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 رسالة الكلية :

إ و إقليميزا اسزتياداإ إلزى معزايير إلبزدا  يزم ملزاآل ابداا والعلزوم اإليسزايية تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترقى إلى مستوى التميزز وا يزى سزوا العمزآل محليزا

لقدرات العلمية و البحثية ألساتذتها اللودة التعليمية و البحثية ، و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التكيولولية ، و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و ا

، و تلبية احتيالزات الملتمز   ها ، و استخدام وسائآل تعليمية حديثة ،و متابعة الخريلين، و إتاحة الفرصة لها لمتابعة اللديد من العلوم و المعارف و الخبراتو طالب

م قاللية و التعززاون و التقززويم الززذاتحززآل مالزكالت  ، و بيززاخ الالخصززية المصززرية و تيميزة قززيم اويتمززاخ و المززواطيين مزن خززالآل إلززراخات تتسززم باوسزت مالمسزاممة يزز،و

 والمستمر .
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 رؤية الكلية :

تتطل  الكلية إلى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية 

بأساتذتها  وتصآل معتمدة تحتآل مكاية مرموقة بين يظائرما

مستوى الميايسة محليأ و اقليميإا من خالآل  وخريليها إلى

برامج دراسية متميزة يى مرحلتى الليسايس والدراسات 

 .  المستدامة للملتم  العليا تسهم يى الرقى و التيمية

0202/0202 الجامعي للعام  سادسلا الكلية مجلس  

 20/2/0200 الموافق برععا  ال  يوم المنعقد

********** 

 اجتمع مجلس الكلية في تمام الساعة        
 
 عميد الكلية   محمد برفعت المامبرئاسة السيد األستاذ الدكتوبر/  الواحدة ظهرا

 :وبحضوبر كل من 
 الكلية للدبراسات العليا والبحوث وكيل                  أ.د/ سماح محمد الصاوى  .2
 البيئة وتنمية املجتمع خدمة لشئون  الكلية وكيل                أبوالنضر السيد وفدى/ د2أ .0
  النجليزية اللغة قسم مجلس برئيس  المليجى حلمى محمد ايمان/ د.أ .3
 والرومانية اليونانية والدبراسات اآلثابر قسم مجلس برئيس                     قاسم عبداملحسن عبير/ د.أ .4
 التابريخ قسم مجلس برئيس   مرجونة محمد ابراهيم/ د.أ .5
  العربية اللغة قسم مجلس برئيس                 بركات فؤاد ايمان/ د.أ .6
  الفلسفة قسم مجلس برئيس  اسماعيل محمد الله فضل/ د.أ .7
افيااألستاذ    محمد عوض السمنى /دأ. .8  بقسم الجغر
 القائم بعمل برئيس مجلس قسم اللغات الشرقية    د الفقىد. محمد أحم .9

  اآلثابر قسم مجلس برئيس بعمل القائم     عثمان سعيد أحمد/ د .22
افيا  أ.د/ محمد عبدالقادبر عبدالحميد .22  األستاذ بقسم الجغر
  النجليزية اللغة بقسم األستاذ  الزوكة خميس محمد ميراندا/ د.أ .20
 المتفرغ بقسم التابريخاألستاذ    أ.د/ فايزة محمود صقر .23
 األستاذ المساعد بقسم اللغة العربية  د/ أسما  محمود شمس الدين .24
 اآلثابر والدبراسات اليونانية والرومانية بقسم المدبرس   شيرويت مصطفى فضل/ د .25
 المدير التنفيذى لوحدة ضمان الجودة بالكلية   أبوعلى محمود محمد/ د.أ .26
  اللكترونية الخدمات وحدة مدير                 حميدة عطية أحمد/ د .27
  الكلية أمين                  لحوتي حلمى الوليد خالد/ السيد .28
 : الحضوبر  عن اعتذبر وقد

 األستاذ بقسم اللغة العربية    أ.د/ عمر شحاته محمد .2
 األستاذ بقسم اآلثابر والدبراسات اليونانية والرومانية   أ.د/ حنان خميس الشافعى  .0
 األستاذ المتفرغ بقسم الفلسفة   الىأ.د/ ميالد زكى غ .3
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 الجتماع  عميد الكلية  محمد برفعت المام افتتح السيد أ.د/  

 . الحضوبر عميد الكلية وبرئيس املجلس  بجميع السادة   محمد برفعت المامفي بداية الجتماع برحب السيد أ.د/  -

افيا.تم الحتفا  بتعيين السيد أ.د/ محمد عوض السمنى بمناسبة تولية  -  برئاسة مجلس قسم الجغر

 تكريم كل من : مكما ت -

 السيد أ.د/ محمد محمود ابوعلى -

 السيد أ.م.د/ عصام كمال المصري  -

 السيد الدكتوبر/ ابراهيم مصطفى شعبان -

 األستاذ / كيرلس سامى بدير -

 وذلك لجهودهم المتميزة في برفع شأن الكلية والبرتقا  بالعملية التعليمية .

من المملكة األبردنية  0202سيد أ.د/ ابراهيم مرجونة لحصول سيادته على جائزة التميز العلمى لعام كما تم المبابركة لل -

 الهاشمية .

 بتهنئة السيد اللوا  / هشام آمنه محافظ البحيرة بمناسبة العام الميالدى الجديد  -
 
واملجلس  0200أحيط مجلس الكلية علما

 دته .يشكر سيادته على هذه التهنئة الكريمه من سيا

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

 
 الموضوعات التى ط

 التصديق على محضر مجلس الكلية السابق . .0

 القرابر :    

 . تم التصديق على املحضر
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 ثانيا:   موضوعات وحدة ضمان الجودة :
 التصديق على مجلس الوحدة السابق. أول :

 ي املجلس السابق .القرابر : تم التصديق عل

 القرابر :    

. 
 
 أحيط مجلس الكلية علما

شروق عوض عبد الستابر الخالع لعرض مشروع عن تحلية مياه البحر ودعوة أحد أساتذة كلية العلوم لمتابعة   /دعوة الطالبة ثانيا :  

 فكرة المشروع وتقديم تقرير عن إمكانية تطبيقه .

ها أمام املجلس، وناقشها د. محمد عبده بدبر الدين و أ.د محمد برفعت اإلمام مطالبين بتطبيق القرابر: قامت الطالبة بعرض فكرت    

المقترح على أماكن محدودة كبداية وبلوبرة الفكرة بالتعاون مع معمل المياه والبيئة بكلية العلوم جامعة دمنهوبر. وتم شكر 

أفكابرها المستنيرة، وسيتم تفو  يض د/ إبراهيم شعبان لمراجعة المشروع واتخاذ اإلجرا ات الطالبة على مجهودها اإلبداعي و

 الالزمة.

 القرابر :    

. 
 
 أحيط مجلس الكلية علما

 

 دعوة أ.د.عبير عبد املحسن قاسم لعرض مقترح خاص بها علي مجلس اإلدابرة.  ثالثا :

إنشا  لجنة لمكافحة التنمر يكون الهدف منها هو القرابر: قامت أ.د. عبير قاسم بتقديم مقترحين لوحدة ضمان الجودة أولهما اقتراح ب   

إبرسا  قواعد األخوة والروح الطيبة والسالم وتنمية الوعي بالكلمة الطيبة وحسن التعامل بين الطالب وجميع العاملين بالكلية. 

 ربر اآلتي:وثانيهما اقتراح يوم كمعرض لطالب جميع األقسام العلمية. وقد لقت هذه المقترحات استحسان املجلس وق

ادبراج اقتراح لجنة مكافحة التنمر ضمن لجنة المبادبرات اإلبداعية المنبثقة من وحدة ضمان الجودة لوضع اآلليات  -أ

 المناسبة للتطبيق، وتشكيل لجنة تضم المعنيين لستكمال المقترح.

افقة على تحديد يوم من شهر  -ب السنة النهائية،  كمعرض لمنتجات الطالب ومشروعات التخرج لطالب 0200 مايوالمو

 وإعالم برؤسا  األقسام بضروبرة مشابركة كل األقسام في هذا اليوم، وتحديد مكان مناسب لكل قسم

توجيه الشكر للسيدة أ.د. عبير قاسم على القتراحات المقدمة من سيادتها للحفاظ على السالم النفس ي لطالب الكلية  -ج

 والتعاون مع الوحدة.

 القرابر :    
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افق مجلس الكل  ية .و

بخصوص مشروع تحديث الرؤية والرسالة واألهداف الستراتيجية لكلية اآلداب بجامعة دمنهوبر بنا  علي المذكرة  برابعا :

 المقدمة للعرض من الدكتوبر إبراهيم شعبان الخبير الستراتيجي علي مجلس إدابرة الوحدة والتي جا  فيها : 

 مذكرة للعرض على مجلس إدابرة وحدة ضمان الجودة

 قترح تحديث الرؤية والرسالة :م

بعدددددد اإلطددددددالع علددددددى برؤيددددددة الكليدددددة وبرسددددددالتها الحاليددددددة ومقابرنتهددددددا مدددددع مؤسسددددددات التعلدددددديم العددددددالي المنددددداظرة علددددددى المسددددددتوى الدددددددولي 

 واإلقليمي ؛ فإن فريق تحديث الخطة الستراتيجية يقترح تطوير الرؤية والرسالة على النحو التالي :

 لية :أول: الرؤية والرسالة الحا

 برؤية كلية اآلداب بدمنهوبر) الحالية (

بأسدداتذتها وخريجيهددا إلددى  وتصددل تتطلدع الكليددة إلددى أن تكددون مؤسسددة تعليميدة وبحثيددة معتمدددة تحتددل مكانددة مرموقددة بدين ن ائرهددا

دددا مدددن خدددالل بدددرامح دبراسدددية متميدددزة فدددى مرحلتدددى الليسدددانس والدبراسدددات العليدددا تسدددهم فدددى  اقليمي  الرقدددى مسدددتوى المنافسدددة محليدددأ و

 .   والتنمية المستدامة للمجتمع

 برسالة كلية اآلداب  ) الحالية (

تقددددم الكليدددة خدمددددة تعليميدددة و بحثيددددة متميدددزة ترقددددى إلدددى مسددددتوى التميدددز و اإلبددددداع فدددى مجددددال اآلداب و العلدددوم اإلنسددددانية فدددى سددددوق 

 إلدددددددددى معدددددددددايير الجدددددددددودة التعليميدددددددددة و البحثيدددددددددة ، و م
 
 و إقليميدددددددددا اسدددددددددتنادا

 
واكبدددددددددة التطدددددددددوبرات العلميدددددددددة و الفكريدددددددددة و العمدددددددددل محليدددددددددا

التكنولوجيددددة ، و ذلدددددك بدددددالتطوير المسدددددتمر لللددددرامح التعليميدددددة و القددددددبرات العلميدددددة و البحثيددددة ألسددددداتذتها و طالبهدددددا ، و اسدددددتخدام 

تلبيدددة  وسددائل تعليميددة حديثددة ،و متابعددة الخددريجين، و إتاحددة الفرصددة لهدددا لمتابعددة الجديددد مددن العلددوم و المعددابرف و الخلددرات ، و 

احتياجددات املجتمددع ، و المسددداهمة فددى حدددل مشددكالته ، و بنددا  التخصدددية المصددرية و تنميدددة قدديم النتمددا  و المدددواطنين مددن خدددالل 

 .   إجرا ات تتسم بالستقاللية و التعاون و التقويم الذاتى و المستمر

 ثانيا: الرؤية والرسالة المقترحة : 

   0232برؤية كلية اآلداب بدمنهوبر 

 مؤسسة 
 
تعليمية برائدة في التعليم والتعلم والشدراكة املجتمعيدة ، ومشدابركة فاعلدة فدي بندا  مجتمدع معرفدي مبتكدر ومندافس دوليدا

 في ظل قيم الهوية المصرية الخالدة.

   0232برسالة كلية اآلداب بدمنهوبر 

لدوم اإلنسدانية واللغدات ، وإنتداج بحدوث تقديم برامح تعليمية مميزة بالجودة العالية وبالكفدا ة التنافسدية فدي قطداع اآلداب والع

علميددددة تتميددددز بالبتكددددابر المعرفددددي علددددر التعلدددديم والبحددددث العلمددددي ، وبنددددا  شددددراكات محليددددة ودوليددددة فاعلددددة ، مددددن خددددالل بيئددددة محفدددددزة 

 .   0232لإلبداع والبتكابر وبريادة األعمال ومواكبة للتقنيات الحديثة وفقا لرؤية مصر 
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 رسالة الكلية :

إ و إقليميزا اسزتياداإ إلزى معزايير إلبزدا  يزم ملزاآل ابداا والعلزوم اإليسزايية تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترقى إلى مستوى التميزز وا يزى سزوا العمزآل محليزا

لقدرات العلمية و البحثية ألساتذتها اللودة التعليمية و البحثية ، و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التكيولولية ، و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و ا

، و تلبية احتيالزات الملتمز   ها ، و استخدام وسائآل تعليمية حديثة ،و متابعة الخريلين، و إتاحة الفرصة لها لمتابعة اللديد من العلوم و المعارف و الخبراتو طالب

م قاللية و التعززاون و التقززويم الززذاتحززآل مالزكالت  ، و بيززاخ الالخصززية المصززرية و تيميزة قززيم اويتمززاخ و المززواطيين مزن خززالآل إلززراخات تتسززم باوسزت مالمسزاممة يزز،و

 والمستمر .
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 رؤية الكلية :

تتطل  الكلية إلى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية 

بأساتذتها  وتصآل معتمدة تحتآل مكاية مرموقة بين يظائرما

مستوى الميايسة محليأ و اقليميإا من خالآل  وخريليها إلى

برامج دراسية متميزة يى مرحلتى الليسايس والدراسات 

 .  المستدامة للملتم  العليا تسهم يى الرقى و التيمية

افقدددة علددى طددرح اسدددتبيان لسددتطالع آبرا  القيدددادات األكاديميددة واألكدداديميون والجهددداز اإلدابري وقياداتدده اإلدابريدددة  ثالثددا: نأمددل المو

والطدددالب والخريجددددون ومؤسسددددات سددددوق العمددددل وجهددددات التوظيددددم ذات الصدددلة بدددداللرامح الكاديميددددة فددددي ندددد  الرؤيددددة والرسددددالة 

 وتجدون برفقه نموذج الستطالع . 

 الغايات الستراتيجية 

 ة داعمة قدبرة مؤسسي -1

 بنا  بيئة تن يمية وإدابرية داعمة للقدبرة المؤسسية والتميز األكاديمي للكلية. 1-1

 تحسين كفا ة وفاعلية الموابرد البشرية لدعم خطط التميز المؤسس ي واألكاديمي. 1-0

 تطوير بيئة األعمال بالكلية بما يلبي متطلبات التحول الرقمي وفقا للمعايير القياسية. 1-6

 تعليم وتعلم مميز  -0

ا للمعايير القياسية للجودة واحتياجات سوق العمل . 0-2
 
 تقديم برامح أكاديمية ونوعية مميزة وفق

 بنا  بيئة تعليمية محفزة وداعمة لإلبداع والبتكابر وبريادة األعمال. 0-0

 تعزيز كفا ة الطلبة وتنمية قدبرات الخريجين. 0-3

 بحث علمي مبتكر ومنافس  -6

 من خالل من ومة بحثية محفزة لإلبداع والبتكابر والستثمابر المعرفيإنتاج بحوث علمية مبتكرة  3-2

 تطوير من ومة الدبراسات العليا بما يسهم في تكوين كفا ات علمية فاعلة في مسيرة المعرفة والتنمية. 3-0

 شراكة مجتمعية فاعلة  -4

 يمي والمعرفي للكلية.إنشا  من ومة فاعلة للشراكات املجتمعية لتعزيز السمعة ودعم التميز األكاد 4-2

 بنا  شراكات مجتمعية مميزة لتعزيز الخدمات الستشابرية وتحقيق المصالح المشتركة. 4-0

 

 مع خال  التحية والتقدير ،،،                           

 برئيس فريق تحديث الخطة الستراتيجية للكلية                                               

 د/ ابراهيم مصطفى شعبان                                                            

 القرابر :

 شكر د.إبراهيم شعبان علي هذا الجهد املخل  . -أ

 القرابر :    

 مع تقديم الشكر للسيد الدكتوبر/ ابراهيم شعبان على الجهد المبذول .
 
 أحيط مجلس الكلية علما
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 رسالة الكلية :

إ و إقليميزا اسزتياداإ إلزى معزايير إلبزدا  يزم ملزاآل ابداا والعلزوم اإليسزايية تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترقى إلى مستوى التميزز وا يزى سزوا العمزآل محليزا

لقدرات العلمية و البحثية ألساتذتها اللودة التعليمية و البحثية ، و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التكيولولية ، و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و ا

، و تلبية احتيالزات الملتمز   ها ، و استخدام وسائآل تعليمية حديثة ،و متابعة الخريلين، و إتاحة الفرصة لها لمتابعة اللديد من العلوم و المعارف و الخبراتو طالب

م قاللية و التعززاون و التقززويم الززذاتحززآل مالزكالت  ، و بيززاخ الالخصززية المصززرية و تيميزة قززيم اويتمززاخ و المززواطيين مزن خززالآل إلززراخات تتسززم باوسزت مالمسزاممة يزز،و

 والمستمر .
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 رؤية الكلية :

تتطل  الكلية إلى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية 

بأساتذتها  وتصآل معتمدة تحتآل مكاية مرموقة بين يظائرما

مستوى الميايسة محليأ و اقليميإا من خالآل  وخريليها إلى

برامج دراسية متميزة يى مرحلتى الليسايس والدراسات 

 .  المستدامة للملتم  العليا تسهم يى الرقى و التيمية

رسالة واألهداف علي منسوعي كلية اآلداب ، وقد قام د. إبراهيم شعبان بتصميم توزيع استبيان لعرض الرؤية وال -ب

 الستبيان بالفعل علي النحو التالي : 

 0205مشروع تحديث الخطة الستراتيجية لكلية اآلداب بدمنهوبر 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 أول: بيانات عامة عن وظيفة المشابركين في القياس وجهة العمل:

 الرغبة ( : ...................................................................    السم : ) في حالة  -

الوظيفة لمنسوعي الكلية والجامعة : ) قيادة أكاديمية / عضو هيئة تدبريس / هيئة معاونة / قيادة إدابرية / عضو   -

 الجهاز اإلدابري / طالب/ خريجون ( .

 لعمل  : ...................................مسمى الوظيفة للجهات الخابرجية وجهة ا -

 

 

 

 

 

 

اآلداب فييه هييلم المراليية السييه ولةييس اليةليية المهييرية جمهوريسهييا الجييييية  فيي   كلييية 

إليي  وعسيي ت وحييييت ا سهييا ايةييسراويجية التا ييية السييه و ميي  ميي  ا لهييا  بجامعيية دمنهييور

بيي   مميي  إلي  وحييير وواجيي ميالمهمسا ية الجامعة فيه وحييير رؤيسهيا ايةيسراويجية   ة

ً  الكليات المناظرة لجنية السط ييا ايةيسراويجه بوايية   ةمي  أجيذ كليإ في    محلياً ةمالمييا

ةجهاز ييا  ةاألكيياديميو باةييس  أ أراق اياداونييا األكاديمييية بالكلييية ويييوت  ضييما  الجييودة 

ةشييركاق ا ميي  ملةسييات ةييوو العمييذ ةجهييات السوظييي  ةاريجو ييا   اإلداري ةط بنييا 

 . رؤية الكلية ةرةالسهاةالمجسمع المحله اول ميسرح  ص 

 دممنا بيياةها ةويييم ميسراات السحسي  مليها . للا  أمذ م  ةيادوكم 
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 رسالة الكلية :

إ و إقليميزا اسزتياداإ إلزى معزايير إلبزدا  يزم ملزاآل ابداا والعلزوم اإليسزايية تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترقى إلى مستوى التميزز وا يزى سزوا العمزآل محليزا

لقدرات العلمية و البحثية ألساتذتها اللودة التعليمية و البحثية ، و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التكيولولية ، و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و ا

، و تلبية احتيالزات الملتمز   ها ، و استخدام وسائآل تعليمية حديثة ،و متابعة الخريلين، و إتاحة الفرصة لها لمتابعة اللديد من العلوم و المعارف و الخبراتو طالب

م قاللية و التعززاون و التقززويم الززذاتحززآل مالزكالت  ، و بيززاخ الالخصززية المصززرية و تيميزة قززيم اويتمززاخ و المززواطيين مزن خززالآل إلززراخات تتسززم باوسزت مالمسزاممة يزز،و

 والمستمر .
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 رؤية الكلية :

تتطل  الكلية إلى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية 

بأساتذتها  وتصآل معتمدة تحتآل مكاية مرموقة بين يظائرما

مستوى الميايسة محليأ و اقليميإا من خالآل  وخريليها إلى

برامج دراسية متميزة يى مرحلتى الليسايس والدراسات 

 .  المستدامة للملتم  العليا تسهم يى الرقى و التيمية

 ثانيا )المقياس األول(  قياس دبرجة برضا منسوعي الكلية واملجتمع املحلي ومؤسسات سوق العمل عن مقترح الرؤية :

 

 

 م

 0232مقترح ن  برؤية كلية اآلداب بدمنهوبر 

 

،  مؤسسددددددة تعليميددددددة برائدددددددة فددددددي التعلدددددديم والددددددتعلم والشددددددراكة املجتمعيددددددة "

 فددي ظددل قدديم 
 
ومشددابركة فاعلددة فددي بنددا  مجتمددع معرفددي مبتكددر ومنددافس دوليددا

 الهوية المصرية الخالدة.

" 

 مستوى الستجابة

افق إلى  موافق مو

 حد ما

غير 

افق  مو

    برؤية الكلية واضحة ومفهومة . 2

تتناسب صيغة الرؤيدة مدع طبيعدة وخصوصدية الكليدة، ومدع مدا يتوقدع منهدا  0

 في مجتمعها .
 

 

 

    تلبي برؤية الكلية الطموحات والتطلعات المستقبلية للجامعة . 3

    ن  برؤية الكلية قابلة للتحقق . 4

    ن  برؤية الكلية محفزة لمنسوعي الكلية . 5

    تعكس صياغة الرؤية قيم الجامعة التي تريد ابرسا ها . 6

 

 سيادتكم في حالة الرغبة في تعديل ن  الرؤية ما الن  المقترح من

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................. 
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 رسالة الكلية :

إ و إقليميزا اسزتياداإ إلزى معزايير إلبزدا  يزم ملزاآل ابداا والعلزوم اإليسزايية تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترقى إلى مستوى التميزز وا يزى سزوا العمزآل محليزا

لقدرات العلمية و البحثية ألساتذتها اللودة التعليمية و البحثية ، و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التكيولولية ، و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و ا

، و تلبية احتيالزات الملتمز   ها ، و استخدام وسائآل تعليمية حديثة ،و متابعة الخريلين، و إتاحة الفرصة لها لمتابعة اللديد من العلوم و المعارف و الخبراتو طالب

م قاللية و التعززاون و التقززويم الززذاتحززآل مالزكالت  ، و بيززاخ الالخصززية المصززرية و تيميزة قززيم اويتمززاخ و المززواطيين مزن خززالآل إلززراخات تتسززم باوسزت مالمسزاممة يزز،و

 والمستمر .
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 رؤية الكلية :

تتطل  الكلية إلى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية 

بأساتذتها  وتصآل معتمدة تحتآل مكاية مرموقة بين يظائرما

مستوى الميايسة محليأ و اقليميإا من خالآل  وخريليها إلى

برامج دراسية متميزة يى مرحلتى الليسايس والدراسات 

 .  المستدامة للملتم  العليا تسهم يى الرقى و التيمية

 ثالثا ) المقياس الثاني ( : قياس دبرجة منسوعي الكلية واملجتمع املحلي ومؤسسات سوق العمل عن مقترح الرسالة :

 

 

 

 م

 

 

0205مقترح برسالة كلية اآلداب بدمنهوبر   

تقدددددديم بدددددرامح تعليميدددددة مميدددددزة بدددددالجودة العاليدددددة وبالكفدددددا ة التنافسدددددية فدددددي 

، وإنتدددداج بحددددوث علميددددة تتميددددز قطدددداع اآلداب والعلددددوم اإلنسددددانية واللغددددات 

بالبتكدددددابر المعرفدددددي علدددددر التعلددددديم والبحدددددث العلمدددددي ، وبندددددا  شدددددراكات محليدددددة 

ودوليدددة فاعلدددة ، مدددن خدددالل بيئدددة محفدددزة لإلبدددداع والبتكدددابر وبريدددادة األعمدددال 

 .   0232ومواكبة للتقنيات الحديثة وفقا لرؤية مصر 

 

 مستوى الستجابة

افق إلى  موافق مو

 حد ما

غير 

اف قمو  

    . برسالة الكلية واضحة ومفهومة 2

    تتسق الرسالة مع برسالة وقيم الجامعة . 0

تتناسب صياغة الرسالة مع طبيعة وخصوصية الكلية، ومع ما يتوقع  3

 . منها
 

 

 

ترتبط  صياغة الرسالة باحتياجات المؤسسات والهيئات التي تخدمها  4

 الكلية .
 

 

 

    سوق العمل . ترتبط الرسالة مع احتياجات 5

    ترتبط صياغة الرسالة بجميع األنشطة الرئيسة في الكلية . 6

صياغة الرسالة ممكنة التحقيق من خالل استراتيجيات فعالة تنفذ  7

افرها .   في حدود مستوى موابرد الكلية المتوقع تو
 

 

 

    صياغة الرسالة محددة بما يسمح بمتابعتها وقياس مدى تحققها . 8

 

 حالة الرغبة في تعديل ن  الرسالة ما الن  المقترح من سيادتكم :في 

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

 ..............مع خال  الشكر والتقدير 
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 رسالة الكلية :

إ و إقليميزا اسزتياداإ إلزى معزايير إلبزدا  يزم ملزاآل ابداا والعلزوم اإليسزايية تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترقى إلى مستوى التميزز وا يزى سزوا العمزآل محليزا

لقدرات العلمية و البحثية ألساتذتها اللودة التعليمية و البحثية ، و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التكيولولية ، و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و ا
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 رؤية الكلية :

تتطل  الكلية إلى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية 

بأساتذتها  وتصآل معتمدة تحتآل مكاية مرموقة بين يظائرما
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برامج دراسية متميزة يى مرحلتى الليسايس والدراسات 

 .  المستدامة للملتم  العليا تسهم يى الرقى و التيمية

لي كل أعضا  القسم ع ستلتزم األقسام العلمية من خالل برؤسا  األقسام ومنسقي الجودة في موعد أقصاه أسبوع بتوزيع المقيا –ج 

 وتنفيذه وتسليمه لوحدة ضمان الجودة بالكلية .

 القرابر :    

. 
 
 أحيط مجلس الكلية علما

 

اقتراح مقدم من مدير الوحدة بإنشا  وحدة ذات طابع خاص لترجمة الوثائق الرسمية على مستوي الكلية والجامعة وكذلك  خامسا :

 بل إتمام عملية التسجيلمراجعة عناوين الرسائل العلمية المترجمة ق

افق املجلس على إنشا  الوحدة ؛على أن تقوم األقسام العلمية بترشيح  القرابر :          لقت الفكرة استحسان جميع أعضا  املجلس وو

 متخصصين للعمل بها  ، وتقديم المقترحات الالزمة لتطويرها .

 القرابر :    

افق مجلس الكلية   .ة الترجمةمع تشكيل لجنة مختصه لوحدو

 

اقتراح أن يكون مشروع البحث للفرقة الرابعة بقسم اللغة اإلنجليزية متعلقا بترجمة مصادبر جديدة إلي اللغة العربية ،  سادسا :

ومحاولة الحصول علي بروتوكول تعاون بين المركز القومي للترجمة وكذلك املجلس األعلى للثقافة مع قسم اللغة اإلنجليزية بآداب 

 تنفيذ توجهات الدولة بخصوص نقل المعابرف من شتي اللغات إلي اللغة العربية .دمنهوبر ل

افق املجلس على القتراح مع برفعه ملجلس الكلية. القرابر       : و

 القرابر :    

افق مجلس الكلية مع تشكيل لجنة مختصه لوحدة الترجمة .  و

عامة بكلية اآلداب بدمنهوبر ، وذلك من خالل بروتوكول تعاون مع اقتراح توفير فرص لقضا  سنة الخدمة العامة للخريجات  سابعا :

 التضامن الجتماعي.  

افق املجلس على القتراح بشدة  ، وسيقوم األستاذ خالد الوليد لحوتي أمين الكلية بتوجيه خطاب للتضامن الجتماعي  القرابر  : و

 بتوفير من يرغب في التوجه إلى كلية اآلداب .

 القرابر :    

اف  ق مجلس الكلية  .و
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اعتماد تقرير دوبرة التخطيط الستراتيجي المقدم من مدير الوحدة ، وبيان انصراف عدد كبير من أعضا  فريق التخطيط  ثامنا :  

 الستراتيجي بالكلية وكذلك مع م أعضا  هيئة التدبريس ومعاونيهم عن حضوبر الدوبرة  .

 تقرير الدوبرة :

داب جامعة دمنهوبر وبرشة تدبريبية عن تحديث الخطة الستراتيجية للكلية لمواكبة عقدت وحده ضمان الجودة بكلية اآل 

التغيرات المستمرة في مؤسسات التعليم العالي والتعزيز المؤسس ي .. وذلك برعاية األستاذ الدكتوبر محمد برفعت اإلمام عميد كلية 

ر التنفيذي للوحدة  .. قدمها السيد الدكتوبر / ابراهيم اآلداب بدمنهوبر  وبإشراف الستاذ الدكتوبر محمد محمود أبو علي المدي

مصطفى شعبان استشابرى التخطيط الستراتيجي والعتماد الكاديمي . وبحضوبر حشد كبير من السادة أعضا  هيئة التدبريس ، 

 م .0202ديسملر  02-29وذلك يومي األحد واإلثنين 

خطوات الستراتيجية في اعداد الخطة الستراتيجية وتحديثها وأكد وقد تناولت الوبرشة التدبريبية المعايير القياسية وال

سيادته على أن التخطيط الستراتيجي أداه ووسيلة معتمدة للعبوبر للمستقبل ومواجهة التحديات التي تواجه مؤسسات التعليم 

ق بالنواحي التعليمية وسياسات القبول العالي مشيرا الى التوجهات الستراتيجية الحديثة للجامعات العالمية والوطنية فيما يتعل

والتسجيل والتسريع األكاديمي ودوبر المسابقات العلمية للطالب ونتائجهم في تعزيز السمعة العالمية لجودة الدا  بالجامعات والبحث 

 العلمي والبتكابر والشراكات املجتمعية ودوبرها في تنمية الموابرد المالية للكلية واستدامتها  . 

ولت الوبرشة الفرص التي يمكن للكلية الستفادة منها لتعزيز كياناتها الكاديمية واستيفا  متطلبات العتماد كما تنا

 الكاديمي الوطني والدولي وكذلك التهديدات التى تواجهها والمنافسة الشرسة مع الجامعات الوطنية والعالمية .

اتيجية من برؤية الكلية وبرسالتها وترجمتها الى مشروعات وعرضت الوبرشة الطرق الحديثة في اشتقاق الهداف الستر 

 تطويرية لسد الفجوة الستراتيجية . 

كما تم تدبريب أعضا  هيئة التدبريس على تصميم مؤشرات األدا  لقياس التقدم في تحقيق األهداف الستراتيجية ومتابعة 

 تنفيذ الخطة الستراتيجية .

تأتي ضمن سلسلة من الوبرش التدبريبية التي تقوم باإلشراف عليها وحدة ضمان الجودة والجدير بالذكر أن الوبرشة التدبريبية 

 بالكلية ضمن تعزيز أوجه التميز المؤسس ي للكلية واستيفا  متطلبات العتماد األكاديمي .
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 تقرير اليوم األول 

 حضر الوبرشة عدد كبير من األساتذة، والباحثين ، وذلك على النحو اآلتي:

أستاذ الفلسفة وبرئيس قسم الفلسفة  فضل الله محمد إسماعيل أ.د. 2

 بالكلية

 دير أستاذ النقد والبالغة كلية اآلداب، وم أ.د. محمد محمود أبوعلي 0

 وحدة ضمان الجودة. 

أستاذ بقسم التابريخ ووكيل الكلية لخدمة  أ.د. وفدي السيد أبو النضر 3

 املجتمع

افياأستاذ بق أ.د. محمد عوض السمني 4  سم الجغر

 أستاذ مساعد بقسم الفلسفة أ.م.د. عصام كمال المصري  5

افيا د.محمد عبده بدبر الدين 6  مدبرس بقسم الجغر

مدبرس بقسم اللغات الشرقية،و برئيس وحدة  د.أحمد عطية 7

ITبكلية اآلداب 

 دابر العلوم المنيا -أستاذ مساعد أ.د. أيمن فتحي عبدالسالم حسن 8

 مدبرس بقسم اللغة العربية تيةد.احمد خميس ش 9

 مدبرس بقسم اآلثابر المصرية د.صابر محمد صادق سالم 22

 مدبرس قسم الفلسفة د.دعا  طه سالمة البيابر 22

افيا د.شهيناز محمد محمد الجمال 20  مدبرس بقسم الجغر

افيا د.أحمد فرحات حسن 23  مدبرس بقسم الجغر

جامعة –برايات اإلسالمية مدبرس بكلية الد د.نبيل محمد عبده السايس 24

 األزهر

 مدبرس بقسم الجتماع د.أشرف إسماعيل إبراهيم شلبي 25

افيا د.هبة عزاز عبد الغني 26  مدبرس بقسم الجغر

 معيد بقسم اللغة العربية أ.أسما  علي برزق المكي 27

 معيد بقسم الجتماع أ.محمد سعيد علي الرجال 28

 ة اآلداب قسم اآلثابرمدبرس مادة كلي د.محمود أحمد حجر 29
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 مدبرس مادة كلية اآلداب قسم اللغة العربية د.عصام العرجاوي  02

 مدبرس مادة كلية اآلداب قسم اللغة العربية أ.عبير حسني الطحان 02

 مدبرس مادة كلية اآلداب قسم اللغة العربية أ.أميرة محمد السروي 00

 للغة العربيةمدبرس مادة كلية اآلداب قسم ا أ.محمود علي السيد 03

 مدبرس مادة كلية اآلداب قسم التابريخ أ.علي ثابت صلري  04

افيا أ.أحمد سعيد السيد إبراهيم 05  مدبرس مساعد قسم الجغر

 معلم ومراجع خابرجي بالهيئة أ.نادية إبراهيم أحمد صالح 06

 باحث دكتوبراة قسم اللغة العربية أ.محمود عبد المنعم سعد جابر 07

 باحثة ماجستير قسم اللغة العربية ان إبراهيم هنيديأ.زينب سليم 08

 طالبة بكلية الداب قسم الجتماع أ.نوبرهان أحمد فؤاد الرياني 09

   

عرض خالل 
ُ
بدأ أ.د. إبراهيم شعبان إدابرة اللقا  بسؤال الحضوبر عن مدى توقعاتهم حول موضوع اللقا ، وعن النقاط التي سوف ت

 الجديد، ودابر نقاش علمي بين أ.د.إبراهيم شعبان والمتدبربين. اللقا ، لتضيم إلى معابرفهم

عرض أ.د.إبراهيم شعبان لتعريم التخطيط الستراتيجي، والفابرق بين إدابرة الجودة الشاملة وإدابرة الستراتيجية؛ فالجودة 

ليم لتحقيق متطلبات العميل أو الشاملية هي توظيم العمليات اإلدابرية األبرععة)التخطيط والتن يم والتوجيه والرقابة( بشكل س

 المستهلك، ومحاولة انجاز ما ينال برضاه.

ا في ذلك بالنقاش الفعال والمثمر مع  
 
ثم تعرض ألهمية التخطيط الستراتيجي في المؤسسات، وأهدافه، ووسائله مستعين

ية التخطيط الستراتيجي لكل مؤسسة تبغى المتدبربين، مما يدل على اهتمامه البالغ بالتخطيط الستراتيجي، فقد أشابر غير مرة ألهم

 النهوض،والتميز.

تحدث عن محاوبر الخطة الستراتيجية ، وأهدافها، كما أشابر إلى مؤشرات قياس نجاح الخطة الستراتيجية الموضوعة  

 للمؤسسات املختلفة.

أدوات التقدم المتمثلة في  تحدث عن التحديات التي تواجه من ومة التعليم العالي، فالجامعات الجديدة التي تمتلك

افية للمستقبل، والبحث الشاق من أجل  الميزانيات الضخمة، واألجهزة المتقدمة، والتخطيط والتن يم الجيد، والرؤى الستشر

توفير فرص عمل لطالبها قبل التخرج، هذه اإلمكانات وغيرها قادبرة على جذب الطالب، وسوق العمل نحو هذه الجامعات، فالطالب 

 تخرجه في الجامعات صاحبة الرؤية المستقبلية، تعرض عليه غير فرصة العمل.قبل 
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كما عرض للمعوقات التي يمكن أن تحول دون الوصول ملخرجات أو نواتح الخطةالستراتيجية، وكيفية تجنب هذه 

 المعوقات؟

 
 

ا متكامال ا لمالمح التخطيط الستراتيجي، فالتخطيط الستراتيجي ُيعدُّ ن ام 
 
ا لخطوات متفق، ومتعابرف عرض أيض  يتم تبع 

 عليها بين أفراد المؤسسة، كما أنه يساعد على تحديد، وتمييز مساهمات، ووظائم كل أفراد المؤسسة.

ا لتسابرع وتيرة  ا، تبع  أوضح أنَّ الخطة الستراتيجية وسيلة وليست غاية،وينبغي العمل على تحديث محاوبرها، وأهدافها سنوي 

ا من القيادة. التطوبرات املختلفة  في كل املجالت، فالخطة الستراتيجية جهد من م، يتطلب التزام 

استخدم  أ.د إبراهيم شعبان بعض الشرائح التوضيحية علر جهاز العرض بوحدة ضمان الجودة، فقد عرض لمشروع 

 دبراسات المرجعية، إعداد الخطة الستراتيجية لجامعة نجران، كما عرض في نهاية اللقا  إلى مصطلح الموا مة وال

 تقرير اليوم الثاني

ا لسو  األحوال الجوية، تقربر أن يكون اليوم الثاني للدوبرة بطريقة)   (، وذلك في تمام teams(، علر برنامح)Onlineن ر 

، حضر جميع المتدبربين الذين شابركوا في اليوم األول، و شرفنا بحضوبر مجموعة أخري علي برأسهم :  الساعة السابعة مسا  

 .د.نعمات محمد   مقربر لجنة ترقيات أعضا  هيئة التدبريس بكلية التمريض ومدير مركز ضمان الجودة بالجامعة .أ

 األستاذ بقسم اآلثابر والدبراسات اليونانية والرومانية والمشرف على فرع النوبابرية أ.د. حنان خميس الشافعي    

 عميد كلية التربية   أ.د. أمل بيومي  مهران    

 عميد كلية الحاسبات والمعلومات    حمد والي  أ.د. م

 األستاذ بكلية الطب البيطري ، مدير إدابرة المشروعات األسبق  بجامعة دمنهوبر .   أ.د. ياسر السيد   

 وكيل كلية اآلداب لشؤون التعليم والطالب، والدبراسات العليا    أ.د. سماح الصاوي   

 سم اللغة النجليزية كلية التربيةأستاذ مساعد ق    أ.د.يسرية الهمشري   

 برئيس النادي األدعي بالبحيرة ، وبرئيس نادي أدب شلراخيت .   العقيد/ سعيد الصباغ    

 جامعة المنيا -أستاذ مساعد بكلية دابر العلوم    أ.د. أيمن عبدالسالم     

 السابق، وشكر الحضوبر.بدأ اللقا  أ.د.محمد أبوعلي بشكر أ.د.إبراهيم شعبان على مجهوده في اللقا  

 

 

 

 

 



    

                                                                                                                                              
       Damanhur universityجامعة دمنهور                                                                                                                         

          Faculty of Art                                      كلية اآلداب                                                                                          
                                                        

 

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

 رسالة الكلية :

إ و إقليميزا اسزتياداإ إلزى معزايير إلبزدا  يزم ملزاآل ابداا والعلزوم اإليسزايية تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترقى إلى مستوى التميزز وا يزى سزوا العمزآل محليزا

لقدرات العلمية و البحثية ألساتذتها اللودة التعليمية و البحثية ، و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التكيولولية ، و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و ا

، و تلبية احتيالزات الملتمز   ها ، و استخدام وسائآل تعليمية حديثة ،و متابعة الخريلين، و إتاحة الفرصة لها لمتابعة اللديد من العلوم و المعارف و الخبراتو طالب

م قاللية و التعززاون و التقززويم الززذاتحززآل مالزكالت  ، و بيززاخ الالخصززية المصززرية و تيميزة قززيم اويتمززاخ و المززواطيين مزن خززالآل إلززراخات تتسززم باوسزت مالمسزاممة يزز،و

 والمستمر .

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

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

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

 

 رؤية الكلية :

تتطل  الكلية إلى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية 

بأساتذتها  وتصآل معتمدة تحتآل مكاية مرموقة بين يظائرما

مستوى الميايسة محليأ و اقليميإا من خالآل  وخريليها إلى

برامج دراسية متميزة يى مرحلتى الليسايس والدراسات 

 .  المستدامة للملتم  العليا تسهم يى الرقى و التيمية

قاط التي تناولها في اللقا  األول، ثم عرض النقاط التي سوف يتعرض لها في 
ّ
عرض أ.د. إبراهيم شعبان بشكل سريع ألهم الن

 اللقا ، وهي على النحو اآلتي:

 تصميم الرؤية والرسالة_ التحليل البيئي_ الخطط الملحقة بالخطط الستراتيجية.

 ة لتحتوي على أفعال إجرائية، لبد أن تكون مناسبة لتقود  نحو مستقبل أفضل.فالرؤية والرسال

الخطةالستراتيجية الجديدة لبد أن تتعرف على الخطة السابقة المنتهية، وذلك عن طريق تقديم تقابرير معتمدة تضم ما 

خلرات سابقة في إعداد الخطط الستراتيجية،  حققته، وما أخفقت في تحقيقه، والتحديات التي واجهتها، لغنى عن وجود خبير لديه

ت النسبة عن ذلك ينبغي مراجعة الخطة مع الفريق.%75ووجود فريق معتمد يتم التصويت على الخطة، على ان تكون نسبة 
َّ
 ، وإذا قل

اقعية قابلة للقياس ليست أموبر وجدانية ، قصيرة، قابلة عرض للمعايير القياسية للرؤية والرسالة، فالرؤية لبد أن تكون و

للتحويل إلجرا ات تنفذ، لتذكر فيها القيم، سهلة الفهم ومناسبة للجميع، توجه طاقات األفراد، تحتوي على المدى الطويل الذي 

 نريد أن نصل إليه.

 تعليمية(. -أشابر إلى أنه عند فح  الرؤى املختلفة للجامعات، التوقم مع نوعية الدبراسة في الجامعة)بحثية

(، )جامعة 0202لرؤية جامعة)الملك سعود( وهي جامعة بحثية، جامعة)الملك عبدالعزيز(، )جامعة اإلسكندبرية ثم عرض  

 دمنهوبر(، )جامعة العلمين الدولية(، وعرض لرؤية كلية اآلداب في جامعتي اإلسكندبرية ودمنهوبر.

ا لمقاييس الرؤية، وما جا  مخ ا ما جا  مناسب  ا للقواعد المتعابرف عليها، كما أشاد توقم مع كل برؤية بالشرح، موضح 
 
الف

اقع.  برؤية جامعة دمنهوبر، وأضاف إلى أنها تتطلب التنفيذ على أبرض الو

عرض للرسالة وأنها تشير لماهية المؤسسة، وطبيعة النشاطات املختلفة بها، عرض للقيم والمبادئ والمعتقدات التي تنفذ 

 من خاللها.

افق مع ظروف املجتمع -تكون عامة -قابلة للتحويل لغايات استراتيجية -ةمحدد–لبد أن تكون الرسالة واضحة  فيها  -تتو

أفعال إجرائية، عرض لرسالة جامعة الملك سعود، وجامعة اإلسكندبرية، وجامعة دمنهوبر، جامعة أكسفوبرد، وعرض لألكاديمية 

 العالمية للعلوم والتكنولوجيا.

ا للتغيرات .أوضح إلى أنه ينبغي مراجعة الخطة الستراتي ا ، وتراجع المشروعات التطويرية، وذلك تبع  حّدث سنوي 
ُ
 جية ت

 عرض لقيم الخطة الستراتيجية، وشابرك الحضوبر للتعرف على هذه القيم ، وان القيادة في حد ذاتها قيمة.

ها على نقاط القوة عرض للخريطة المعلوماتية وهي تضم المشروعات، والفئات الطالبية، والميزانية، التي نتعرف من خالل

 والضعم، والعقبات والتهديدات، والشراكات الجتماعية.

 للحضوبر عم الميزة التنافسية لجامعة دمنهوبر، وما هي الميزة 
 

عرض للتحليل البيئي واملجتمعي، واألكاديمي، قّدم سؤال

 فة في التعليم الصحي.التنافسية لكلية اآلداب؟  كما أشابر إلى أن جامعة المنصوبرة تنافس الجامعات املختل
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كما عرض للغايات الستراتيجية وأنها تكون مفتوحة النهاية، كما عرض للمحاوبر الستراتيجية،والتوجهات الستراتيجية، 

كما تطرق للقياس الكمي واألهداف التشغيلية أو األهداف التكتيكية وهي أهداف قصيرة المدى، يؤدي تحقيقها إلى تقريب المؤسسة 

 الستراتيجية. من أهدافها

 أشابر إلى إطالق برنامح زمالة عالم بالجامعة، وتحدث عن املجالت العلمية اللكترونية.

وهناك بعض السلبيات وهو انصراف عدد كبير من أعضا  هيئة التدبريس وفريق التخطيط الستراتيجي بالكلية عن حضوبر 

 فعاليات الدوبرة علي مدابر اليومين .

افق املجلس القرابر : ى برفع التقرير للسيد األستاذ عميد كلية اآلداب ، مع العلم بانه تم النتها  من طبع شهادات الحضوبر بشكل عل و

 لئق جدا . 

 القرابر :    

افق مجلس الكلية .  و

 

اآلداب تقديم الشكر للدكتوبر إبراهيم مصطفي شعبان عما قدم في الوبرشة من سبل تدبريبية تليق بخلرته وتؤكد تقديره لكلية  تاسعا :

 بكل من فيها.

افق املجلس القرابر : افر الشكر والحترام والتقدير للسيد الدكتوبر / إبراهيم مصطفي شعبان على و لما بذله من جهد في هذه  تقديم و

اقترح املجلس أن يكون التكريم بمجلس الكلية شهر يناير    .الدوبرة على مدابر يومين وفي كل ما يقدمه لخدمة الكلية ، و

 :    القرابر 

افق مجلس الكلية .  و

تقديم الشكر للدكتوبر / عصام كمال المصري عن التغطية اإلعالمية الموسعة قبل وأثنا  وععد الدوبرة ، وكذلك كل ما يوم  عاشرا :

 به من جهود حبا في الكلية .

افق املجلس القرابر : افر الشكر للسيد الدكتوبر / عصام كمال المصري  على و اقترح امل تقديم و جلس أن يكون التكريم بمجلس ، و

 .الكلية شهر يناير  

 القرابر :    

افق مجلس الكلية .  و
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 تقديم الشكر لألستاذ / كيرلس سامي لما يقوم به من دعم متواصل للجودة . حادي عشر :

افق املجلس القرابر : افر الشكر للسيد / كيرلس سامي على و اقترح جهد ودعم للوحدة ،  لما بذله من تقديم و املجلس أن يكون و

 .التكريم بمجلس الكلية شهر يناير  

 القرابر :    

افق مجلس الكلية .  و

تحديد موعد للوبرشة المؤجلة عن أنماط األسئلة الموضوعية األخرى ودعوة كل العضا  إليها لتطبيقها فعليا في  ثاني عشر :

 امتحانات الفصل الدبراس ي الثاني.

افق املجلس القرابر :  حديد موعد الوبرشة للفصل الدبراس ي الثاني بإذن الله ، وسيقوم عليها د. إبراهيم شعبان .على تأجيل ت و

 القرابر :    

افق مجلس الكلية على تحديد موعد الوبرشة في األسبوع األول من الدبراسة بالفصل الدبراس   .0202/0200الثانى ى و

 ة تحديد اجتماع مباشر مع منسقي الجودة باألقسام العلمي ثالث عشر :

افق املجلس على تحديد اجتماع هام وضروبري مع منسقي األقسام العلمية بعد انتها  امتحانات الفصل الدبراس ي األول للعام  القرابر : و

 . 0200-0202الجامعي 

 القرابر :    

افق مجلس الكلية .  و
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 رسالة الكلية :

إ و إقليميزا اسزتياداإ إلزى معزايير إلبزدا  يزم ملزاآل ابداا والعلزوم اإليسزايية تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترقى إلى مستوى التميزز وا يزى سزوا العمزآل محليزا

لقدرات العلمية و البحثية ألساتذتها اللودة التعليمية و البحثية ، و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التكيولولية ، و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و ا

، و تلبية احتيالزات الملتمز   ها ، و استخدام وسائآل تعليمية حديثة ،و متابعة الخريلين، و إتاحة الفرصة لها لمتابعة اللديد من العلوم و المعارف و الخبراتو طالب

م قاللية و التعززاون و التقززويم الززذاتحززآل مالزكالت  ، و بيززاخ الالخصززية المصززرية و تيميزة قززيم اويتمززاخ و المززواطيين مزن خززالآل إلززراخات تتسززم باوسزت مالمسزاممة يزز،و

 والمستمر .
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 رؤية الكلية :

تتطل  الكلية إلى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية 

بأساتذتها  وتصآل معتمدة تحتآل مكاية مرموقة بين يظائرما

مستوى الميايسة محليأ و اقليميإا من خالآل  وخريليها إلى

برامج دراسية متميزة يى مرحلتى الليسايس والدراسات 

 .  المستدامة للملتم  العليا تسهم يى الرقى و التيمية

:   موضوعات  وحدة تكنولوجيا المعلومات 
 
 : ITثالثا

 
-0202أفاد/هداني أبدو النجدا بدأنهيتم حاليدا عقدد المتحدان التحريدري للفصدل الدبراسد ي األول للعدام الجدامعي رقميدة :أول : بشدأن المكتبدة ال

م ومددن ثددم تقددوم المكتبددة الرقميددة باسددتغالل انشددغال الطددالب فددي أدا  المتحانددات لعتمدداد وتسددجيل ومراجعددة جميددع مددا تددم إدخالدده 0200

 لماضية.من عناصر على المكتبة الرقمية الفترة ا

 القرابر :    

.
 
 أحيط مجلس الكلية علما

 

أفداد أ/ حسدن أندوبر أبدو اليزيدد بأنده قدد تدم النتهدا  مدن إنشدا  وتفعيدل الكنتدرولت اآلليدة لرصدد ( :MISثانيا:بشأن ن دم المعلومدات اإلدابريدة)

مددددا يددددتم التنسدددديق مددددع وحدددددة القيدددداس ( ، كMISم علددددى ن ددددام الرصددددد اآللددددي بلرنددددامح )0200-0202نتددددائح امتحانددددات الفصددددل الدبراسدددد ي األول 

والتقددويم بشددأن مراجعددة النتددائح أول بددأول فيمددا يخدد  حددالت الطددالب املختلفددة مددن مسددتجد وبدداقي لإلعددادة وطددالب الدددمح وغيرهددا ، وقددد 

أقسددام الكليددة وخاصددة فيمددا يتعلددق برصددد المقددربرات التددي  أفدداد الدددكتوبر أحمددد عطيددة بأندده يتواصددل مددع برؤسددا  الكنتددرولت لجميددع فددرق و

بها امتحانات مقالية وكذا التي بها امتحانات شفوية حيث يقوم الكنتدرول بإبرسدال دبرجاتهدا علدر إيميدل برسدمي مخصد  لدذلك لرفعهدا علدى 

ن ام الرصد اآللي ثم إصدابر النتيجة مجمعدة حيدث يقدوم برئديس كنتدرول الفرقدة والسدادة األعضدا  معده بمراجعدة النتيجدة دبرجدة دبرجدة ثدم 

 عليها وتسليمها لمكتب السيد األستاذ الدكتوبر عميد الكلية. يقومون بالتوقيع

 القرابر :    

.
 
 أحيط مجلس الكلية علما

 

أفدداد أ/ طدددابرق أبددو قمددر مسددئول التددددبريب أندده بعقددد جلسددات عمدددل مددع مددوظفي شدددؤون ا : بشددأن التدددبريب علدددى تكنولوجيددا المعلومددات : ثالثدد

اهم وخلددرتهم فددي مجددال التحددول الرقمددي ، وأندده فددي انت ددابر النسددخة الجديدددة مددن الطددالب بالكليددة بصددفة مسددتمرة للوقددوف علددى مدددى مسددتو 

برنددامح ن ددم المعلومددات اإلدابريددة للتعددرف عليهددا وعلددى إمكاناتهددا ومددا تتطلبدده مددن وبرش عمددل للتدددبريب عليهددا تمهيدددا لسددتغالل كددل مددا تددوفره 

الددددكتوبر أحمددد عطيدددة بأنددده قددد تواصدددل مددع السددديد الددددكتوبر مددن إمكاندددات لتسددريع العمدددل وإنجدددازه بدقددة وعسدددرعة ، وفددي هدددذا الصددددد أفدداد 

محمددد عباسدد ي مدددير تكنولوجيددا المعلومدددات بالجامعددة لتدددبريب أ / شددهيرةعبد المددنعم مسدددؤولة ن ددام الفددابروق علددى التحددديثات باللرندددامح 

 لستغاللها في إنجاز األعمال.

 القرابر :    

.
 
 أحيط مجلس الكلية علما
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 رسالة الكلية :

إ و إقليميزا اسزتياداإ إلزى معزايير إلبزدا  يزم ملزاآل ابداا والعلزوم اإليسزايية تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترقى إلى مستوى التميزز وا يزى سزوا العمزآل محليزا

لقدرات العلمية و البحثية ألساتذتها اللودة التعليمية و البحثية ، و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التكيولولية ، و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و ا

، و تلبية احتيالزات الملتمز   ها ، و استخدام وسائآل تعليمية حديثة ،و متابعة الخريلين، و إتاحة الفرصة لها لمتابعة اللديد من العلوم و المعارف و الخبراتو طالب

م قاللية و التعززاون و التقززويم الززذاتحززآل مالزكالت  ، و بيززاخ الالخصززية المصززرية و تيميزة قززيم اويتمززاخ و المززواطيين مزن خززالآل إلززراخات تتسززم باوسزت مالمسزاممة يزز،و

 والمستمر .

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

     1496633540ت + فاكس     -1496633541ت:           ~ 18 ~                          البحيرة  –دمنهور  –األبعادية –مجمع الكليات                    

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

 

 رؤية الكلية :

تتطل  الكلية إلى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية 

بأساتذتها  وتصآل معتمدة تحتآل مكاية مرموقة بين يظائرما

مستوى الميايسة محليأ و اقليميإا من خالآل  وخريليها إلى

برامج دراسية متميزة يى مرحلتى الليسايس والدراسات 

 .  المستدامة للملتم  العليا تسهم يى الرقى و التيمية

 

 برابعددد
 
بتقدددديم الددددعم الفندددي الدددالزم لجميدددع  -خدددالل فتدددرة المتحاندددات-أفددداد أ/ مايكدددل مدددرق  بأنددده يقدددوم حاليدددالصددديانة :: بشدددأن الشدددبكات وا ا

اإلدابرات واألجهدددزة بالكليدددة وخاصدددة التدددي لهدددا عالقدددة مباشدددرة بتسددديير أعمدددال المتحاندددات مدددن أجهدددزة كومبيدددوتر وطابعدددات وغيرهدددا ، كمدددا يدددتم 

عطددددل يطددددرأ عليهددددا وخاصددددة بأندددده تددددتم اآلن عمليددددات الرصددددد اآللددددي تباعددددا ممددددا يتطلددددب متابعدددددة   متابعددددة شددددبكة النترنددددت بالكليددددة وإصددددالح أي

 مستمرة لألجهزة وشبكة النت بالكلية.

 القرابر :    

.
 
 أحيط مجلس الكلية علما

 

 خامس
 
 باآلتي : Portalأفاد أ/ كيرلس سامي  مسئول وحدة : بشأن البوابة اإللكترونية : ا

للطددالب وذلدددك مددن خدددالل الموقددع الرسدددمى للكليدددة  0200/0202ات الفصددل الدبراسددد ي األول مددن العدددام الجدددامعي تددم إعدددالن جدددول امتحانددد -

 وذلك بعد اعتماده من إدابرة الكلية.

 تم إعالن ابرقام الجلوس وأماكن توزيعات الطالب على لجان المتحانات على الموقع الرسمي للكلية. -

 الموقع الرسمى للكلية يوضح كيفية التعامل مع نموذج اإلجابة اللكتروني.تم عمل فيديو توضيحي للطالب ونشرة على  -

افقة مجلس الكلية. 0200تم فتح الموقع اإللكتروني لطالب الدبراسات العليا للتقديم اإللكتروني لفصل الربيع -  وذلك على بنا  مو

عدددات الطدددالب علدددى اللجدددان وشددديتات برصدددد المدددواد تدددم ابرسدددال نسدددخة سدددوفت مدددن جددددول امتحاندددات الفصدددل األول وأبرقدددام الجلدددوس وتوزي -

 الشفوي والمقالي على جميع اإليميالت الرسمية للسادة أعضا  هيئة التدبريس.

لتصددل نسدبة اإلنجداز فددي  0202/0200تدم النتهدا  مدن عمددل اإليمديالت الجامعيدة لجميددع طدالب الفرقدة األولدى المسددتجدين للعدام الجدامعي  -

ألدم طالدب وكدذلك عمدل إيمديالت  27222مدن إجمدالي عددد طدالب الكليدة والذييزيدد عدن  % 97لمدا يزيدد عدن عمل اإليميالت لجميع الفدرق 

 لطالب الدبراسات العليا ممن تقدموا بطلبات الى الوحدة.

استمرابر تقديم الدعم الفني لجميع الطالب فيما يخ  مشاكل اإليميل الجامعي على مدابر الساعة وذلك من خالل الصفحة الرسمية -

 للكلية.

تن يم الجز  الثاني من وبرشة عمل التخطيط الستراتيجي التى قامت بتنفيذها وحدة ضمان الجودة بالكلية)أون لين(، وذلك  -

 بالتعاون مع وحدة ضمان الجودة بالكلية بإشراف األستاذ الدكتوبر محمد أبو علي المدير التنفيذي لوحدة ضمان الجودة بالكلية .

ى تن يم كافة الجتماعات ووبرش العمل )أون لين( وذلك لجميع اجتماعات اللجان ومجالس األقسام ومجلس استمرابر الوحدة ف -

 الكلية ووحدة ضمان الجودة.

 للكلية. م للطالب وذلك من خالل الموقع الرسمي0202/0200تم نشر الضوابط الخاصة بامتحانات الفصل الدبراس ي األول  -

 ات التى وصلت إلى الوحدة للطالب من خالل الموقع الرسمي للكلية.تم استكمال نشر جميع املحاضر  -
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 رسالة الكلية :

إ و إقليميزا اسزتياداإ إلزى معزايير إلبزدا  يزم ملزاآل ابداا والعلزوم اإليسزايية تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترقى إلى مستوى التميزز وا يزى سزوا العمزآل محليزا

لقدرات العلمية و البحثية ألساتذتها اللودة التعليمية و البحثية ، و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التكيولولية ، و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و ا

، و تلبية احتيالزات الملتمز   ها ، و استخدام وسائآل تعليمية حديثة ،و متابعة الخريلين، و إتاحة الفرصة لها لمتابعة اللديد من العلوم و المعارف و الخبراتو طالب

م قاللية و التعززاون و التقززويم الززذاتحززآل مالزكالت  ، و بيززاخ الالخصززية المصززرية و تيميزة قززيم اويتمززاخ و المززواطيين مزن خززالآل إلززراخات تتسززم باوسزت مالمسزاممة يزز،و

 والمستمر .
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 رؤية الكلية :

تتطل  الكلية إلى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية 

بأساتذتها  وتصآل معتمدة تحتآل مكاية مرموقة بين يظائرما

مستوى الميايسة محليأ و اقليميإا من خالآل  وخريليها إلى

برامج دراسية متميزة يى مرحلتى الليسايس والدراسات 

 .  المستدامة للملتم  العليا تسهم يى الرقى و التيمية

المقترح من المقدم من ا/ كيرلس سامى بشأن تقديم خدمات الطالب بشكل اسرع وتقليل تعامل الطالب مع السادة العاملين بالكلية 
 من خالل عمل برنامح  يتم بربطة بقاعدة بيانات الكلية من خالل الموقع الرسمى للكلية 

تقوم فكرة اللرنامح على أن يقوم الطالب بالدخول على اللرنامح الموجود على الموقع الرسمي للكلية بالرقم القومي فت هر  -
 للطالب بياناته األساسية المسجلة لدى الكلية.

 -لى انت ام التحويل من انتساب ا -التقدم الى شعب األقسام-يقوم الطالب باختيابر الخدمة التى يحتاجها سوا )بيان حالة  -
استعالم عن  –شهادة مؤقتة  –إفادة نجاح –إخال  طرف –تحويل الى الوحدة العالجية  -عمل عذبر  –سداد مصروفات 
 النتيجة(،وغيرها.

الخدمة التى يحتاجها الطالب سيقوم اللرنامح بطلب بعض البيانات يقوم الطالب بإدخالهاعلى اللرنامح بعدها  بنا على -
 استمابرة التسجيل وبها ميعاد استالم الخدمة التي طلبها. سيقوم الطالب بطباعة

يتم فتح اللرنامح لتلقي الطلبات يوميا فترتين؛ فترة صباحية من الساعة التاسعة صباحا حتى الساعة الحادية عشر صباحا  -
الطالب وتوزيعها  وفترة مسائية من الساعة الخامسة مسا وحتى الثامنة مسا  بعدها سيقوم مسؤول اللرنامح بتفريغ طلبات

 على املختصين بالكلية كل فيما يخصه.

يقوم املختصون بالرد على كل طلب للطالب وإنها  كافة إجرا ات الطلب من توقيعات وأختام وغيرها، وتسليمها إلى مكتب  -
 خدمات الطالب.

رسوم المقربرة على كل خدمة يقوم الطالب بالتوجه إلى مكتب خدمات الطالببإيصال الخدمة التي طلبها وذلك بعد سداد ال -
 طلبها الطالب والرسوم الدبراسية المقربرة على الطالب.

يتم تزويد مكتب خدمات الطالب بماكينة دفع المصروفات الدبراسية والرسوم المقربرة عن كل خدمة،وقاعدة بيانات الكلية  -
 وأجهزة كمبيوتر وانترنت وطابعة.

 دة ادابرة المشروعات بالجامعة.بالكلية ووح  itيتم تنفيذ اللرنامح بين وحدة  -
 القرابر :

افق مجلس الكلية .  و

 عدلر اإليمديالت األكاديدمية للدسادة أعدضا  هديئة-قدامدت الدوحدة في خالل شهدرمايو بدإبرسال -
 محضر مجلس الكلية .أ. ما يلي :  -التدبريس 

 م.0202دعوة مجلس الكلية ، وجدول األعمال لشهر ديسملر -ب 
 قسام لبعض األقسام العلمية بالكليةومحاضر اللجان.دعوات مجالس األ -ج
 الستدعا ات الخاصة بمكتب تحقيقات السادة أعضا  هيئة التدبريس. -د
 جميع األخبابر التى تنشر على الموقع الرسمي ترسل نسخة منها على اللريداإللكتروني. -ه

   زيدابرة ، كمدا بلدغ عددد القدرا ات لموقدع الكليدة مدا يزيدد عدن ألدم ئةسدتة ماليدين وسدتما  سجل الموقع الرسمي للكلية حتى اليوم ما يزيد عن
 قرا ة للموضوعات المنشوبرة على الموقع. مليون وتسعمائةوثمان وخمسين ألم

 القرابر :

. 
 
 أحيط مجلس الكلية علما
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 رسالة الكلية :

إ و إقليميزا اسزتياداإ إلزى معزايير إلبزدا  يزم ملزاآل ابداا والعلزوم اإليسزايية تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترقى إلى مستوى التميزز وا يزى سزوا العمزآل محليزا

لقدرات العلمية و البحثية ألساتذتها اللودة التعليمية و البحثية ، و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التكيولولية ، و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و ا

، و تلبية احتيالزات الملتمز   ها ، و استخدام وسائآل تعليمية حديثة ،و متابعة الخريلين، و إتاحة الفرصة لها لمتابعة اللديد من العلوم و المعارف و الخبراتو طالب

م قاللية و التعززاون و التقززويم الززذاتحززآل مالزكالت  ، و بيززاخ الالخصززية المصززرية و تيميزة قززيم اويتمززاخ و المززواطيين مزن خززالآل إلززراخات تتسززم باوسزت مالمسزاممة يزز،و

 والمستمر .
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 رؤية الكلية :

تتطل  الكلية إلى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية 

بأساتذتها  وتصآل معتمدة تحتآل مكاية مرموقة بين يظائرما

مستوى الميايسة محليأ و اقليميإا من خالآل  وخريليها إلى

برامج دراسية متميزة يى مرحلتى الليسايس والدراسات 

 .  المستدامة للملتم  العليا تسهم يى الرقى و التيمية

 : موضوعات شئون هيئة التدبريس 
 
 : برابعا

 .تنفيذ المنصة اللكترونية الخاصة بالجامعة  كتاب المدير التنفيذى لوحدة ادابرة المشروعات بشأن  آليات .2

 القرابر :

. 
 
 أحيط مجلس الكلية علما

 

كتاب السيد أ.د/ على أحمد السيد أستاذ تابريخ العصوبر الوسطى المتفرغ  بشأن مقترح سيادته بتفعيل جوائز الجامعة  .0

 املختلفة التى تم تجميدها .

 القرابر :

افق مجلس الكلية على مخاطبة الجامعة   لتفعيل جوائز الجامعة التى تم تجميدها .و

 

الطلب المقدم من السيد/ شعبان صدقى الشريم  والذي يقترح برعاية وتكريم ذوى الهمم  بالكلية والعمل على اكتشاف  .3

 مواهبهم والعمل على تعزيزها كنوع من أنواع المشابركة املجتمعية .

 القرابر :

 مع برفع الطلب للمدي
 
 ر التنفيذى لمركز المكفوفين وذوى الهمم .أحيط مجلس الكلية علما

 

شيرين أحمد فتيحة  المدبرس بكلية التربية للطفولة المبكرة والتى تلتمس فيه / ة الدكتوبرة الطلب المقدم من السيد .4

 الموافقة على نقلها لكلية الداب جامعة دمنهوبر بقسم العالم القائم تحت النشا  ,

 القرابر :

 اد وتفعيل قسم اإلعالم .برجأ الموضوع لحين اعتم

 

افق مجلس الكلية على مخاطبة ادابرة الجامعة لستخراج بيان الحالة للسادة اعضا  هيئة التدبريس والعاملين من  .5 و

 الكليدددة و ليس من ادابرة الجامعة .
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 رسالة الكلية :

إ و إقليميزا اسزتياداإ إلزى معزايير إلبزدا  يزم ملزاآل ابداا والعلزوم اإليسزايية تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترقى إلى مستوى التميزز وا يزى سزوا العمزآل محليزا

لقدرات العلمية و البحثية ألساتذتها اللودة التعليمية و البحثية ، و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التكيولولية ، و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و ا

، و تلبية احتيالزات الملتمز   ها ، و استخدام وسائآل تعليمية حديثة ،و متابعة الخريلين، و إتاحة الفرصة لها لمتابعة اللديد من العلوم و المعارف و الخبراتو طالب

م قاللية و التعززاون و التقززويم الززذاتحززآل مالزكالت  ، و بيززاخ الالخصززية المصززرية و تيميزة قززيم اويتمززاخ و المززواطيين مزن خززالآل إلززراخات تتسززم باوسزت مالمسزاممة يزز،و

 والمستمر .
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 رؤية الكلية :

تتطل  الكلية إلى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية 

بأساتذتها  وتصآل معتمدة تحتآل مكاية مرموقة بين يظائرما

مستوى الميايسة محليأ و اقليميإا من خالآل  وخريليها إلى

برامج دراسية متميزة يى مرحلتى الليسايس والدراسات 

 .  المستدامة للملتم  العليا تسهم يى الرقى و التيمية

 

 : موضوعات شئون الطالب  :
 
 خامسا

 

 

 موضوعات اللجنة :

 : التصديق على محضر الجلسة السابقة :
 
 أول

 القرابر  : تم التصديق 

 القرابر :

. 
 
 أحيط مجلس الكلية علما

 

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

 فيما يتعلق بوحدة الجودة: يرفع املحضر ملجلس الكلية.     .1

 المدير التنفيذي للوحدة باآلتي: -أفاد السيد الدكتوبر/ أحمد عطية MIS:فيما يتعلق بوحدة    .0

امتحانات الفصل الدبراس ي في خالل -. أفاد الدكتوبر أحمد عطية المدير التنفيذي تكنولوجيا المعلومات بالكلية بأنه يتم حاليا0.2

متابعة عمليات برصد نتائح الطالب في جميع الكنترولت اإللكترونية لألقسام العلمية بالكلية بالتنسيق مع  -م0202/0200األول 

 وحدة القياس والتقويم.

لرئيس للكنترول ، وكذا  . فيما يتعلق بنتائح امتحانات الشفوي فيتم التعامل معها من خالل إبرسالها عن طريق اإليميل الرسمي0.0

(عن طريق اإليميل الرسمي )الجامعي( MISفيما يتعلق بنتائح المقربرات التي بها امتحانات مقالية فيتم إبرسال نتائجها إلى وحدة )

 لرئيس الكنترول .

افقت على أن يقوم برئيس كل كنترول بإبرسال نتائح المتحانات الشفوية وأيض القرابر: ا نتائح المتحانات أحيطت اللجنة علما ، وو

 ( على اإليميل الرسمي التي خصصته الوحدة لذلك والذي تم إبرساله للسادة برؤسا  الكنترولت.MISالمقالية إلى وحدة )

 القرابر :

. 
 
 أحيط مجلس الكلية علما

 

 

 باآلتي:المدير التنفيذي للوحدة  -: أفادت السيدة الدكتوبرة/ برانيا ن ميلقياس والتقويمفيما يتعلق بوحدة ا   .6

 بالنسبة لصيانة األجهزة:
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 رسالة الكلية :

إ و إقليميزا اسزتياداإ إلزى معزايير إلبزدا  يزم ملزاآل ابداا والعلزوم اإليسزايية تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترقى إلى مستوى التميزز وا يزى سزوا العمزآل محليزا

لقدرات العلمية و البحثية ألساتذتها اللودة التعليمية و البحثية ، و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التكيولولية ، و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و ا

، و تلبية احتيالزات الملتمز   ها ، و استخدام وسائآل تعليمية حديثة ،و متابعة الخريلين، و إتاحة الفرصة لها لمتابعة اللديد من العلوم و المعارف و الخبراتو طالب

م قاللية و التعززاون و التقززويم الززذاتحززآل مالزكالت  ، و بيززاخ الالخصززية المصززرية و تيميزة قززيم اويتمززاخ و المززواطيين مزن خززالآل إلززراخات تتسززم باوسزت مالمسزاممة يزز،و

 والمستمر .
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 رؤية الكلية :

تتطل  الكلية إلى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية 

بأساتذتها  وتصآل معتمدة تحتآل مكاية مرموقة بين يظائرما

مستوى الميايسة محليأ و اقليميإا من خالآل  وخريليها إلى

برامج دراسية متميزة يى مرحلتى الليسايس والدراسات 

 .  المستدامة للملتم  العليا تسهم يى الرقى و التيمية

 . تؤكد الوحدة على ضروبرة الصيانة الدوبرية لألجهزة حتى يتم انجاز التصحيح في أسرع وقت ، وصيانة جهاز السكانر القديم.3.2

 سكرتابرية ويفضل  من العنصر الرجالي وذلك للبقا  للفترة المسائية. 0. عدد3.0

 األيام لتحقيق جودة العمل بالوحدة..جدول حضوبر ألعضا  الوحدة لتنسيق 3.3

 .اتخاذ قرابر بأن جميع األوبراق المتبقية توزع علي أقسامها ويتسلمها برئيس القسم.3.4

 .  تجهيز الكشوفات بتابريخ تسلم وتسليم المواد.3.5

 . إعفا  أعضا  الوحدة من الكنترولت. 3.6

 رونية من قبل منسقي الوحدة ..تصميم نموذج الستالم و التسلم ألوبراق الجابة اللكت3.7

 .متابعة ملفات الوحدة مع أ/ شيما صالح  سكرتير الوحدة .3.8

 .زيابرة مطابع الجامعة لتصوير أوبراق الجابة .3.9

 .اإلحصائيات الخاصة باألقسام وتوزيعها .3.22

 القرابر :

. 
 
 أحيط مجلس الكلية علما

 

ا: الموضوعات الُمتعلقة بالمتحانات الشفهي
 
 ة:ثالث

افقدددة علدددى  5/2/0200الموضددوع: كتددداب مجلددس قسدددم اآلثددابر والدبراسدددات اليونانيدددة والرومانيددة بجلسدددته الُمنعقدددة بتدددابريخ  .4 بشددأن المو

تعددديل ُمقددربرات المتحانددات الشدددفهية بالفصددل الدبراسدد ي الثدداني بتعدددديل مددادة " فنددون صددغرى" بالفرقدددة الرابعددة لتصددبح مددادة " آثدددابر 

 وناني والروماني.الوطن العرعي في العصرين الي

 القرابر: برفضت اللجنة.

 القرابر :

 برفض مجلس الكلية .

بشدددأن اعتمدداد دبرجدددات  5/2/0200الموضددوع: كتدداب مجلدددس قسددم اآلثدددابر والدبراسددات اليونانيدددة والرومانيددة بجلسددته الُمنعقددددة بتددابريخ  .9

 المتحانات الشفهية بالفصل الدبراس ي األول.

ا.           القرابر: أحيطت اللجنة علم 

 القرابر :

. 
 
 أحيط مجلس الكلية علما
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 رسالة الكلية :

إ و إقليميزا اسزتياداإ إلزى معزايير إلبزدا  يزم ملزاآل ابداا والعلزوم اإليسزايية تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترقى إلى مستوى التميزز وا يزى سزوا العمزآل محليزا

لقدرات العلمية و البحثية ألساتذتها اللودة التعليمية و البحثية ، و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التكيولولية ، و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و ا

، و تلبية احتيالزات الملتمز   ها ، و استخدام وسائآل تعليمية حديثة ،و متابعة الخريلين، و إتاحة الفرصة لها لمتابعة اللديد من العلوم و المعارف و الخبراتو طالب

م قاللية و التعززاون و التقززويم الززذاتحززآل مالزكالت  ، و بيززاخ الالخصززية المصززرية و تيميزة قززيم اويتمززاخ و المززواطيين مزن خززالآل إلززراخات تتسززم باوسزت مالمسزاممة يزز،و

 والمستمر .
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 رؤية الكلية :

تتطل  الكلية إلى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية 

بأساتذتها  وتصآل معتمدة تحتآل مكاية مرموقة بين يظائرما

مستوى الميايسة محليأ و اقليميإا من خالآل  وخريليها إلى

برامج دراسية متميزة يى مرحلتى الليسايس والدراسات 

 .  المستدامة للملتم  العليا تسهم يى الرقى و التيمية

 

ا: الموضوعات الُمتعلقة بالمتحانات التحريرية:  برابع 

حسدددددددددن سدددددددددير العمليددددددددددة بشدددددددددأن الطمئندددددددددان علددددددددددى  2/2/0200كتددددددددداب مجلدددددددددس قسددددددددددم التدددددددددابريخ بجلسدددددددددته الُمنعقدددددددددددة بتدددددددددابريخ : الموضدددددددددوع .3

عددددددددددة بعدددددددددددد مددددددددددن المنتددددددددددددبين لددددددددددنق  األعددددددددددداد فدددددددددددى المتحانيددددددددددة بالقسددددددددددم ويناشددددددددددد القسدددددددددددم ادابرة الكليددددددددددة بإمددددددددددداد كنتددددددددددرول الفرقدددددددددددة الراب

 بأعدددددددددددددداد الطدددددددددددددالب وكدددددددددددددذلك يناشدددددددددددددد ادابرة الكليدددددددددددددة تدددددددددددددوفير العددددددددددددددد الدددددددددددددالزم مدددددددددددددن 
 
أعضدددددددددددددا  هيئدددددددددددددة التددددددددددددددبريس بدددددددددددددداخل الكنتدددددددددددددرول قياسدددددددددددددا

المالح دددددددددين والتأكيددددددددددد علدددددددددديهم بالحضددددددددددوبر قبدددددددددل انعقدددددددددداد المتحددددددددددان بعشددددددددددرين دقيقدددددددددة علددددددددددى األقددددددددددل وتددددددددددوفير عددددددددددد كدددددددددداف مددددددددددن الحتيدددددددددداطى  

عجدددددددددز ان ظهدددددددددرت وتدددددددددوفير عددددددددددد كددددددددداف مدددددددددن المالح دددددددددين المنتددددددددددبين واألمدددددددددن واتخددددددددداذ كافدددددددددة الجدددددددددرا ات الحترازيدددددددددة ومندددددددددع لسدددددددددد حدددددددددالت ال

 دخول الهاتم  املحمول وتوير كافة الضوابط المتحانية لضمان حسن سير العملية المتحانية.

ا،. القرابر:  أحيطت اللجنة علم 

 القرابر :

 
 
بريخ على اهتمامة الشديد بسير العملية التعليمية ، وقامت ادابرة الكلية بتذليل مع م هذه ويشكر قسم التا أحيط مجلس الكلية علما

 .العقبات ، ولبت مع م تلك المطالب  
 

افقدددددددددة علدددددددددى  بشدددددددددأن 2/2/0200كتددددددددداب مجلدددددددددس قسدددددددددم التدددددددددابريخ بجلسدددددددددته الُمنعقددددددددددة بتدددددددددابريخ : .الموضدددددددددوع7 تكليدددددددددم د/ شددددددددديما  البندددددددددا المو

 صل الدبراس ى األول.بجمع وإعداد استمابرات التصحيح للف

ا.         القرابر: أحيطت اللجنة علم 

 القرابر :

. 
 
 أحيط مجلس الكلية علما

 

افقة املجلس التأكيد على أحدث  0/2/0200. الموضوع: كتاب مجلس قسم اللغة اإلنجليزية بجلسته الُمنعقدة بتابريخ 8 بشأن مو

ا تعديل في الكونترولت:كونترول أولى انجليزي: د. نهلة ن ا –جيب: برئيس   د. ابراهيم صالح:عضو 

ا             ا –كونترول ثانية انجليزي: ا.م.د. ناجي برشوان: : برئيس   د. عمرو الشريم: عضو 

ا.   القرابر: أحيطت اللجنة علم 

 القرابر :

. 
 
 أحيط مجلس الكلية علما

 

ا: تقابرير الدعم الطال  عي:خامس 
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 رسالة الكلية :

إ و إقليميزا اسزتياداإ إلزى معزايير إلبزدا  يزم ملزاآل ابداا والعلزوم اإليسزايية تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترقى إلى مستوى التميزز وا يزى سزوا العمزآل محليزا

لقدرات العلمية و البحثية ألساتذتها اللودة التعليمية و البحثية ، و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التكيولولية ، و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و ا

، و تلبية احتيالزات الملتمز   ها ، و استخدام وسائآل تعليمية حديثة ،و متابعة الخريلين، و إتاحة الفرصة لها لمتابعة اللديد من العلوم و المعارف و الخبراتو طالب

م قاللية و التعززاون و التقززويم الززذاتحززآل مالزكالت  ، و بيززاخ الالخصززية المصززرية و تيميزة قززيم اويتمززاخ و المززواطيين مزن خززالآل إلززراخات تتسززم باوسزت مالمسزاممة يزز،و

 والمستمر .
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 رؤية الكلية :

تتطل  الكلية إلى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية 

بأساتذتها  وتصآل معتمدة تحتآل مكاية مرموقة بين يظائرما

مستوى الميايسة محليأ و اقليميإا من خالآل  وخريليها إلى

برامج دراسية متميزة يى مرحلتى الليسايس والدراسات 

 .  المستدامة للملتم  العليا تسهم يى الرقى و التيمية

 بتقرير د/ أحمد خميس،المرشد  بشأن 2/2/0200كتاب مجلس قسم التابريخ بجلسته الُمنعقدة بتابريخ  الموضوع:.22
 
اإلحاطة علما

افق على ما وبرد فيه وهو كاآلتى:  األكاديمى العام للقسم وو

  .اإلطمئنان على تسلم طالب السجن نسخ وبرقية 

 اجات الخاصة وأصحاب األمراض المزمنة نسخ وبرقية. اإلطمئنان على تسلم طالب الدمح وذوى الحتي 

  .تم استطالع آبرا  الطالب فى الجداول المتحانية 

  .ا على الطالب  ونشر الجداول بأكثر من طريقة تيسير 

 عليهم من خالل نشر برابط موقع الكلية.
 
اقعهم الخاصة تسهيال  نشر أبرقام الجلوس وتوزيعة اللجان للطلبة  غير مو

ا.القرابر: أح  يطت اللجنة علم 

 القرابر :

. 
 
 أحيط مجلس الكلية علما

 

 تقابرير دعم الطالعي الخصة بقسم اللغة اإلنجليزية. الموضوع:. 22

ا.  القرابر: أحيطت اللجنة علم 

 القرابر :

. 
 
 أحيط مجلس الكلية علما

 

ا: الُمقربرات الدبراسية:   سادس 

دددددددددا بشدددددددددأن 2/2/0200دة بتدددددددددابريخ كتددددددددداب مجلدددددددددس قسدددددددددم التددددددددددابريخ بجلسدددددددددته الُمنعقددددددددد . الموضدددددددددوع:20 بالطلدددددددددب المقددددددددددم مددددددددددن  اإلحاطددددددددددة علم 

افدددددددق علدددددددى مدددددددا وبرد فيددددددده مدددددددن اسدددددددناد وتبدددددددديل المقدددددددربرات فدددددددى الفصدددددددل الدبراسددددددد ى  أ.د/ محمدددددددد برفعدددددددت المدددددددام ود/ أحمدددددددد خمددددددديس الفقدددددددى وو

 الثانى ) تخص  التابريخ الحديث ( على أن تكون على النحو التى:

  ين ، الفرقة الثالثة تابريخ مع أ.د/  محمد برفعت المام.تابريخ الدول السالمية فى القرن العشر 

  .تابريخ مصر الحديث والمعاصر الفرقة الرابعة تابريخ مع د. أحمد خميس الفقى 

 بذلك يكون تم تبديل المقريين فيما بينهما دون المساس بحقوق باقى الزمال .         

افقت اللجنة.  القرابر: و

 القرابر :

افق مجلس الكلية .  و
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 رسالة الكلية :

إ و إقليميزا اسزتياداإ إلزى معزايير إلبزدا  يزم ملزاآل ابداا والعلزوم اإليسزايية تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترقى إلى مستوى التميزز وا يزى سزوا العمزآل محليزا

لقدرات العلمية و البحثية ألساتذتها اللودة التعليمية و البحثية ، و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التكيولولية ، و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و ا

، و تلبية احتيالزات الملتمز   ها ، و استخدام وسائآل تعليمية حديثة ،و متابعة الخريلين، و إتاحة الفرصة لها لمتابعة اللديد من العلوم و المعارف و الخبراتو طالب

م قاللية و التعززاون و التقززويم الززذاتحززآل مالزكالت  ، و بيززاخ الالخصززية المصززرية و تيميزة قززيم اويتمززاخ و المززواطيين مزن خززالآل إلززراخات تتسززم باوسزت مالمسزاممة يزز،و

 والمستمر .
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 رؤية الكلية :

تتطل  الكلية إلى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية 

بأساتذتها  وتصآل معتمدة تحتآل مكاية مرموقة بين يظائرما

مستوى الميايسة محليأ و اقليميإا من خالآل  وخريليها إلى

برامج دراسية متميزة يى مرحلتى الليسايس والدراسات 

 .  المستدامة للملتم  العليا تسهم يى الرقى و التيمية

 

بشددددددددددددددأن  5/2/0200. الموضددددددددددددددوع: كتدددددددددددددداب مجلددددددددددددددس قسددددددددددددددم اآلثددددددددددددددابر والدبراسددددددددددددددات اليونانيددددددددددددددة والرومانيددددددددددددددة بجلسددددددددددددددته الُمنعقدددددددددددددددة بتددددددددددددددابريخ 23

ا لرفعها على منصة الجامعة. افقة على إعداد ُمقربرات الفصل الدبراس ي الثاني إليكتروني   المو

ا.القرابر:   أحيطت اللجنة علم 

 القرابر :

. 
 
 أحيط مجلس الكلية علما

 

بشددددددددددددددأن  5/2/0200موضدددددددددددددوع: كتددددددددددددداب مجلددددددددددددددس قسدددددددددددددم اآلثدددددددددددددابر والدبراسددددددددددددددات اليونانيدددددددددددددة والرومانيدددددددددددددة بجلسددددددددددددددته الُمنعقددددددددددددددة بتدددددددددددددابريخ . ال24

 اعتماد توصيم ُمقربرات الفصل الدبراس ي األول.

ا.القرابر:   أحيطت اللجنة علم 

 القرابر :

. 
 
 أحيط مجلس الكلية علما

 

ا: الكتاب اإلليكتروني:  سابع 

ا بقرابرات الجامعة وإدابرة الكلية  2/2/0200التابريخ بجلسته الُمنعقدة بتابريخ كتاب مجلس قسم  الموضوع:. 25 بشأن اإلحاطة علم 

ا 
 
بشأن الكتاب اإللكترونى للفصل الدبراس ى الثانى وضروبرة تسليم المادة العلمية  والبد  فى اجرا ات برفعها على منصة الجامعة وفق

لكلية وعليه فعلى جميع أعضا  هيئة التدبريس تسليم المادة العلمية للقسم وإدابرة للضوابط والقواعد التى ستعلنها إدابرة الجامعة وا

 الكلية واللتزام بما سيعلن من ضوابط فيما بعد. 

ا، مع تأكيد اللجنة على اللتزام بمنصة الجامعةالقرابر:   .قيد اإلعداد  أحيطت اللجنة علم 

 القرابر :

. 
 
 أحيط مجلس الكلية علما

 

 

افقة على تكليم د/ كابرم القاض ى و أ.  بشأن 2/2/0200كتاب مجلس قسم التابريخ بجلسته الُمنعقدة بتابريخ  الموضوع: .27 المو

ان وجد وعليهم النتها  من األمر قبل انعقاد املجلس  on lineت للفصل الدبراس ى الثانى مباشر و شيما  النجابر،بإعداد جداول املحاضرا

 القادم إلعتماده.

ا.القرابر:   أحيطت اللجنة علم 
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 رسالة الكلية :

إ و إقليميزا اسزتياداإ إلزى معزايير إلبزدا  يزم ملزاآل ابداا والعلزوم اإليسزايية تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترقى إلى مستوى التميزز وا يزى سزوا العمزآل محليزا

لقدرات العلمية و البحثية ألساتذتها اللودة التعليمية و البحثية ، و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التكيولولية ، و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و ا

، و تلبية احتيالزات الملتمز   ها ، و استخدام وسائآل تعليمية حديثة ،و متابعة الخريلين، و إتاحة الفرصة لها لمتابعة اللديد من العلوم و المعارف و الخبراتو طالب

م قاللية و التعززاون و التقززويم الززذاتحززآل مالزكالت  ، و بيززاخ الالخصززية المصززرية و تيميزة قززيم اويتمززاخ و المززواطيين مزن خززالآل إلززراخات تتسززم باوسزت مالمسزاممة يزز،و

 والمستمر .
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 رؤية الكلية :

تتطل  الكلية إلى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية 

بأساتذتها  وتصآل معتمدة تحتآل مكاية مرموقة بين يظائرما

مستوى الميايسة محليأ و اقليميإا من خالآل  وخريليها إلى

برامج دراسية متميزة يى مرحلتى الليسايس والدراسات 

 .  المستدامة للملتم  العليا تسهم يى الرقى و التيمية

 القرابر : 

. 
 
 أحيط مجلس الكلية علما

 

ا: التعليم الُمدمح:ت  اسع 

افقة على توزيع كونترول التعليم  3/2/0200عقدة بتابريخ . الموضوع: كتاب مجلس قسم اللغة العربية بجلسته الُمن28 بشأن المو

 الُمدمح بالقسم وذلك على النحو التالي:

 أولى أول: د/ سامح كمال

 أولى ثاني " تخلفات": أ.د/ إيمان بركات

 ثانية أول: د/ سامح كمال

 ثانية ثاني: د/ أحمد شتية 

 ثالثة أول: د/ دعا  البياع

 ن عبد السميعثالثة ثاني : د/ إيما

ا.القرابر:   أحيطت اللجنة علم 

 القرابر :

. 
 
 أحيط مجلس الكلية علما

 

ا: مايستجد من أعمال:  عاشر 

المدير التنفيذي لوحدة إدابرة المشروعات بشأن إفادة  -. الموضوع: كتاب السيدة األستاذة الدكتوبرة/ منال مصطفى عبد الرحمن29

عات يستطيع تنفيذ المنصة اإلليكترونية الوحدة الخاصة بالجامعة من خالل التفاق سيادتها بأن فريق عمل وحدة إدابرة المشرو 

افاتهم بالبيانات التالية:  وعمل بروتوكول تعاون بين كليات الجامعة ووحدة إدابرة المشروعات على أن يتم مو

 األقسام(. –. الهيكل األكاديمي للكلية ) المستوى الدبراس ي 29.2

 الخاصة بكل مستوى في الفصل الدبراس ي األول والثاني. . المواد الدبراسية29.0

 . ملم لكل الدكاترة بالمواد الخاصة بهم في كل مستوى.29.3

 . بعد إبرسال الملفات السابقة سوف يتم إبرسال ملم اكسل يتم وضع فيه البيانات الخاصة بالطالب وأعضا  هيئة التدبريس.29.4

 تها  من المنصة.. تدبريب أعضا  هيئة التدبريس بعد الن29.5

ا لما %5على أن يتم توبريد نسبة )
 
(  مما يتم تحصيله ن ير تشغيل وتفعيل العمل على المنصةوكذلك الدعم الفني المقدم وذلك طبق

 م.0202( لسنة 32وبرد بالبند السادس من قرابر مجلس الجامعة برقم )
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 رسالة الكلية :

إ و إقليميزا اسزتياداإ إلزى معزايير إلبزدا  يزم ملزاآل ابداا والعلزوم اإليسزايية تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترقى إلى مستوى التميزز وا يزى سزوا العمزآل محليزا

لقدرات العلمية و البحثية ألساتذتها اللودة التعليمية و البحثية ، و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التكيولولية ، و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و ا

، و تلبية احتيالزات الملتمز   ها ، و استخدام وسائآل تعليمية حديثة ،و متابعة الخريلين، و إتاحة الفرصة لها لمتابعة اللديد من العلوم و المعارف و الخبراتو طالب

م قاللية و التعززاون و التقززويم الززذاتحززآل مالزكالت  ، و بيززاخ الالخصززية المصززرية و تيميزة قززيم اويتمززاخ و المززواطيين مزن خززالآل إلززراخات تتسززم باوسزت مالمسزاممة يزز،و

 والمستمر .
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 رؤية الكلية :

تتطل  الكلية إلى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية 

بأساتذتها  وتصآل معتمدة تحتآل مكاية مرموقة بين يظائرما

مستوى الميايسة محليأ و اقليميإا من خالآل  وخريليها إلى

برامج دراسية متميزة يى مرحلتى الليسايس والدراسات 

 .  المستدامة للملتم  العليا تسهم يى الرقى و التيمية

 .القرابر: مطالبة الجامعة برفع آلية واضحة بالحقوق األدبية والمادية

 القرابر :

. 
 
 أحيط مجلس الكلية علما

 الموضوع :اعذابر طالب الكلية على النحو التالى :- 02

 القرابر الفترة  سبب العذبر الفرقة / القسم اسم الطالب /الطالبة م

الفرقة الثالثة قسم   دينا برضا سليمان مهدى  .2

 الجتماع انت ام

 مادة ) النثربولوجيا الثقافية( بالفصل عذبر اجتماعى

 0202/0200الدبراس ى الول 

وافق مجلس 

 الكلية 

الفرقة الرابعة قسم  أمنية أسامة صالح عبدالله  .0

 الجتماع انتساب موجه

العام الجامعى الفصل الدبراس ى األول  عذبر اجتماعى 

0202/0200 

وافق مجلس 

 الكلية 

محمود عيد عبدالجواد   .3

 يوسم سعد

الفرقة الرابعة قسم 

افيا )انت ام (  الجغر

وافق مجلس  0202/0200العام الجامعى  ذبر اجتماعىع

 الكلية 

الفرقة الرابعة قسم  باسم مجدى سعد غراب  .4

اآلثابر والدبراسات 

اليونانية والرومانية 

 انت ام

وافق مجلس  0202/0200العام الجامعى  عذبر  اجتماعى

 الكلية

الفرقة الرابعة قسم  هالة أحمد فؤاد احمد  .5

 التابريخ انتساب موجه

وافق مجلس  0202/0200العام الجامعى  اجتماعى عذبر 

 الكلية

هبه خالد محمد أحمد   .6

 حجازى 

الفرقة الرابعة قسم 

 التابريخ انت ام

وافق مجلس  0202/0200العام الجامعى  عذبر اجتماعى

 الكلية 

سعيد عبدالوهاب ابوالوفا   .7

 غالى

الفرقة الثالثة قسم 

اآلثابر والدبراسات 

 اليونانية والرومانية

وافق مجلس  0202/0200العام الجامعى  اجتماعى عذبر 

 الكلية 
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 رسالة الكلية :

إ و إقليميزا اسزتياداإ إلزى معزايير إلبزدا  يزم ملزاآل ابداا والعلزوم اإليسزايية تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترقى إلى مستوى التميزز وا يزى سزوا العمزآل محليزا

لقدرات العلمية و البحثية ألساتذتها اللودة التعليمية و البحثية ، و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التكيولولية ، و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و ا

، و تلبية احتيالزات الملتمز   ها ، و استخدام وسائآل تعليمية حديثة ،و متابعة الخريلين، و إتاحة الفرصة لها لمتابعة اللديد من العلوم و المعارف و الخبراتو طالب

م قاللية و التعززاون و التقززويم الززذاتحززآل مالزكالت  ، و بيززاخ الالخصززية المصززرية و تيميزة قززيم اويتمززاخ و المززواطيين مزن خززالآل إلززراخات تتسززم باوسزت مالمسزاممة يزز،و

 والمستمر .
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 رؤية الكلية :

تتطل  الكلية إلى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية 

بأساتذتها  وتصآل معتمدة تحتآل مكاية مرموقة بين يظائرما

مستوى الميايسة محليأ و اقليميإا من خالآل  وخريليها إلى

برامج دراسية متميزة يى مرحلتى الليسايس والدراسات 

 .  المستدامة للملتم  العليا تسهم يى الرقى و التيمية

 

 

 

:   موضوعات الدبراسات العليا
 
 :سادسا

 

: التصديق على الجلسة السابقة.
 

 أول

 القرابر :    

.
 
 أحيط مجلس الكلية علما

 

ا: موضوعات قسم اللغة اإلنجليزية:  ثاني 

افقة على عقد اختبابري دخول  0200يناير  2ة في الموضوع: كتاب مجلس قسم اللغة اإلنجليزية بجلسته المنعقد -2 بشأن المو

 لطالب الدبراسات العليا أدب ولغويات ويرفع األمر للجنة الدبراسات العليا.

 قرابر اللجنة:  أكدت اللجنة على تطبيق بنود اللوائح للدبراسات العليا.

 القرابر :    

.
 
 أحيط مجلس الكلية علما

 

افقة على توزيع مقربرات  0200يناير  2إلنجليزية بجلسته المنعقدة في الموضوع: كتاب مجلس قسم اللغة ا -0 بشأن المو

  0200الدبراسات العليا لفصل الربيع 

ا  قرابر اللجنة: احيطت اللجنة علم 

 القرابر :    

.
 
 أحيط مجلس الكلية علما

 

ا: موضوعات قسم التابريخ:
 
 ثالث

افقه على  تشكيل كنترول الدبراسات 2/2/0200بريخ الموضوع: كتاب مجلس قسم التابريخ بجلسته المنعقدة بتا .2 م بشأن المو

 العليا بالشعب األبرععة داخل القسم وهو على النحو اآلتى : 
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 رسالة الكلية :

إ و إقليميزا اسزتياداإ إلزى معزايير إلبزدا  يزم ملزاآل ابداا والعلزوم اإليسزايية تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترقى إلى مستوى التميزز وا يزى سزوا العمزآل محليزا

لقدرات العلمية و البحثية ألساتذتها اللودة التعليمية و البحثية ، و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التكيولولية ، و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و ا

، و تلبية احتيالزات الملتمز   ها ، و استخدام وسائآل تعليمية حديثة ،و متابعة الخريلين، و إتاحة الفرصة لها لمتابعة اللديد من العلوم و المعارف و الخبراتو طالب

م قاللية و التعززاون و التقززويم الززذاتحززآل مالزكالت  ، و بيززاخ الالخصززية المصززرية و تيميزة قززيم اويتمززاخ و المززواطيين مزن خززالآل إلززراخات تتسززم باوسزت مالمسزاممة يزز،و

 والمستمر .
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 رؤية الكلية :

تتطل  الكلية إلى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية 

بأساتذتها  وتصآل معتمدة تحتآل مكاية مرموقة بين يظائرما

مستوى الميايسة محليأ و اقليميإا من خالآل  وخريليها إلى

برامج دراسية متميزة يى مرحلتى الليسايس والدراسات 

 .  المستدامة للملتم  العليا تسهم يى الرقى و التيمية

  
 
 د/ أحمد خميس الفقى                                          برئيسا

  
 
 د/ كابرم القاض ى        مسؤول التابريخ القديم               عضوا

 أ.د/ تيسير شادى        
 
 مسؤول التابريخ السالمى           عضوا

  
 
 د/ ايمان خالوى        مسؤول التابريخ الوسيط             عضوا

  
 
 أ.د/ فايزة ملوك         مسؤول التابريخ الحديث           عضوا

راسددددات الجابددددة( للمرشددددد علددددى أن يكددددون أسددددتاذ كددددل مقددددربر هددددو المسددددؤول عددددن انعقدددداد ومتابعددددة مقددددربره الدبراسدددد ى وتصددددحيحه وتسددددليمه ) ك

 األكاديمى فى كل تخص  حتى يتسنى له اعداد النتيجة وإعالنها قبل البد  فى اإلمتحانات فى فصل الربيع

افقت اللجنة  قرابر اللجنة: و

 القرابر :    

افق مجلس الكلية .  و

 

افقه عل2/2/0200الموضوع: كتاب مجلس قسم التابريخ بجلسته المنعقدة بتابريخ  .0 ى منح الطالب/ فتوح عطية عبد م بشأن المو

الع يم عطية، دبرجة الماجستيرفى الداب من قسم التابريخ  شعبة التابريخ السالمى  بن ام الساعات المعتمدة ، وععد مناقشته 

-2052هد/ 784-648عالنيه فى موضوع برسالته الذى يحمل عنوان " اإلستخبابرات والتخطيط العسكرى فى دولة المماليك البحرية 

م " وقد حصل على الجتياز مع التوصية بالطبع والتداول بين الجامعات وقد استوفى الطالب جميع التعديالت ومالح ات 2380

 لجنة الحكم والمناقشة واستوف جميع الشروط بنا  على ما تقدم به لجنة الشراف

افقت اللجنة  قرابر اللجنة: و

 القرابر :    

افق مجلس الكلية .  و

 

افقه على منح الطالب / محمد عبد الغنى 2/2/0200لس قسم التابريخ بجلسته المنعقدة بتابريخ الموضوع: كتاب مج .3 م بشأن المو

السيد يونس، دبرجة الدكتوبراه فى اآلداب من قسم التابريخ  تخص  التابريخ الحديث بن ام الساعات المعتمدة ، وععد مناقشته 

م " وقد حصل على الجتياز مع 0223-2979مريكية تجاه إيران عالنيه فى موضوع برسالته الذى يحمل عنوان " السياسة األ 

التوصية بالطبع والتداول مع الجامعات  وقد استوف الطالب جميع التعديالت ومالح ات لجنة الحكم والمناقشة واستوفى 

 جميع الشروط بنا  على ما تقدم به لجنة الشراف

افقت اللجنة  قرابر اللجنة: و
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 رسالة الكلية :

إ و إقليميزا اسزتياداإ إلزى معزايير إلبزدا  يزم ملزاآل ابداا والعلزوم اإليسزايية تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترقى إلى مستوى التميزز وا يزى سزوا العمزآل محليزا

لقدرات العلمية و البحثية ألساتذتها اللودة التعليمية و البحثية ، و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التكيولولية ، و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و ا

، و تلبية احتيالزات الملتمز   ها ، و استخدام وسائآل تعليمية حديثة ،و متابعة الخريلين، و إتاحة الفرصة لها لمتابعة اللديد من العلوم و المعارف و الخبراتو طالب

م قاللية و التعززاون و التقززويم الززذاتحززآل مالزكالت  ، و بيززاخ الالخصززية المصززرية و تيميزة قززيم اويتمززاخ و المززواطيين مزن خززالآل إلززراخات تتسززم باوسزت مالمسزاممة يزز،و

 والمستمر .
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 رؤية الكلية :

تتطل  الكلية إلى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية 

بأساتذتها  وتصآل معتمدة تحتآل مكاية مرموقة بين يظائرما

مستوى الميايسة محليأ و اقليميإا من خالآل  وخريليها إلى

برامج دراسية متميزة يى مرحلتى الليسايس والدراسات 

 .  المستدامة للملتم  العليا تسهم يى الرقى و التيمية

 القرابر :    

افق مجلس  الكلية . و
 
افقه على  مقترح لجنة اإلشراف بتشكيل 2/2/0200الموضوع: كتاب مجلس قسم التابريخ بجلسته المنعقدة بتابريخ  .4 م بشأن المو

لجنة المناقشة والحكم على الرسالة المقدمة من الطالب / محمد أحمد أحمد خليل عويس، إلستكمال متطلبات دبرجة 
تخص  التابريخ السالمى بن ام الساعات المعتمدة وعنوانها "  تطوبر الخطاب الدينى فى  –الماجستير فى اآلداب من قسم التابريخ 

م "  تحت إشراف أ.د/ 662-622هد /  42الدولة اإلسالمية من البعثة النبوية إلى نهاية عصر الخلفا  الراشدين من بداية البعثة 
 التابريخ السالمى وحضابرته كلية التربية.ابراهيم محمد على مرجونة ، د/ هنية نصر بهنوس عبد بربه ،مدبرس 

 والتشكيل على النحو اآلتى : 
           أ.د/ ابراهيم محمد على مرجونة                                                      -2

 
 وبرئيسا

 
 مشرفا

 كلية اآلداب جامعة دمنهوبر  –أستاذ التابريخ اإلسالمى وحضابرته 
      نصوبر                                                                أ.د/ شاهنده سعيد م -0

 
 مناقشا

 كلية اآلداب جامعة اإلسكندبرية –أستاذ التابريخ اإلسالمى وحضابرته 
                           أ.د/ تيسير محمد شادى                                                                   -3

 
 مناقشا

 كلية اآلداب جامعة دمنهوبر  –أستاذ التابريخ اإلسالمى وحضابرته المساعد 
افقت اللجنة  .قرابر اللجنة: و

 القرابر :    

افق مجلس الكلية .  و

 
افقه على مقترح لجنة اإلشراف بتشكيل 2/2/0200الموضوع: كتاب مجلس قسم التابريخ بجلسته المنعقدة بتابريخ  .5 م بشأن المو

ة والحكم على الرسالة المقدمة من الطالب/ برشاد محمد برشاد البواب ، إلستكمال متطلبات دبرجة الماجستير فى لجنة المناقش
تخص  التابريخ السالمى بن ام الساعات المعتمدة وعنوانها " تابريخ مدينة تيط منذ نشأتها حتى نهاية  –اآلداب من قسم التابريخ 

هجرى / العاشر الميالدى إلى نهاية القرن التاسع الهجرى / الخامس عشر الميالدى( " دولة بنى مرين ) من منتصم القرن التاسع ال
 تحت إشراف أ.د/ احمد محمد اسماعيل الجمال.

 والتشكيل على النحو اآلتى :  
                                                           أ.د/ حسين سيد عبدالله مراد                                                             -2

 
 ومناقشا

 
 برئيسا

 جامعة القاهرة –أستاذ التابريخ والحضابرة السالمية بكلية الدبراسات الفريقية العليا 
                                                         أ.د/ عبد الرحمن على محمد بشير                                                                 -0

 
 مناقشا

 كلية اآلداب جامعة الزقازيق –أستاذ التابريخ والحضابرة السالمية 
                                                                          أ.د/ أحمد محمد إسماعيل الجمال                                                    -3

 
 مشرفا

 كلية اآلداب جامعة دمنهوبر  –أستاذ التابريخ والحضابرة السالمية 
افقت اللجنة  قرابر اللجنة: و
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 رسالة الكلية :

إ و إقليميزا اسزتياداإ إلزى معزايير إلبزدا  يزم ملزاآل ابداا والعلزوم اإليسزايية تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترقى إلى مستوى التميزز وا يزى سزوا العمزآل محليزا

لقدرات العلمية و البحثية ألساتذتها اللودة التعليمية و البحثية ، و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التكيولولية ، و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و ا

، و تلبية احتيالزات الملتمز   ها ، و استخدام وسائآل تعليمية حديثة ،و متابعة الخريلين، و إتاحة الفرصة لها لمتابعة اللديد من العلوم و المعارف و الخبراتو طالب

م قاللية و التعززاون و التقززويم الززذاتحززآل مالزكالت  ، و بيززاخ الالخصززية المصززرية و تيميزة قززيم اويتمززاخ و المززواطيين مزن خززالآل إلززراخات تتسززم باوسزت مالمسزاممة يزز،و

 والمستمر .

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

     1496633540ت + فاكس     -1496633541ت:           ~ 61 ~                          البحيرة  –دمنهور  –األبعادية –مجمع الكليات                    

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

 

 رؤية الكلية :

تتطل  الكلية إلى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية 

بأساتذتها  وتصآل معتمدة تحتآل مكاية مرموقة بين يظائرما

مستوى الميايسة محليأ و اقليميإا من خالآل  وخريليها إلى

برامج دراسية متميزة يى مرحلتى الليسايس والدراسات 

 .  المستدامة للملتم  العليا تسهم يى الرقى و التيمية

 القرابر :    
افق مجلس الكلية .  و

 
افقه على  تشكيل لجنة اإلمتحان 2/2/0200الموضوع: كتاب مجلس قسم التابريخ بجلسته المنعقدة بتابريخ  .6 م بشأن المو

مد على محمد ،المسجل لدبرجة الدكتوبراه بن ام الساعات المعتمدة شعبة التابريخ اإلسالمى فى التأهيلى للطالب/ عاطم أح
-2432هد / 924 -834موضوع "اإلخا  اإلنسانى وأثره فى البنا  الحضابرى ببالد المغرب واألندلس من خالل نوازل الونشريس ى

 م" 2528
 والتشكيل على النحو التالى :

 رجونة                                                      أ.د/ ابراهيم محمد على م -2
 كلية اآلداب جامعة دمنهوبر  –أستاذ التابريخ اإلسالمى وحضابرته                                    

 أ.د/ شاهنده سعيد منصوبر                                                                  -0
 كلية اآلداب جامعة اإلسكندبرية –أستاذ التابريخ اإلسالمى وحضابرته                                    

 أ.د/ تيسير محمد شادى                                                                   -3
 اآلداب جامعة دمنهوبر كلية  –أستاذ التابريخ اإلسالمى وحضابرته المساعد                                   

افقت اللجنة  قرابر اللجنة: و

 القرابر :    

افق مجلس الكلية .  و
 
 

افقه على  تشكيل لجنة اإلمتحان 2/2/0200الموضوع: كتاب مجلس قسم التابريخ بجلسته المنعقدة بتابريخ  .7 م بشأن المو

الساعات المعتمدة شعبة التابريخ  التأهيلى للطالب/ مصطفى عوض عبد الونيس عطية، المسجل لدبرجة الدكتوبراه بن ام

م " 2528-2432هد / 924-834اإلسالمى فى موضوع "المفاضلة بين الجهاد والحج فى األندلس من خالل نوازل الونشريس ي 

 والتشكيل على النحو التالى :

 أ.د/ ابراهيم محمد على مرجونة                                                       -2

 كلية اآلداب جامعة دمنهوبر  –أستاذ التابريخ اإلسالمى وحضابرته                                    

 أ.د/ حنان  ملروك اللبودى  -0

 كلية اآلداب جامعة اإلسكندبرية –أستاذ التابريخ اإلسالمى وحضابرته                                    

                                                أ.د/ تيسير محمد شادى                    -3

 كلية اآلداب جامعة دمنهوبر  –أستاذ التابريخ اإلسالمى وحضابرته المساعد                                   

افقت اللجنة  قرابر اللجنة: و
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 رسالة الكلية :

إ و إقليميزا اسزتياداإ إلزى معزايير إلبزدا  يزم ملزاآل ابداا والعلزوم اإليسزايية تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترقى إلى مستوى التميزز وا يزى سزوا العمزآل محليزا

لقدرات العلمية و البحثية ألساتذتها اللودة التعليمية و البحثية ، و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التكيولولية ، و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و ا

، و تلبية احتيالزات الملتمز   ها ، و استخدام وسائآل تعليمية حديثة ،و متابعة الخريلين، و إتاحة الفرصة لها لمتابعة اللديد من العلوم و المعارف و الخبراتو طالب

م قاللية و التعززاون و التقززويم الززذاتحززآل مالزكالت  ، و بيززاخ الالخصززية المصززرية و تيميزة قززيم اويتمززاخ و المززواطيين مزن خززالآل إلززراخات تتسززم باوسزت مالمسزاممة يزز،و

 والمستمر .
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 رؤية الكلية :

تتطل  الكلية إلى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية 

بأساتذتها  وتصآل معتمدة تحتآل مكاية مرموقة بين يظائرما

مستوى الميايسة محليأ و اقليميإا من خالآل  وخريليها إلى

برامج دراسية متميزة يى مرحلتى الليسايس والدراسات 

 .  المستدامة للملتم  العليا تسهم يى الرقى و التيمية

 

 القرابر :    

افق مجلس الكلية .  و

افقه على تشكيل لجنة اإلمتحان التأهيلى 2/2/0200ابريخ الموضوع: كتاب مجلس قسم التابريخ بجلسته المنعقدة بت .8 م بشأن المو

للطالبة/ شيما  سعد إسماعيل النجابر، المسجل لدبرجة الدكتوبراه بن ام الساعات المعتمدة شعبة التابريخ الحديث فى موضوع 

 م دبراسة تابريخية " والتشكيل على النحو التالى :0224-2946"المسلمون فى جنوب الفلبين 

 أ.د/ صالح أحمد هريدى                                                        -2

 كلية اآلداب جامعة دمنهوبر  –أستاذ التابريخ الحديث والمعاصر                                    

 

  أ.د/ محمد عمر عبد العزيز   -0

 كلية اآلداب جامعة اإلسكندبرية –والمعاصر  أستاذ التابريخ الحديث                                   

 أ.د/ فايزة حسن ملوك -3

 كلية اآلداب جامعة دمنهوبر  –أستاذ التابريخ الحديث والمعاصر                                   

 القرابر :    

افق مجلس الكلية .  و

 

افقه على إعتماد الجداول اإلمتحانية فى م 2/2/0200الموضوع: كتاب مجلس قسم التابريخ بجلسته المنعقدة بتابريخ -22 بشأن المو

 الشعب األبرععة المقدمة من المرشدين األكاديمين وتعد جز  ل يتجزأ من املجلس .

ا  قرابر اللجنة: احيطت اللجنة علم 

 القرابر :    

. 
 
 أحيط مجلس الكلية علما

 

افقه على اعتماد تشكيالت لجان وضع 2/2/0200الموضوع: كتاب مجلس قسم التابريخ بجلسته المنعقدة بتابريخ  -22 م بشأن المو

 األسئلة والتصحيح بالدبراسات العليا فى التخصصات األبرععة وتعد جز  ل يتجزأ من املجلس

ا  قرابر اللجنة: احيطت اللجنة علم 

 القرابر :    

. 
 
 أحيط مجلس الكلية علما
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 رسالة الكلية :

إ و إقليميزا اسزتياداإ إلزى معزايير إلبزدا  يزم ملزاآل ابداا والعلزوم اإليسزايية تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترقى إلى مستوى التميزز وا يزى سزوا العمزآل محليزا

لقدرات العلمية و البحثية ألساتذتها اللودة التعليمية و البحثية ، و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التكيولولية ، و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و ا

، و تلبية احتيالزات الملتمز   ها ، و استخدام وسائآل تعليمية حديثة ،و متابعة الخريلين، و إتاحة الفرصة لها لمتابعة اللديد من العلوم و المعارف و الخبراتو طالب

م قاللية و التعززاون و التقززويم الززذاتحززآل مالزكالت  ، و بيززاخ الالخصززية المصززرية و تيميزة قززيم اويتمززاخ و المززواطيين مزن خززالآل إلززراخات تتسززم باوسزت مالمسزاممة يزز،و

 والمستمر .
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 رؤية الكلية :

تتطل  الكلية إلى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية 

بأساتذتها  وتصآل معتمدة تحتآل مكاية مرموقة بين يظائرما

مستوى الميايسة محليأ و اقليميإا من خالآل  وخريليها إلى

برامج دراسية متميزة يى مرحلتى الليسايس والدراسات 

 .  المستدامة للملتم  العليا تسهم يى الرقى و التيمية

 

افقه على تسجيل خطة بحث لستكمال 2/2/0200خ الموضوع: كتاب مجلس قسم التابريخ بجلسته المنعقدة بتابري -20 م بشأن المو

متطلبات دبرجة الماجستير فى اآلداب من قسم التابريخ  بن ام الساعات المعتمدة شعبة التابريخ السالمى بعنوان" أبرض البجة محوبرا 

 حامد محمد،  للصراعات السياسية اإلسالمية فى القرن الثالث الهجرى التاسع الميالدى" للطالب/ محمد عالم

 تحت إشراف:  أ. د/ فتحى أبو سيم      أستاذ التابريخ اإلسالمى وحضابرتة  كلية اآلداب جامعه عين شمس.

 أستاذ العصوبر الوسطى كلية اآلداب جامعة دمنهوبر  أ.د/ على أحمد السيد                                 

 مدبرس التابريخ اإلسالمى وحضابرتة بالقسم       د/ شيما  البنا                                   

ا بأن تابريخ السيمنابر   م.09/22/0202علم 

 القرابر :    

. 
 
 أحيط مجلس الكلية علما

 

افيا ا: موضوعات قسم الجغر  برابع 
 

افيا بجلسته المنعقدة بتا -0 افقة 0200/ 2/ 0بريخ الموضوع: كتاب مجلس قسم الجغر  على ترشيح:  م، بشأن المو
 م. 0200/ 0202أ.د. عال  الدين حسين عزت شلبي مرشد أكاديمي للدبراسات العليا بالقسم عام 

افية.   د. عبد المولى شعبان عبد المولى عرقوب مرشد أكاديمي لدبلوم المساحة ون م المعلومات الجغر
ا  قرابر اللجنة: احيطت اللجنة علم 

 ابر :    القر 
. 
 
 أحيط مجلس الكلية علما

 
افيددددا بجلسددددته المنعقدددددة بتددددابريخ  -3 افقددددة 0200/ 2/ 0الموضددددوع: كتدددداب مجلددددس قسددددم الجغر علددددى مقتددددرح لجنددددة الشددددراف  م، بشددددأن المو

بتشدددكيل لجنددددة الحكددددم والمناقشدددة للطالددددب/ سددددالم محمدددد علددددي نددددويجي لرسدددالة الماجسددددتير بعنددددوان "المنطقدددة املحصددددوبرة بددددين املحددددوبرين 
 المنيا( من ممر التنمية والتعمير المقترح" دبراسة في الجيوموبرفولوجية التطبيقية. –الرابع والسادس )الفيوم 

 :على النحو التالى
 أ.د. ماجد محمد محمد شعلة  -

افيا الطبيعية بالقسم والعميد األسبق لكلية اآلداب جامعة دمنهوبر                    ا وبرئي     أستاذ الجغر
 
ا(.)مشرف  س 

 أ.د. مدحت سيد أحمد األنصابري  -
ا(. 

 
ا مشابرك

 
افيا الطبيعية برئيس قسم الدبراسات الجتماعية بكلية التربية جامعة دمنهوبر         )مشرف  أستاذ الجغر

 أ.د. جيهان مصطفى منصوبر البيومي -
ا(.           أستاذ الجيوموبرفولوجيا بكلية اآلداب جامعة حلوان، وعضو لجنة التعليم بمجلس النواب 

 
 )مناقش



    

                                                                                                                                              
       Damanhur universityجامعة دمنهور                                                                                                                         

          Faculty of Art                                      كلية اآلداب                                                                                          
                                                        

 

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

 رسالة الكلية :

إ و إقليميزا اسزتياداإ إلزى معزايير إلبزدا  يزم ملزاآل ابداا والعلزوم اإليسزايية تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترقى إلى مستوى التميزز وا يزى سزوا العمزآل محليزا

لقدرات العلمية و البحثية ألساتذتها اللودة التعليمية و البحثية ، و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التكيولولية ، و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و ا

، و تلبية احتيالزات الملتمز   ها ، و استخدام وسائآل تعليمية حديثة ،و متابعة الخريلين، و إتاحة الفرصة لها لمتابعة اللديد من العلوم و المعارف و الخبراتو طالب

م قاللية و التعززاون و التقززويم الززذاتحززآل مالزكالت  ، و بيززاخ الالخصززية المصززرية و تيميزة قززيم اويتمززاخ و المززواطيين مزن خززالآل إلززراخات تتسززم باوسزت مالمسزاممة يزز،و

 والمستمر .
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 رؤية الكلية :

تتطل  الكلية إلى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية 

بأساتذتها  وتصآل معتمدة تحتآل مكاية مرموقة بين يظائرما

مستوى الميايسة محليأ و اقليميإا من خالآل  وخريليها إلى

برامج دراسية متميزة يى مرحلتى الليسايس والدراسات 

 .  المستدامة للملتم  العليا تسهم يى الرقى و التيمية

 أ.م.د. محمود السيد محمد علي شطا  -
ا(.                 أستاذ الجيوموبرفولوجيا المساعد بكلية اآلداب جامعة اإلسكندبرية                                 

 
 )مناقش

افقت اللجنة  قرابر اللجنة: و
 القرابر :    

افق مجلس الكلية .  و

 

ا: موضوعات قسم   غة العربية:لالخامس 
افقددددددة 3/2/0200الموضدددددوع: كتدددددداب مجلدددددس قسددددددم اللغدددددة العربيددددددة بجلسددددددته المنعقددددددة بتددددددابريخ  -1 علدددددى تعددددددديل عنددددددوان  بشدددددأن المو

 الرسالة المقدمة من الطالبة/ إيمان على على حسين لنيل دبرجة الماجستير تخص  الدبراسات اللغوية وعنوانها:
 دبراسة وصفية تحليلية" -لسلمة الصحابرى " المسائل النحوية والصرفية فى كتاب اإلبانة 

 ليكون العنوان الجديد:  " ال واهر اللغوية فى القرا ات الوابردة بكتاب " اإلبانة فى اللغة العربية" 
افقت اللجنة  قرابر اللجنة: و

 القرابر :    
افق مجلس الكلية.  و

 
افقدة 3/2/0200الموضدوع: كتدداب مجلددس قسددم اللغددة العربيدة بجلسددته المنعقدددة بتددابريخ  -0 علددى مددنح الدبرجددة العلميددة  بشددأن المو

" البنيدة  المسجلة لنيل دبرجة الماجسدتير ن دام السداعات المعتمددة فدى الرسدالة المقدمدة بعندوان: –للباحثة/ سمر نبيل محمود شومان 
 السردية فى برويات شريم عابدين"

 وذلك بعد أن اتمت الباحثة التصويبات التى أبدتها لجنة المناقشة.
افقت اللجنةقرابر ا  للجنة: و

 القرابر :    
افق مجلس الكلية.  و

 
افقددة 3/2/0200الموضدوع: كتدداب مجلددس قسددم اللغددة العربيددة بجلسددته المنعقددة بتددابريخ  -6 علددى تشددكيل لجنددة الحكددم  بشددأن المو

دبيدة والنقديددةفى والمناقشدة للطالبدة/ مدريم علدى محمدد عبدد الدرحمن فدى الرسداله المقدمدة لنيدل دبرجدة الماجسدتير تخصد  الدبراسدات األ 
ا("  موضوع:  " صوبرة الطفل فى الشعر المعاصر شعر أحمد فضل شبلول )أنموذج 

 ليكون التشكيل كالتالى:
ا   –أستاذ النقد واألدب بكلية اآلداب         أ.د/ فوزى سعد عيس ى                             ا وبرئيس 

 
 جامعة اإلسكندبرية         مشرف

ا      أستاذ األدب والنقد كلية اآلداب جامعة دمنهوبر                                 كات                      أ.د. إيمان فؤاد بر 
 
 مناقش

ا            أ.م.د/ أسما  محمودشمس الدين        أستاذ األدب والنقد المساعد كلية اآلداب جامعة دمنهوبر            
ّ
 مشرف

ا        أستاذ األدب بكلية اللغة العربية بإيتاى البابرود                             لنجابر        أ.م.د/ محمد عبد الفتاح ا
 
 مناقش

افقت اللجنة  قرابر اللجنة: و

 القرابر :    
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 رسالة الكلية :

إ و إقليميزا اسزتياداإ إلزى معزايير إلبزدا  يزم ملزاآل ابداا والعلزوم اإليسزايية تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترقى إلى مستوى التميزز وا يزى سزوا العمزآل محليزا

لقدرات العلمية و البحثية ألساتذتها اللودة التعليمية و البحثية ، و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التكيولولية ، و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و ا

، و تلبية احتيالزات الملتمز   ها ، و استخدام وسائآل تعليمية حديثة ،و متابعة الخريلين، و إتاحة الفرصة لها لمتابعة اللديد من العلوم و المعارف و الخبراتو طالب

م قاللية و التعززاون و التقززويم الززذاتحززآل مالزكالت  ، و بيززاخ الالخصززية المصززرية و تيميزة قززيم اويتمززاخ و المززواطيين مزن خززالآل إلززراخات تتسززم باوسزت مالمسزاممة يزز،و

 والمستمر .
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 رؤية الكلية :

تتطل  الكلية إلى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية 

بأساتذتها  وتصآل معتمدة تحتآل مكاية مرموقة بين يظائرما

مستوى الميايسة محليأ و اقليميإا من خالآل  وخريليها إلى

برامج دراسية متميزة يى مرحلتى الليسايس والدراسات 

 .  المستدامة للملتم  العليا تسهم يى الرقى و التيمية

افق مجلس الكلية.  و

 

 
 

افقة 3/2/0200الموضوع: كتاب مجلس قسم اللغة العربية بجلسته المنعقدة بتابريخ -4 جيل بحث الطالب / على  تس بشأن المو

عمرو أحمد محمد الغزالى  فى الخطة المقدمة منه للحصول على دبرجة الماجستير فى اآلداب بن ام الساعات المعتمدة، تخص  

اقع األفتراض ى " دبراسة ثقافية" . اية الو  الدبراسات األدبية والنقدية، وموضوعها " األنماط الثقافية للهوايات اللغوية فى برو

 باشراف:

 / أسما  محمودشمس الدين        أستاذ األدب والنقد المساعد كلية اآلداب جامعة دمنهوبر           أ.م.د

 مدبرس النقد والبالغة بكلية اآلداب جامعة دمنهوبر.        د/ إيمان عبدالسميع  

افقت اللجنة  قرابر اللجنة: و

 القرابر :    

افق مجلس الكلية .  و

 

تقددددديم الشددددكر والتقدددددير لألسددددتاذ / كددددريم القسددددطاوى  بشددددأن 3/2/0200ه المنعقدددددة بتدددابريخ كتددداب مجلددددس قسددددم اللغددددة العربيددددة بجلسددددت-7

 األخصائي بقسم الدبراسات العليا بالكلية ن را لما يبذله من قصابرى جهده فى البرتقا  بمستوى الدبراسات العليا بالكلية .

ا  .قرابر اللجنة: احيطت اللجنة علم 

 القرابر :    

 
 
 . أحيط مجلس الكلية علما

 

ا:  اآلثابر والدبراسات اليونانية والرومانية موضوعات قسم سادس 

افقة على 5/2/0200اآلثابر والدبراسات اليونانية والرومانية بجلستة المنعقدة فى  الموضوع: كتاب مجلس قسم -2 م بشأن المو

لماجستير فى اآلداب بن ام تعديل  تشكيل لجنة الحكم والمناقشة للباحثة / فاطمة أحمد محمد الحبال ، المسجلة  لدبرجة ا

 الساعات المعتمدة من قسم اآلثابر والدبراسات اليونانية والرومانية فى موضوع :

" عمابرة جزيرة صقلية فى العصرين اليونانى والرومانى" وذلك بنا  على اإلعتذابر التخص ي المقدم من السيدة الدكتوبرة / مروة عبد  

 قديمها لإلستقالة من جامعة اإلسكندبرية .املجيد القاض ى ن را لسفرها إلى الخابرج وت

 وتتكون لجنة الحكم والمناقشة من كل من : 
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 رسالة الكلية :

إ و إقليميزا اسزتياداإ إلزى معزايير إلبزدا  يزم ملزاآل ابداا والعلزوم اإليسزايية تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترقى إلى مستوى التميزز وا يزى سزوا العمزآل محليزا

لقدرات العلمية و البحثية ألساتذتها اللودة التعليمية و البحثية ، و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التكيولولية ، و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و ا

، و تلبية احتيالزات الملتمز   ها ، و استخدام وسائآل تعليمية حديثة ،و متابعة الخريلين، و إتاحة الفرصة لها لمتابعة اللديد من العلوم و المعارف و الخبراتو طالب

م قاللية و التعززاون و التقززويم الززذاتحززآل مالزكالت  ، و بيززاخ الالخصززية المصززرية و تيميزة قززيم اويتمززاخ و المززواطيين مزن خززالآل إلززراخات تتسززم باوسزت مالمسزاممة يزز،و

 والمستمر .
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 رؤية الكلية :

تتطل  الكلية إلى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية 

بأساتذتها  وتصآل معتمدة تحتآل مكاية مرموقة بين يظائرما

مستوى الميايسة محليأ و اقليميإا من خالآل  وخريليها إلى

برامج دراسية متميزة يى مرحلتى الليسايس والدراسات 

 .  المستدامة للملتم  العليا تسهم يى الرقى و التيمية

 برئيسا ومناقشا     أ.د/ سلوى حسين بكر                                                                                                        -2

 كلية األداب جامعة طنطا  – استاذ اآلثابر اليونانية والرومانية 

 مشرفا                                                                                                                      أ.د/ عبير عبداملحسن قاسم                             -0

 األداب جامعة دمنهوبر  كلية –أستاذ وبرئيس قسم األثابر اليونانية والرومانية 

 مشرفا            د/ فتحية جابر إبراهيم                                                                                                         -3

 كلية األداب جامعة اإلسكندبرية  –استاذ مساعد اآلثابر اليونانية والرومانية    

 مناقشا                    فتحى السالمى                                                                                                            د/  فتحية  -4

 جامعة اإلسكندبرية -استاذ مساعد اآلثابر والدبراسات اليونانية والرومانية كلية اآلداب

افقت اللجنة  قرابر اللجنة: و

 رابر :    الق

افق مجلس الكلية .  و

افقة على 5/2/0200اآلثابر والدبراسات اليونانية والرومانية بجلستة المنعقدة فى  الموضوع: كتاب مجلس قسم -0 م بشأن المو

تشكيل لجنة الحكم والمناقشة للباحثة / أسما  شعبان عوض بصل ، المسجلة  لدبرجة الماجستير فى اآلداب بن ام الساعات 

 تمدة من قسم اآلثابر والدبراسات اليونانية والرومانية فى موضوع :المع

 " الطرق والجسوبر وقنوات المياه فى الوليات الرومانية الغربية خالل القرنين الثانى والثالث الميالديين "  

 وتتكون لجنة الحكم والمناقشة من كل من : 

 برئيسا ومشرفا                                                                             أ.د/ إبراهيم سعد صالح                             -2

 كلية األداب جامعة طنطا  –استاذ اآلثابر اليونانية والرومانية  

 مشرفا                              أ.د/ عبير عبداملحسن قاسم                                                                               -0

 كلية األداب جامعة دمنهوبر  –أستاذ وبرئيس قسم األثابر اليونانية والرومانية 

 مناقشا                                             د/ عزة عبد الحميد قابيل                                                                              -3

 كلية األداب جامعة طنطا –استاذ مساعد اآلثابر اليونانية والرومانية    

 مناقشا         د/  نجوى إبراهيم عبد النبى                                                                                                    -4

 جامعة عين شمس  -ة والرومانية كلية اآلداباستاذ مساعد اآلثابر والدبراسات اليوناني

 القرابر :    

افق مجلس الكلية .  و
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 رسالة الكلية :

إ و إقليميزا اسزتياداإ إلزى معزايير إلبزدا  يزم ملزاآل ابداا والعلزوم اإليسزايية تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترقى إلى مستوى التميزز وا يزى سزوا العمزآل محليزا

لقدرات العلمية و البحثية ألساتذتها اللودة التعليمية و البحثية ، و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التكيولولية ، و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و ا

، و تلبية احتيالزات الملتمز   ها ، و استخدام وسائآل تعليمية حديثة ،و متابعة الخريلين، و إتاحة الفرصة لها لمتابعة اللديد من العلوم و المعارف و الخبراتو طالب

م قاللية و التعززاون و التقززويم الززذاتحززآل مالزكالت  ، و بيززاخ الالخصززية المصززرية و تيميزة قززيم اويتمززاخ و المززواطيين مزن خززالآل إلززراخات تتسززم باوسزت مالمسزاممة يزز،و

 والمستمر .
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 رؤية الكلية :

تتطل  الكلية إلى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية 

بأساتذتها  وتصآل معتمدة تحتآل مكاية مرموقة بين يظائرما

مستوى الميايسة محليأ و اقليميإا من خالآل  وخريليها إلى

برامج دراسية متميزة يى مرحلتى الليسايس والدراسات 

 .  المستدامة للملتم  العليا تسهم يى الرقى و التيمية

افقة على 5/2/0200اآلثابر والدبراسات اليونانية والرومانية بجلستة المنعقدة فى  الموضوع: كتاب مجلس قسم -3 م بشأن المو

سات اليونانية والرومانية ، بن ام منح الباحثه / خلود حمدى سليمان الشريم، دبرجة الماجستير من قسم الثابر والدبرا

الساعات المعتمدة فى موضوع بعنوان " تصوير مشاهد العنم فى الفن اليونانى" حيث استوفت الباحثة جميع التعديالت 

 واتمت التصويبات ومالح ات لجنة الحكم والمناقشة

افقت اللجنة  قرابر اللجنة: و

 القرابر :    

افق مجلس الكلية .  و

 

افقة على 5/2/0200اآلثابر والدبراسات اليونانية والرومانية بجلستة المنعقدة فى  ب مجلس قسمالموضوع: كتا -4 م بشأن المو

إعادة تشكيل لجنة الحكم والمناقشة للباحثة / شروق عرفه إبراهيم النمر، المسجلة  لدبرجة الماجستير فى اآلداب بن ام 

 والرومانية فى موضوع :الساعات المعتمدة من قسم اآلثابر والدبراسات اليونانية 

 قلرص من  القرن الرابع ق.م وحتى نهاية القرن الرابع الميالدى -" السمات المعمابرية فى مدينة بافوس  

 )دبراسة حضابرية أثرية ("  وذلك ن را لل روف المرضية التى لحقت بالطالبة مرفق طيه صوبرة من تقابرير األطبا    

 ن : وتتكون لجنة الحكم والمناقشة من كل م

 يسا ومناقشاأ.د/ عزت زكى حامد قادوس                                                                                                    برئ -2

 كلية األداب جامعة اإلسكندبرية –استاذ اآلثابر اليونانية والرومانية  

 مشرفا                                                                                             أ.د/ عبير عبداملحسن قاسم                   -0

 كلية األداب جامعة دمنهوبر  –أستاذ وبرئيس قسم األثابر اليونانية والرومانية 

 مشرفا                                                                                                       د/ السيد محمد عمابر                                                -3

 كلية اللغة العربية جامعة األزهر  –استاذ مساعد اآلثابر اليونانية والرومانية    

 مناقشا                                                      د/  كريمة برمضان برفاعى                                                               -4

 جامعة كفر الشيخ   -استاذ مساعد اآلثابر والدبراسات اليونانية والرومانية كلية اآلداب

افقت اللجنة  قرابر اللجنة: و

 القرابر :    

افق مجلس الكلية .  و
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 رسالة الكلية :

إ و إقليميزا اسزتياداإ إلزى معزايير إلبزدا  يزم ملزاآل ابداا والعلزوم اإليسزايية تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترقى إلى مستوى التميزز وا يزى سزوا العمزآل محليزا

لقدرات العلمية و البحثية ألساتذتها اللودة التعليمية و البحثية ، و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التكيولولية ، و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و ا

، و تلبية احتيالزات الملتمز   ها ، و استخدام وسائآل تعليمية حديثة ،و متابعة الخريلين، و إتاحة الفرصة لها لمتابعة اللديد من العلوم و المعارف و الخبراتو طالب

م قاللية و التعززاون و التقززويم الززذاتحززآل مالزكالت  ، و بيززاخ الالخصززية المصززرية و تيميزة قززيم اويتمززاخ و المززواطيين مزن خززالآل إلززراخات تتسززم باوسزت مالمسزاممة يزز،و

 والمستمر .
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 رؤية الكلية :

تتطل  الكلية إلى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية 

بأساتذتها  وتصآل معتمدة تحتآل مكاية مرموقة بين يظائرما

مستوى الميايسة محليأ و اقليميإا من خالآل  وخريليها إلى

برامج دراسية متميزة يى مرحلتى الليسايس والدراسات 

 .  المستدامة للملتم  العليا تسهم يى الرقى و التيمية

 جدول م بشأن 5/2/0200مانية بجلستة المنعقدة فى اآلثابر والدبراسات اليونانية والرو  الموضوع: كتاب مجلس قسم -5

 .الدكتوبراة  لمرحلتى الماجستير و الدبراسات العليا 

ا  قرابر اللجنة: احيطت اللجنة علم 

 القرابر :    

. 
 
 أحيط مجلس الكلية علما

 

افقة على 5/2/0200اآلثابر والدبراسات اليونانية والرومانية بجلستة المنعقدة فى  الموضوع: كتاب مجلس قسم -6 م بشأن المو

تشكيل كنترول الدبراسات العليا لدبرجتى الماجستير والدكتوبراة  على أن تكون إمتحانات طالب الدبراسات العليا بقاعة اإليراسموس 

 بالدوبر السادس بالقسم والتشكيل على النحو التالى : 

 د/ أميرة الصفتى                                         برئيسا  -

 عضوا                                            د شيحه             أ. أحم -

ا  قرابر اللجنة: احيطت اللجنة علم 

 القرابر :    

. 
 
 أحيط مجلس الكلية علما

 

افقدة علددى  5/2/0200اآلثدابر والدبراسدات اليونانيدة والرومانيدة بجلسدتة المنعقددة فدى  الموضدوع: كتداب مجلدس قسدم -7 م بشدأن المو

شددكيل لجنددة الحكددم والمناقشددة للباحثددة / هدددير برأفددت عبددد النبددى أحمددد يددونس ، المسددجلة  لدبرجددة الماجسددتير فددى اآلداب بن ددام إعددادة  ت

السدددداعات المعتمدددددة مددددن قسددددم اآلثددددابر والدبراسددددات اليونانيددددة والرومانيددددة فددددى موضددددوع : " التقدددددمات الحيوانيددددة علددددى اللوحددددات النحتيددددة فددددى 

 لميالد حتى أواخر القرن الثالث الميالدى "إيطاليا منذ القرن الثالث قبل ا

 وتتكون لجنة الحكم والمناقشة من كل من : 

 برئيسا و مشرفا                                                أ.د/ محمد السيد عبد الغنى                                                                    -2

 كلية األداب جامعة اإلسكندبرية  –انية والرومانية  استاذ اآلثابر اليون

 مناقشا                 أ.د/ إبراهيم سعد صالح                                                                                                         --0

 طنطا  كلية األداب جامعة –استاذ اآلثابر اليونانية والرومانية  

 مشرفا                                                               أ.د/ عبير عبداملحسن قاسم                                                                        -3

 كلية األداب جامعة دمنهوبر  –أستاذ وبرئيس قسم األثابر اليونانية والرومانية 
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 رسالة الكلية :

إ و إقليميزا اسزتياداإ إلزى معزايير إلبزدا  يزم ملزاآل ابداا والعلزوم اإليسزايية تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترقى إلى مستوى التميزز وا يزى سزوا العمزآل محليزا

لقدرات العلمية و البحثية ألساتذتها اللودة التعليمية و البحثية ، و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التكيولولية ، و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و ا

، و تلبية احتيالزات الملتمز   ها ، و استخدام وسائآل تعليمية حديثة ،و متابعة الخريلين، و إتاحة الفرصة لها لمتابعة اللديد من العلوم و المعارف و الخبراتو طالب

م قاللية و التعززاون و التقززويم الززذاتحززآل مالزكالت  ، و بيززاخ الالخصززية المصززرية و تيميزة قززيم اويتمززاخ و المززواطيين مزن خززالآل إلززراخات تتسززم باوسزت مالمسزاممة يزز،و

 والمستمر .
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 رؤية الكلية :

تتطل  الكلية إلى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية 

بأساتذتها  وتصآل معتمدة تحتآل مكاية مرموقة بين يظائرما

مستوى الميايسة محليأ و اقليميإا من خالآل  وخريليها إلى

برامج دراسية متميزة يى مرحلتى الليسايس والدراسات 

 .  المستدامة للملتم  العليا تسهم يى الرقى و التيمية

 مناقشا                                                               ة فتحى السالمى                                                                                       د/ فتحي -4

 كلية األداب جامعة اإلسكندبرية –استاذ مساعد  اآلثابر اليونانية والرومانية   

اقرابر اللجنة  : احيطت اللجنة علم 

 القرابر :    

افق مجلس الكلية .  و

افقة على  5/2/0200اآلثابر والدبراسات اليونانية والرومانية بجلستة المنعقدة فى  الموضوع: كتاب مجلس قسم -8 م بشأن المو

 تحديد موعد إمتحانات طالب الدبراسات العليا وذلك لطالب المواد التكميلية وهى على النحو التالى : 

 موعد اإلمتحانات القائم بالتدبريس سم المقربر إ

 27/2/0200 أ.د/ عبير قاسم  النحت السكندبرى فى العصرين اليونانى والرومانى

 م28/2/0200 أ.د/ حنان الشافعى الفنون الصغرى فى العصرين اليونانى والرومانى

 م 00/2/0200 أ.د/ سماح الصاوى  تقنيات البحث األثرى 

 م 04/2/0200 أ.د/ سماح الصاوى  فائر األثريةعمل ميدانى فى الح

ا   قرابر اللجنة: احيطت اللجنة علم 

 القرابر :    

. 
 
 أحيط مجلس الكلية علما

 

افقة على  5/2/0200اآلثابر والدبراسات اليونانية والرومانية بجلستة المنعقدة فى  الموضوع: كتاب مجلس قسم -9 م بشأن المو

 تحانات الخاصة بطالب الدبراسات العليا لدبرجتى الماجستير والدكتوبراة )على النحو المرفق(تشكيل لجان وضع وتصحيح أسئلة اإلم

ا   قرابر اللجنة: احيطت اللجنة علم 

 القرابر :    

. 
 
 أحيط مجلس الكلية علما

 

ة إلدددددى م بشدددددأن الشدددددابر 5/2/0200اآلثدددددابر والدبراسدددددات اليونانيدددددة والرومانيدددددة بجلسدددددتة المنعقددددددة فدددددى  الموضدددددوع: كتددددداب مجلدددددس قسدددددم -22

وبرفعده إلدى مجلدس جامعدة دمنهدوبر وبالتدالى 0202الالئحة الدبراسية الخاصة بعلم الدبراسات المتحفية الذى سدبق تقديمده فدى ينداير 

ا لعدددم وبرود خطابددات بهددذا الشددأن مددن املجلددس المددوقر  برفعدده إلددى لجددان القطدداع املختصددة بمجلددس أعلددى الجامعددات المصددرية ون ددر 

ا لهددذا المشددروع مددن أهميددة لطددالب جامعددة دمنهددوبر وإتاحددة الفرصددة لهددم للتميددز فددى مجددال الدبراسددات برجددا  التكددرم بإعددادة الرفددع لمدد
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برامج دراسية متميزة يى مرحلتى الليسايس والدراسات 
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المتحفيدددة مثدددل كلدددرى الجامعدددات المصدددرية وخاصدددة أن المشدددروع يسدددتهدف تطبيدددق هدددذه الالئحدددة فدددى ثدددالث جامعدددات مصدددرية وهدددى ) 

 جامعة حلوان (  –جامعة اإلسكندبرية  –جامعة دمنهوبر 

 مخاطبة الجامعة بشأن هذا األمر.  قرابر اللجنة: برجا 

 القرابر :    

افق مجلس الكلية على مخاطبة الجامعة بشأن هذا األمر .  و

ا : موضوعات قسم اإلجتماع  سابع 
افقدددة علدددى تسدددجيل خطدددة البحدددث المقدمدددة مدددن الطالدددب/ أحمدددد 8/2/0200كتددداب مجلدددس قسدددم اإلجتمددداع بتدددابريخ  -1 م بشدددأن المو

ال متطلبدات دبرجدة الددكتوبراة فدى الجتمداع تخصد  اتصدال واعدالم  بعندوان" دوبر القندوات دمين منصوبر عيساوى داود لسدتكم
 الفضائية المصرية فى تشكيل اتجاهات الرأى العام  المصرية نحو المشروعات القومية بالتطبيق على حقل ظهر البترولى" 

 إشراف:
 داب جامعة دمنهوبر أ.م.د/ مجدى بيومى          أستاذ علم الجتماع المساعد بكلية اآل 

 جامعة فابروس سابقا –أ.م.د / برجا  الغمراوى    أستاذ علم الجتماع المساعد بكلية العالم 
 القرابر :    

افقة لحين اعداد مذكرة تفصيلية مدعومة بالمستندات عن برنامح الدبراسات العليا تخص  إعالم .  ابرجأ املجلس مو
 

افقدددة علدددى تسدددجيل خطدددة البحدددث المقدمدددة مدددن الطالدددب/ عل8/2/0200كتددداب مجلدددس قسدددم اإلجتمددداع بتدددابريخ  -0 ى دددددددددددددددددددددم بشدددأن المو
افددددع مشدددداهدة  عبدددد اللدددده خالدددد حرعددددى لسدددتكمال متطلبددددات دبرجدددة الدددددكتوبراة فدددى الجتمدددداع تخصددد  اتصددددال واعدددالم  بعنوان"دو

 لدى الجمهوبر الكويتى"  اللرامح الحوابرية الرياضية بالقنوات الفضائية الكويتية والشياعات المتحققة منها
 إشراف:

 أ.م.د/ مجدى بيومى       أستاذ علم الجتماع المساعد بكلية اآلداب جامعة دمنهوبر 
 جامعة فابروس سابقا –أ.م. د / برجا  الغمراوى    أستاذ علم الجتماع المساعد بكلية العالم 

 القرابر :    
افقة لحين اعداد مذكرة تفصيلية مدعوم  مح الدبراسات العليا تخص  إعالم .ة بالمستندات عن برناابرجأ املجلس مو

 
 
 اآلثابر :ا : موضوعات قسم ثامن

م، على الطلب المقدم من السادة أعضا  هيئة 0200الموضوع :  كتاب مجلس قسم اآلثابر فى جلستة التى عقدت  فى يناير  .8

 ت العليا بشعبتى اآلثابر المصرية القديمة واإلسالمية المعمول بها بقسم التابريخ .التدبريس بشأن تفعيل لئحة الدبراسا

 قرابر اللجنة: تقترح اللجنة عمل لئحة جديدة.

 القرابر :    

افق مجلس الكلية على عمل لئحة دبراسات عليا بن ام الساعات المعتمدة    لجميع أقسام الكلية .و
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 : موضوعات العالقات الثقافية والخابرجية :
 
 سابعا

 
 موضوعات قسم التابريخ :

 م  بشأن احاطات  أ.د/ ابراهيم مرجونة باألنشطة العلمية واألكاديمية والبحثية0200/ 2/2كتاب مجلس قسم التابريخ بجلسته فى .1

 اآلتية :

 0202حصول سيادته على وسام الكاديمية لالعضا  المتميزين عن عام  الممنوح من الكاديمية المريكية الدولية  .1

 بالبردن 0202ديسملر 00اجتياز الوبرشة التدبريبية المدبرب اللكترونى فى  .0

 0202رديسمل02المشابركة فى ندوة " تقنية الحرف العرعي وبرمزيته بين الصوت والصوبرة " فى  .6

حضوبر المؤتمر العلمى الدولى الثانى تحت شعابر العربية نحو العالمية "" وتقديم شهادة شكر من قسم اللغة العربية فى  .4

 0202ديسملر26الجامعة السالمية بمنيسوتا بامريكا فى 

، ومشابركته  السودان نحو شراكة اقليم مستقبلية مستدامة –النشر العلمى لبحث مركز بحوث ودبراسات البحر الحمر  .9

بوبرقة بحثية بعنوان " ال واهر الطبيعية واثرها على النشاط البحرى فى حوض البحر الحمر فى العصرين الفاطمى واليوعي 

 جامعة شندى السودانية–

 02/20/0202المشابركة فى محاضرة علمية بعنوان " فنون الدا  واللقا  " بالبردن فى  .3

تحت شعابر املجتمع  –دبراسات وقضايا فى العلوم النسانية والجتماعية  –ولى الثامن عضوية اللجنة العلمية للمؤتمر الد .3

 07/2/0200وعا  العلوم والنسان بالكاديمية المريكية بالوليات المتحدة المتحدة المريكية فى 

 بالبردن 4/20/0202المشابركة فى املحاضرة العلمية بريادة العمال والبتكابر فى  .8

اقعى والرقمى " فى المشابركة فى  .5  09/22/0202الوبرشة التدبريبية بعنوان " الميتافيرس بين الو

 07/22/0202المشابركة فى الوبرشة التدبريبية بعنوان " كيفية حفظ حقوق النشر "" فى .11

 بالبردن 06/22/0202المشابركة فى محاضرة تحت عنوان " التخصية النسانية من الطفولة الى النضج " فى  .11

 بالعراق. 00/22/0202لمية للمؤتمر الدولى بعنوان " ثوبرة فكرية وثوبرة حضابرية " فى عضو اللجنة الع .10
 القرابر :

.
 
 أحيط مجلس الكلية علما
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افقة على مقترح ا0202/ 4/7كتاب مجلس قسم التابريخ بجلسته فى .0 محمد برفعت المام بشان القيام باحتفالية  2د2م  بشأن المو

 م0200ير فلرا 08مئوية الستقالل المصرى فى 
 القرابر :

افق مجلس الكلية .  و

 موضوعات قسم اآلثابر والدبراسات اليونانية والرومانية :

افقة املجلس  علمام  5/2/0200احاطة مجلس قسم اآلثابر والدبراسات اليونانية والرومانية بجلسته المنعقدة بتابريخ  .1 بمو

واملحاضرين هم )  0200مابرس وحتى اخر ابريل  8رين من على عقد دوبرة تدبريبية عن علم التراث والثابر لتكون على مدابر شه

 سلفانا جوبرج( 2ا –سماح الصاوى  2د2ا –اميرة الصفتى  2د –عبير قاسم  2د2ا –حنان الشافعى  2د2ا –دعا  محفوظ 2د
 القرابر :

افق مجلس الكلية .  و

 

م باعادة عرض المقترح من  5/2/0200بريخ احاطة مجلس قسم اآلثابر والدبراسات اليونانية والرومانية بجلسته المنعقدة بتا .0

 0202عبير قاسم بشان الالئحة الدبراسية الخاصة بعلم الدبراسات المتحفية الذى سبق تقديمه فى يناير  2د2ا
 القرابر :

افق مجلس الكلية .  و

 

 : الجتماع موضوعات قسم 

دة الدكتوبرة/ شيما  حلمى دالسي بحصول  8/2/0200بجلسته في الجتماع بشأن احاطة مجلس القسم قسم كتاب مجلس  .1

 -شحاته  المدبرس بالقسم على اآلتى :

شهادة من أكاديمية ناصر العسكرية العليا في الدوبرة التثقيفية القصيرة للدبراسات الستراتيجية و األمن القومى برقم  -

 .20/8/0202حتى  8/8/0202( في المدة من 28)

ح التدبريبى ) دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددعليم العالى والبحث العلمى خالل المشابركة في اللرنامشهادة من معهد ادابرة اعداد القادة بوزابرة الت -

 الخطة الستراتيجية لمكافحة الفساد (
 القرابر :

.
 
 أحيط مجلس الكلية علما
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 :   موضوعات خدمة املجتمع وتنمية البيئة   :
 
 ثامنا

 

 التصديق على جلسة املحضر السابق الموضوع األول:  .2

 تم التصديق قرابر اللجنة:
 القرابر :

.
 
 أحيط مجلس الكلية علما

 

 الموضوع الثانى: الطمئنان على سير العملية اإلمتحانية .0

ا.  القرابر: أحيطت اللجنة علم 
 القرابر :

.
 
 أحيط مجلس الكلية علما

 

عميددددد الكليددددة  بضددددروبرة تطعدددديم كددددل منتسددددبى  -توبر/ محمددددد برفعددددت اإلمددددامالموضددددوع الثالددددث: بنددددا  علددددى تعليمددددات معددددالى األسددددتاذ الدددددك .3

 الكلية:

افق    : أنة فى يوم األبرععا  المو
 

 م أول أيام المتحانات تم التنبيه على كل الطالب بضروبرة تلقى اللقاح 09/20/0202أول

افق  ا: يوم الخميس المو ميدع اللجدان فدى الفتدرات اإلمتحانيدة الثالثدة وتدم حصدر م ثانى أيام المتحانات تم المدروبر علدى ج32/20/0202ثاني 

طالددب وتدم توجيددة الطددالب مدع مندددوب إلدى كليددة التجدابرة وتلقددى مع مهددم  052الطدالب الددذين لدم يتلقددوا اللقداح فددى هددذا اليدوم وكددان عدددهم 

 اللقاح وتم تأجيل البعض إلى اليوم الثانى .

دددا: فدددى يدددوم السدددبت 
 
طالدددب وكدددان مع مهدددم طالبدددات حوامدددل 243جدددان فدددى الفتدددرات الثالثدددة وكدددان عدددددهم م تدددم حصدددر جميدددع الل2/2/0200ثالث

ا  –ومقبالت على الزواج؛ لذا تدم مخاطبدة األسدتاذ الددكتوبر/ جمدال عمدران  عميدد كليده الصديدلة لعمدل نقطدة تطعديم فدايزبر بالكليدة تيسدير 

 على أبنائنا الطالب. 
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 رسالة الكلية :

إ و إقليميزا اسزتياداإ إلزى معزايير إلبزدا  يزم ملزاآل ابداا والعلزوم اإليسزايية تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترقى إلى مستوى التميزز وا يزى سزوا العمزآل محليزا

لقدرات العلمية و البحثية ألساتذتها اللودة التعليمية و البحثية ، و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التكيولولية ، و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و ا

، و تلبية احتيالزات الملتمز   ها ، و استخدام وسائآل تعليمية حديثة ،و متابعة الخريلين، و إتاحة الفرصة لها لمتابعة اللديد من العلوم و المعارف و الخبراتو طالب

م قاللية و التعززاون و التقززويم الززذاتحززآل مالزكالت  ، و بيززاخ الالخصززية المصززرية و تيميزة قززيم اويتمززاخ و المززواطيين مزن خززالآل إلززراخات تتسززم باوسزت مالمسزاممة يزز،و

 والمستمر .
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 رؤية الكلية :

تتطل  الكلية إلى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية 

بأساتذتها  وتصآل معتمدة تحتآل مكاية مرموقة بين يظائرما

مستوى الميايسة محليأ و اقليميإا من خالآل  وخريليها إلى

برامج دراسية متميزة يى مرحلتى الليسايس والدراسات 

 .  المستدامة للملتم  العليا تسهم يى الرقى و التيمية

طالب فوجئنا أن سيستم التطعيم فدى الدوزابرة ل يعمدل،   272ن لألسم بعد جمع وبالفعل تم عمل النقطه وتجهيزها على أكمل وجه ولك 

عميددد كليدده الصدديدلة للتواصددل مددع  –م، وتددم التصددال باألسددتاذ الدددكتوبر/ جمددال عمدران 0/2/0200لدذلك تددم تأجيددل الطددالب ليددوم األحدد 

ا علددددى تعليمددددات سدددديادتكم معددددالى العميددددد تددددم تسددددجيل بط م وتددددم 0/2/0200اقددددات الطددددالب حتددددى مسددددا  يددددوم األحددددد الددددوزابرة إلنهددددا األمر بنددددا  

 من قبل سيستم الوزابرة حتى مسا  يوم األحد  282حصرهم حتى اآلن 
 

 طالب لكن لألسم ظل األمر معطال

دددا:  فدددى يددددوم  ( 39م تدددم إنهدددا  إجددددرا ات تطعددديم طددددالب الفرقدددة األولدددى وتددددم حصدددر الطددددالب الدددذين لدددم يددددتم تطعددديمهم وعددددددهم) 3/2/0200برابع 

مدددن أجمدددالى الطدددالب  %5مدددن طدددالب الفرقدددة األولدددى والبددداقى  %95،وتم تطعددديمهم بالفعدددل علدددى مددددابر اليدددوم، وبدددذلك يكدددون تدددم تطعددديم طالدددب

 .%222وبذلك يكون تطعيم الفرقة األولى نسبة  PCRمعهم اعذابر مرضيه وطلبت الكلية منهم عمل 

دددا: تدددم حصدددر الطدددالب الدددذين تلقدددوا اللقددداح خدددابرج الجامعدددة يدددوم  طالدددب 2905م باللجدددان المتحانيةالثالثدددة وكدددان عدددددهم 9/2/0200خامس 

طالدددددب، وجدددددابرى حصدددددر بددددداقى 890م تدددددم حصدددددر الطدددددالب الدددددذين تلقدددددوا اللقددددداح فدددددى الفتدددددرة الصدددددباحيه األولدددددى وكدددددان عدددددددهم 22/2/0200ويددددوم 

 الطالب. 

ا.  القرابر: أحيطت اللجنة علم 
 القرابر :

.
 
 أحيط مجلس الكلية علما

 

 –طالب إلى الوحدة املحلية باألبعدية 022خ  محو األمية تم توزيع قافله من طالب الكلية وعددهم الموضوع الرابع: فيما ي .4

 مركز دمنهوبر وجابرى عمل اللزم من أجل المساعدة فى القضا  على األمية فى مراكز املحاف ة بالتنسيق مع الجهات المعنية.

ا.  القرابر: أحيطت اللجنة علم 
 القرابر :

.أحيط مجلس الكلية ع
 
 لما

 

ا  .5 ا ومسا   ا صباح   الموضوع الخامس: التنبية على ن افة األدوابر والحمامات يومي 

ا.  القرابر: أحيطت اللجنة علم 
 القرابر :

.
 
 أحيط مجلس الكلية علما

 

الموضوع السادس: متابعة ن افة القاعات والمدبرجات والمكاتب بالكلية وتعقيمها بالما  والكلوبر قبل كل فترة امتحانية مع  .6

 التأكيد على تطبيق اإلجرا ات اإلحترازية .

ا.  القرابر: أحيطت اللجنة علم 



    

                                                                                                                                              
       Damanhur universityجامعة دمنهور                                                                                                                         

          Faculty of Art                                      كلية اآلداب                                                                                          
                                                        

 

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

 رسالة الكلية :

إ و إقليميزا اسزتياداإ إلزى معزايير إلبزدا  يزم ملزاآل ابداا والعلزوم اإليسزايية تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترقى إلى مستوى التميزز وا يزى سزوا العمزآل محليزا

لقدرات العلمية و البحثية ألساتذتها اللودة التعليمية و البحثية ، و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التكيولولية ، و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و ا

، و تلبية احتيالزات الملتمز   ها ، و استخدام وسائآل تعليمية حديثة ،و متابعة الخريلين، و إتاحة الفرصة لها لمتابعة اللديد من العلوم و المعارف و الخبراتو طالب

م قاللية و التعززاون و التقززويم الززذاتحززآل مالزكالت  ، و بيززاخ الالخصززية المصززرية و تيميزة قززيم اويتمززاخ و المززواطيين مزن خززالآل إلززراخات تتسززم باوسزت مالمسزاممة يزز،و

 والمستمر .
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 رؤية الكلية :

تتطل  الكلية إلى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية 

بأساتذتها  وتصآل معتمدة تحتآل مكاية مرموقة بين يظائرما

مستوى الميايسة محليأ و اقليميإا من خالآل  وخريليها إلى

برامج دراسية متميزة يى مرحلتى الليسايس والدراسات 

 .  المستدامة للملتم  العليا تسهم يى الرقى و التيمية

 القرابر :

.
 
 أحيط مجلس الكلية علما

 

 محضر لجنة اجتماع لجنة السالمة والصحة المهنية. .7
 القرابر :

 . أحيط مجلس
 
 الكلية علما

 

 .املجلس في حالة انعقاد دائم منذ بداية أزمة كوبرونا وحتى تابريخه 

  رابعةالهذا وقد انتهى الجتماع الساعة 
 
 . عصرا

 

 

 عميد الكلية                                                                                             
 
 

 .د/ محمد رفعت االمامأ                                                                                          

 


