمنعقدة بتاریخ االمتحانیةبالقسم، وكتاب مجلس قسم اآلثار والدراسات 

  بشأن انتظام سیر العمل بالكنتروالت.
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لع الكلیة إلى أن تكون مؤسسة تعلیمیة وبحثیة معتمدة تحتل تتط
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 .  المستدامة للمجتمع

 القرار: ُأحیطت اللجنة علًما.
 - القرار  : 

 أحیط مجلس الكلیة علمًا .
  

ر وكیل الكلیة لشؤون التعلیم والطالب، عن سی -الموضوع: تقریر السید األستاذ الدكتور/ أحمد عبد العزیز عیسى .4
  2019/ 2018متحانات الفصل الدراسى األولا

بمعدل مادتین أسبوعیًا لكل فرقة وثالث لجان فى الیوم الواحد  19/12/2018فقد بدأت االمتحانات یوم السبت الموافق  
ت إدارة عصرًا ،وذلك لألقسام العشرة بالكلیة ،وقد وفر 4- 2،ومن 5,1  - 5,11،ومن  11- 9ن ـــــــــــــــــــــــــــــــم

  الكلیة للعملیة االمتحانیة كل ما یلزمھا من كراسات إجابة  وورق تصویر وأدوات كتابیة.
وأثناء مرور أ.د.حنان خمیس الشافعى عمید الكلیة وأ.د.أحمدعبدالعزیز عیسى وكیل الكلیة لشئون التعلیم والطالب      

  خدمة البیئة لوحظ اآلتى :ود.وفدى أبو النضر القائم بعمل وكیل الكلیة لشئون المجتمع و
التكدس فى أعداد الطالب داخل بعض اللجان االمتحانیة سواء بالقاعات أو المدرجات ،فى حین أن بعض اللجان   )1(

كانت عكس ذلك ویرجع ذلك إلى طبیعة بعض الفرق ،وقد بذل السادة المسئولین عن فرش الكلیة لالمتحانات 
  ى حدود المتاح.جھودًا محمودة للتغلب على تلك المشكلة ف

ظھرت الصورة الطیبة والرائعة للجنة إعداد المالحظین والذین تواجدوا طوال فترة االمتحانات وبذلوا كل ما فى  )2(
وسعھم فى أسرع وقت لتوفیر المالحظین لبعض الكنتروالت والتى عانت نقصًا بسبب اللجان الخاصة للطالب 

 المكفوفین والمصابین .
ركزى برئاسة د.محمد أبو على وفریقھ تنسیقًا رائعًا وجھدًا كبیرًا ودقة عالیة أثناء بذلت لجنة الكنترول الم  )3(

 تسلم وتسلیم االمتحانات 
إلتزام السادة أعضاء ھیئة التدریس بالكلیة والسادة المنتدبین والھیئة المعاونة والسادة الموظفین بالكلیة   )4(

ن التواجد بكنتروالتھم أو الكنترول المركزى قبل عقد بالمھام الموكلة إلیھم فیما یتعلق بأعمال اإلمتحان م
  اللجان بوقت كاف لتوزیع أوراق اإلجابة على الطالب ثم أوراق األسئلة سواء كانت الیكترونیة أو عادیة . 

لوحظ عدم كفایة أعداد المالحظین نتیجة قلة العدد المخصص من الجامعة ،ناھیك عن غیاب البعض منھم مما   )5(
یرًا على السادة الموظفین بالكلیة الذین لم یتأخروا عن أعمال المالحظة فى لجان غیر لجانھم فى مثل عبئًا كب

 حال ُطلب منھم ذلك.
بالنسبة للشروع فى الغش أو الغش والشغب فیالحظ قلة تلك الحاالت فى ذلك الفصل قیاسًا بالعام الماضى ،على   )6(

سبقھ ویرجع ذلك إلى أن إدارة الكلیة نشرت التعلیمات الخاصة  الرغم من زیادة عدد الطالب ھذا العام قیاسًا بما
بالعملیة االمتحانیة ،عالوة على الدور المھم واالیجابى للسادة أعضاء الكنتروالت والسادة المالحظین فى 
الحرص الشدید على سیر العملیة االمتحانیة فى سھولة ویسر وتوفیر وسائل الراحة للطالب فى حدود المتاح 

ص سیادتھم على حل المشكالت التى قد تواجھ الطالب ،ھذا وقد اتبع مجلس التأدیب اإلبتدائى على مدار ،وحر
جلستین و المشكل من أ.د.حنان خمیس الشافعى ،وأ.د. أحمد عبدالعزیز عیسى وأ.د.فضل اهللا محمد إسماعیل 

 القواعد القانونیة فى التعامل مع ھؤالء الطالب.
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  رؤیة الكلیة :
لع الكلیة إلى أن تكون مؤسسة تعلیمیة وبحثیة معتمدة تحتل تتط

مستوى  بأساتذتھا وخریجیھا إلى وتصل مكانة مرموقة بین نظائرھا
المنافسة محلیأ و اقلیمًیا من خالل برامج دراسیة متمیزة فى 
مرحلتى اللیسانس والدراسات العلیا تسھم فى الرقى و التنمیة 

 .  المستدامة للمجتمع

یة االمتحانیة بصورة أفضل یجب وضع كامیرات المراقبة فى أماكنھا المخصصة للمساعدة فى ضبط العمل  )7(
بالمدرجات والقاعات والصاالت وبعض الممرات الموجودة بالطرقات مع تشغیلھا وقت االمتحانات وعند 

س  اللزوم،األمر الذى یستلزم تزوید الكلیة ببعضھا ونقل بعض الكامیرات الموجودة بطرقات أعضاء ھیئة التدری
 لتلك األماكن وذلك بالتنسیق مع األمن،وھو ما تمت المطالبة بھ فى العام الماضى.

قامت بعض الكنتروالت بإرسال تقاریر یومیة إلى أ.د. وكیل الكلیة لشئون التعلیم والطالب ،فى حین لم ترسل   )8(
 بعض األقسام.

عدة بعض الكنتروالت فى ضبط العملیة كان لرجال األمن بالكلیة على الرغم من قلة عددھم دور ملحوظ فى مسا  )9(
 االمتحانیة ،ولم یتأخروا مطلقًا عند طلبھم بدایة من أول یوم من االمتحانات وحتى حینھ.

 - القرار  : 
  أحیط مجلس الكلیة علمًا .

 
امعي      .5 ام الج ي األول للع ل الدراس رورة حجب    2018/2019الموضوع: تحدید موعد إعالن النتیجة للفص ع ض ، م

  الب الذین لم یسددوا الرسوم.نتیجة الط
 القرار: یتم إعالن النتیجة في األسبوع األول من شھر مارس.

 - القرار  : 
  .ووافق  أحیط مجلس الكلیة علمًا 

  
  :2018/2019الموضوع: تشكیل لجنة المراجعة للفصل الدراسي األول للعام الجامعي  .6

 القرار: التشكیل على النحو اآلتي:
  

 مةالمھ الصفة  االسم م
 رئیًسا وكیل الكلیة لشئون التعلیم والطالب أ.د. أحمد عبد العزیز عیسى 1
 مراجع عام المدیر التنفیذي لوحدة ضمان الجودة د/تیسیر محمد شادي 2
 اللغات الشرقیة مراجعة قسم: األستاذ المساعد بقسم اللغة العربیة أ.م.د/ محمد محمود أبوعلي 3
 مراجعة قسم: السیاسة األستاذ المساعد بقسم الفلسفة  أ.م.د/ عصام كمال المصري  4
 مراجعة قسم: الفلسفة األستاذ المساعد بقسم اآلثار  أ.م.د/ أحمد سعید عثمان 5
 مراجعة قسم: اللغة العربیة األستاذ المساعد بقسم اللغات الشرقیة أ.م.د/ محمد عبد الحمید الفقي  6

اآلثار والدراسات  مراجعة قسم: ساعد بقسم الفلسفةاألستاذ الم أ.م.د/ رشا محمود رجب  7
 الیونانیة والرومانیة

 مراجعة قسم: اآلثار  المدرس بقسم التاریخ  د/ أحمد خمیس الفقي 8

المدرس بقسم اآلثار والدراسات الیونانیة  د/ ھالة عبد الرحمن أبو النضر  9
 والرومانیة 

 مراجعة قسم: اللغة اإلنجلیزیة
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  رؤیة الكلیة :
لع الكلیة إلى أن تكون مؤسسة تعلیمیة وبحثیة معتمدة تحتل تتط

مستوى  بأساتذتھا وخریجیھا إلى وتصل مكانة مرموقة بین نظائرھا
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 .  المستدامة للمجتمع

 مةالمھ الصفة  االسم م
 مراجعة قسم: التاریخ  المدرس بقسم اآلثار  محمد صادق د/ صابر  10
 مراجعة قسم: االجتماع المدرس بقسم الجغرافیا د/ إیمان محمد عبد الال 11
 مراجعة قسم: الجغرافیا المدرس بقسم اللغة اإلنجلیزیة د/ محمد فاروق 12
 عضوًا ممثل عن وحدة ضمان الجودة د/ شیرویت مصطفى فضل  13
 عضوًا ممثل عن وحدة ضمان الجودة من محمد سالم د/ أی 14

  القرار: وافقت اللجنة.
 - القرار  : 

  وافق مجلس الكلیة .
  

  خامًسا: الُمقررات الدراسیة والفعالیات الُمتعلقة بھا:
، بشأن الموافقة على توزیع الُمقررات 2/1/2019الموضوع: كتاب مجلس قسم الجغرافیا بجلستھ الُمنعقدة بتاریخ  .7

  .2018/2019فصل الدراسي الثاني للعام الجامعي لل
 القرار: ُأحیطت اللجنة علًما ووافقت.

 - القرار  : 
  . ووافق أحیط مجلس الكلیة علمًا

  
الموضوع: كتاب قسم التاریخ بشأن خطاب تخصص التاریخ الوسیط لتعدیل جدول ُمقررات الفصل الدراسي الثاني  .8

  ة التدریس من التخصص، وذللك على النحو اآلتي:فیما بینھم وموقع من ثالثة أعضاء ھیئ
الفرقة الثالثة شعبة اآلثار  –تاریخ الفن األورروبي في العصور الوسطى وعصر النھضة   Ar324إسناد ُمقرر  -

اعات  3 -اإلسالمیة بقسم اآلثار   ك أ.م.د/           -س ى ذل رض عل د اعت اھر أبوالسعید، وق ل د/ م درجة للسید الزمی
 أحمد سعید عثمان.

 
 أولى جغرافیا،  -إسناد ثلث ُمقرر: تاریخ مصر القدیم حتى الفتح اإلسالمي ساعة واحدة -

آداب     -وقد قدمت د.منى عثمان مرعي طلًبا النتداب أ.د/ رأفت عبد الرازق أبوالعینین ار اإلسالمیة ب أستاذ اآلث
قة الثالثة شعبة اآلثار الفر)تاریخ الفن األورروبي في العصور الوسطى وعصر النھضة طنطا لتدریس ُمقرر (

ران )،      اإلسالمیة بقسم اآلثار  ،  ي إی ة ف ة والتیموری تین المغولی عالوة على ُمقرر: تصویر إسالمي ( المدرس
 بمعدل ثالث ساعات لكل ُمقرر.

  أ.م.د/ أحمد سعید عثمان. القرار:وافقت اللجنة على مقترح قسم التاریخ، مع تسجیل اعتراض
 - القرار  : 

لكلیة على انتداب أ.د/ رأفت أبوالعینین  ، مع اسناد ثلث مقرر مصر القدیمة حتى الفتح االسالمى للفرقة وافق مجلس ا
  األولى قسم الجغرافیا للدكتور/ ماھر أبوالسعید .
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  رؤیة الكلیة :
لع الكلیة إلى أن تكون مؤسسة تعلیمیة وبحثیة معتمدة تحتل تتط

مستوى  بأساتذتھا وخریجیھا إلى وتصل مكانة مرموقة بین نظائرھا
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 .  المستدامة للمجتمع

على تعدیل  2/1/2019الموضوع: كتاب مجلس قسم اللغات الشرقیة وآدابھا في جلستھ الُمنعقدة بتاریخ األربعاء  .9
  شعبة اللغة العبریة وآدابھا بالقسم للفصل الدراسي الثاني –س للفرقة الثالثة توزیع الدرو

 القرار: ُأحیطت اللجنة علًما ووافقت.
 - القرار  : 

  أحیط مجلس الكلیة علمًا  ووافق .
  

امعي                .10 ام الج اني للع ي الث ل الدراس ررات للفص ع الُمق دیل توزی أن تع ة بش ة العربی م اللغ اب قس وع: كت الموض
2018/2019:  

 القرار: ُیرفع األمر لمجلس الكلیة.
 - القرار  : 

  أحیط مجلس الكلیة علمًا .
  

الموضوع: كتاب قسم اللغة اإلنجلیزیة بالموافقة على تبدیل مادتي " الشعر " و" اللغة الفرنسیة " للفرقة الثالثة  .11
 قسم اللغة اإلنجلیزیة على النحو اآلتي:

 الفصل األول ( شعر )
  فرنسي ). –الفصل الثاني ( لغة أوروبیة ثانیة           

  القرار: وافقت اللجنة.           
 - القرار  : 

  وافق مجلس الكلیة .
  

  سادًسا: التعلیم المفتوح:
، بشأن الموافقة على توزیع الُمقررات 2/1/2019الموضوع: كتاب مجلس قسم الجغرافیا بجلستھ الُمنعقدة بتاریخ  .12

  .2019الرابعة تعلیم مفتوح للفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي الدراسیة للفرقة 
 القرار: ُأحیطت اللجنة علًما ووافقت.

 - القرار  : 
  أحیط مجلس الكلیة علمًا  ووافق .

  
  سابًعا:  خطابات واردة من األقسام العلمیة:

تھ المُ  .13 اریخ   الموضوع: كتاب مجلس قسم اآلثار والدراسات الیونانیة والرومانیة بجلس دة بت أن   2/1/2019نعق بش
ع      تراك م ا لإلش وص مقترحھ م، بخص ن قاس د المحس ر عب دكتورة/ عبی تاذة ال یدة األس ن الس دم م روع الُمق المش
ع       ة المجتم ال خدم ي مج الب ف دى الط وعي ل ة ال ي تنمی اھمة ف ادین، للمس ض المی ل بع رة لتجمی ة البحی محافظ

  كمشروع للقسم لتدریب الطالب على فن الفسیفساء
 القرار: ُأحیطت اللجنة علًما. مع توجیھ الشكر لقسم اآلثار والدراسات الیونانیة والرومانیة.

 - القرار  : 
  أحیط مجلس الكلیة علمًا .
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  رؤیة الكلیة :
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مستوى  بأساتذتھا وخریجیھا إلى وتصل مكانة مرموقة بین نظائرھا
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مرحلتى اللیسانس والدراسات العلیا تسھم فى الرقى و التنمیة 

 .  المستدامة للمجتمع

  
ي      .14 دة ف تھ الُمنعق اریخ بجلس دكتورة/       1/1/2019الموضوع: كتاب مجلس قسم الت دیر لل كر والتق ھ الش أن توجی بش

 بالقسم، ولطالب قسم التاریخ، وأصحاب المواھب واالبداعات واالبتكارات. تیسیر شادي مسئول االبداع واالبتكار
 القرار: ُأحیطت اللجنة علًما.

 - القرار  : 
  أحیط مجلس الكلیة علمًا .

   
  ثامًنا: ما ُیستجد من أعمال:

  .35إلى  34تؤكد اللجنة على قرار لجنة الممتحنین برفع الدرجة من  .15
 القرار: وافقت اللجنة.

 - : القرار  
  وافق مجلس الكلیة .

  
 اعذار طالب الكلیة على النحو التالى : .6

سبب  الفرقة / القسم اسم الطالب /الطالبة م
 العذر

 القرار الفترة 

الفرقة الثانیة قسم  میرنا محمد عبدالحمیدقریطم  .1
 االجتماع انتساب موجھ

عذر 
 مرضى

مادة علم 
االجتماع الطبى 
یوم األربعاء 

26/12/2018  
لدراسى بالفصل ا

األول 
2018/2019 

وافق مجلس 
 الكلیة.

االجتماع الرابعة قسم  سارة رمضان على الشیخ  .2
 انتظام

عذر 
 اجتماعى

الفصل الدراسى 
العام األول 

الجامعى 
2018/2019 

وافق مجلس 
 الكلیة.

  
  
  

  :الدراسات العلیا:   موضوعات سادسًا
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  رسالة الكلیة :
وم اإلنسانیة   تقدم الكل اییر         یة خدمة تعلیمیة وبحثیة متمیزة ترقى إلى مستوى التمیز واإلبداع في مجال اآلداب والعل ى مع تنادًا إل ا اس ًا و إقلیمی ى سوق العمل محلی ف

التعلیمیة و القدرات العلمیة و البحثیة ألساتذتھا الجودة التعلیمیة و البحثیة ، و مواكبة التطورات العلمیة و الفكریة و التكنولوجیة ، و ذلك بالتطویر المستمر للبرامج 
، و تلبیة احتیاجات المجتمع   و طالبھا ، و استخدام وسائل تعلیمیة حدیثة ،و متابعة الخریجین، و إتاحة الفرصة لھا لمتابعة الجدید من العلوم و المعارف و الخبرات

یة المصریة و تنمی     يالمساھمة ف  ،و اء الشخص ذات       حل مشكالتھ ، و بن ویم ال اون و التق راءات تتسم باالستقاللیة و التع واطنین من خالل إج اء و الم یم االنتم ي ة ق
 والمستمر .
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  رؤیة الكلیة :
لع الكلیة إلى أن تكون مؤسسة تعلیمیة وبحثیة معتمدة تحتل تتط

مستوى  بأساتذتھا وخریجیھا إلى وتصل مكانة مرموقة بین نظائرھا
المنافسة محلیأ و اقلیمًیا من خالل برامج دراسیة متمیزة فى 
مرحلتى اللیسانس والدراسات العلیا تسھم فى الرقى و التنمیة 

 .  المستدامة للمجتمع

على تشكیل لجنة الحكم والمناقشة  2019/  1/  2األثنین موافقة مجلس قسم اللغة العربیة  بجلستھ المنعقدة فى  - 1
للطالب / أحمد سمیر محمد عالم المسجل لدرجة الدكتواره فى اآلداب نظام الساعات المعتمدة فى موضوع : " 

 الشعر العربى الحدیث بین الحریة و اإللتزام " دراسة نقدیة وتتكون اللجنة من :
أستاذ النقد واألدب ورئیس قسم اللغة العربیة كلیة التربیة جامعة      أ.د/ محمد مصطفى أبو شوارب   -

 اإلسكندریة 
( مشرفا          

 ورئیسا )
جامعة  –أستاذ األدب والنقد المساعد ورئیس قسم اللغة العربیة كلیة التربیة         أ.د/ محمد عبد الحمید خلیفة  -

 دمنھور 
                                                                                                                                                                      

 ) مناقشًا( 
                       جامعة المنیا    – كلیة  دار العلوم - أستاذ النقد األدبى الحدیث    أ.د/ مصطفى بیومى عبد السالم   -

 )مناقشًا(
                             جامعة دمنھور  –أستاذ النقد والبالغة المساعد كلیة اآلداب                   أ.د/ محمد محمود أبوعلى -

  مشرفًا)(
 - القرار  : 

  وافق مجلس الكلیة .
 

 ثانیا : موضوعات قسم اللغة االنجلیزیة  
على إعتماد نتجیة امتحانات  2019/  1/ 1الموضوع : موافقة مجلس قسم اللغة االنجلیزیة بجلستھ المنعقدة فى - 1

 . 2018ماجستیر ساعات معتمدة أدب إنجلیزى خریف 
 - القرار  : 

  وافق مجلس الكلیة .
 
یع مقررات ماجستیر على توز 2019/ 1/ 1الموضوع : موافقة مجلس قسم اللغة االنجلیزیة بجلستھ المنعقدة فى - 2

 . 2019/  2018أدب إنجلیزى ساعات معتمدة ربیع 
 - القرار  : 

  وافق مجلس الكلیة .
 

طلب للجنة  العلى رفع  2019/  1/ 1الموضوع : موافقة مجلس قسم اللغة االنجلیزیة بجلستھ المنعقدة فى - 3
،وذلك لحاجة  2020 – 2019ف الدراسات العلیا للموافقة على فتح  شعبة اللغویات والترجمة بدءا من خری

 من بضعھ آالفوالذى یتكلف معیدى اللغة الماسة لھا ،حیث أن البدیل الوحید ھو األكادیمیة العربیة باإلسكندریة 
 دوالرت والتى الیتحملھا قط معیدو القسم ال

 القرار : 
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  رؤیة الكلیة :
لع الكلیة إلى أن تكون مؤسسة تعلیمیة وبحثیة معتمدة تحتل تتط

مستوى  بأساتذتھا وخریجیھا إلى وتصل مكانة مرموقة بین نظائرھا
المنافسة محلیأ و اقلیمًیا من خالل برامج دراسیة متمیزة فى 
مرحلتى اللیسانس والدراسات العلیا تسھم فى الرقى و التنمیة 

 .  المستدامة للمجتمع

  ترفع مذكرة قسم اللغة اإلنجلیزیة إلى لجنة القطاع 
 - القرار  : 

 طاع مشفوعة بالالئحة یرفع للجنة الق
.  

  ثالثا: موضوعات قسم التاریخ  
اء       - 1 وم الثالث ى ی تھ ف اریخ  بجلس س الت ة مجل وع : موافق ة    2019/  1/ 1الموض ى الخط عل

ى             دلس ف اء األن ھامات علم وان : " اس د  بعن د أحم عید محم د س ب/ محم ن الطال ة م المقدم
ابع ال  ادس والس رنین الس الل الق ر خ ة بمص اة العلمی ر  الحی ث عش ر والثال انى عش رى / الث ھج

اریخ     یالم م الت ن قس دة م اعات المعتم ام الس تیر بنظ ة الماجس ات درج تكمال متطلب ین " الس الدی
 (شعبة التاریخ اإلسالمى ) بإشراف:

جامعة  –كلیة اآلداب  –أستاذ التاریخ والحضارة اإلسالمیة المساعد    / أحمد محمد اسماعیل الجمال  د 
  دمنھور ،

ی المیة      د/ ش ارة االس اریخ والحض درس الت ا  م د البن د الحمی ة اآلداب  –ماء عب ة  –كلی جامع
  .  2018/  12/  28دمنھور علما بأن تاریخ السیمنار یوم األربعاء 

 - القرار  : 
 وافق مجلس الكلیة .

  
ة من الطالبة / على الخطة المقدم  2018/  12/  3الموضوع : موافقة مجلس التاریخ  بجلستھ فى یوم الثالثاء   - 2

 1995 - 1971أمنة حسین أحمد حسن   بعنوان :"النزاعات الحدودیة الخلیجیة فى المنظمات األقلیمیة والدولیة (
 ) الستكمال متطلبات درجة الماجستیر بنظام الساعات المعتمدة من قسم التاریخ (تاریخ حدیث ) بإشراف : 

 جامعة دمنھور ،  –كلیة اآلداب  –لمعاصر أ.د/ محمد رفعت االمام أستاذ التاریخ الحدیث وا -
 جامعة دمنھور، –كلیة اآلداب  –أ.د/ عبد العظیم أحمد عبد العظیم أستاذ الجغرافیا  -

   2018/  12/  28علما بأن  تاریخ السیمنار یوم األربعاء 
 - القرار  : 

  وافق مجلس الكلیة .
 
على الخطھ المقدمھ من الطالبة /  2019/  1/  1 الموضوع : موافقة مجلس التاریخ  بجلستھ فى یوم األثنین - 3

الماجستیر بنظام الساعات المعتمدة  من قسم التاریخ  ( درجة  أسماء الشحات كمال درویش  الستكمال متطلبات 
 وان  ( الوعي السیاسي لخانات المغول منذ قیام االمبراطوریة حتى سقوط بغدادــــــــــــــــــــــتاریخ اسالمي ) بعن

 :م ) باشراف 1258 – 1206ھـ /  656  - 603( 
  جامعة دمنھور ،  –كلیة اآلداب  –استاذ التاریخ والحضارة االسالمیة    د / إبراھیم محمد على مرجونة0أ -
جامعة دمنھور  –كلیة اآلداب  –مدرس التاریخ والحضارة االسالمیة     د / تیسیر محمد شادى  -

، ( 
 .  2018/  12/  28األربعاء علما بأن  تاریخ السیمنار یوم  



    

                                                                                                                                               
        Damanhur universityجامعة دمنھور                                                                                                                         
          Faculty of Art                                                                                            كلیة اآلداب                                    

                                                         
  

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

  رسالة الكلیة :
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  رؤیة الكلیة :
لع الكلیة إلى أن تكون مؤسسة تعلیمیة وبحثیة معتمدة تحتل تتط

مستوى  بأساتذتھا وخریجیھا إلى وتصل مكانة مرموقة بین نظائرھا
المنافسة محلیأ و اقلیمًیا من خالل برامج دراسیة متمیزة فى 
مرحلتى اللیسانس والدراسات العلیا تسھم فى الرقى و التنمیة 

 .  المستدامة للمجتمع

 - القرار  : 
  وافق مجلس الكلیة .

 
على الخطھ المقدمھ من الطالبة /    2018/  1/ 1الموضوع : موافقة مجلس التاریخ  بجلستھ فى یوم األثنین  - 4

خ ( نورھان صالح الدین عبدالعزیز الخولى  الستكمال متطلبات الماجستیر بنظام الساعات المعتمدة من قسم التاری
 -ھـ 735 - 656خانات فارس ودولة الممالیك البحریة ( لتاریخ اسالمي )  : بعنوان : العالقات الدبلوماسیة بین إی

 :م ) بإشراف 1335 -1258
 جامعة دمنھور ،  –كلیة اآلداب  –أستاذ التاریخ والحضارة االسالمیة   أ.د./ إبراھیم محمد على مرجونة  -
 جامعة دمنھور،  –كلیة اآلداب  –تاریخ والحضارة االسالمیة مدرس ال    د / تیسیر محمد شادى  -

    2018/  12/  28علما بأن  تاریخ السیمنار یوم األربعاء 
 - القرار  : 

 وافق مجلس الكلیة .
  
على الخطة المقدمھ من الطالب  /   2019/  1/  1الموضوع : موافقة مجلس التاریخ  بجلستھ فى یوم الثالثاء  - 5

الماجستیربنظام الساعات المعتمدة  ( تاریخ اسالمي )  : بعنوان  درجة اس  الستكمال متطلباتعیاد حسن حسن س
:" العلماء ودورھم لنشر االسالم فى شمال افریقیا منذ الفتح االسالمى حتى سقوط الدولة األمویھ فى دمشق  ( 

 م  ) "بإشراف750 -641ھـ / 132 -ھـ 21
جامعة  –كلیة اآلداب   -أستاذ التاریخ والحضارة اإلسالمیة المساعد        ال أ.م.د/ أحمد محمد إسماعیل  الجم  -

  .-دمنھور
   0جامعة دمنھور، –كلیة اآلداب  -مدرس التاریخ االسالمى                    د/ شیماء عبدالحمید البنا  -

 .  2018/  12/  28علما بأن  تاریخ السیمنار یوم األربعاء 
 - القرار  : 

  جلس الكلیة .وافق م
 
على تسجیل الخطة المقدمھ من   2019/  1/  1الموضوع :موافقة مجلس التاریخ  بجلستھ فى یوم الثالثاء   - 6

الماجستیر بنظام الساعات المعتمدة من قسم درجة الطالب  / عبدالفتاح سعد محمود منصور  الستكمال متطلبات 
م )   849 -749/ -ھـ 232 -132فى العصر العباسى األول   ( التاریخ ( تاریخ اسالمي ) : بعنوان : اسواق بغداد 

 :بإشراف 
جامعة  –كلیة اآلداب   -أستاذ التاریخ والحضارة اإلسالمیة المساعد        أ.م.د/ أحمد محمد إسماعیل  الجمال   -

  .دمنھور
   0جامعة دمنھور –كلیة اآلداب  -  مدرس التاریخ االسالمى                           د/ شیماء عبدالحمید البنا    -

 .  2018/  12/  28علما بأن  تاریخ السیمنار یوم األربعاء 
 - القرار  : 

  وافق مجلس الكلیة .
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التعلیمیة و القدرات العلمیة و البحثیة ألساتذتھا الجودة التعلیمیة و البحثیة ، و مواكبة التطورات العلمیة و الفكریة و التكنولوجیة ، و ذلك بالتطویر المستمر للبرامج 
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  رؤیة الكلیة :
لع الكلیة إلى أن تكون مؤسسة تعلیمیة وبحثیة معتمدة تحتل تتط

مستوى  بأساتذتھا وخریجیھا إلى وتصل مكانة مرموقة بین نظائرھا
المنافسة محلیأ و اقلیمًیا من خالل برامج دراسیة متمیزة فى 
مرحلتى اللیسانس والدراسات العلیا تسھم فى الرقى و التنمیة 

 .  المستدامة للمجتمع

 
على منح درجة الدكتوراة فى التاریخ   2019/  1/  1الموضوع : موافقة مجلس التاریخ  بجلستھ فى یوم الثالثاء - 7

المدرس المساعد بالقسم  ، فى اآلداب فرع التاریخ القدیم فى موضوع :  –علو  القدیم للطالبھ / علیاء عبد اهللا أبو
لجنة طرحتھا بیان " بیت شان " دراسة تاریخیة حضاریة حتي الغزو الیوناني ،بعد أن أتمت التصویبات التى 

 المناقشة .
 - القرار  : 

  وافق مجلس الكلیة .
  
  
على مقترح تشكیل لجنھ الحكم   2019/  1/  1یوم الثالثاءالموضوع :موافقة مجلس التاریخ  بجلستھ فى  - 9

الدكتوراة بنظام  درجة  رسالة المقدمة الستكمال متطلباتالوالمناقشة للطالبھ / نوال الصافى سعد ابراھیم فى 
یمة منذ القد الساعات المعتمدة شعبة التاریخ القدیم ، بعنوان : ( دور العقیدة الدینیة في النشاط االقتصادي في مصر

 بدایة عصر االسرات وحتي نھایة عصر الدولة الوسطي) 

 والتشكیل على النحو األتى :  
 / أمین عبد الفتاح محمد احمد عامر   0د0أ -

 رئیسًا ومناقشًا  -جامعة طنطا   -كلیة اآلداب –أستاذ تاریخ وحضارة مصر والشرق األدنى القدیم                 
  ھد        / عبدالمنعم محمد مجا0د0أ -

 مشرفًا –جامعة دمنھور   -كلیة اآلاب –أستاذ تاریخ وحضارة مصر والشرق األدنى القدیم        
 د /امل محمدبیومى  مھران       0أ -

 مشرفًا مشاركأ –جامعة دمنھور  - كلیة التربیة  –أستاذ تاریخ وحضارة مصر والشرق األدنى القدیم    
      / فایز أنور عبدالمطلب        0د -

  جامعة دمنھور  مناقشًا - كلیة اآلاب  –أستاذ تاریخ وحضارة مصر والشرق األدنى القدیم المساعد     
 - القرار  : 

  وافق مجلس الكلیة .
 

على تشكیل لجنة الحكم والمناقشة   2019/  1/  1الموضوع :موافقة مجلس التاریخ  بجلستھ فى یوم الثالثاء - 10
الخیوطى فى رسالة الدكتوراة شعبة التاریخ القدیم بنظام الساعات المعتمدة الستكمال  للطالبھ / إیمان محمد نبیل

متطلبات درجة الدكتوراة بنظام الساعات المعتمدة شعبة التاریخ القدیم والرسالة بعنوان "" تصویر األزواج في 
  0مقابر الزوجات حتي نھایة عصر الدولة الحدیثة "

 :و على النحو اآلتى  والتشكیل من لجنھ االشراف وھ 
 د/ عبدالمنعم محمد مجاھد       0أ -

 رئیسأ ومشرفًا - جامعة دمنھور - كلیة اآلاب –أستاذ تاریخ وحضارة مصر والشرق األدنى القدیم
 د /امل محمد بیومى مھران     0أ -

 مناقشأ   -جامعة دمنھور -أستاذ تاریخ وحضارة مصر والشرق األدنى القدیم كلیة التربیة  
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  رسالة الكلیة :
وم اإلنسانیة   تقدم الكل اییر         یة خدمة تعلیمیة وبحثیة متمیزة ترقى إلى مستوى التمیز واإلبداع في مجال اآلداب والعل ى مع تنادًا إل ا اس ًا و إقلیمی ى سوق العمل محلی ف

التعلیمیة و القدرات العلمیة و البحثیة ألساتذتھا الجودة التعلیمیة و البحثیة ، و مواكبة التطورات العلمیة و الفكریة و التكنولوجیة ، و ذلك بالتطویر المستمر للبرامج 
، و تلبیة احتیاجات المجتمع   و طالبھا ، و استخدام وسائل تعلیمیة حدیثة ،و متابعة الخریجین، و إتاحة الفرصة لھا لمتابعة الجدید من العلوم و المعارف و الخبرات

یة المصریة و تنمی     يالمساھمة ف  ،و اء الشخص ذات       حل مشكالتھ ، و بن ویم ال اون و التق راءات تتسم باالستقاللیة و التع واطنین من خالل إج اء و الم یم االنتم ي ة ق
 والمستمر .
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  رؤیة الكلیة :
لع الكلیة إلى أن تكون مؤسسة تعلیمیة وبحثیة معتمدة تحتل تتط

مستوى  بأساتذتھا وخریجیھا إلى وتصل مكانة مرموقة بین نظائرھا
المنافسة محلیأ و اقلیمًیا من خالل برامج دراسیة متمیزة فى 
مرحلتى اللیسانس والدراسات العلیا تسھم فى الرقى و التنمیة 

 .  المستدامة للمجتمع

 / رشا فاروق السید    د0أ -
 جامعة االسكندریة مناقشأ   -أستاذ تاریخ وحضارة مصر والشرق األدنى القدیم كلیة االداب   

 - القرار  : 
 وافق مجلس الكلیة .

  
  رابعا: موضوعات قسم االجتماع : 

تشكیل لجنة  على إعادة 2018/  1/  2موافقة مجلس قسم االجتماع بجلستھ یوم األربعاء الموافق  الموضوع : - 1
الحكم والمناقشة للطالبة / سماء إبراھیم طھ المسجلة لنیل درجة الماجستیر بنظام الساعات المعتمدة فى موضوع 

ینایر   25ى ) كنمط جدید للجریمة فى المجتمع المصرى بعد ثورة یت: " الكتابة والرسم على الجدارن (الجراف
رسومات "،وذلك النشغال الساده األعضاء بمھام عملیة دراسة تحلیل المضمون لمجموعة من العبارات وال

  مختلفة وتتكون اللجنة من :
 ( مشرفاجامعة دمنھور –ة اآلداب كلی - أستاذ علم االجتماع المساعد   ور / محمود عبد الحمید حمدى     الدكت -

 )  ورئیسًا
          جامعة اإلسكندریة –اعد  كلیة اآلداب أستاذ األنثربولوجیا المس                 الدكتور / مصطفى عمر حماده    -

 ) ( مناقشًا
                             جامعة االسكندریة   –أستاذ علم االجتماع المساعد         الدكتورر/ محمد على محمد البدوى    -

 ) (مناقشًا
 - القرار  : 

  وافق مجلس الكلیة .
 

على إعادة تشكیل لجنة  2018/  1/  2تھ یوم األربعاء الموافق موافقة مجلس قسم االجتماع بجلس الموضوع : - 2
الحكم والمناقشة للطالبة / عوض سعید عبد الحلیم طلبھ المسجلة لنیل درجة الماجستیر بنظام الساعات المعتمدة 

 " أثر التحوالت االجتماعیة والسیاسیة على تغیر النسق االقتصادى فى القریة المصریة       فى موضوع : 
دراسة میدانیة تحلیلیة لرصد مالمح التحول فى بعض القرى الریفیة بمركز أبو المطامیر بمحافظة البحیرة وذلك 

 والتشكیل على النحو التالى : 2017إلى  2005فى الفترة مابین 
ا (مناقش        جامعة دمنھور     –أستاذ علم االجتماع المساعد كلیة اآلداب      د/ ناجى بدر إبراھیم    -

 ورئیسا )
                  جامعة دمنھور    –أستاذ علم االجتماع المساعد كلیة اآلداب    د/ محمود عبد الحمید حمدى   -

 ) مشرفًا(
         جامعة اإلسكندریة –كلیة اآلداب  –أستاذ علم االجتماع المساعد                  د/ السید محمد الرامخ      -

 (مناقشا )
 - القرار  : 

  افق مجلس الكلیة .و
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  رسالة الكلیة :
وم اإلنسانیة   تقدم الكل اییر         یة خدمة تعلیمیة وبحثیة متمیزة ترقى إلى مستوى التمیز واإلبداع في مجال اآلداب والعل ى مع تنادًا إل ا اس ًا و إقلیمی ى سوق العمل محلی ف

التعلیمیة و القدرات العلمیة و البحثیة ألساتذتھا الجودة التعلیمیة و البحثیة ، و مواكبة التطورات العلمیة و الفكریة و التكنولوجیة ، و ذلك بالتطویر المستمر للبرامج 
، و تلبیة احتیاجات المجتمع   و طالبھا ، و استخدام وسائل تعلیمیة حدیثة ،و متابعة الخریجین، و إتاحة الفرصة لھا لمتابعة الجدید من العلوم و المعارف و الخبرات

یة المصریة و تنمی     يالمساھمة ف  ،و اء الشخص ذات       حل مشكالتھ ، و بن ویم ال اون و التق راءات تتسم باالستقاللیة و التع واطنین من خالل إج اء و الم یم االنتم ي ة ق
 والمستمر .
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  رؤیة الكلیة :
لع الكلیة إلى أن تكون مؤسسة تعلیمیة وبحثیة معتمدة تحتل تتط

مستوى  بأساتذتھا وخریجیھا إلى وتصل مكانة مرموقة بین نظائرھا
المنافسة محلیأ و اقلیمًیا من خالل برامج دراسیة متمیزة فى 
مرحلتى اللیسانس والدراسات العلیا تسھم فى الرقى و التنمیة 

 .  المستدامة للمجتمع

 خامسا : قسم اآلثار والدراسات الیونانیة والرومانیة 
دة     - 1 تھ المنعق ة بجلس ة والرومانی ات الیونانی ار والدراس م  اآلث س قس ة مجل وع : موافق الموض

ـ بتاری ماء   2019/  1/  2خ ـــــــــــــــــــــ ة / أس ة للطالب م والمناقش ة الحك كیل لجن ى تش عل
د األبش   ابر أحم وع       ج ى موض دة ف اعات المعتم ام الس ى اآلداب بنظ تیر ف ة الماجس ل درج یھى لنی

انى"      تى والروم رین الھللینس الل العص غرى خ یا الص ى آس توفورى ف الت الكیس : "عم
  والتشكیل على النحو التالى :

(                نطا  جامعة ط –أستاذ  اآلثار الیونانیة والرومانیة  بكلیة اآلداب              أ. د/ سلوى حسین بكر  -
  )  ومناقشًا رئیسًا

     أستاذ اآلثار والدراسات الیونانیة والرومانیة وعمید كلیة اآلداب جامعة دمنھور    أ.د/ حنان خمیس الشافعى   -
 ) (مشرفًا

                                جامعة دمنھور  –أ.د/ عبیر عبد المحسن قاسم  أستاذ اآلثار الیونانیة والرومانیة بكلیة اآلداب  -
 ) ( مناقشًا

 - القرار  : 
  وافق مجلس الكلیة .

 
دة     - 2 تھ المنعق ة بجلس ة والرومانی ات الیونانی ار والدراس م  اآلث س قس ة مجل وع : موافق الموض

ـبتاری د        2019/  1/  2خ ــــــــــــــــــــ ب/ محم ة للطال م والمناقش ة الحك كیل لجن ى تش عل
ة ا    ل درج لیم  لنی اطف س وع : "       ع ى موض دة ف اعات المعتم ام الس ى اآلداب بنظ تیر ف لماجس

رابیوم   ة الس وارى بمنطق ود الس ى     –عم كیل عل رمیم " والتش یانة والت ین الص ة ب ة أثری دراس
 النحو التالى : 

               أستاذ الترمیم بكلیة الفنون الجمیلة ونائب رئیس جامعة فاروس           أ.د/ محمد أحمد ھالل    -
 ومشرفا ) (رئیسًا

                جامعة طنطا      –أ.د/ إبراھیم سعد إبراھیم صالح   أستاذ اآلثار الیونانیة والرومانیة كلیة اآلداب  -
 (مناقشا )

                                  جامعة دمنھور    –أستاذ بقسم الجغرافیا كلیة اآلداب                  أ.د/ ماجد محمد شعلة    -
 ( مشرفا )

                                            أستاذ اآلثار الیونانیة والرومانیة جامعة دمنھور          أ.د/ عبیر عبد المحسن قاسم  -
 (مشرفا ) 

د/ رحاب فتحى ھمام عبد الحلیم    أستاذ مساعد بقسم ترمیم اآلثار بالمعھد العالى للسیاحة والفنادق ترمیم  -
                                                                                                                             اآلثار أبوقیر اإلسكندریة 

 ( مناقشا ) 
 - القرار  : 

 وافق مجلس الكلیة .
  

وع : م - 3 اریخ         الموض دة  بت تھ المنعق ة بجلس ة والرومانی ار  الیونانی م  اآلث س قس ة مجل /  2وافق
ل             2019/  1 ر   لنی راھیم النم ى إب را عفیف ة/ یس ة للطالب م والمناقش ة الحك كیل لجن ى تش عل

ى            رأة ف ویر الم وع : " تص ى موض دة ف اعات المعتم ام الس ى اآلداب بنظ تیر ف ة الماجس درج
 ریة حضاریة " والتشكیل على النحو التالى : دراسة أث –الفن اإلتروسكى 

( رئیسا       جامعة اإلسكندریة –أ.د/ محمد عبد الغنى السید    أستاذ اآلثار والتاریخ الیونانى  بكلیة اآلداب  -
 ومشرفا )
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  رسالة الكلیة :
وم اإلنسانیة   تقدم الكل اییر         یة خدمة تعلیمیة وبحثیة متمیزة ترقى إلى مستوى التمیز واإلبداع في مجال اآلداب والعل ى مع تنادًا إل ا اس ًا و إقلیمی ى سوق العمل محلی ف

التعلیمیة و القدرات العلمیة و البحثیة ألساتذتھا الجودة التعلیمیة و البحثیة ، و مواكبة التطورات العلمیة و الفكریة و التكنولوجیة ، و ذلك بالتطویر المستمر للبرامج 
، و تلبیة احتیاجات المجتمع   و طالبھا ، و استخدام وسائل تعلیمیة حدیثة ،و متابعة الخریجین، و إتاحة الفرصة لھا لمتابعة الجدید من العلوم و المعارف و الخبرات

یة المصریة و تنمی     يالمساھمة ف  ،و اء الشخص ذات       حل مشكالتھ ، و بن ویم ال اون و التق راءات تتسم باالستقاللیة و التع واطنین من خالل إج اء و الم یم االنتم ي ة ق
 والمستمر .
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  رؤیة الكلیة :
لع الكلیة إلى أن تكون مؤسسة تعلیمیة وبحثیة معتمدة تحتل تتط

مستوى  بأساتذتھا وخریجیھا إلى وتصل مكانة مرموقة بین نظائرھا
المنافسة محلیأ و اقلیمًیا من خالل برامج دراسیة متمیزة فى 
مرحلتى اللیسانس والدراسات العلیا تسھم فى الرقى و التنمیة 

 .  المستدامة للمجتمع

                                   جامعة اإلسكندریة –أستاذ اآلثار الیونانیة بكلیة اآلداب            أ.د/ بھیة محمد شاھین    -
 ( مناقشا )

                            أستاذ اآلثار والدراسات الیونانیة بكلیة اآلداب جامعة طنطا                أ.د/ مھا محمد السید   -
 (مناقشا )

                               أستاذ اآلثار والدراسات الیونانیة والرومانیة جامعة دمنھور  أ.د/ عبیر عبد المحسن قاسم   -
 (مشرفا ) 

 - القرار  : 
 وافق مجلس الكلیة .

  
دة     - 4 تھ المنعق ة بجلس ة والرومانی ات الیونانی ار والدراس م  اآلث س قس ة مجل وع : موافق الموض

ـبتاری ب /        2019/  1/  2خ ــــــــــــــــــــــ ة للطال م والمناقش ة الحك كیل لجن ادة  تش ى إع عل
ار د الب د عب دة   ولی اعات المعتم ام الس ى اآلداب بنظ تیر ف ة الماجس ل درج ة   لنی ة عطی ى عطی

 فى موضوع : " تصویر العالم فى الفن الیونانى  " والتشكیل على النحو التالى : 
وعمید كلیة اآلداب جامعة  أ.د/ حنان خمیس الشافعى  أستاذ اآلثار والدراسات الیونانیة والرومانیة

 )دمنھور(مشرفا ورئیسا
                                            كلیة اآلداب جامعة دمنھور -أستاذ اآلثار الیونانیة والرومانیة       د/ سماح محمد الصاوىأ

  (مناقشا )
                        بكلیة اآلداب جامعة طنطا      المساعد  أستاذ اآلثار  الیونانیة والرومانیة أبوالیزید    د/ صفاء سمیر 

 (مناقشا )
 

 - القرار  : 
  وافق مجلس الكلیة .

 
اریخ      - 5 دة  بت تھ المنعق ة بجلس ة والرومانی ار الیونانی م  اآلث س قس ة مجل وع : موافق /  2الموض

ماعیل           2019/  1 میر إس طفى س ب / مص ة للطال م والمناقش ة الحك كیل لجن ادة تش ى إع عل
اعات    ام الس ى اآلداب بنظ تیر ف ة الماجس ل درج الل    زورة  لنی وع : "الس ى موض دة ف المعتم

و       ى النح كیل عل یالدى   " والتش ث الم رن الثال ة الق ى نھای انى إل ن الروم ى الف ویرھا ف وتص
 التالى : 

                         جامعة االسكندریة –أ.د/ عزت زكى حامد قادوس   أستاذ اآلثار الیونانیة والرومانیة  -
 (رئیسا ومناقشا )

            لشافعى  أستاذ اآلثار  الیونانیة والرومانیة وعمید كلیة اآلداب جامعة دمنھور أ.د/ حنان خمیس ا -
 (مناقشا  )

           كلیة اآلداب جامعة دمنھور- أد/ سماح محمد الصاوى أستاذ اآلثار والدراسات الیونانیة والرومانیة  -
 (مشرفا )

 - القرار  : 
  وافق مجلس الكلیة .

  
ة  - 6 وع : موافق دة    الموض تھ المنعق ة بجلس ة والرومانی ات الیونانی ار والدراس م  اآلث س قس مجل

ـ بتاری د          2019/  1/  2خ ــــــــــــــ ب / محم ة للطال م والمناقش ة الحك كیل لجن ادة تش ى إع عل
اعات           ام الس ى اآلداب بنظ تیر ف ة الماجس ل درج س    لنی نعم إدری د الم برى محمدعب ص



    

                                                                                                                                               
        Damanhur universityجامعة دمنھور                                                                                                                         
          Faculty of Art                                                                                            كلیة اآلداب                                    

                                                         
  

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

  رسالة الكلیة :
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  رؤیة الكلیة :
لع الكلیة إلى أن تكون مؤسسة تعلیمیة وبحثیة معتمدة تحتل تتط

مستوى  بأساتذتھا وخریجیھا إلى وتصل مكانة مرموقة بین نظائرھا
المنافسة محلیأ و اقلیمًیا من خالل برامج دراسیة متمیزة فى 
مرحلتى اللیسانس والدراسات العلیا تسھم فى الرقى و التنمیة 

 .  المستدامة للمجتمع

وع : "األدوات واآل   ى موض دة ف انى         المعتم ر الروم الل العص ة خ ى الزراع تخدمة ف الت المس
 " والتشكیل على النحو التالى : 

                  أ.د/ حنان خمیس الشافعى  أستاذ اآلثار الیونانیة والرومانیة وعمید كلیة اآلداب جامعة دمنھور 
 (رئیسا ومناقشا  )

                        كلیة اآلداب جامعة دمنھور -ونانیة والرومانیة أستاذ اآلثار والدراسات الی    أد/ سماح محمد الصاوى 
 (مشرفا )

                        بكلیة اآلداب جامعة طنطا      المساعد  أستاذ اآلثار  الیونانیة والرومانیة أبوالیزید    د/ صفاء سمیر 
 (مناقشا )

 - القرار  : 
  وافق مجلس الكلیة .

  
وع : مواف  - 7 اریخ    الموض دة  بت تھ المنعق ة بجلس ة والرومانی ار الیونانی م  اآلث س قس ة مجل /  2ق

ل        2019/  1 ید     لنی طفى الس دى مص ة / ن ة للطالب م والمناقش ة الحك كیل لجن ادة تش ى إع عل
رب     ال الح ویر أبط وع : "تص ى موض دة ف اعات المعتم ام الس ى اآلداب بنظ تیر ف ة الماجس درج

ى الفخار ى األوان ة عل ابین الطروادی رة م ى الفت ة ف ى  600ی ق م    "  300ق م وحت
 والتشكیل على النحو التالى : 

(رئیسا                   جامعة اإلسكندریة    –أستاذ اآلثار الكالسیكیة  بكلیة اآلداب   أد / فؤاد شرقاوى على    
 ومشرفا )

                جامعة اإلسكندریة    –ة بكلیة اآلداب أستاذ اآلثار  الیونانیة والرومانی           أ.د/ بھیة محد شاھین 
 (مناقشا )

                           جامعة دمنھور  –أستاذ اآلثار  الیونانیة والرومانیة بكلیة اآلداب     أد/ عبیر عبد المحسن قاسم
 ( مشرفا ) 

                    جامعة عین شمس   –بكلیة اآلداب أستاذ اآلثار الكالسكیة المساعد               د/ أیمن عبد التواب   
 ( مناقشا) 

 - القرار  : 
  وافق مجلس الكلیة .

 
دة     - 8 تھ المنعق ة بجلس ة والرومانی ات الیونانی ار والدراس م  اآلث س قس ة مجل وع : موافق الموض

ـبتاری ات العل     2019/  1/  2خ ـــــــــــــــــــــــــ الب الدراس ة ط اد نتجی ى إعتم درجتى  عل ا ل ی
 . 2018الماجستیر والدكتواره فصل الخریف 

 - القرار  : 
  وافق مجلس الكلیة .

  
 سادسا : موضوعات قسم الفلسفة:

ق         - 1 اء المواف وم األربع تھ ی فة بجلس م الفلس س قس ة مجل د     2019/  1/  2موافق طب قی ى ش عل
ا ،وا        ات العلی دیم للدراس ام الق م بالنظ جلین بالقس تیر المس الب الماجس ض ط رة   بع ت فت ذین انتھ ل

ف             ق كش یھم (مرف ررة عل یة المق وم الدراس داد الرس دم س ة وع دم الجدی رة لع ذ فت جلیھم من تس
  باألسماء )
 - القرار  : 

  وافق مجلس الكلیة .
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التعلیمیة و القدرات العلمیة و البحثیة ألساتذتھا الجودة التعلیمیة و البحثیة ، و مواكبة التطورات العلمیة و الفكریة و التكنولوجیة ، و ذلك بالتطویر المستمر للبرامج 
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  رؤیة الكلیة :
لع الكلیة إلى أن تكون مؤسسة تعلیمیة وبحثیة معتمدة تحتل تتط

مستوى  بأساتذتھا وخریجیھا إلى وتصل مكانة مرموقة بین نظائرھا
المنافسة محلیأ و اقلیمًیا من خالل برامج دراسیة متمیزة فى 
مرحلتى اللیسانس والدراسات العلیا تسھم فى الرقى و التنمیة 

 .  المستدامة للمجتمع

  
  العالقات الثقافیة والخارجیة :موضوعات :  سابعًا

  
أستاذ التاریخ الحدیث  الح ھریدىد /  ص0على  كتاب أ 2019/ 1/1موافقة مجلس قسم التاریخ بجلستھ فى /أوًال

بحضور المؤتمر العلمي الثاني " تاریخ الكوردوكوردستان " بعنوان " أربیل في المصادر التاریخیة والمعاصر بالكلیة 
تحت عنوان : سیاسة بریطانیا تجاه القضیھ الكردیھ وسوف  2019إبریل /   10/11قراءة وتقییم " وذلك فى یومى  –

رحلتي كارستن  –قة بحثیھ بعنوان : تاریخ مدینة اربیل من واقع كتابات الرحالة في العصر العثماني یشارك سیادتھ بور
  العراق . –بكردستان  نموذجا " وذلك بجامعة صالح الدین بأربیل 1816مس بكنجھام یوج1766نیبور 

  القرار : وافقت اللجنة 
 - القرار  : 

  وافق مجلس الكلیة .
  

م   ثانیا/ س قس ة مجل ى   احاط تھ ف اریخ بجلس دم أ  2019/ 1/1الت التقریر المتق الح 0ب د  د /  ص أحم
ة    ھ الجمعی ذي نظمت ر ال ادي عش دولي الح ؤتمر ال ال الم ي اعم اركة ف ور والمش دى بالحض ھری

   بجمھوریة تونس. التونسیة للدراسات التاریخیة
  القرار : أحیطت اللجنة علما

 - القرار  : 
  أحیط مجلس الكلیة علمًا .

  
ًا ى / ثالث تھ ف اریخ بجلس م الت س قس ة مجل اب أ 2019/ 1/1موافق ى  كت الح 0عل د د /  ص أحم

دى  ة  ھری ر بالكلی دیث والمعاص اریخ الح تاذ الت اریخ  أس اني " ت ي الث ؤتمر العلم ور الم بحض
تان " بعن ـالكوردوكوردس ة    ــــــــــــــــــــــــــــــ ادر التاریخی ي المص ل ف راءة  –وان " أربی ق

یم " و ومى   وتقی ى ی ك ف ل /   16/17ذل وان :  2019إبری راد    بعن یة أك ن قض ا م ف بریطانی موق
وزان     ة ل ًا التفاقی راق وفق ة      1923الع ة التركی دود العراقی ة الح ع اتفاقی ا   1926وتوقی وملحقاتھ

  وذلك بجامعة زاخو بأربیل بكردستان  بالعراق .
  القرار : وافقت اللجنة 

 - القرار  : 
  وافق مجلس الكلیة .

  
ى    ابعا/ر تھ ف اریخ بجلس م الت س قس ة مجل ا    2019/ 1/1احاط یماء البن دم د / ش التقریر المتق ب

یة            ة التونس ھ الجمعی ذي نظمت ر ال ادي عش دولي الح ؤتمر ال ال الم ي اعم اركة ف ور والمش بالحض
  بجمھوریة تونس . للدراسات التاریخیة

  القرار : أحیطت اللجنة علما
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  رؤیة الكلیة :
لع الكلیة إلى أن تكون مؤسسة تعلیمیة وبحثیة معتمدة تحتل تتط

مستوى  بأساتذتھا وخریجیھا إلى وتصل مكانة مرموقة بین نظائرھا
المنافسة محلیأ و اقلیمًیا من خالل برامج دراسیة متمیزة فى 
مرحلتى اللیسانس والدراسات العلیا تسھم فى الرقى و التنمیة 

 .  المستدامة للمجتمع

 - القرار  : 
  ًا .أحیط مجلس الكلیة علم

  
ًا/ ى  خامس تھ ف اریخ بجلس م الت س قس اب ا 2019/ 1/1احاطة مجل ید أ ى/ عل 0د0بخط د الس حم

رب      أبش رق والغ ین الش ة ب اریة المتبادل ؤثرات الحض وان " الم ي بعن روع علم ي مش د عل ن التعاق
   م2019/2020من  ینما بین القرنین الحادي عشر والعشر

  القرار : أحیطت اللجنة علما
 - القرار  : 

  حیط مجلس الكلیة علمًا .أ
  

د/ ابراھیم مرجونة كأحد رموز المجتمع في خدمة 0بتكریم ا 2019/ 1/1احاطة مجلس قسم التاریخ بجلستھ فى سادسا/
  الوطن والمواطنین من جریدة الحدث واخبار البحیرة وقناة صوت مصر والتلیفزیون المرئي مع الناس "

  القرار : أحیطت اللجنة علما
 - القرار  : 

  أحیط مجلس الكلیة علمًا .
  

ابعا/ ى  س تھ ف اریخ بجلس م الت س قس ریم ا 2019/ 1/1احاطة مجل دروع  0بتك ة ب راھیم مرجون د/ اب
مبر     ھر دیس ة لش س الجامع ي مجل ة ف ول    2018الجامع ي حص ر ف ال والمثم اء والفع دورھم البن م ل

   يم من مجلس االتحاد االورب2015-9001الكلیة علي االعتماد الدولي االیزو 
  القرار : أحیطت اللجنة علما

 - القرار  : 
  أحیط مجلس الكلیة علمًا .

  
ى     ثامنا/ تھ ف اریخ بجلس م الت س قس ة مجل ادي   2019/ 1/1احاط یر ش ریم د/ تیس ا  بتك  وفریقھ

مبر      ھر دیس ة لش س الجامع ي مجل ة ف دروع الجامع ي    2018ب ر ف ال والمثم اء والفع دورھم البن م ل
   م من مجلس االتحاد االوربي2015-9001ولي االیزو حصول الكلیة علي االعتماد الد

  القرار : أحیطت اللجنة علما
 - القرار  : 

  أحیط مجلس الكلیة علمًا .
  

عا  ى تاس تھ ف ا بجلس م الجغرافی س قس ور ا 2019/ 1/1/احاطة مجل د  0د0بحض دالعظیم احم عب
  عبدالعظیم

   ات المواص ا لمتطلب ي وفق ع داخل داد مراج وان " اع ل بعن ة عم زو ورش ة االی -9001فة الدولی
  6/12/2018م " والتي نظمتھا وحدة ضمان الجودة یوم 2015
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  رؤیة الكلیة :
لع الكلیة إلى أن تكون مؤسسة تعلیمیة وبحثیة معتمدة تحتل تتط

مستوى  بأساتذتھا وخریجیھا إلى وتصل مكانة مرموقة بین نظائرھا
المنافسة محلیأ و اقلیمًیا من خالل برامج دراسیة متمیزة فى 
مرحلتى اللیسانس والدراسات العلیا تسھم فى الرقى و التنمیة 

 .  المستدامة للمجتمع

             ات ا لمتطلب ة وفق ة واالداری ام العلمی ي االقس راءات ف ق االج وان " تطبی ل بعن ة عم ورش
زو     ة االی فة الدولی وم     2015-9001المواص ودة ی مان الج دة ض ا وح ي نظمتھ م " والت

6/12/2018 
  لماالقرار : أحیطت اللجنة ع

 - القرار  : 
  أحیط مجلس الكلیة علمًا .

  
ى       تھ ف ا بجلس ة وادابھ ة االنجلیزی م اللغ س قس را/احاطة مجل ات   2019/ 1/1عاش ان فعالی بش

ف  افي لخری م الثق ھ   2018/2019الموس ترك فی ام ، ویش ل ع ة ك ة االنجلیزی م اللغ ده قس ذي یعق وال
  : 2019ینایر 9الفرقة الرابعة في اعضاء ھیئة التدریس بالتناوب وطالب الدراسات العلیا و

ي           - 1 ة ف ة االنجلیزی م اللغ دریس بقس ة الت اء ھیئ افي العض ي ثق ایر  9ملتق ھ    2019ین ترك فی ویش
  كل من :

 ة       0د0ا اظرات التلیفزیونی ض المن ي بع ي ف ف اللفظ ل " العن ھ بتحلی د الزوك دا محم میران
  م"2008االمریكیة في 

 نبذة وتحلیل لمسرحیتین ھند خالد بتحلیل " المسرح الوثائقي" 0ا 
 امیرة عكارة بتحلیل " صورة المرأة العربیة في الصحافة االمریكیة " دراسة حالة لجریدتین امریكیتین 0ا 
 طروحة الماجستیر " دراسة حالة لفرتیجو الحمد مراد " أدعاء رمضان نبذة عن  0ا 

 
  اجتماع نادي الكتاب والفیلم والنقد االدبي :  -

  .في افالم دیزني وكتاب " سر سندریال " ویشترك فیھ طالب الفرقة الرابعة شعبة االدب االنجلیزي النسویة واالمیرات
  القرار : أحیطت اللجنة علما

 - القرار  : 
  أحیط مجلس الكلیة علمًا .

  
ن مشاركة السیدة االستاذة أبش 2019/ 2/1حادي عشر/احاطة مجلس قسم االثار الیونانیة والرومانیة بجلستھ فى 

وقد تقدمت لدكتورة/ سماح الصاوي في مؤتمر لوضع میثاق لحمایة االثار البیزنطیةفي العالم بالتعاون مع الیونسكو ا
ن تشترك جامعة دمنھور أسیادتھا بعدد من المقترحات التى تم األخذ بھا في المیثاق والذى یعداألمر األول من نوعھ ب

  في وضع میثاق بالیونسكو.
  ة علماالقرار : أحیطت اللجن

 - القرار  : 
  أحیط مجلس الكلیة علمًا وقدم التھنئة لسیادتھا .
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  رسالة الكلیة :
وم اإلنسانیة   تقدم الكل اییر         یة خدمة تعلیمیة وبحثیة متمیزة ترقى إلى مستوى التمیز واإلبداع في مجال اآلداب والعل ى مع تنادًا إل ا اس ًا و إقلیمی ى سوق العمل محلی ف

التعلیمیة و القدرات العلمیة و البحثیة ألساتذتھا الجودة التعلیمیة و البحثیة ، و مواكبة التطورات العلمیة و الفكریة و التكنولوجیة ، و ذلك بالتطویر المستمر للبرامج 
، و تلبیة احتیاجات المجتمع   و طالبھا ، و استخدام وسائل تعلیمیة حدیثة ،و متابعة الخریجین، و إتاحة الفرصة لھا لمتابعة الجدید من العلوم و المعارف و الخبرات

یة المصریة و تنمی     يالمساھمة ف  ،و اء الشخص ذات       حل مشكالتھ ، و بن ویم ال اون و التق راءات تتسم باالستقاللیة و التع واطنین من خالل إج اء و الم یم االنتم ي ة ق
 والمستمر .
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  رؤیة الكلیة :
لع الكلیة إلى أن تكون مؤسسة تعلیمیة وبحثیة معتمدة تحتل تتط

مستوى  بأساتذتھا وخریجیھا إلى وتصل مكانة مرموقة بین نظائرھا
المنافسة محلیأ و اقلیمًیا من خالل برامج دراسیة متمیزة فى 
مرحلتى اللیسانس والدراسات العلیا تسھم فى الرقى و التنمیة 

 .  المستدامة للمجتمع

  
  حمد عطیة حمیدة في :أن مشاركة السید الدكتور/ أبش 2019/ 1/1ثاني عشر/احاطة قسم اللغات الشرقیة فى 

 ریة دورة بعنوان " الصف المعكوس باستخدام الجیل الثاني من برامج االنترنت " بمقر جامعة سنجور باالسكند
   2018دیسمبر  6دیسمبر الي  2في الفترة من 

  تكریم سیادتھ  في مجلس جامعة دمنھور لتمیزه في دورة " الصف المعكوس باستخدام الجیل الثاني من برامج
  2018دیسمبر  6دیسمبر الي  2االنترنت " بمقر جامعة سنجور باالسكندریة في الفترة من 

 القرار : أحیطت اللجنة علما
 - : القرار  

  أحیط مجلس الكلیة علمًا .
  

  امنًا : موضوعات المكتبة  :ث
  
 .التصدیق على الجلسة السابقة  .1

 - القرار  : 
  أحیط مجلس الكلیة علمُا.

  
محمد مؤنس عوض أستاذ تاریخ العصور الوسطى كلیة اآلداب جامعة عین االھداء الوارد الى المكتبة من أ.د/  .2

  وب الصلیبیة )) كتاب بعنوان ( عصر الحر2شمس  عدد(
  وافقت اللجنة على قبول اآلھداء مع توجیھ الشكر لسیادتھ على ھذا االھداء القیم .القرار :   

 - القرار  : 
 وافق مجلس الكلیة .

  
جامعة  –كلیة اللغة العربیة  –االھداء الوراد من الدكتور/ محمود زاید  أستاذ التاریخ الحدیث والمعاصر المساعد  .3

 .األزھر بالقاھرة 
 ) مجلد بعنوان ( مانیفستو الحضارة الدیمقراطیة ) من تألیف عبداهللا أوجالن .5عدد ( -
 المجلد األول ( المدینة ) -
 المجلد الثانى ( المدینة الرأسمالیة ). -
 .المجلد الثالث ( سوسیولوجیا الحریة ) -
 .)المجلد الرابع ( أزمة المدینة وحل الحضارة الدیمقراطیة في الشرق األوسط  -
 .جلد الخامس( القضیة الكردیة ) الم -
 .) كتاب بعنوان البحث عن الحقیقة الكردیة 1عدد ( -
  وافقت اللجنة على قبول اآلھداء مع توجیھ الشكر لسیادتھ على ھذا االھداء القیم .القرار :   
 -القرار  :   

  .وافق مجلس الكلیة 
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  رؤیة الكلیة :
لع الكلیة إلى أن تكون مؤسسة تعلیمیة وبحثیة معتمدة تحتل تتط

مستوى  بأساتذتھا وخریجیھا إلى وتصل مكانة مرموقة بین نظائرھا
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 .  المستدامة للمجتمع

 .لحفاظ علیھا من التلف والضیاع .تصویر للكتب داخل المكتبة و ذلك ل آلة) 1ضرورة توفیر عدد ( .4
  تصویر للكتب على أن یتم التنسیق مع ادارة الجامعة مالیًا والئحیًا . آلةواحد  على توفیر عددوافقت اللجنة.القرار : 

 -القرار  :   
 وافق مجلس الكلیة 

  
والجھد على الطلبة  ) أجھزة كمبیوتر لتدریب الطلبة على البرنامج الرقمى و ذلك لتوفیر الوقت3توفیر عدد ( .5

في األبحاث واستیعاب عدد أكبر من الطلبة داخل المكتبة لمرحلتى ولسرعة الوصول الى الكتب المستحدمة 
 اللیسانس والدراسات العلیا.

  خاصة مع زیادة عدد الطالب المترددین على المكتبة بمرحلتى اللیسانس والدراسات العلیا .وافقت اللجنة القرار : 
 - القرار  :  

  وافق مجلس الكلیة 
  

  :  خدمة المجتمع وتنمیة البیئة :   موضوعات تاسعًا 
  
اعداد خطة تطویریة للكلیة والجامعة و البحث عن طرق زیادة موارد الجامعة  والكلیة خالث ثالث أیام حتى یتسنى  - 1

 لنا الرد على الجامعة .
  القرار :

  أحیطت اللجنة علمًاوجارى اعداد المطلوب.
 -:  القرار   

  أحیط مجلس الكلیة علمًا .
  
طلب المقدم من قسم اآلثار  والدراسات الیونانیة والرومانیة بشأن المشروع المقدم من  أ.د/ عبیر قاسم  اآلستاذ ال - 2

بقسم اآلثار والدراسات الیونانیة والرومانیة بخصوص مقترح اشتراك مع محافظة البحیرة لتجمیل بعض المیادین 
 الوعى لدى الطالب في مجال خدمة المجتمع كمشروع لتدریب الطالب على فن الفسیفساء .للمساھمة في تنمیة 

  القرار :
 وافقت اللجنة و یرفع لمجلس الكلیة . -
 -القرار  :   

  وافق مجلس الكلیة .
  
مقترح عمل اجتماع العضاء ھیئة التدریس باألقسام العلمیة لعرض أفكارھم لتطویر خدمة المجتمع بالتنسیق  - 3

 ور نائب رئیس الجامعة لشئون خدمة المجتمع .وبحض
  القرار :

 وافقت اللجنة ویتم االعداد لالجتماع بالتنسیق مع رؤساء األقسام العلمیة  . -
 -القرار  :   

  وافق مجلس الكلیة .
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  رؤیة الكلیة :
لع الكلیة إلى أن تكون مؤسسة تعلیمیة وبحثیة معتمدة تحتل تتط
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 .  المستدامة للمجتمع

  
 مقترح اللجنة بضم أسر أعضاء ھیئة التدریس الى مشروع العالج بالجامعة . - 4

  القرار :
 أحیط اللجنة علمًا. -
 -لقرار  : ا  

  أحیط مجلس الكلیة علمًا .
  

  :   ما یستجد من أعمال :    عاشرًا
  
 .توزیع مدرسى المواد على األقسام العلمیة .1
 -القرار  :   

  .ألغلبیةرفض مجلس الكلیة با
 

لبرامج كتاب السید الدكتور/ فایز أنور عبدالمطلب  المنسق االكادیمى للتعلیم المفتوح بالكلیة  بشأن معاییر تطبیق ا .2
وتنفیذ الشراكة التى بین جامعتنا  المھنیة القائمة على التعلیم االلكترونى المدمج والشراكة بین الجامعات المصریة 

  .وجامعة المنیا
 -القرار  :   

  . حیث أن شروط التطبیق  موجودة بالكامل  وافق مجلس الكلیة
  
الجغرافیا بشأن  مناقشة تأخر صرف الجامعة للدعم  كتاب السید أ.د/ عبدالعظیم أحمد عبدالعظیم رئیس مجلس قسم .3

  المالى المقرر للفرقة الرابعة الخاص بمادتى البحث المیدانى للشعبة العامة والمشروع التطبیقى لشعبة المساحة .
 -القرار  :   

  وافق مجلس الكلیة على دراسة األمر و مراجعة الحسابات في ھذا الشأن .
  
د عطیة حمیدة المدیر التنفیذى لوحدة تكنولوجیا المعلومات  بشأن تشكیل وحدة تكنولوجیا كتاب السید الدكتور/ أحم .4

 المعلومات على النحو التالى :
  الوظیفة  االسم  م
  IT التنفیذى لوحدة تكنولوجیا المعلومات المدیر   د. أحمد عطیة أحمد  حمیدة   .1
 MIS مسئول نظم المعلومات االداریة  أ.حسن أنور حسن أبو الیزید   .2
 Portalسئول البوابة االلكترونیة م  أ.كیرلس سامى بدیر   .3
  مسئول المكتبة الرقمیة  أ.ھانى حسن أبوالنجا   .4
  مسئول الشبكات  أ.مایكل مرقص برسوم   .5
  مسئول التعلیم االلكترونى  ولید محمد الوكیلأ.   .6
  مسئول التدریب عن تنكولوجیا المعلومات  ماجدة شعبان محمدأ.   .7

 -القرار  :   
  وافق مجلس الكلیة.
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  .  بعد الظھر والنصف الثانیة الساعةھذا وقد انتھى االجتماع 
                                                                                               

  عمید الكلیة                                                                                                   
  
  

  حنان الشافعىأ.د/                                                                                                  


