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 رسالة الكلية :

إ و إقليميزا اسزتناداإ إلزى معزايير اع فز  مازاا ااداو والعلزوم ابنسزانية تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترقى إلى مستوى التميزز واببزد فزى سزوا العمزا محليزا

لقدرات العلمية و البحثية ألساتذتها الاودة التعليمية و البحثية ، و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التكنولواية ، و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و ا

، و تلبية احتياازات الماتمز   و استخدام وسائا تعليمية حديثة ،و متابعة الخرياين، و إتاحة الفرصة لها لمتابعة الاديد من العلوم و المعارف و الخبرات و طالبها ،

  ية و التعززاون و التقززويم الززذاتحززا مالزكالت  ، و بنززاخ الالخصززية المصززرية و تنميزة قززيم اونتمززاخ و المززواطنين مزن خززالا إاززراخات تتسززم باوسزتقالل  المسزاممة فزز،و

 والمستمر .
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 رؤية الكلية :

تتطل  الكلية إلى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية 

بأساتذتها  وتصا عتمدة تحتا مكانة مرموقة بين نظائرمام

مستوى المنافسة محليأ و اقليميإا من خالا  وخريايها إلى

برامج دراسية متميزة فى مرحلتى الليسانس والدراسات 

 .  العليا تسهم فى الرقى و التنمية المستدامة للماتم 

0202/0202 الجامعي للعام  عشر  الثاني الكلية مجلس  

 21/7/0202 الموافق الخميس يوم المنعقد

********** 

 بعمل القائم اجتمع مجلس الكلية في تمام الساعة الحادية عشر برئاسة السيدة األستاذ الدكتور/ سماح محمد الصاوى        

 :وبحضور كل من  والطالب تعليمال وشئون  والبحوث العليا للدراسات الكلية وكالتى

 البيئة وتنمية املجتمع خدمة لشئون  الكلية وكيل                أبوالنضر السيد وفدى/ د2أ .2

افيا قسم مجلس رئيس               عبدالعظيم أحمد عبدالعظيم/ د.أ .0  الجغر

  االنجليزية اللغة قسم مجلس رئيس  المليجى حلمى محمد ايمان/ د.أ .3

 والرومانية اليونانية والدراسات اآلثار قسم مجلس رئيس                  قاسم داملحسنعب عبير/ د.أ .4

  العربية اللغة قسم مجلس رئيس                 بركات فؤاد ايمان/ د.أ .1

 الشرقية اللغات قسم مجلس رئيس بعمل قائم   الفقي أحمد محمد/د .6

  االنجليزية ةاللغ بقسم األستاذ  الزوكة خميس محمد ميراندا/ د.أ .7

افيا بقسم المدرس                 شعبان مصطفى ابراهيم/ د .8  الجغر

  االلكترونية الخدمات وحدة مدير                 حميدة عطية أحمد/ د .9

  الكلية أمين                 لحوتي حلمى الوليد خالد/ السيد.22

 : من كل دعوة وتم

  اآلثار قسم مجلس رئيس بعمل ائمالق   عثمان سعيد أحمد/ الدكتور  السيد .2

 : الحضور  عن اعتذر وقد

  الكلية عميد                    االمام رفعت محمد/ د.أ .2

 التاريخ قسم مجلس رئيس   مرجونة محمد ابراهيم/ د.أ .0

 الجودة ضمان لوحدة التنفيذى والمدير العربية اللغة بقسم األستاذ   أبوعلى محمود محمد/ د.أ .3

  الفلسفة قسم مجلس رئيس  اسماعيل محمد الله فضل/ د.أ .4

 التاريخ بقسم المتفرغ األستاذ   السيد أحمد على/ د.أ .1

افيا بقسم المتفرغ األستاذ   شلبي عزت الدين عالء/ د.أ .6   الجغر

 العربية اللغة بقسم المساعد األستاذ  نظمى عزيز محمد رانيا/ الدكتوره .7
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  والطالب التعليم وشئون  والبحوث العليا للدراسات الكلية وكالتى بعمل قائمال  الصاوى  محمد سماح/  د.أ السيدة  افتتحت

   الحضور  بالسادة ورحبت  

 تم تقديم واجب العزاء في وفاة خال السيد أ.د/ وفدى السيد ابوالنضر وكيل الكلية لشئون خدمة املجتمع وتنمية البيئة . .2

مراكز في مجال الرسم والكورال  9( بجامعة دمنهور  وحصول الكلية على حور  2شكر لفريق الكلية الذين حضرو الملتقى الثالث  .0

 والمسرح .

 ثم شرع سيادته في موضوعات املجلس على النحو التالي :

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

ً
 الموضوعات التى ط

 التأكيد على االجراءات االحترازية . -

 س الكلية السابق .التصديق على محضر مجل -

 القرار :    

 تم التصديق على املحضر .

 

 ثانيا:   موضوعات وحدة ضمان الجودة :
: 
ً
 التصديق على محضر الجلسة السابق . أوال

 القرار : تم التصديق .    

 القرار :

. 
ً
 أحيط مجلس الكلية علما

 

 .0202/0200جودة للعام الجامعي القادم ثانًيا : بخصوص قرار عميد الكلية بتشكيل مجلس إدارة وحدة ضمان ال

 القرار : أحيط املجلس علًما بالتشكيل ) مرفق التشكيل ( .     

 القرار :

افق مجلس الكلية  و
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ا
ً
 بشأن اعتماد تشكيل لجان وحدة ضمان الجودة )مرفق( .:  ثالث

افق املجلس        القرار : و

 القرار :

افق مجلس الكلية  و

 

 د اآللية التنفيذية لعمل اللجان والتي تتضمن :اعتمابشأن  رابًعا :

 على األقل قبل االنعقاد الدوري  -
ً
 واحدا

ً
 شهريا

ً
ملجلس إدارة وحدة ضمان الجودة   -الشهري  –أن تعقد اللجنة اجتماعا

 بأسبوع على األقل .

 رفع محضر االجتماع الى السيد األستاذ الدكتور المدير التنفيذي لوحدة ضمان الجودة . -

اد خطة فصلية / سنوية ألعمال اللجنة وفقا الختصاصاتها ومتطلبات االعتماد األكاديمي ومعايير التميز الحكومي  إعد -

 وعرضها على مجلس وحدة ضمان الجودة الشهر المقبل لالعتماد .

 إعداد وتصميم آليات ضمان الجودة في مجال االختصاص واعتمادها من مجلس إدارة الوحدة. -

 سنوي عن إنجازات اللجنة في خطتها السنوية / الفصلية .  إعداد تقرير ربع -

 تصميم مؤشرات أداء لقياس كفاءة وفاعلية اللجنة وفق اختصاصاتها ومهامها المعتمدة .  -

 المشاركة في إعداد التقرير السنوي لوحدة ضمان الجودة في مجال االختصاص .  -

 مستوى رؤساء اللجان التنفيذية.مناقشة اعمال اللجان في اجتماع وحدة ضمان الجودة على  -

 سوف تخضع أعمال اللجنة وفاعليتها لقياسات ضمان الجودة المعتمدة من مجلس اإلدارة . -

افق املجلس      القرار : و

 القرار :

افق مجلس الكلية  و

 

 

 : بشأن 
ً
 تكليف اللجان بإعداد الخطة السنوية لها وفقا لمعايير االعتماد األكاديمي.خامسا

افق املجلس القرار     : و
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 القرار :

افق مجلس الكلية  و

 

 : 
ً
مناقشة آلية االعمال الفصلية للمقررات الدراسية واملحالة من أ.د وكيل الكلية لشؤون التعليم والطالب، وهي على  بشأنسادسا

 النحو اآلتي :

 

 آليات ضمان جودة األنشطة الفصلية للمقررات الدراسية :

 ية  :أوال : أهداف األعمال الفصل   

افقة مجلس القسم العلمي. -1  تفعيل استراتيجيات التعلم النشط في جميع المقررات الدراسية وفقا لطبيعة المقررات ومو

 قياس نواتج التعلم التي ال يمكن قياسها باالختبارات التحريرية . -0

 رها . شمولية نظم التقويم لكافة األنشطة الطالبية التي يقوم بها الطالب وحفظ إنجازاتهم وتقدي -0

 مواجهة ظاهرة غياب الطالب في املحاضرات النظرية .  -5

 زيادة الفاعلية التعليمية بين أعضاء هيئة التدريس والطالب .  -4

 ثانيا : اآللية وضوابط ضمان الجودة :    

لقسعععم توزيععع األعمعععال )األنشعععطة ( الفصععلية والتعععدريبات علعععى الموضعععوعات الدراسععية فعععي توصعععيف المقععرر الدرا ععع ي المعتمعععد با -1

 وتحديدها برقم األسبوع وفقا للموضوع المستهدف .  0202/0200للعام الجامعي 

 توصيف األعمال )األنشطة ( الفصلية وفق النموذج أدناه .  -0

 يشترط في األنشطة التدريبية أن تقيس نواتج تعلم ال يمكن قياسها في االختبار التحريري . -0

 درجة  .  01ات بحيث تكون بإجمالي قدره توزيع الدرجات على األنشطة الفصلية والتدريب -5

 في تصحيح األنشطة التدريبية .  Rubricsاستخدام نظام القياس المتدرج   -4

للكشععععف عععععن السععععرقة  Plagiarismفععععي حععععال كععععان التكليععععف إعععععداد ورقععععة بحثيععععة مصععععغرة أو كتابععععة مقععععال يععععتم اسععععتخدام برنععععامج   -4

 واالنتحال على أعمال الطالب.

يس بتصععععحيح األنشعععطة ورصععععد العععدرجات لهعععا لجميععععع الطعععالب االنتظععععام واعتمادهعععا مععععن مجلعععس القسععععم يلتعععزم عضعععو هيئععععة التعععدر  -9

 وفقا للنظام .   MISالعلمي ورفعها إلى وحدة 

 يلتزم عضو هيئة التدريس بتقديم التغذية الراجعة للطالب عن إنجازاتهم والتقارير والتدريبات والعروض التقديمية.  -8
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 ألنشطة في صورة جماعية أو فردية حسب نواتج التعلم المستهدفة من الموضوع الدرا  ي. يمكن أن تكون التدريبات وا -7

  لوحدة ضمان الجودة . Hard Copyتقديم عينة من إنجازات الطالب  -13

 ال يتضمن االختبار التحصيلي أية أسئلة تتعلق بهذه األنشطة .  -11

 باسم الطالب حسب طبيعة المقرر الدرا  ي .من الممارسات الجيدة أن تتضمن األنشطة إعداد بحث علمي ونشره  -10

يلتعععزم عضعععو هيئعععة التعععدريس بتقعععديم تقريعععر فعععي عهايعععة الفصعععل الدرا ععع ي ععععن كفعععاءة األنشعععطة الفصعععلية التعععي تعععم اسعععتخدامها فعععي  -10

 المقرر الدرا  ي في تحسين جودة العملية التعليمية ومقترحاته لتطويرها في الفصل المقبل . 

 رونية لملفات المقررات الدراسية  وذلك مع إدارة المشروعات بالجامعة.  دراسة إمكان تصميم منصة إلكت -15

يكلعععف مجلعععس القسعععم العلمعععي بمتابععععة تنفيعععذ األنشعععطة الفصعععلية وفقعععا للخطعععة المعتمعععدة للمقعععرر الدرا ععع ي واتخعععاذ معععا يلعععزم  -14

 نحو ضبط العمل وجودته وفقا لالختصاص .  

 جدول توصيف األنشطة وتوزيع درجاتها الفصلية

مخرج  موضوعال م

التعلم 

 المستهدف

عنوان  األسبوع

 النشاط

شرح مختصر  نوع النشاط

 للنشاط

 الدرجة

 جماعي فردي

         

         

افق املجلس القرار:        و

 القرار :

افق مجلس الكلية  و

 

  
ً
 مناقشة خطة تدريب أعضاء هيئة التدريس واإلداريين في فصل الصيفبشأن  :سابعا

افق املجلس على إسناد األمر للسيد الدكتور / عصام كمال المصري رئيس لجنة التدريب وتنمية المهارات إلعداد القر    ار: و

 المقترحات التدريبية، بعد دراسة االحتياجات التدريبية ألعضاء هيئة التدريس والجهاز اإلداري بالكلية . 

 القرار :

افق مجلس الكلية  و

 



    

                                                                                                                                              
       Damanhur universityجامعة دمنهور                                                                                                                         

          Faculty of Art                                  كلية اآلداب                                                                                              
                                                        

 

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

 رسالة الكلية :

إ و إقليميزا اسزتناداإ إلزى معزايير اع فز  مازاا ااداو والعلزوم ابنسزانية تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترقى إلى مستوى التميزز واببزد فزى سزوا العمزا محليزا
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 .  العليا تسهم فى الرقى و التنمية المستدامة للماتم 

 : 
ً
  0202/0202الورقة االختبارية للفصل الدرا  ي الثاني للعام الجامعي تشكيل لجان تقييمثامنا

افق املجلس على إسناد األمر للسيد الدكتور إبراهيم مصطفي شعبان إلعداد آلية تقييم الورقة االختبارية وتشكيل       القرار: و

 اللجنة. 

 القرار :

افق مجلس الكلية  و

 

:   موضوعات  وحدة تكنولوجيا المعل
ً
 : ITومات ثالثا

 

بشععأن إععععالن نتعععائج االمتحانععات فقعععد قامعععت الوحععدة علعععر الموقعععع الرسععمي للكليعععة بالبعععدء فععي إععععالن نتعععائج االمتحانععات للععععام الدرا ععع ي أوال  :

 م ، وبذلك تكون كلية اآلداب أول كلية تعلن نتائجها للعام الحالي في جامعة دمنهور.0202/ 7/ 6ممن يوم 0202/0202الحالي 

 القرار :

 .أ
ً
 حيط مجلس الكلية علما

 

 onبخصعععوص اسععععتعداد الوحعععدة المتحعععان مععععادتي قضعععايا مجتمعيععععة)الوالء واالنتمعععاء( وحقعععو  اإلنسععععان والعععذي تقعععرر عقععععدهما ) ثانيعععا :

line ؛فقد قامت الوحدة باستقبال شكاوى الطالب الخاصعة باإليميعل الجعامعي والعمعل علعى حلهعا حيعث ال يعتم االمتحعان إال ععن طريقهعا)

طلععب حتععى اآلن تععم حلهععا جميعععا ، ويععتم  حاليععا التعامععل اليععومي مععع  1722وبالفعععل قامععت الوحععدة فععي خععالل شععهر يوليععو باسععتقبال حععوالي ، 

 اإليميالت وحل المشاكل المتعلقة بها.

 القرار :

. 
ً
 أحيط مجلس الكلية علما

 

( ، وتعععم إنشععععاء on lineاالنتمععععاء( وحقعععو  اإلنسععععان)قضععععايا مجتمعيعععة)الوالء و   : قامعععت الوحععععدة بعمعععل إيميععععل جعععامعي رسععععمي خعععاصثالثعععا

ابعععط امتحعععان المعععادتين عليعععه ، وبالفععععل تعععم عقعععد امتحعععان مادةمجتمعيعععة)الوالء واالنتمعععاء( يعععوم االثنعععين  م ، وقعععد بلععع  ععععدد 20/7/0202رو

ب أو آلخر)مععع العلععم أنععه طالععب لععم يتمكنععوا مععن دخععول االمتحععان لسععب 0672طالععب ، وبععاوي حععوالي  24202الطععالب الععذين دخلععوا االمتحععان
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طعالب الغيعاب الفعلعي فعي المعواد كلهعا -طعالب االعتعذارات املختلفعة -يندرج تحت هذا العدد طالب محولعون لعم يبعحبوا ملفعاتهم معن الكليعة

 ، وغيرها(، ومن هنا يقترح د / أحمد عطية اآلتي : 

( مععرة أخععري للطععالب الععذين لععم يتمكنععوا مععن on lineإلنسععان )= أن يععتم عقععد امتحععان مادةقضععايا مجتمعيععة)الوالء واالنتمععاء( وحقععو  ا2 

 أداء االمتحان في المرة األولى .

معن العذين لعم يتمكنعوا معن أداء االمتحعان فعي  الفرقعة الرابععة فقعطأن يتم امتحان الطالب ورقيا أو استقبال استجاباتهم ورقيعا لطعالب -0

 المرتين األولى والثانية .

 القرار :

 .أحيط مجلس الكل
ً
 ية علما

 

بشععأن الشععهادات المضععمة التععي ستصععدر مععن العاصععمة اإلداريععة ، فقععد قامععت وحععدة تكنولوجيععا المعلومععات باالسععتعداد لهععذا منععذ  رابعععا :

معععا يزيعععد ععععن شعععهرين، وقامعععت بتلبيعععة كعععل البيانعععات والمعلومعععات المطلوبعععة لعععذلك ، وبععععد وصعععول خطعععاب رسعععمي معععن الجامععععة إلعععى الكليعععات 

 3122ب جاهزة وأعلنعت فعورا ععن رابعط لتبعجيل الطعالب لبيانعاتهم )طبقعا للمطلعوب( ، وبالفععل تعم تبعجيل معا يزيعد ععن كانت كلية اآلدا

طالععب لبيانععاتهم بطريقععة )ععحيحة )مععع العلععم أنععه ينععدرج تحععت هععذا العععدد طععالب  4382طالععب مععن طععالب الفرقععة الرابعععة البععال  عععددهم 

طععععالب الغيععععاب الفعلععععي فععععي المععععواد كلهععععا ، وغيرهععععا( ، وقععععد قععععررت  -االعتععععذارات املختلفععععةطععععالب  -محولععععون لععععم يبععععحبوا ملفععععاتهم مععععن الكليععععة

 تكنولوجيا المعلومات بالجامعة تعميم اللينك الخاص بكلية اآلداب على كل كليات الجامعة نظرا لجاهزيته وذلك لسرعة اإلنجاز.

 القرار :

. 
ً
 أحيط مجلس الكلية علما

 

 بأنه تم Portalية أفاد أ/ كيرلس سامي مسئول وحدة بشأن البوابة اإللكترون: خامسا

تم تجهيز الصفحة الخاصة باعالن نتائج الفصل الدرا  ي الثانى على الموقع الرسمى للكلية وتزويدها برابط خاص  -أ

فرقة بالشكاوى والمقترحات وارقام الجلوس وذلك بعد ربطها بالموقع الرسمى العالن النتائج حيث تم البدء باعالن نتائج ال

افيا يوم   تالها بعد ذلك الفرقة األول لقسم اللغة االنجليزية واآلثار اليونانية والرومانية  .6/7/0202األولى لقسم الجغر

ابط الخاصة بامتحانات مقررى حقو  االنسان والوالء واالنتماء )قضايا مجتمعية (على  الموقع   -ب تم االنتهاء من اعداد الرو

 عيد املحددة من قبل ادارة الكلية  .الرسمى للكلية وفقا للموا

 تم نشر جدول امتحانات التعليم المدمج ) برنامج الدراسات العربية ( على الموقع الرسمى للكلية  -ت
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تم تصميم نموذج على الموقع الرسمى للكلية وذلك بالتعاون مع وحدة إدارة المشروعات الستكمال بيانات طالب الفرقة  -ث

ول على إفادة النجاح وشهادات التخرج المميكنة وفقا للتعليمات الواردة من املجلس األعلى الرابعة بالكلية وذلك للحص

 للجامعات 

استمرار الوحدة فى تنظيم كافة االجتماعات وورش العمل اون الين وذلك لجميع اجتماعات اللجان ومجالس األقسام  -ج

 ومجلس الكلية ووحدة ضمان الجودة  .

لجميع الطالب فيما يخص مشاكل اإليميل الجامعى على مدار الساعة وذلك من خالل الصفحة استمرار تقديم الدعم الفنى  -ح

 الرسمية للكلية .

 

 ععلر اإليمعيالت األكاديعمية للعسادة أععضاء هعيئة بعإرسال في خالل شهعريونيوقعامعت العوحدة  -

 ما يلي :  -التدريس 

 محضر مجلس الكلية . -أ

 م.0202ألعمال لشهر يوليودعوة مجلس الكلية ، وجدول ا -ب

 دعوات مجالس األقسام لبعض األقسام العلمية بالكليةومحاضر اللجان. -ج

 االستدعاءات الخاصة بمكتب تحقيقات السادة أعضاء هيئة التدريس. -د

 جميع األخبار التى تنشر على الموقع الرسمي ترسل نبخة منها على اللريداإللكتروني. -ه

زيعارة ، كمععا بلع  عععدد القععراءات  ألععف  ثمعانين و  ثمانمائععة خمسععة ماليعين و  حتعى اليععوم معا يزيععد ععن =سعجل الموقععع الرسعمي للكليععة

 ع.قراءة للموضوعات المنشورة على الموق ستين ألف و مليون وثمانمائة لموقع الكلية ما يزيد عن

د ، وأ / ععععععععععوم به كل من أ / حسعن أنعور أبعو اليزيوفي عهاية االجتماع أثنى الدكتور أحمد عطية على املجهور الكبير والرائع الذي يق  

كيرلس سامي بدير ، وأ/ طار  أيو قمر فيمعا يتعلعق بعمليعات الرصعد اآللعي معن العربط والتنسعيق بعين وحعدة تكنولوجيعا المعلومعات 

 ووحدة القياس والتقويم ، ومواصلتهم العمل ليل عهار دون التقيد بمواعيد العمل الرسمية.

 القرار :
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  ية و التعززاون و التقززويم الززذاتحززا مالزكالت  ، و بنززاخ الالخصززية المصززرية و تنميزة قززيم اونتمززاخ و المززواطنين مزن خززالا إاززراخات تتسززم باوسزتقالل  المسزاممة فزز،و

 والمستمر .
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ً
و الدكتوؤه / رانيا نظمي   ITويشكر مجلس الكلية الدكتور/ أحمد عطية و فريق العمل  بوحدة   أحيط مجلس الكلية علما

 .وفريق العمل بوحدة القياس والتقويم 

 : موضوعات شئون هيئة التدريس 
ً
 : رابعا

 

 

خطابات مجالس األقسام العلمية المعنية بشأن  اعتماد تشكيل اللجان المنبثقة من مجلس الكلية وتشكيل مجالس األقسام  .1

 من 
ً
 ولمدة عام . 2/8/0202العلمية اعتبارا

 القرار :

افق مجلس الكلية .  و

 

افقة مجلس القسم  بمجلس قسم س خطاب السيد أ.د/ فضل الله محمد اسماعيل رئي .0 على  4/7/0202 في جلسته الفلسفة بمو

د بالقسم وذلك لحصولها على الدكتوراه تخصععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععص ) المدرس المساع  ابتسام مصطفى السيد الخماري / السيدة  تعيين

ة الطيبه  والسيرة الحسنة و محسنه في أداء عملها منذ تعيينها أعها مشهود لها بالسمع تصوف  (حيث  -الفلسفة االسالمية  

 بالقسم .

 القرار :

افق مجلس الكلية .  و

 

افقة مجلس القسم  مجلس قسم االجتماع خطاب السيد أ.د/ وفدى أبوالنضر  رئيس  .0 على  4/7/0202 في بجلسته المنعقدة بمو

د بالقسم وذلك لحصوله على الدكتوراه التخصص العام )علم اع/ اشرف اسماعيل ابراهيم شلبي  المدرس المسالسيد تعيين 

أنه مشهود له بالسمعة الطيبه  والسيرة  ( حيث علم اجتماع السيا  ي والنظرية االجتماعية االجتماع ( التخصص الدقيق )

 الحسنة و محسن في أداء عمله منذ تعيينه بالقسم .

 القرار :

افق مجلس الكلية .  و
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افقة مجلس القسم    الفلسفةرئيس مجلس قسم  ضل الله اسماعيل فخطاب السيد أ.د/  .5  4/7/0202 في بجلسته المنعقدة بمو

 من على تجديد ا
ً
افقة الزوج للسيدة / زينب على حسن العبد المدرس المساعد بالقسم لمدة عام اعتبارا  2/9/0202جازة مر

 . 32/8/0200حتى 

 القرار :

افق مجلس الكلية .  و

 

افقة مجلس القسم  د/ ايمان بركات  رئيس مجلس قسم اللغة العربية خطاب السيدة أ. .4  4/7/0202بجلسته المنعقدة في  بمو

 من 
ً
 . 2/8/0202على تجديد االعاره للسيدة الدكتورة / غاده حسن زكريا عشبة المدرس بالقسم لمدة عام اعتبارا

 القرار :

افق مجلس الكلية .  و

 

افقععععة مجلععععس القسععععم  ئععععيس مجلععععس قسععععم اللغععععة االنجليزيععععة خطععععاب السععععيدة أ.د/ ايمععععان المليجععععى ر  .4 علععععى  1/7/0202بجلسععععته فععععي  بمو

لخريجعععععى قسعععععم اللغعععععة االنجليزيعععععة باسعععععم العععععدكتورة/ عبيعععععر سعععععامى زميلتنعععععا معععععدرس المسعععععرح بالقسعععععم والتعععععى  0202/0202تسعععععمية دفععععععة 

افاه الله في     0226تو

 القرار :

افق مجلس الكلية .  و

 

 

افق في جلسته المنعقدة التاريخ  بمجلس قسم خطاب السيد أ.د/ ابراهيم مرجونة رئيس  .9 افقة مجلس القسم  4/7/0202المو مو

 على اعتماد الهيئة االستشارية للقسم على النحو التالى :

 أستاذ  ي السيد أ.د/ صالح أحمد هريد -

 أستاذ  السيد أ.د/ على أحمد السيد -

 أستاذ  السيدة أ.د/ فايزة محمود صقر -

 أستاذ  السيد أ.د/ محمد رفعت االمام -

 أستاذ السيد أ.د/ عبدالمنعم محمد مجاهد -

 أستاذ السيد أ.د/ ابراهيم محمد على مرجونه -

 القرار :

افق مجلس الكلية .  و
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افقة على حضورها مجلس الكلية البراز الدور الذي قام به طالب قسم  الطلب المقدم من الدكتور/ شيمان حلمى .8 شحاته  بالمو

 االجتماع برئاسة السيد أ.د/ وفدى ابوالنضر  الدراج هذا النشاط ضمن التقرير السنوى لنشاط طالب قسم االجتماع .

 القرار :

 يحول الموضوع ملجلس القسم املختص .

 
 

 : موضوعات شئون الطالب  :
ً
 خامسا

 
 -موضوعات لجنة شئون التعليم والطالب :

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

المعععدير التنفيعععذي  -: يرفعععع املحضعععر ملجلعععس الكليعععة، وتتقعععدم اللجنعععة بالشعععكر للسعععيد العععدكتور/ أحمعععد عطيعععه MISمعععا يتعلعععق بوحعععدة في .0

 للوحدة، وللسيد/ حسن عبد الال، وللسيد/ كيرلس سامي، ولرؤساء الكونتروالت؛ وذلك لتعاوعهم في إنجاز النتائج حتى اآلن.

 

 يرفع املحضر ملجلس الكلية.: فيما يتعلق بوحدة القياس والتقويم  .0

 القرار :

. 
ً
 أحيط مجلس الكلية علما

 

ا: الُمقررات الدراسية والفعاليات الُمتعلقة بها:
ً
 ثالث

 الموضوع: توزيع ُمقررات أقسام: اللغة اإلنجليزية، والتاريخ، واآلثار والدراسات اليونانية الرومانية، واللغة العربية. .1

 القرار: أحيطت اللجنة علًما.

 القرار :

. 
ً
 أحيط مجلس الكلية علما

 

 رابًعا: موضوعات قسم التاريخ:

افقة واعتماد4/7/0202.  الموضوع: كتاب مجلس قسم التاريخ بجلسته الُمنعقدة بتاريخ 0 فريق إعداد اللوائح وفريق  بشأن المو

 الى :المراجعة على أن يكونوا هم من سبق إختيارهم فى الدورة السابقة وهم على النحو الت
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 أ.د/ على أحمد السيد ،أ.د/عبد المنعم مجاهد ،أ.د/ ابراهيم مرجونة،أ.د/فايزة حسن ملوك

 أما بالنسبة بالنسبة لفريق المراجعة للوائح  فهو على النحو االتى :

م.د/فايز أنور عبد أ.د/صالح هريدى ، أ.د/ على أحمد السيد ،أ.د/محمد رفعت االمام ،أ.د/عبد المنعم مجاهد ،أ.د/إبراهيم مرجونة،أ.

 المطلب،أ.م.د/تيسير محمد شادى 

 وقد تم اضافة بعض االسماء وللفريق حرية اضافة اى عناصر جدد لضمان جودة العمل وسرعة إنجازه.

 القرار: أحيطت اللجنة علًما.

 القرار :

. 
ً
 أحيط مجلس الكلية علما

 

افقة واعتماد اختيار فريق الدعم الطالبى 4/7/0202 . الموضوع: كتاب مجلس قسم التاريخ بجلسته الُمنعقدة بتاريخ3 بشأن المو

 بالقسم وهو على النحو االتى :

 : د/ أحمد خميس الفقى ، المرشد العام للدعم الطالبى بالقسم ورئيس الفريق ، أما عن مرشدى  الصفوف فهم على النحو االتى 

  أ.م.د/ فايز أنور ، الفرقة األولى 

 رقة الثانيةأ.م.د/ تيسير شادى ، الف 

 أ.م.د/ ميرفت فراج ، الفرقة الثالثة 

 د/ محمد المقدم ، الفرقة الرابعة 

 . وعلى المرشد العام االلتزام بمعايير ونماذج الجودة وبكل ما يخص الدعم الطالبى المنصوص عليها 

 القرار: أحيطت اللجنة علًما.

 القرار :

. 
ً
 أحيط مجلس الكلية علما

افقة  بشأن4/7/0202سم التاريخ بجلسته الُمنعقدة بتاريخ الموضوع: كتاب مجلس ق.  4 على إختيار أ.م.د/ تيسير محمد شادى المو

 لوحدة االبداع واالبتكار بالقسم وعليها إختيار فريق العمل المساعد لها ورفع خطة العمل على مدار عام العتمادها فى 
ً
 تنفيذيا

ً
مديرا

 املجلس القادم .

 ا.القرار: أحيطت اللجنة علًم 

 القرار :
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. 
ً
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افقة على إختيار أ.د/ إبراهيم مرجونة منسقا 4/7/0202الموضوع: كتاب مجلس قسم التاريخ بجلسته الُمنعقدة بتاريخ .  1 بشأن المو

عمل على مدار عام للجمعية التاريخية للقسم ويكلف بتشكيل فريق العمل من الطالب واالداريين وأعضاء هيئة التدريس ورفع خطة ال

 واعتمادها من املجلس القادم.

 القرار: أحيطت اللجنة علًما. 

 القرار :

. 
ً
 أحيط مجلس الكلية علما

افقة على4/7/0202. الموضوع: كتاب مجلس قسم التاريخ بجلسته الُمنعقدة بتاريخ 6 اختيار أ.د/ عبد المنعم مجاهد     بشأن المو

 منسقا لللرامج.

 جنة علًما.القرار: أحيطت الل

 القرار :

. 
ً
 أحيط مجلس الكلية علما

افقة على استمرارية منسقو القياس 4/7/0202الموضوع: كتاب مجلس قسم التاريخ بجلسته الُمنعقدة بتاريخ  .7 بشأن المو

التقويم فى والتقويم كممثلين عن القسم وكذلك القيام بجميع المهام والمتطلبات والمسميات المتعلقة بالقسم وبوحدة القياس و 

 ضوء القواعد والقوانين المنظمة ، والسادة المنسقسن هم :

أ/ على ثابت مدرس مادة بالقسم ، أ/ والء صابر مدرس مادة بالقسم ، على ان يكون  –أ/ شيماء النجار، مدرس مساعد بالقسم

 الفريق تحت اشراف ومتابعة د/ كارم القاض ى.

 القرار: أحيطت اللجنة علًما.   

 القرار :

. 
ً
 أحيط مجلس الكلية علما

بشأن االطمئنان على أعمال الكونترول واستمع إلى 4/7/0202. الموضوع: كتاب مجلس قسم التاريخ بجلسته الُمنعقدة بتاريخ 8

مالحظات كل رئيس كنترول وتقارير شفهية عن االمتحانات وشكر املجلس الكنتروالت على إدارتها االمتحانات والتغلب على الصعوبات 

التى واجهتهم من نقص فى أعداد المالحظين وتأخر البعض عن الحضور فى الموعد املحدد، وأحيط املجلس علًما وأعضاء القسم 

ن بقرارات لجنة الممتحنين وعلى كل كونترول االلتزام بها ودقة مراجعة النتائج وسرعة إنجاز النتائج فى شكلها النهائى حتى يتسنى اإلعال 

 للنتائج دون تأخير.
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 رسالة الكلية :

إ و إقليميزا اسزتناداإ إلزى معزايير اع فز  مازاا ااداو والعلزوم ابنسزانية تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترقى إلى مستوى التميزز واببزد فزى سزوا العمزا محليزا

لقدرات العلمية و البحثية ألساتذتها الاودة التعليمية و البحثية ، و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التكنولواية ، و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و ا

، و تلبية احتياازات الماتمز   و استخدام وسائا تعليمية حديثة ،و متابعة الخرياين، و إتاحة الفرصة لها لمتابعة الاديد من العلوم و المعارف و الخبرات و طالبها ،

  ية و التعززاون و التقززويم الززذاتحززا مالزكالت  ، و بنززاخ الالخصززية المصززرية و تنميزة قززيم اونتمززاخ و المززواطنين مزن خززالا إاززراخات تتسززم باوسزتقالل  المسزاممة فزز،و

 والمستمر .

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

     3540049750ت + فاكس     -3540049751ت:           ~ 15 ~                          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  وتصا عتمدة تحتا مكانة مرموقة بين نظائرمام

مستوى المنافسة محليأ و اقليميإا من خالا  وخريايها إلى

برامج دراسية متميزة فى مرحلتى الليسانس والدراسات 

 .  العليا تسهم فى الرقى و التنمية المستدامة للماتم 

 القرار: أحيطت اللجنة علًما.

 القرار :

. 
ً
 أحيط مجلس الكلية علما

بشأن اإلحاطة بجميع ما ورد فى الخطاب وعلى الجميع 4/7/0202. الموضوع: كتاب مجلس قسم التاريخ بجلسته الُمنعقدة بتاريخ 9

جراءات التى تضمن جميع الحقو  المادية اإللتزام بما ورد فيه ويناشد املجلس وفقا لما ورد فى الخطاب إدارة الكلية باتخاذ اال 

والعلمية والملكية الفكرية ، وكذلك ارشادنا آلليات التنفيذ وكيفية التحويل من وروى إلى إليكترونى فى ضوء هذه الحقو  مع االلتزام 

 التام من قبل القسم وأعضاءه بما ورد فى الخطاب.

 القرار: أحيطت اللجنة علًما. 

 القرار :

 .أحيط مجلس 
ً
 الكلية علما

 

افقة على طلب أ.د/ عبد المنعم مجاهد، 4/7/0202. الموضوع: كتاب مجلس قسم التاريخ بجلسته الُمنعقدة بتاريخ 22 بشأن المو

 فيما يلى :

( من القواعد المنظمة للقبول والتخرج فيما يخص مقررات سيادته ويخصها بالنسبة لباوى 1. تفعيل ما ورد بالمادة )2202  

ات من غير التى حدد بها إمتحان شفوى أو تلك املحتوية على أعمال سنة يمكن تحديد أعمال فصلية من قبل أستاذ المادة المقرر 

افق املجلس على أن يطبق هذا المقترح على جميع 222درجة من النهاية العظمى للمقرر ) 01بحسب توصيفه يحدد لها  ( درجة  وقد و

 تى بها امتحانات شفهية  ويترك ألستاذ المادة بعد الرجوع للقسم وإدارة الكلية فى هذا الشأن .مقررات القسم فيما عدا المقررات ال

اجراء اختبارات عهاية الفصلين الدراسسين بشكل موضوعى )فيما يختص بمقررات سيادته ( : لصعوبة تضمين االختبارات 2200

المقارنة واالستنتاج  والتحليل والنقد وإبداء الرأى وغيرها  وقد اإللكترونية أنماط من األسئلة تقيس قدرات متفاوتة، وأخصها : 

اته على أن يطبق  هذا المقترح على المقررات ذات الطبيعة الخاصة ووفقا آلليات  افق املجلس على  طلب سيادته فيما يخص مقرر و
إدارة الكلية والجامعة واملجلس األعلى الجودة والنتائج المستهدفة من كل مقرر مع اإللتزام بتطبيق متطلبات وآليات وتوجهات 

 للجامعات.

افقت اللجنة، على أن يتم وضع آليات لتفعيل نص المادة رقم )  (.1القرار: و

 القرار :

افق مجلس الكلية .  و

 

 .0202الموضوع: تقرير سير العمل وانتظام العملية التدريسية وأداء السادة أعضاء القسم الموقر ين عن شهر يونية  .11

 : أحيطت اللجنة علًما.القرار
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لقدرات العلمية و البحثية ألساتذتها الاودة التعليمية و البحثية ، و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التكنولواية ، و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و ا

، و تلبية احتياازات الماتمز   و استخدام وسائا تعليمية حديثة ،و متابعة الخرياين، و إتاحة الفرصة لها لمتابعة الاديد من العلوم و المعارف و الخبرات و طالبها ،
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 رؤية الكلية :

تتطل  الكلية إلى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية 

بأساتذتها  وتصا عتمدة تحتا مكانة مرموقة بين نظائرمام

مستوى المنافسة محليأ و اقليميإا من خالا  وخريايها إلى

برامج دراسية متميزة فى مرحلتى الليسانس والدراسات 

 .  العليا تسهم فى الرقى و التنمية المستدامة للماتم 

 القرار :

. 
ً
 أحيط مجلس الكلية علما

 خامًسا: موضوعات قسم اللغة اإلنجليزية:

افقعععة علعععى اختيعععار  أ/ بسععععمة 4/7/0202الموضعععوع: كتعععاب مجلعععس قسعععم اللغععععة اإلنجليزيعععة بجلسعععته الُمنعقعععدة بتعععاريخ  .10 بشععععأن المو

ا للجوددة بالقسم. –دياب 
ً
 الُمدرس الُمساعد بالقسم، ُمنسق

 القرار: أحيطت اللجنة علًما.

 القرار :

. 
ً
 أحيط مجلس الكلية علما

 

افقة4/7/0202الموضوع: كتاب مجلس قسم اللغة اإلنجليزية بجلسته الُمنعقدة بتاريخ  .10 على تشكيل الدعم  بشأن المو

 الطالبي بالقسم على النحو التالي:

 مشرف الدعم الطالبي بالقسم: د. هند هيكل -

 عهلة نجيبدعم طالبي أولى: د.  -

 دعم طالبي ثانية: د. عمرو الشريف -

 دعم طالبي ثالثة: د. أسماء الشيخ -

   دعم طالبي رابعة: د. محمد فارو  -

 القرار: أحيطت اللجنة علًما.

 القرار :

. 
ً
 أحيط مجلس الكلية علما

 سادًسا: موضوعات قسم اللغة العربية:

افقة على تحديد اإلرشاد 4/7/0202بتاريخ  الموضوع: كتاب مجلس قسم اللغة العربية بجلسته الُمنعقدة .15 بشأن المو

 اإلكاديمي الخاص بالفر  الدراسية، وهو على النحو اآلتي:

 الفرقة األولى: أ.د. أسماء شمس الدين+ د.عصام وهبان+ د.إيمان عبد السميع.

 الفرقة الثانية: أ.د. رانيا نظمي + د.أحمد شتية+ د.إيمان رضوان.

 مر شحاتة+ أ.م.د. بدور عبد المقصود+ د.سامح كمال.الفرقة الثالثة: أ.د.ع

 الفرقة الرابعة: أ.م.د. مروة شحاتة+ د.دعاء البياع.

 القرار: أحيطت اللجنة علًما.

 القرار :
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لقدرات العلمية و البحثية ألساتذتها الاودة التعليمية و البحثية ، و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التكنولواية ، و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و ا
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 رؤية الكلية :

تتطل  الكلية إلى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية 

بأساتذتها  وتصا عتمدة تحتا مكانة مرموقة بين نظائرمام

مستوى المنافسة محليأ و اقليميإا من خالا  وخريايها إلى

برامج دراسية متميزة فى مرحلتى الليسانس والدراسات 

 .  العليا تسهم فى الرقى و التنمية المستدامة للماتم 

. 
ً
 أحيط مجلس الكلية علما

افقة على ماجاء في 4/7/0202الموضوع: كتاب مجلس قسم اللغة العربية بجلسته الُمنعقدة بتاريخ  .14 الئحة قسم بشأن المو

اللغة العربية تبًعا لنظام الساعات المعتمدة، تبقى كما هي، مع تبديل مادة )اللغة واإلعالم( بمادة )الحضارة اإلسالمية(، مع 

 التأكيد على وضع كود اللغة العربية في مادة)الهوّية واالنتماء(.

افقت اللجنة.  القرار: و

 القرار :

افق مجلس الكلية .  و

 

افقة على فحص المقرر 4/7/0202جلس قسم اللغة العربية بجلسته الُمنعقدة بتاريخ الموضوع: كتاب م .14 بشأن المو

 م.0200-0202الجامعي المرفوع في شكل الحزمة اإللكترونية، من بداية العام الدرا  ي القادم 

افقت اللجنة.  القرار: و

 القرار :

افق مجلس الكلية .  و

افقة على ترشيح  د.دعاء البياع 4/7/0202جلسته الُمنعقدة بتاريخ الموضوع: كتاب مجلس قسم اللغة العربية ب .19 بشأن المو

 للعمل كمنسق للقسم بوحدة ضمان الجودة بالكلية.

افقت اللجنة.  القرار: و

 القرار :

افق مجلس الكلية .  و

 

افيا:  سابًعا: موضوعات قسم الجغر

افيعععا بجلسعععته المنعقعععة بتعععاريخ  .18 تحديعععد اإلرشعععاد األكعععاديمي للفعععر  األربعععع بشعععأن  1/7/0202الموضعععوع: كتعععاب مجلعععس قسعععم الجغر

 م. 0200/  0202بالقسم للعام الجامعي 

 المرشد العام للقسم: أ.د. عبد العظيم أحمد عبد العظيم   رئيس القسم       

 مسؤلو الدعم الطالبي:        

 الفرقة األولى: د. عبد المولى شعبان عبد المولى. -
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لقدرات العلمية و البحثية ألساتذتها الاودة التعليمية و البحثية ، و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التكنولواية ، و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و ا

، و تلبية احتياازات الماتمز   و استخدام وسائا تعليمية حديثة ،و متابعة الخرياين، و إتاحة الفرصة لها لمتابعة الاديد من العلوم و المعارف و الخبرات و طالبها ،
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 رؤية الكلية :

تتطل  الكلية إلى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية 

بأساتذتها  وتصا عتمدة تحتا مكانة مرموقة بين نظائرمام

مستوى المنافسة محليأ و اقليميإا من خالا  وخريايها إلى

برامج دراسية متميزة فى مرحلتى الليسانس والدراسات 

 .  العليا تسهم فى الرقى و التنمية المستدامة للماتم 

 مد فرحات حسن أبو زيد.الفرقة الثانية: د. أح -

 الفرقة الثالثة: د. حسام الدين حمدي مازن. -

 الفرقة الرابعة: د. شاهيناز محمد الجمال. -

 دبلوم المساحة ونظم المعلومات: د. هبة عزاز عبد الغني الطويل -

 القرار: أحيطت اللجنة علًما.

 القرار :

. 
ً
 أحيط مجلس الكلية علما

افيعا بجلسعته المنعقعة بتعاريخ الموضوع: كتاب مجلس قسعم الج .17 شعروط االلتحعا  بشععبة المسعاحة ونظعم بشعأن  1/7/0202غر

افقتععه علععى سععفر  المعلومععات، ودبلععوم المسععاحة ونظععم المعلومععات ويؤكععد مجلععس القسععم علععى وجععوب إقععرار ولععي أمععر الطالععب علععى مو

تقتضععع ي ذلعععك، وذلععك للطعععالب  )الطالبعععات( الطالععب )الطالبعععة( إلععى أي مكعععان فعععي جمهوريععة مصعععر العربيعععة حيععث أن طبيععععة التخصععص 

 الملتحقين بشعبة المساحة ونظم المعلومات، أو الملتحقين بدبلوم المساحة ونظم المعلومات.

افقت اللجنة مع االلتزام باإلجراءات االحترازية.   القرار: و

 القرار :

افق مجلس الكلية .  و

ا: موضوعات قسم اآلثار والدراسات اليونانية والرو 
ً
 مانية:ثامن

افقة  3/7/0202الموضوع: كتاب مجلس قسم اآلثار والدراسات اليونانية والرومانية بجلسته المنعقدة بتاريخ  .03 بشأن المو

 على شروط القبول بشعبة الدراسات األوروبية وهى على النحو اآلتى :

 التينية(. –التقدير ال يقل عن جيد فى اللغات ) يونانية  -1

 لى )جيد(التقدير العام للفرقة األو  -0

 .0202عقد مقابلة شخصية للمتقدمين علي أن تشكل اللجنة املختصة بذلك في مجلس شهر سبتملر  -0

افقععت اللجنععة، علعععى أن تكععون الُمقابلععة المخصععية للتحقعععق مععن السععالمة الجسعععدية فقععط، مععع تشععكيل لجنعععة مععن رئععيس القسعععم  القععرار: و

 ل للطالب عن ثالثة طالب.ومدير الجودة ومتخصص بالقسم، على أال يقل العدد المقبو 

 القرار :

افق مجلس الكلية .  و
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إ و إقليميزا اسزتناداإ إلزى معزايير اع فز  مازاا ااداو والعلزوم ابنسزانية تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترقى إلى مستوى التميزز واببزد فزى سزوا العمزا محليزا

لقدرات العلمية و البحثية ألساتذتها الاودة التعليمية و البحثية ، و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التكنولواية ، و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و ا

، و تلبية احتياازات الماتمز   و استخدام وسائا تعليمية حديثة ،و متابعة الخرياين، و إتاحة الفرصة لها لمتابعة الاديد من العلوم و المعارف و الخبرات و طالبها ،

  ية و التعززاون و التقززويم الززذاتحززا مالزكالت  ، و بنززاخ الالخصززية المصززرية و تنميزة قززيم اونتمززاخ و المززواطنين مزن خززالا إاززراخات تتسززم باوسزتقالل  المسزاممة فزز،و

 والمستمر .
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 رؤية الكلية :

تتطل  الكلية إلى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية 

بأساتذتها  وتصا عتمدة تحتا مكانة مرموقة بين نظائرمام

مستوى المنافسة محليأ و اقليميإا من خالا  وخريايها إلى

برامج دراسية متميزة فى مرحلتى الليسانس والدراسات 

 .  العليا تسهم فى الرقى و التنمية المستدامة للماتم 

 

بشأن االطمئنان  3/7/0202الموضوع: كتاب مجلس قسم اآلثار والدراسات اليونانية والرومانية بجلسته المنعقدة بتاريخ  .01

 على سير العملية اإلمتحانية والكنتروالت فى الفر  األربعةعلى النحو اآلتى :

 صحيح جميع المقررات عدا االنتساب. الفرقة االولى : تم ت -1

 الفرقة الثانية : تم تصحيح المقررات جميعها ويتم اليوم المراجعة.  -0

 مقررات والباوى قيد التصحيح. 1الفرقة الثالثة: تم تصحيح  -0

 الفرقة الرابعة : تم تصحيح المقررات كلها. -5

 القرار: أحيطت اللجنة علًما.

 القرار :

. 
ً
 أحيط مجلس الكلية علما

افقة  3/7/0202الموضوع: كتاب مجلس قسم اآلثار والدراسات اليونانية والرومانية بجلسته المنعقدة بتاريخ  .00 بشأن المو

 على إختيار  فريق الجودة  كاألتى :

 د/ هالة عبد الرحمن  -1

 أ/ لبنى فوزى -0

 أ/ خلود حمدى -0

 القرار: أحيطت اللجنة علًما.     

 القرار :

. 
ً
 أحيط مجلس الكلية علما

 

افقعععة  3/7/0202لموضععوع: كتعععاب مجلعععس قسعععم اآلثععار والدراسعععات اليونانيعععة والرومانيعععة بجلسععته المنعقعععدة بتعععاريخ ا .00 بشعععأن المو

 على إختيارد/ شيرويت فضل  ، ممثال للقسم للدعم الطالبى.

 القرار: أحيطت اللجنة علًما.

 القرار :

. 
ً
 أحيط مجلس الكلية علما
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، و تلبية احتياازات الماتمز   و استخدام وسائا تعليمية حديثة ،و متابعة الخرياين، و إتاحة الفرصة لها لمتابعة الاديد من العلوم و المعارف و الخبرات و طالبها ،
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 رؤية الكلية :
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افقة  3/7/0202لدراسات اليونانية والرومانية بجلسته المنعقدة بتاريخ الموضوع: كتاب مجلس قسم اآلثار وا .05 بشأن المو

 .أ.عهلة النجاراختيار د/ أميرة الصفتى ،ممثال للقسم فى وحدة القياس والتقويم، و على 

 القرار: أحيطت اللجنة علًما.

 القرار :

. 
ً
 أحيط مجلس الكلية علما

 

افقة  3/7/0202سات اليونانية والرومانية بجلسته المنعقدة بتاريخ كتاب مجلس قسم اآلثار والدرا الموضوع: .04 بشأن المو

 اختيار المرشدين األكاديميين على النحو التالي: على

 الفرقة األولى: د/ أميرة الصفتي. -

 الفرقة الثانية: د/ هالة عبد الرحمن. -

 الفرقة الثالثة: د/ شيرويت فضل. -

 الفرقة الرابعة: أ.د/ عبير قاسم -

 ر: أحيطت اللجنة علًما.القرا

 القرار :

. 
ً
 أحيط مجلس الكلية علما

 

 تاسًعا: موضوعات قسم االجتماع:

افقععععععة مععععععن حيععععععث المبععععععدأ علععععععى: برنععععععامج الدراسععععععات  4/7/0202الموضععععععوع: كتععععععاب مجلععععععس قسععععععم االجتمععععععاع بجلسععععععته  .04 بشععععععأن المو

افيععععععا، وجععععععاري إجععععععراء بعععععععض التعععععععديالت االجتماعيععععععة والسععععععكانية : ) برنععععععامج مميععععععز بالمصععععععروفات( وذلععععععك بالتعععععععاون مععععععع قسععععععم ا لجغر

 البسيطة إعداده في صورته النهائية.

افقت اللجنة وفي انتظار التعديالت.  القرار: و

 القرار :

. 
ً
 أحيط مجلس الكلية علما
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 رؤية الكلية :

تتطل  الكلية إلى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية 
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 .  العليا تسهم فى الرقى و التنمية المستدامة للماتم 

 

افقعععععةعلى تشعععععكيل العععععدعم الطالبعععععي بالقسعععععم للععععععام  4/7/0202الموضعععععوع: كتعععععاب مجلعععععس قسعععععم االجتمعععععاع بجلسعععععته  .09 بشعععععأن المو

 على النحو التالي: 0202/0200ي الجامع

 

 

 

 

 

 القرار: أحيطت اللجنة علًما.

 القرار :

. 
ً
 أحيط مجلس الكلية علما

 

 عاشًرا: موضوعات قسم اللغات الشرقية:

 الموضوع: تشكيل الدعم الطالبي للقسم: .08

 الُمشرف العام: أ.م.د/ محمد الفقي. -

 الفرقة األولى: د/ أحمد عطية. -

 الفرقة الثانية: د/ هدى عيس ى. -

 الفرقة الثالثة: د/ أمنية عيس ى. -

 الفرقة الرابعة: د/ أحمد عطية. -

 القرار: أحيطت اللجنة علًما.

 القرار :

. 
ً
 أحيط مجلس الكلية علما

 

 

 

 

 

 د/ خالد السيد شحاته الفرقة األولى

 د/ مجدي بيومي الفرقة الثانية

 د/ أشرف شلبي الفرقة الثالثة

 د/ سحر بلبع الفرقة الرابعة
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 رؤية الكلية :

تتطل  الكلية إلى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية 
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 .  العليا تسهم فى الرقى و التنمية المستدامة للماتم 

 

 حادي عشر: ما يستجد من أعمال:

 
 

افيععا بجلسعععته الُمنعقععدة بتعععاريخ  .07 افقعععة علععى تفعيعععل المععادة )بشععأن الم 1/7/0202الموضععوع: كتعععاب مجلععس قسعععم الجغر ( معععن 1و
جامعععة دمنهععور، بشععأن إدراج  أعمععال السععنة فععي جميععع الُمقععررات الدراسععية بالخطععة الدراسععية؛ لتحسععين جععودة  –الئحععة كليععة اآلداب 

 العملية التعليمية وتفعيل استراتيجيات التعلم النشط.

افقت اللجنة على أن يتم رفع األقسام العلمية التي ترغب في تنفيذ المادة، هذا األمر  العتمادها في مجالس األقسام إلى  القرار: و
 مجلس الكلية مع رفع األمر للجامعة، ويتم تشكيل لجنة بالكلية لوضع آليات التنفيذ مكونة من:

 أ.د/ إبراهيم محمد علي مرجونة. (1)

 أ.د/ محمد محمود أبوعلي. (0)

 د/ إبراهيم مصطفى شعبان. (0)

 القرار :

افق مجلس الكلية  و
 

 موضوع: تفعيل استوديو اإلعالم، وكذلك تفعيل قناة للكلية على اليوتيوب؛ لبث ُمحاضرات التعليم الهجين.ال .03

افقت اللجنة.  القرار: و

 القرار :

افق مجلس الكلية  و

 

والتي كان المفترض عقدها يوم السبت  onlineالموضوع: مقترح اللجنة بتأجيل انعقاد مادة " حقو  اإلنسان"   .01

22/7/0202. 

افق  افقت اللجنة على تأجيل انعقاد مادة " حقو  اإلنسان" لتكون يوم الخميس المو ، على أن يتم انعقاد 21/1/0202القرار: و

افق  –امتحان مادة " قضايا مجتمعية   .20/7/0202الوالء واالنتماء" في موعدها وهو يوم االثنين المو
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 رؤية الكلية :

تتطل  الكلية إلى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية 
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 القرار :

. 
ً
 أحيط مجلس الكلية علما

لشععععععكر لاقسععععععام العلميععععععة التععععععي رفعععععععت البيععععععان الخععععععاص باالمتحانععععععات اإلليكترونيععععععة، عععععععدا قسععععععمي االجتمععععععاع الموضعععععوع: توجيععععععه ا .00

 والسياسة.

 القرار: أحيطت اللجنة علًما.

 القرار :

. 
ً
 أحيط مجلس الكلية علما

 

الدالععة علععى ذلععك، الموضععوع: التأكيععد علععى قععرار الجامعععة بشععأن محععو أميععة ) خمسععة طععالب(، بشععرط نجععاحهم مععع تقععديم اإلفععادة  .00

معععع تفعيععععل دور المرشععععد األكععععاديمي فعععي ذلععععك، ويععععتم إعفععععاء الطعععالب المكفععععوفين، أمععععا بالنسععععبة لعععذوي االحتياجععععات الخاصععععة واألمععععراض 

 النفسية يتم تقديمهم تقريًرا من اللجنة الطبية يفيد بذلك إلعفائهم.

 معععععن: أ.د/ محمععععع
ً

د أبعععععو علعععععي، و د/ إبعععععراهيم شععععععبان، ُمقترًحعععععا بشعععععأن " دور القعععععرار: أحيطعععععت اللجنعععععة علًمعععععا،وفي ذلعععععك الصعععععدد اقتعععععرح كعععععال

طالب سيادتهما برفع الُمقترح ملجلس الكلية.
ُ
 الجامعة في محو األمية"، واللجنة ت

 القرار :

. 
ً
 أحيط مجلس الكلية علما

 

اد بامتحانععات ولععم يععدخلوا هععذه المععو  0229/0202الموضععوع: بيععان بععالطالب الععذين تقععدموا بأبحععاث عععدة مععرات للعععام الجععامعي  .05

 :0202/0202العام الجامعي 

 اسم الُمقرر  القسم الفرقة اسم الطالب م

اآلثار والدراسات اليونانية  الرابعة رحاب مجدي إبراهيم إبراهيم 2

 والرومانية

 تاريخ مصر الفرعونية

 )مادة تخلف من الفرقة الثالثة(

 التاريخ الهللينستياآلثار والدراسات اليونانية  الرابعة مريم حليم عزمي مو  ى 0
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 رسالة الكلية :

إ و إقليميزا اسزتناداإ إلزى معزايير اع فز  مازاا ااداو والعلزوم ابنسزانية تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترقى إلى مستوى التميزز واببزد فزى سزوا العمزا محليزا

لقدرات العلمية و البحثية ألساتذتها الاودة التعليمية و البحثية ، و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التكنولواية ، و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و ا

، و تلبية احتياازات الماتمز   و استخدام وسائا تعليمية حديثة ،و متابعة الخرياين، و إتاحة الفرصة لها لمتابعة الاديد من العلوم و المعارف و الخبرات و طالبها ،

  ية و التعززاون و التقززويم الززذاتحززا مالزكالت  ، و بنززاخ الالخصززية المصززرية و تنميزة قززيم اونتمززاخ و المززواطنين مزن خززالا إاززراخات تتسززم باوسزتقالل  المسزاممة فزز،و

 والمستمر .
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 رؤية الكلية :

تتطل  الكلية إلى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية 

بأساتذتها  وتصا عتمدة تحتا مكانة مرموقة بين نظائرمام

مستوى المنافسة محليأ و اقليميإا من خالا  وخريايها إلى

برامج دراسية متميزة فى مرحلتى الليسانس والدراسات 

 .  العليا تسهم فى الرقى و التنمية المستدامة للماتم 

 القرار :

 يرفع األمر للسيد األستاذ الدكتور/ وفدى أبوالنضر وكيل الكلية لشئون خدمة املجتمع وتنمية البيئة .

 الموضوع :اعذار طالب الكلية على النحو التالى : .04

سبب  الفرقة / القسم اسم الطالب /الطالبة م
 العذر

 القرار الفترة 

تغريد احمد عبدالفتاح   .2
 بداملجيدع

الفرقة األولى قسم 
الفلسفة انتساب موجه 

 با 

عذر 
 اجتماعى

وافق مجلس  0229/0202العام الجامعى 
 الكلية 

الفرقة الثانية قسم  يوسف صالح حمدى النعناعى / .0
 اجتماع انتظام من الخارج

عذر 
 اجتماعى

 0229/0202عامى 
0202/0202 

افق مجلس  و
 الكلية
 
 

الفرقة األولى قسم اثار  همنة الله عالء شوفى عبيد  .3
 انتساب موجه

 4/7/0202مادة االنتساب يوم  عذر مرض ى
في الفصل الدرا  ى الثانى 

0202/0202 
 

افق مجلس  و
 الكلية

الفرقة األولى قسم اللغة  االء وجيه منصور رياض  .4
 االنجليزية انتظام

تخوفها من 
جائحة 
 كورونا

الفصل الدرا  ى األول للعام 
 0202/0202الجامعى 

افق مجلس  و
 الكلية 

الفرقة الثالثة قسم  زينب عبدالناصر يوسف بدران  .1
افيا شعبة مساحة  الجغر

 انتظام

عذر 
 اجتماعى

مادة موضوع خاص بالفصل 
الدرا  ى الثانى للعام الجامعى 

0202/0202 

افق مجلس  و
 الكلية

الفرقة الثالثة قسم اللغة  آالء عبدالمعين باضلى   .6
العربية انتساب موجه من 

عذر 
 اجتماعى

افق مجلس  0202/0202العام الجامعى  و
 الكلية

 والرومانية

 نظرية األلعاب واالستراتيجية والسياسة السياسة الرابعة أمنية شفيق بسيوني إبراهيم الحوفي 3

آالء سمير عبد السميع علي عبد  4

 الرحيم

 اإلرهاب السياسة الرابعة

 قاعة بحث  االجتماع الرابعة صالح عصام ملوك 1

 م االجتماع التربوي عل
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 رسالة الكلية :

إ و إقليميزا اسزتناداإ إلزى معزايير اع فز  مازاا ااداو والعلزوم ابنسزانية تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترقى إلى مستوى التميزز واببزد فزى سزوا العمزا محليزا

لقدرات العلمية و البحثية ألساتذتها الاودة التعليمية و البحثية ، و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التكنولواية ، و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و ا

، و تلبية احتياازات الماتمز   و استخدام وسائا تعليمية حديثة ،و متابعة الخرياين، و إتاحة الفرصة لها لمتابعة الاديد من العلوم و المعارف و الخبرات و طالبها ،

  ية و التعززاون و التقززويم الززذاتحززا مالزكالت  ، و بنززاخ الالخصززية المصززرية و تنميزة قززيم اونتمززاخ و المززواطنين مزن خززالا إاززراخات تتسززم باوسزتقالل  المسزاممة فزز،و

 والمستمر .
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 رؤية الكلية :

تتطل  الكلية إلى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية 

بأساتذتها  وتصا عتمدة تحتا مكانة مرموقة بين نظائرمام

مستوى المنافسة محليأ و اقليميإا من خالا  وخريايها إلى

برامج دراسية متميزة فى مرحلتى الليسانس والدراسات 

 .  العليا تسهم فى الرقى و التنمية المستدامة للماتم 

 الخارج
الفرقة الثالثة قسم اللغة  عال بدر شعبان متولى ندا  .7

 العربية انتظام
عذر 

 اجتماعى
افق مجلس  0202/0202العام الجامعى  و

 الكلية 
الفرقة الثالثة قسم اللغة  مروة سعيد ابراهيم حميدة  .8

 العربية انتظام
عذر 
 ىاجتماع

مادة علم اللغة ) المعاجم ( 
بالفصل الدرا  ى الثانى 

 3/6/0202يوم   0202/0202

افق مجلس  و
 الكلية 

نورهان رمضان عبدالرحمن   .9
 محمد خنيزى 

الفرقة الثالثة قسم اللغة 
 العربية  انتظام 

عذر 
 اجتماعى

مادة علم اللغة ) المعاجم ( 
بالفصل الدرا  ى الثانى 

 3/6/0202يوم   0202/0202

وافق مجلس 
 الكلية 

 
 
 

الفرقة األولى قسم  فاطمه صالح عبدالمنعم على  .22
افيا انتساب موجه  الجغر

عذر 
 اجتماعى

الفصل الدرا  ى الثانى للعام 
 0202/0202الجامعى 

افق مجلس  و
 الكلية

الفرقة األولى قسم  أحمد جميل محمد محمد البنا  .22
افيا  انتساب  الجغر

 موجه با 

اصابته 
بفيروس 
 كورونا 

افية  مادة الكشوف الجغر
بالفصل  32/1/0202بتاريخ 

 0202/0202الدرا  ى الثانى 

افق مجلس  و
 الكلية

الفرقة الرابعة قسم  الشيماء محمد عطية عمرو   .20
 االجتماع انتظام

عذر 
 اجتماعى 

مادة علم اجتماع التنظيم يوم 
بالفصل الدرا  ى  6/6/0202

 0202/0202الثانى 

افق مجلس  و
 الكلية

الفرقة الرابعة قسم  صالح فتحى عبدالهادى أسماء   .23
 اللغة العربية انتظام 

عذر 
 اجتماعى

الفصل الدرا  ى الثانى للعام 
 0202/0202الجامعى 

وافق مجلس 
 الكلية 

الفرقة الثانية قسم  امل على محمود على  .24
افيا مستجد  الجغر

عذر 
 اجتماعى

افيا االقتصادية  مادتى الجغر
والمساحة المستوية بالفصل 
الدرا  ى الثانى للعام الجامعى 

،  20يومى  0202/0202
02/6/0202 

وافق مجلس 
 الكلية 
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 رسالة الكلية :

إ و إقليميزا اسزتناداإ إلزى معزايير اع فز  مازاا ااداو والعلزوم ابنسزانية تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترقى إلى مستوى التميزز واببزد فزى سزوا العمزا محليزا

لقدرات العلمية و البحثية ألساتذتها الاودة التعليمية و البحثية ، و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التكنولواية ، و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و ا

، و تلبية احتياازات الماتمز   و استخدام وسائا تعليمية حديثة ،و متابعة الخرياين، و إتاحة الفرصة لها لمتابعة الاديد من العلوم و المعارف و الخبرات و طالبها ،

  ية و التعززاون و التقززويم الززذاتحززا مالزكالت  ، و بنززاخ الالخصززية المصززرية و تنميزة قززيم اونتمززاخ و المززواطنين مزن خززالا إاززراخات تتسززم باوسزتقالل  المسزاممة فزز،و

 والمستمر .
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 رؤية الكلية :

تتطل  الكلية إلى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية 

بأساتذتها  وتصا عتمدة تحتا مكانة مرموقة بين نظائرمام

مستوى المنافسة محليأ و اقليميإا من خالا  وخريايها إلى

برامج دراسية متميزة فى مرحلتى الليسانس والدراسات 

 .  العليا تسهم فى الرقى و التنمية المستدامة للماتم 

 

 

 

:   موضوعات الدراسات العليا
ً
 :سادسا

 

 : قسم اللغة العربية :
ً
 أوال

افععععق األربعععععاء يععععوم المنعقععععدة ةبجلسععععت العربيعععة اللغعععة قسععععم مجلععععسكتعععاب  -1 اعتمععععاد نتيجععععة بشععععأن م 4/7/0202 المو

 والدكتوراة لشعبتى  الدراسات األدبية والنقدية والعلوم اللغوية.الماجستير

 قرار اللجنة: أحيطت اللجنة علًما

 القرار :

. 
ً
 أحيط مجلس الكلية علما

 

افقة على منح الباحث/  بشأنم 4/7/0202 الموافق األربعاء يوم المنعقدة ةبجلست العربية اللغة قسم مجلسكتاب  -0 المو

، درجة الماجستير في اآلداب من قسم اللغة العربية وآدابها)تخصص الدراسات األدبية والنقدية(، هيثم جمال السيد الصديق

 في موضوع" النقد االجتماعي الساخر بين الغزال والمعري"، بعد إتمام التصويبات التي أوصت بها اللجنة.

افقت اللجنة  قرار اللجنة : و

 القرار :

افق مجلس الكلية .  و

 

افقة على منح الباحثة/  بشأنم 4/7/0202 الموافق األربعاء يوم المنعقدة ةبجلست العربية للغةا قسم مجلسكتاب  -0 المو

أسماء سعيد فوزى، درجة الماجستير في اآلداب من قسم اللغة العربية وآدابها)تخصص الدراسات األدبية والنقدية(، في 

ايات خيرى شلبى"، بعد إتمام التص  ويبات التي أوصت بها اللجنة.موضوع" البعد العجائبى فى رو

افقت اللجنة  قرار اللجنة : و

 القرار :

افق مجلس الكلية .  و
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 رسالة الكلية :

إ و إقليميزا اسزتناداإ إلزى معزايير اع فز  مازاا ااداو والعلزوم ابنسزانية تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترقى إلى مستوى التميزز واببزد فزى سزوا العمزا محليزا

لقدرات العلمية و البحثية ألساتذتها الاودة التعليمية و البحثية ، و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التكنولواية ، و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و ا

، و تلبية احتياازات الماتمز   و استخدام وسائا تعليمية حديثة ،و متابعة الخرياين، و إتاحة الفرصة لها لمتابعة الاديد من العلوم و المعارف و الخبرات و طالبها ،
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 رؤية الكلية :

تتطل  الكلية إلى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية 

بأساتذتها  وتصا عتمدة تحتا مكانة مرموقة بين نظائرمام

مستوى المنافسة محليأ و اقليميإا من خالا  وخريايها إلى

برامج دراسية متميزة فى مرحلتى الليسانس والدراسات 

 .  العليا تسهم فى الرقى و التنمية المستدامة للماتم 

 

 

 

 

 

افعق األربععاء يعوم المنعقعدة ةبجلسعت العربيعة اللغعة قسعم مجلعسكتعاب  -5 افقعة علعى تشعكيل لجنععة  بشعأنم 4/7/0202 المو المو

جععة الماجسعتير فععي اآلداب تخصعص الدراسععات األدبيععة الحكعم والمناقشععة للطالعب/ علععي خيعري محمععد فعي الرسععالة المقدمععة لنيعل در 

والنقديععة، وموضععوعها"أثر رسععالة )التربيععع والتععدوير( للجععاحظ فععي الرسععائل الهجائيععة األندلسععية خععالل القععرن الخععامس الهجععري"، 

 تتكون اللجنة من:

ا ورئيًسا       جامعة المنيا           -كلية دار العلوم-أ.د. عبدالجواد الفحام   أستاذ األدب العربي .1
ً
 مشرف

ا .0
ً
 ا.د. بهلول أحمد سالم أبو بكر أستاذ األدب والنقد، كلية التربية، جامعة دمنهور             مناقش

ا .0
ً
 أ.د. محمد محمود أبوعلي أستاذ النقد والبالغة، كلية اآلداب، جامعة دمنهور                مناقش

اأ.م.د. مروة شحاتة الشقرفي  أستاذ األدب األند .5
ً
 لس ي المساعد، كلية اآلداب، جامعة دمنهور   مشرف

افقت اللجنة  قرار اللجنة : و

 القرار :

افق مجلس الكلية .  و

 

افعق األربععاء يعوم المنعقعدة ةبجلسعت العربيعة اللغعة قسعم مجلعسكتعاب  -4 افقعة علعى تبعجيل خطعة  بشعأنم 4/7/0202 المو المو

دكتوراه فعععععععععي اآلداب، تخصعععععععععص الدراسعععععععععات األدبيعععععععععة والنقديعععععععععة، الباحثعععععععععة/ ماجعععععععععدة أحمعععععععععد عبعععععععععد الحلعععععععععيم فعععععععععراج، لنيعععععععععل درجعععععععععة الععععععععع

اية المصرية المعاصرة، دراسة تحليلية(، إشراف:  وموضوعها)ثورة يوليو في الرو

 جامعة اإلسكندرية. -أ.د. سحر حسين شريف            أستاذ األدب العربي

 آلداب، جامعة دمنهور.أ.م.د. أسماء محمود شمس الدين   أستاذ األدب العربي المساعد، كلية ا

 م02/6/0202علًما بأن تاريخ السيمنار 

افقت اللجنة  قرار اللجنة : و

 القرار :

افق مجلس الكلية .  و
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========================================================= 

 رسالة الكلية :

إ و إقليميزا اسزتناداإ إلزى معزايير اع فز  مازاا ااداو والعلزوم ابنسزانية تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترقى إلى مستوى التميزز واببزد فزى سزوا العمزا محليزا

لقدرات العلمية و البحثية ألساتذتها الاودة التعليمية و البحثية ، و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التكنولواية ، و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و ا

، و تلبية احتياازات الماتمز   و استخدام وسائا تعليمية حديثة ،و متابعة الخرياين، و إتاحة الفرصة لها لمتابعة الاديد من العلوم و المعارف و الخبرات و طالبها ،

  ية و التعززاون و التقززويم الززذاتحززا مالزكالت  ، و بنززاخ الالخصززية المصززرية و تنميزة قززيم اونتمززاخ و المززواطنين مزن خززالا إاززراخات تتسززم باوسزتقالل  المسزاممة فزز،و

 والمستمر .
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 رؤية الكلية :

تتطل  الكلية إلى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية 

بأساتذتها  وتصا عتمدة تحتا مكانة مرموقة بين نظائرمام

مستوى المنافسة محليأ و اقليميإا من خالا  وخريايها إلى

برامج دراسية متميزة فى مرحلتى الليسانس والدراسات 

 .  العليا تسهم فى الرقى و التنمية المستدامة للماتم 

 

 

 

 

افقة على تبجيل خطة  بشأنم 4/7/0202 الموافق األربعاء يوم المنعقدة ةبجلست العربية اللغة قسم مجلسكتاب  -4 المو

دكتوراه في اآلداب، تخصص الدراسات األدبية والنقدية، بعنوان:)االلتفات وأبعاده الباحث/ حافظ أنور باشا، لنيل درجة ال

 الداللية بين ترجمة النص القرآني وكفاءة المترجم دراسة تحليلية مقارنة(، إشراف:

 أ.د. إيمان فؤاد بركات             أستاذ األدب العربي، ورئيس قسم اللغة العربية.

 كلية اللغة العربية إيتاي البارود. -جامعة األزهر-اذ البالغةأ.د. سالمة جمعة داود أست

 أ.م.د.محمد فوزي الغازي  أستاذ اللغويات المساعد، كلية اآلداب، جامعة اإلسكندرية      

 م02/6/0202علًما بأن تاريخ السيمنار 

افقت اللجنة  قرار اللجنة : و

 القرار :

افق مجلس الكلية .  و

 

افععق األربعععاء يععوم المنعقععدة ةبجلسععت العربيععة ةاللغعع قسععم مجلععسكتععاب  -7 افقععة علععى تبععجيل خطععة  بشععأنم 4/7/0202 المو المو

الباحععععععععث/ تععععععععامر عبععععععععد القععععععععادر جععععععععاب اللععععععععه عبععععععععد القععععععععادر، لنيععععععععل درجععععععععة الماجسععععععععتير فععععععععي اآلداب، تخصععععععععص الدراسععععععععات األدبيععععععععة والنقديععععععععة، 

اية األدبية والتاريخ، در   اسة نقدية(، إشراف:وموضوعها)الحجاج بن يوسف الثقفي بين الرو

 أ.د. إبراهيم محمد مرجونة     رئيس قسم التاريخ، كلية اآلداب، جامعة دمنهور 

 أ.د. محمد محمود أبوعلي   أستاذ النقد والبالغة، كلية اآلداب، جامعة دمنهور 

 م02/6/0202علًما بأن تاريخ السيمنار 

افقت اللجنة  قرار اللجنة : و

 القرار :

افق مجلس الكلية .  و
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========================================================= 

 رسالة الكلية :

إ و إقليميزا اسزتناداإ إلزى معزايير اع فز  مازاا ااداو والعلزوم ابنسزانية تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترقى إلى مستوى التميزز واببزد فزى سزوا العمزا محليزا

لقدرات العلمية و البحثية ألساتذتها الاودة التعليمية و البحثية ، و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التكنولواية ، و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و ا

، و تلبية احتياازات الماتمز   و استخدام وسائا تعليمية حديثة ،و متابعة الخرياين، و إتاحة الفرصة لها لمتابعة الاديد من العلوم و المعارف و الخبرات و طالبها ،

  ية و التعززاون و التقززويم الززذاتحززا مالزكالت  ، و بنززاخ الالخصززية المصززرية و تنميزة قززيم اونتمززاخ و المززواطنين مزن خززالا إاززراخات تتسززم باوسزتقالل  المسزاممة فزز،و

 والمستمر .
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 رؤية الكلية :

تتطل  الكلية إلى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية 

بأساتذتها  وتصا عتمدة تحتا مكانة مرموقة بين نظائرمام

مستوى المنافسة محليأ و اقليميإا من خالا  وخريايها إلى

برامج دراسية متميزة فى مرحلتى الليسانس والدراسات 

 .  العليا تسهم فى الرقى و التنمية المستدامة للماتم 

 

 

افقة على تبجيل خطة  بشأنم 4/7/0202 الموافق األربعاء يوم المنعقدة ةبجلست العربية اللغة قسم مجلسكتاب -8 المو

الباحث/ أحمد عبد اللطيف شعبان نمر، لنيل درجة الماجستير في اآلداب، تخصص الدراسات األدبية والنقدية، وموضوعها: )بديع 

 ية(ألبي حيان التوحيدي، دراسة أسلوبية(، إشراف:التراكيب في كتاب )اإلشارات اإلله

 أ.د. محمد محمود أبوعلي              أستاذ النقد والبالغة، كلية اآلداب، جامعة دمنهور.

 أ.د. بهاء عبد الفتاح حسب الله      أستاذ األدب والنقد، كلية االداب، جامعة حلوان

 م 02/6/0202علًما بأن تاريخ السيمنار

افقت اللجنةقرار اللج  نة : و

 القرار :

افق مجلس الكلية .  و

 

افقة على تبجيل خطة  بشأنم 4/7/0202 الموافق األربعاء يوم المنعقدة ةبجلست العربية اللغة قسم مجلسكتاب   -9 المو

ضوعها)عناصر الباحث/ مصطفى أمين عبدالحي إبراهيم، لنيل درجة الماجستير في اآلداب، تخصص الدراسات األدبية والنقدية، ومو 

 اإلبداع الفني في شعر"عبد املجيد فرغلي" ديوان" علي برج الخيال" أنموذًجا(، إشراف:

 أ.د.إيمان فؤاد بركات           أستاذ األدب العربي، ورئيس قسم اللغة العربية

 د.إيمان عبد السميع            مدرس النقد والبالغة،كلية اآلداب، جامعة دمنهور.

 م02/6/0202ريخ السيمنار علًما بأن تا

افقت اللجنة  قرار اللجنة : و

 القرار :

افق مجلس الكلية .  و
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========================================================= 

 رسالة الكلية :

إ و إقليميزا اسزتناداإ إلزى معزايير اع فز  مازاا ااداو والعلزوم ابنسزانية تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترقى إلى مستوى التميزز واببزد فزى سزوا العمزا محليزا

لقدرات العلمية و البحثية ألساتذتها الاودة التعليمية و البحثية ، و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التكنولواية ، و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و ا

، و تلبية احتياازات الماتمز   و استخدام وسائا تعليمية حديثة ،و متابعة الخرياين، و إتاحة الفرصة لها لمتابعة الاديد من العلوم و المعارف و الخبرات و طالبها ،

  ية و التعززاون و التقززويم الززذاتحززا مالزكالت  ، و بنززاخ الالخصززية المصززرية و تنميزة قززيم اونتمززاخ و المززواطنين مزن خززالا إاززراخات تتسززم باوسزتقالل  المسزاممة فزز،و

 والمستمر .
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 رؤية الكلية :

تتطل  الكلية إلى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية 

بأساتذتها  وتصا عتمدة تحتا مكانة مرموقة بين نظائرمام

مستوى المنافسة محليأ و اقليميإا من خالا  وخريايها إلى

برامج دراسية متميزة فى مرحلتى الليسانس والدراسات 

 .  العليا تسهم فى الرقى و التنمية المستدامة للماتم 

 

افقة على تبجيل خطة  بشأنم 4/7/0202 الموافق األربعاء يوم المنعقدة ةبجلست العربية اللغة قسم مجلسكتاب  -22 المو

، تخصص العلوم اللغوية، وموضوعها" التماسك الداللي في الباحث/ عالء سمير فؤاد عبد العال، لنيل درجة الماجستير في اآلداب

 سور الطواسين: الشعراء، والنمل، والقصص دراسة نصية"، إشراف:

 أ.د.محمود فراج عبد الحافظ                أستاذ العلوم اللغوية، كلية اآلداب، جامعة دمنهور 

 المساعد، كلية اآلداب، جامعة دمنهور.  أ.م.د. مصطفى محمد إسماعيل وتيد       أستاذ العلوم اللغوية

 م02/6/0202علًما بأن تاريخ السيمنار 

افقت اللجنة  قرار اللجنة : و

 القرار :

افق مجلس الكلية .  و

 

 

افعق األربعععاء يعوم المنعقععدة ةبجلسععت العربيعة اللغععة قسعم مجلععسكتعاب  -22 افقععة علعى تبععجيل خطععة  بشععأنم 4/7/0202 المو المو

علععى حسععن لنيععل درجععة الماجسععتير فععي اآلداب، تخصععص العلععوم اللغويععة، وموضععوعها " المسععائل النحويععة والصععرفية الباحثععة/إيمان علععى 

 فى كتاب اإلبانة لسلمة الصحارى، دراسة وصفية تحليلية"

 أ.د.محمود فراج عبد الحافظ                أستاذ العلوم اللغوية، كلية اآلداب، جامعة دمنهور 

 سماعيل وتيد       أستاذ العلوم اللغوية المساعد، كلية اآلداب، جامعة دمنهور. أ.م.د. مصطفى محمد إ

 م02/6/0202علًما بأن تاريخ السيمنار 

افقت اللجنة  قرار اللجنة : و

 القرار :

افق مجلس الكلية .  و
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 رسالة الكلية :

إ و إقليميزا اسزتناداإ إلزى معزايير اع فز  مازاا ااداو والعلزوم ابنسزانية تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترقى إلى مستوى التميزز واببزد فزى سزوا العمزا محليزا

لقدرات العلمية و البحثية ألساتذتها الاودة التعليمية و البحثية ، و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التكنولواية ، و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و ا

، و تلبية احتياازات الماتمز   و استخدام وسائا تعليمية حديثة ،و متابعة الخرياين، و إتاحة الفرصة لها لمتابعة الاديد من العلوم و المعارف و الخبرات و طالبها ،

  ية و التعززاون و التقززويم الززذاتحززا مالزكالت  ، و بنززاخ الالخصززية المصززرية و تنميزة قززيم اونتمززاخ و المززواطنين مزن خززالا إاززراخات تتسززم باوسزتقالل  المسزاممة فزز،و

 والمستمر .
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 رؤية الكلية :

تتطل  الكلية إلى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية 

بأساتذتها  وتصا عتمدة تحتا مكانة مرموقة بين نظائرمام

مستوى المنافسة محليأ و اقليميإا من خالا  وخريايها إلى

برامج دراسية متميزة فى مرحلتى الليسانس والدراسات 

 .  العليا تسهم فى الرقى و التنمية المستدامة للماتم 

 : قسم اللغة االنجليزية  :
ً
 ثانيا

على تشكيل لجنة الحكم والمناقشة للحصول على درجة 0202يوليو 1كتاب مجلس قسم اللغة اإلنجليزية في جلسته في  -1

 الماجستير في اآلداب من قسم اللغة اإلنجليزية تخصص األدب اإلنجليزي بنظام الساعات المعتمدة على النحو التالى : 

 لجنة المناقشة و الحكم للماجستير /ساعات معتمدة الموضوع اسم الباحث

أسععععععععععععععععععععععععععععععماء علععععععععععععععععععععععععععععععي 

 ابراهيم

فععععععععععي أفععععععععععالم مختععععععععععارة  "الصععععععععععور األوليععععععععععة

دراسععععععععة تحليليععععععععة مقارنععععععععة فععععععععي لععععععععديزني: 

 ضوء نظريات كارل يونج"

Jungian Archetypes in Selected 

Disney Films: A Comparative, 

Analytical Study. 

 

 

2 

هالعععععععععععععععععععععععععععععععععععععععه ابعععععععععععععععععععععععععععععععععععععععراهيم أ.د. 

اني  الجرو

العلععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععوم أسععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععتاذ 

األساسعععععععععععععععععععععععععععععيةكلية التربيعععععععععععععععععععععععععععععة 

للطفولعععععععععععععععععة المبكرةجامععععععععععععععععععة 

 اإلسكندرية

 
ً
مشرفا

 ورئ
ً
 يسا

0 

أسعععععععععععععععععععععععتاذ األدب اإلنجليعععععععععععععععععععععععزي  ا.د. ايمان حلمي المليجي 

قسععععم اللغععععة اإلنجليزيععععة كليعععععة 

 اآلداب جامعة دمنهور 

ا
ً
 مشرف

 

 

 

3 

 

ا.د. ميراندا خميس 

 الزوكة

أسعععععععتاذ اللغويعععععععات والترجمععععععععة 

قسععععم اللغععععة اإلنجليزيععععة كليعععععة 

 اآلداب جامعة دمنهور 

 

 مناقشا

 

 

 

4 

ا. م. د. أماني محمود 

 ي الصاو 

 

أسعععععععععععععععععععععععتاذ األدب اإلنجليعععععععععععععععععععععععزي 

المسععععععععععععععععععععاعد قسععععععععععععععععععععم اللغععععععععععععععععععععة 

اإلنجليزيععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععة 

التربيةجامعععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععة كلية

 اإلسكندرية

 مناقشا

افقت اللجنة  قرار اللجنة : و

 القرار :

افق مجلس الكلية .  و
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 رسالة الكلية :

إ و إقليميزا اسزتناداإ إلزى معزايير اع فز  مازاا ااداو والعلزوم ابنسزانية تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترقى إلى مستوى التميزز واببزد فزى سزوا العمزا محليزا

لقدرات العلمية و البحثية ألساتذتها الاودة التعليمية و البحثية ، و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التكنولواية ، و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و ا

، و تلبية احتياازات الماتمز   و استخدام وسائا تعليمية حديثة ،و متابعة الخرياين، و إتاحة الفرصة لها لمتابعة الاديد من العلوم و المعارف و الخبرات و طالبها ،

  ية و التعززاون و التقززويم الززذاتحززا مالزكالت  ، و بنززاخ الالخصززية المصززرية و تنميزة قززيم اونتمززاخ و المززواطنين مزن خززالا إاززراخات تتسززم باوسزتقالل  المسزاممة فزز،و

 والمستمر .
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 رؤية الكلية :

تتطل  الكلية إلى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية 

بأساتذتها  وتصا عتمدة تحتا مكانة مرموقة بين نظائرمام

مستوى المنافسة محليأ و اقليميإا من خالا  وخريايها إلى

برامج دراسية متميزة فى مرحلتى الليسانس والدراسات 

 .  العليا تسهم فى الرقى و التنمية المستدامة للماتم 

على تشكيل لجنة الحكم والمناقشة للحصول على درجة 0202يوليو 1كتاب مجلس قسم اللغة اإلنجليزية في جلسته في  -2

 في اآلداب من قسم اللغة اإلنجليزية تخصص األدب اإلنجليزي بنظام الساعات المعتمدة على النحو التالى :الماجستير 

 لجنة المناقشة و الحكم للماجستير /ساعات معتمدة الموضوع اسم الباحث

عهلعععععة سععععععد عطيععععععة 

 حسان

 –المكان والهوية: قراءة نفسية 

ايات  عن مابعد كولونيالية  لرو

مرتفعات ميث ولزايدي س الجمال

 .لميرال الطحاوي  بروكلين

Setting and Identity: A 

Psychoanalytic, Postcolonial 

Reading of 

 Zadie Smith's On Beauty and 

Miral Al Tahawy'sBrooklyn 

Heights. 

2 

 

 ا.د. ايمان حلمي المليجي

  

أستاذ األدب اإلنجليزي قسم 

اللغة اإلنجليزية كلية اآلداب 

 منهور جامعة د

 

ا
ً
 مشرف

 ورئيًسا

 

0 

 

ا. م. د. ناجي فهيم  

 رشوان

 

أسععععععععععععععععععععععععععععععععععععععتاذ األدب اإلنجليععععععععععععععععععععععععععععععععععععععزي 

المسعاعد قسععم اللغععة اإلنجليزيععة 

 جامعتي دمنهور والجاللة

 

 مناقشا

3 

 

ا. م. د. أماني محمود 

 الصاوي 

أسععععععععععععععععععععععععععععععععععععععتاذ األدب اإلنجليععععععععععععععععععععععععععععععععععععععزي 

المسعاعد قسععم اللغععة اإلنجليزيععة 

 التربيةجامعة اإلسكندريةكلية

 

 شامناق

 

افقت اللجنة  قرار اللجنة : و

 القرار :

افق مجلس الكلية .  و
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لقدرات العلمية و البحثية ألساتذتها الاودة التعليمية و البحثية ، و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التكنولواية ، و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و ا

، و تلبية احتياازات الماتمز   و استخدام وسائا تعليمية حديثة ،و متابعة الخرياين، و إتاحة الفرصة لها لمتابعة الاديد من العلوم و المعارف و الخبرات و طالبها ،

  ية و التعززاون و التقززويم الززذاتحززا مالزكالت  ، و بنززاخ الالخصززية المصززرية و تنميزة قززيم اونتمززاخ و المززواطنين مزن خززالا إاززراخات تتسززم باوسزتقالل  المسزاممة فزز،و
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 رؤية الكلية :

تتطل  الكلية إلى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية 

بأساتذتها  وتصا عتمدة تحتا مكانة مرموقة بين نظائرمام

مستوى المنافسة محليأ و اقليميإا من خالا  وخريايها إلى

برامج دراسية متميزة فى مرحلتى الليسانس والدراسات 

 .  العليا تسهم فى الرقى و التنمية المستدامة للماتم 

على تشكيل لجنة الحكم والمناقشة للحصول على درجة 0202يوليو 1كتاب مجلس قسم اللغة اإلنجليزية في جلسته في   -3

 لى النحو التالى :الماجستير في اآلداب من قسم اللغة اإلنجليزية تخصص األدب اإلنجليزي بنظام الساعات المعتمدة ع

 لجنة المناقشة و الحكم للماجستير /ساعات معتمدة الموضوع اسم الباحث

نعععععععدا عبعععععععد العععععععرحيم 

 جاد

ية ما بين الهند وأمريكا: قراءة ثقاف

ايتي  لرو

لسلمان رشدي  البيت الذهبي

 لكيران ديسايميراث الخسارة و

 Between India and America: 

A Cultural Reading of 

Salman Rushdie's The Golden 

House and 

Kiran Desai's The Inheritance 

of Loss. 

2 

 

 ا.د. ايمان حلمي المليجي

  

أستاذ األدب اإلنجليزي قسم 

اللغة اإلنجليزية كلية اآلداب 

 جامعة دمنهور 

 

ا
ً
 مشرف

 ورئيًسا

 

0 

 

ا. م. د. ناجي فهيم  

 رشوان

 

أسععععععععععععععععععععععععععععععععععععععتاذ األدب اإلنجليععععععععععععععععععععععععععععععععععععععزي 

اإلنجليزيععة  المسعاعد قسععم اللغععة

 جامعتي دمنهور والجاللة

 

 مناقشا

3 

 

ا. م. د. محمد السيد 

 داود: 

 

أسععععععععععععععععععععععععععععععععععععععتاذ األدب اإلنجليععععععععععععععععععععععععععععععععععععععزي 

المسعاعد قسععم اللغععة اإلنجليزيععة 

 التربيةجامعة دمنهور كلية

 

 مناقشا

 

افقت اللجنة  قرار اللجنة : و

 القرار :

افق مجلس الكلية .  و

 

لشعبتى األدب اإلنجليزي بشأن  توزيع مقررات الماجستير والدكتوراة 0202يوليو 1لسته في كتاب مجلس قسم اللغة اإلنجليزية في ج -4

ا للمرفق(    0200-0202واللغويات ساعات معتمدة لخريف وربيع
ً
 ) وفق

 قرار اللجنة: أحيطت اللجنة علًما

 القرار :

 
ً
 أحيط مجلس الكلية علما
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 رسالة الكلية :

إ و إقليميزا اسزتناداإ إلزى معزايير اع فز  مازاا ااداو والعلزوم ابنسزانية تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترقى إلى مستوى التميزز واببزد فزى سزوا العمزا محليزا

لقدرات العلمية و البحثية ألساتذتها الاودة التعليمية و البحثية ، و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التكنولواية ، و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و ا

، و تلبية احتياازات الماتمز   و استخدام وسائا تعليمية حديثة ،و متابعة الخرياين، و إتاحة الفرصة لها لمتابعة الاديد من العلوم و المعارف و الخبرات و طالبها ،
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 رؤية الكلية :

تتطل  الكلية إلى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية 

بأساتذتها  وتصا عتمدة تحتا مكانة مرموقة بين نظائرمام

مستوى المنافسة محليأ و اقليميإا من خالا  وخريايها إلى

برامج دراسية متميزة فى مرحلتى الليسانس والدراسات 

 .  العليا تسهم فى الرقى و التنمية المستدامة للماتم 

افقة على 0202يوليو 1كتاب مجلس قسم اللغة اإلنجليزية في جلسته في -1 انتداب ا.م. د. محمد السيد داود أستاذ األدب بشأن المو

اإلنجليزي المساعد بكلية التربية جامعة دمنهور لتدريس المقررات )الموضحة بالمرفق( بالدراسات العليا )أدب انجليزي بمرحلتي 

 س.  1م بإجمالي عدد 0200-0202الماجستير والدكتوراة( خريف 

 أحيطت اللجنة علًما قرار اللجنة:

 القرار :

 
ً
 أحيط مجلس الكلية علما

 

افقة على انتداب أ.م.د. يسرية أحمد على الهمشرى 0202يوليو 1كتاب مجلس قسم اللغة اإلنجليزية في جلسته في  -9  –بشأن المو

ت العليا )أدب انجليزي لتدريس المقررات )الموضحة بالمرفق( بالدراساأستاذ اللغويات المساعد بكلية التربية جامعة دمنهور 

 س6م بإجمالي عدد 0200-0202بمرحلتي الماجستير والدكتوراة( فصل الخريف 

 قرار اللجنة: أحيطت اللجنة علًما

 القرار :

 
ً
 أحيط مجلس الكلية علما

 

افقة على اعتماد نتيجة الدراسات العليا ش0202يوليو 1كتاب مجلس قسم اللغة اإلنجليزية في جلسته في  -8 عبة األدب بشأن المو

 م .0202األنجليزى ربيع 

 قرار اللجنة: أحيطت اللجنة علًما

 القرار :

 
ً
 أحيط مجلس الكلية علما

 

افقة على توزيع مقررات التكميلى للفصل األول 0202يوليو  1كتاب مجلس قسم اللغة اإلنجليزية في جلسته في -7 بشأن المو

 م 0202-02000

 قرار اللجنة: أحيطت اللجنة علًما

 : القرار

 
ً
 أحيط مجلس الكلية علما
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 رسالة الكلية :

إ و إقليميزا اسزتناداإ إلزى معزايير اع فز  مازاا ااداو والعلزوم ابنسزانية تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترقى إلى مستوى التميزز واببزد فزى سزوا العمزا محليزا

لقدرات العلمية و البحثية ألساتذتها الاودة التعليمية و البحثية ، و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التكنولواية ، و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و ا

، و تلبية احتياازات الماتمز   و استخدام وسائا تعليمية حديثة ،و متابعة الخرياين، و إتاحة الفرصة لها لمتابعة الاديد من العلوم و المعارف و الخبرات و طالبها ،

  ية و التعززاون و التقززويم الززذاتحززا مالزكالت  ، و بنززاخ الالخصززية المصززرية و تنميزة قززيم اونتمززاخ و المززواطنين مزن خززالا إاززراخات تتسززم باوسزتقالل  المسزاممة فزز،و

 والمستمر .
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 رؤية الكلية :

تتطل  الكلية إلى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية 

بأساتذتها  وتصا عتمدة تحتا مكانة مرموقة بين نظائرمام

مستوى المنافسة محليأ و اقليميإا من خالا  وخريايها إلى

برامج دراسية متميزة فى مرحلتى الليسانس والدراسات 

 .  العليا تسهم فى الرقى و التنمية المستدامة للماتم 

 

افقة على اختيارالمرشد االكاديمى ومقرر 0202يوليو  1كتاب مجلس قسم اللغة اإلنجليزية في جلسته في -13 بشأن اإلحاطة بالمو

 السيمنار على النحو التالى: 

 نار.مرشد اكاديمى شعبة األدب اإلنجليزى  ومقرر السيم -األستاذة الدكتورة / إيمان حلمى المليجى  

 مرشد اكاديمى شعبة اللغويات  -األستاذة الدكتورة / ميرندا خميس الزوكة        

 قرار اللجنة: أحيطت اللجنة علًما

 القرار :

 
ً
 أحيط مجلس الكلية علما

 

 : قسم التاريخ  :
ً
 ثالثا

افقة على4/7/0202كتاب مجلس قسم التاريخ بجلسته المنعقدة يوم الثالثاء  -1 اختيار االرشاد االكاديمى فى  بشأن اإلحاطة بالمو

 الشعب االربعة واالختيار على النحو التالى:

  
ً
 اكاديميا

ً
 التاريخ القديم :د/ كارم القاض ى ، مرشدا

  
ً
 اكاديميا

ً
 التاريخ الوسيط :د/ ايمان عبد التواب خالوى ، مرشدا

  
ً
 أكاديميا

ً
 التاريخ اإلسالمى : ا.م.د/تيسير محمد شادى ، مرشدا

 التاريخ الحديث  
ً
 اكاديميا

ً
 :ا.د/ فايزة ملوك ، مرشدا

 قرار اللجنة: أحيطت اللجنة علًما

 القرار :

 
ً
 أحيط مجلس الكلية علما

 

بشأن اعتماد نتيجة طالب التكميلى الملتحقين بالقسم 4/7/0202كتاب مجلس قسم التاريخ بجلسته المنعقدة يوم الثالثاء  -2

افق على اعتماد  نتيجة الدراسات العليا فى مرحلتى الماجستير والدكتوراه فى التخصصات بداخل التخصصات االربعة وكذلك و

 حديث(. –اسالمى  –وسيط   -االربعة ) قديم 

 قرار اللجنة: أحيطت اللجنة علًما

 القرار :
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إ و إقليميزا اسزتناداإ إلزى معزايير اع فز  مازاا ااداو والعلزوم ابنسزانية تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترقى إلى مستوى التميزز واببزد فزى سزوا العمزا محليزا

لقدرات العلمية و البحثية ألساتذتها الاودة التعليمية و البحثية ، و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التكنولواية ، و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و ا

، و تلبية احتياازات الماتمز   و استخدام وسائا تعليمية حديثة ،و متابعة الخرياين، و إتاحة الفرصة لها لمتابعة الاديد من العلوم و المعارف و الخبرات و طالبها ،
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 رؤية الكلية :

تتطل  الكلية إلى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية 

بأساتذتها  وتصا عتمدة تحتا مكانة مرموقة بين نظائرمام

مستوى المنافسة محليأ و اقليميإا من خالا  وخريايها إلى

برامج دراسية متميزة فى مرحلتى الليسانس والدراسات 

 .  العليا تسهم فى الرقى و التنمية المستدامة للماتم 

 
ً
 أحيط مجلس الكلية علما

افقة على تشكيل ل 4/7/0202كتاب مجلس قسم التاريخ بجلسته المنعقدة يوم الثالثاء  -3 جنة الحكم والمناقشة بشأن المو

التاريخ تخصص التاريخ اإلسالمى على النحو  الستكمال متطلبات درجة الماجستير فى التاريخ بنظام الساعات المعتمده بقسم

 التالي:

 لجنة المناقشة و الحكم للماجستير /ساعات معتمدة الموضوع اسم الباحث

منعععععى حمعععععدى غريعععععب 

 محمد أبو محمد

ى " السعععععععععععيدة نفيسعععععععععععة ودورهعععععععععععا فعععععععععععع

الحيععععععععععععاة العلميععععععععععععة واالجتماعيععععععععععععة 

-241بالمدينععععة المنعععععورة ومصعععععر )

 م("804-760هع/028

2 

أ.د/ ابععععععععععععععراهيم محمععععععععععععععد علععععععععععععععى  

 مرجونة

 

أسعععععععععععتاذ التعععععععععععاريخ االسععععععععععععالمى 

وحضععععععععععععارته ورئععععععععععععيس قسععععععععععععم 

التععاريخ كليععة االداب جامعععة 

 دمنهور        

 
ً
مشرفا

 
ً
 ورئيسا

0 

أ.م.د/ محمعععععد زيعععععن العابعععععدين  

 مريكب

 

السععععععععععععالمى أسعععععععععععتاذ التعععععععععععاريخ ا

وحضععععععععععارته  ورئعععععععععععيس قسعععععععععععم 

التععاريخ كليععة االداب جامعععة  

 طنطا

مناق

 
ً
 شا

 

 

 

3 

 

 أ.م.د / تيسير محمد شادى 

 

 

أسعععععععععععتاذ التعععععععععععاريخ االسععععععععععععالمى 

وحضعععععععارته المسعععععععاعد كليععععععععة 

 االداب جامعة دمنهور 

 
ً
 مناقشا

 

 

 

 

د ربه ، مدرس التاريخ االسالمى وحضارته بكلية وتحت اشراف أ.د/ ابراهيم مرجونة االستاذ بالقسم و الدكتورة / هنية بهنوس نصر عب

 التربية جامعة دمنهور  

افقت اللجنة   قرار اللجنة : و

 القرار :

افق مجلس الكلية.  و
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 رسالة الكلية :

إ و إقليميزا اسزتناداإ إلزى معزايير اع فز  مازاا ااداو والعلزوم ابنسزانية تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترقى إلى مستوى التميزز واببزد فزى سزوا العمزا محليزا

لقدرات العلمية و البحثية ألساتذتها الاودة التعليمية و البحثية ، و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التكنولواية ، و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و ا

، و تلبية احتياازات الماتمز   و استخدام وسائا تعليمية حديثة ،و متابعة الخرياين، و إتاحة الفرصة لها لمتابعة الاديد من العلوم و المعارف و الخبرات و طالبها ،

  ية و التعززاون و التقززويم الززذاتحززا مالزكالت  ، و بنززاخ الالخصززية المصززرية و تنميزة قززيم اونتمززاخ و المززواطنين مزن خززالا إاززراخات تتسززم باوسزتقالل  المسزاممة فزز،و

 والمستمر .
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 رؤية الكلية :

تتطل  الكلية إلى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية 

بأساتذتها  وتصا عتمدة تحتا مكانة مرموقة بين نظائرمام

مستوى المنافسة محليأ و اقليميإا من خالا  وخريايها إلى

برامج دراسية متميزة فى مرحلتى الليسانس والدراسات 

 .  العليا تسهم فى الرقى و التنمية المستدامة للماتم 

افقة على منح الطالبة /دعاء سعد عبد الغنى  4/7/0202كتاب مجلس قسم التاريخ بجلسته المنعقدة يوم الثالثاء  -4 بشأن المو

 فى اآلداب من قسم التاريخ  شعبة التاريخ االسالمى  بنظام الساعات المعتمدة ، فى موضوع بعنوان : الحالج ، درجة الماجستير 

 م("724-683هع/91-73" ادارة االزمات فى الدولة االموية خالل والية الحجاج بن يوسف الثقفى )

 وذلك بعد أستوفاء الطالبة جميع التعديالت ومالحظات لجنة الحكم والمناقشة 

افقت اللجنة قرار   اللجنة : و

 القرار :

افق مجلس الكلية.  و

 

افقة على منح الطالب /أسامة حسين على  4/7/0202كتاب مجلس قسم التاريخ بجلسته المنعقدة يوم الثالثاء  -5 بشأن المو

موضوع  حسن محمود، درجةالماجستيرفى االداب من قسم التاريخ  شعبة التاريخ االسالمى  بنظام الساعات المعتمدة ، فى

 م("2380-2012هع/784-648بعنوان:  " البخرية فى عصر المماليك البحرية )

 وذلك بعد استوفاء الطالب جميع التعديالت ومالحظات لجنة الحكم والمناقشة     

افقت اللجنة   قرار اللجنة : و

 القرار :

افق مجلس الكلية.  و

 

افقة على منح الطالبه /نفيسة عبد الحفيظ  4/7/0202كتاب مجلس قسم التاريخ بجلسته المنعقدة يوم الثالثاء  -6 بشأن المو

اسماعيل عرفه،درجة الماجستيرفى اآلداب من قسم التاريخ شعبة التاريخ االسالمى بنظام الساعات المعتمدة ، فى موضوع 

 م(" 712-662هع/230-42بعنوان " السبق والمستحدثات فى الدولة األموية )

 به جميع التعديالت ومالحظات لجنة الحكم والمناقشة .وذلك بعد استوفاء الطال   

افقت اللجنة   قرار اللجنة : و

 القرار :

افق مجلس الكلية.  و
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 رسالة الكلية :

إ و إقليميزا اسزتناداإ إلزى معزايير اع فز  مازاا ااداو والعلزوم ابنسزانية تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترقى إلى مستوى التميزز واببزد فزى سزوا العمزا محليزا

لقدرات العلمية و البحثية ألساتذتها الاودة التعليمية و البحثية ، و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التكنولواية ، و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و ا

، و تلبية احتياازات الماتمز   و استخدام وسائا تعليمية حديثة ،و متابعة الخرياين، و إتاحة الفرصة لها لمتابعة الاديد من العلوم و المعارف و الخبرات و طالبها ،

  ية و التعززاون و التقززويم الززذاتحززا مالزكالت  ، و بنززاخ الالخصززية المصززرية و تنميزة قززيم اونتمززاخ و المززواطنين مزن خززالا إاززراخات تتسززم باوسزتقالل  المسزاممة فزز،و

 والمستمر .
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 رؤية الكلية :

تتطل  الكلية إلى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية 

بأساتذتها  وتصا عتمدة تحتا مكانة مرموقة بين نظائرمام

مستوى المنافسة محليأ و اقليميإا من خالا  وخريايها إلى

برامج دراسية متميزة فى مرحلتى الليسانس والدراسات 

 .  العليا تسهم فى الرقى و التنمية المستدامة للماتم 

افقة على  4/7/0202كتاب مجلس قسم التاريخ بجلسته المنعقدة يوم الثالثاء  -7 تبجيل خطة بحث الستكمال بشأن المو

 -شعبة التاريخ اإلسالمى بنظام الساعات المعتمدة على النحو التالي:  -متطلبات درجة الماجستير في اآلداب من قسم التاريخ 

 

 اإلشعععععراف عنوان الخطة اسم الباحث

رمضان محمد 

 محمود

"امناء السر وصناعة القرار فى عهد جنكيز 

تساى ،  -تشو -ليو –واوكتاى خان"يى 

 ( 
ً
 م( "2042-2026هع/639-623انموذجا

2 

 
 رجونةأ.د/ ابراهيم محمد على م

استاذ التاريخ االسالمى 

 وحضارته بالقسم

0 
د/ مععععععععععععععاهر محمعععععععععععععععد السععععععععععععععيد ابعععععععععععععععو 

 السعيد

مدرس العصور الوسطى 

 بالقسم

 

 

 م  08/6/0202علًما بأن تاريخ السيمنار   -

افقت اللجنة   قرار اللجنة : و

 القرار :

افق مجلس الكلية.  و
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 رسالة الكلية :

إ و إقليميزا اسزتناداإ إلزى معزايير اع فز  مازاا ااداو والعلزوم ابنسزانية تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترقى إلى مستوى التميزز واببزد فزى سزوا العمزا محليزا

لقدرات العلمية و البحثية ألساتذتها الاودة التعليمية و البحثية ، و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التكنولواية ، و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و ا

، و تلبية احتياازات الماتمز   و استخدام وسائا تعليمية حديثة ،و متابعة الخرياين، و إتاحة الفرصة لها لمتابعة الاديد من العلوم و المعارف و الخبرات و طالبها ،

  ية و التعززاون و التقززويم الززذاتحززا مالزكالت  ، و بنززاخ الالخصززية المصززرية و تنميزة قززيم اونتمززاخ و المززواطنين مزن خززالا إاززراخات تتسززم باوسزتقالل  المسزاممة فزز،و

 والمستمر .
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 رؤية الكلية :

تتطل  الكلية إلى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية 

بأساتذتها  وتصا عتمدة تحتا مكانة مرموقة بين نظائرمام

مستوى المنافسة محليأ و اقليميإا من خالا  وخريايها إلى

برامج دراسية متميزة فى مرحلتى الليسانس والدراسات 

 .  العليا تسهم فى الرقى و التنمية المستدامة للماتم 

افقة على  4/7/0202ثاء كتاب مجلس قسم التاريخ بجلسته المنعقدة يوم الثال -8 تبجيل خطة بحث الستكمال بشأن المو

 شعبة التاريخ اإلسالمى بنظام الساعات المعتمدة على النحو التالي: -متطلبات درجة الماجستير في اآلداب من قسم التاريخ 

 اإلشعععععراف عنوان الخطة اسم الباحث

عبد العاطى مرعى 

 عبد الحميد فرج

العصر المملوكى  "الفتوى والسياسه خالل

 م("2380-2012هع/784-648االول بمصر)

2 

 
 أ.د/ ابراهيم محمد على مرجونة

استاذ التاريخ االسالمى 

 وحضارته بالقسم

0 

 د/ هنية بهنوس نصر

 

مععععععععععععععععععععععععدرس مععععععععععععععععععععععععدرس التععععععععععععععععععععععععاريخ 

االسععععععععععععععععالمى وحضععععععععععععععععارته كليععععععععععععععععة 

 التربية جامعة دمنهور 

 

 م  08/6/0202علًما بأن تاريخ السيمنار   -

افقت اللجنة قرار اللجن  ة : و

 القرار :

افق مجلس الكلية.  و
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 رسالة الكلية :

إ و إقليميزا اسزتناداإ إلزى معزايير اع فز  مازاا ااداو والعلزوم ابنسزانية تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترقى إلى مستوى التميزز واببزد فزى سزوا العمزا محليزا

لقدرات العلمية و البحثية ألساتذتها الاودة التعليمية و البحثية ، و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التكنولواية ، و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و ا

، و تلبية احتياازات الماتمز   و استخدام وسائا تعليمية حديثة ،و متابعة الخرياين، و إتاحة الفرصة لها لمتابعة الاديد من العلوم و المعارف و الخبرات و طالبها ،

  ية و التعززاون و التقززويم الززذاتحززا مالزكالت  ، و بنززاخ الالخصززية المصززرية و تنميزة قززيم اونتمززاخ و المززواطنين مزن خززالا إاززراخات تتسززم باوسزتقالل  المسزاممة فزز،و

 والمستمر .
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 رؤية الكلية :

تتطل  الكلية إلى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية 

بأساتذتها  وتصا عتمدة تحتا مكانة مرموقة بين نظائرمام

مستوى المنافسة محليأ و اقليميإا من خالا  وخريايها إلى

برامج دراسية متميزة فى مرحلتى الليسانس والدراسات 

 .  العليا تسهم فى الرقى و التنمية المستدامة للماتم 

افقة على  4/7/0202كتاب مجلس قسم التاريخ بجلسته المنعقدة يوم الثالثاء  -9 تبجيل خطة بحث الستكمال بشأن المو

 نحو التالي:شعبة التاريخ اإلسالمى بنظام الساعات المعتمدة على ال -متطلبات درجة الماجستير في اآلداب من قسم التاريخ 

 اإلشعععععراف عنوان الخطة اسم الباحث

سمير عبد الجواد 

 محمود حسن

"الصوفية فى بخارى وسمرقند منذ قيام 

-062الدولة السامانية وحتى سقوطها )

 م( "999-871هع/389

2 

 

أ.د/ ابراهيم محمد على 

 مرجونة

استاذ التاريخ االسالمى وحضارته 

 بالقسم

0 
 د/ احمد خميس شتية 

مدرس الدراسات االسالمية 

 بقسم اللغة العربية بالكلية.

 

 م  08/6/0202علًما بأن تاريخ السيمنار   -

افقت اللجنة   قرار اللجنة : و

 القرار :

افق مجلس الكلية.  و

 

افقة على إختيار ا.م.د/ فايز انور عبد  4/7/0202كتاب مجلس قسم التاريخ بجلسته المنعقدة يوم الثالثاء  -11 بشأن المو

 للسيمنار للعام الجامعى الجديد ا
ً
 م.0202/0200لمطلب مقررا

 قرار اللجنة : أحيطت اللجنة علًما 

 القرار :

 
ً
 أحيط مجلس الكلية علما
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 رسالة الكلية :

إ و إقليميزا اسزتناداإ إلزى معزايير اع فز  مازاا ااداو والعلزوم ابنسزانية تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترقى إلى مستوى التميزز واببزد فزى سزوا العمزا محليزا

لقدرات العلمية و البحثية ألساتذتها الاودة التعليمية و البحثية ، و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التكنولواية ، و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و ا

، و تلبية احتياازات الماتمز   و استخدام وسائا تعليمية حديثة ،و متابعة الخرياين، و إتاحة الفرصة لها لمتابعة الاديد من العلوم و المعارف و الخبرات و طالبها ،

  ية و التعززاون و التقززويم الززذاتحززا مالزكالت  ، و بنززاخ الالخصززية المصززرية و تنميزة قززيم اونتمززاخ و المززواطنين مزن خززالا إاززراخات تتسززم باوسزتقالل  المسزاممة فزز،و

 والمستمر .
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 رؤية الكلية :

تتطل  الكلية إلى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية 

بأساتذتها  وتصا عتمدة تحتا مكانة مرموقة بين نظائرمام

مستوى المنافسة محليأ و اقليميإا من خالا  وخريايها إلى

برامج دراسية متميزة فى مرحلتى الليسانس والدراسات 

 .  العليا تسهم فى الرقى و التنمية المستدامة للماتم 

افقة على  4/7/0202كتاب مجلس قسم التاريخ بجلسته المنعقدة يوم الثالثاء  -11 افقته 0202بشأن المو م قدأكد على مو

ك على طالب الماجستير والدكتوراه فى شعبة التاريخ الحديث والمعاصر بديالعن أ.د/ احمد السابقة على اضافة أ.د/ فايزة ملو 

 لمعالى ا.د/ صالح هريدى والطالب هم على النحو التالى :
ً
 مشاركا

ً
 عبد العزيز عيس ي رحمه الله وتكون مشرفا

 محمد عادل محمود  -1

 سارة أحمد زكى   -0

 أميرة مصطفى سعد   -0

 رة مروة عبد الحميد أبو شو   -5

 محمد عبد الغنى السيد يونس   -4

 سماء عبد الرحمن محمد صالح   -4

 شيماء سعد اسماعيل النجار  -9

 قرار اللجنة : أحيطت اللجنة علًما 

 القرار :

 
ً
 أحيط مجلس الكلية علما

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

                                                                                                                                              
       Damanhur universityجامعة دمنهور                                                                                                                         

          Faculty of Art                                  كلية اآلداب                                                                                              
                                                        

 

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

 رسالة الكلية :
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لقدرات العلمية و البحثية ألساتذتها الاودة التعليمية و البحثية ، و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التكنولواية ، و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و ا
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 رؤية الكلية :

تتطل  الكلية إلى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية 

بأساتذتها  وتصا عتمدة تحتا مكانة مرموقة بين نظائرمام

مستوى المنافسة محليأ و اقليميإا من خالا  وخريايها إلى

برامج دراسية متميزة فى مرحلتى الليسانس والدراسات 

 .  العليا تسهم فى الرقى و التنمية المستدامة للماتم 

افيا :  : قسم الجغر
ً
 رابعا

افيا بجلستة المنعقدة فى  -2 افقة على تشكيل لجنة الحكم والمناقشة م بشأن الم 0202/ 7/  1كتاب مجلس قسم الجغر و

افيا بنظام الساعات المعتمده   على النحو التالي:الستكمال متطلبات درجة الماجستير فى الجغر

 

 لجنة المناقشة و الحكم للماجستير /ساعات معتمدة الموضوع اسم الباحث

هنعععاء عبعععد الحميعععد 

 محمد مطر 

افيةالخععععععدمات الصععععععحية  " جغر

  فى مركز شلراخيت"

2 

أ.د/ محمد عبد القادر 

 عبد الحميد 

 

افية  كلية  -أستاذ الجغر

 االداب جامعة دمنهور                              

ا 
ً
مشرف

 
ً
 ورئيسا

0 

أ.م.د/ إفععراج ععععزت السعععيد  

 باشا 

افية الخدمات كليعة  أستاذ جغر

 االداب جامعة بنها        

 

ا
ً
 مناقش

 

 

3 

 

أ.م.د.مرفت عبد اللطيف  

 ب  غال 

افيعععععا االقتصعععععادية  أسعععععتاذ الجغر

–المسعععععععععععععععععععععععععععععاعد بكليعععععععععععععععععععععععععععععة اآلداب 

 جامعة دمنهور 

 

ا 
ً
مشرف

ا
ً
 مشارك

 

4 

 

افيعععععا االقتصعععععادية  أ.م.د. حسين محمود قمح أسعععععتاذ الجغر

–المسعععععععععععععععععععععععععععععاعد بكليعععععععععععععععععععععععععععععة اآلداب 

 جامعة دمنهور 

 

ا
ً
 مناقش

افقت اللجنة   قرار اللجنة : و

 القرار :

افق مجلس الكلية.  و
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 رؤية الكلية :

تتطل  الكلية إلى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية 

بأساتذتها  وتصا عتمدة تحتا مكانة مرموقة بين نظائرمام

مستوى المنافسة محليأ و اقليميإا من خالا  وخريايها إلى

برامج دراسية متميزة فى مرحلتى الليسانس والدراسات 

 .  العليا تسهم فى الرقى و التنمية المستدامة للماتم 

افيععا بجلسععتة المنعقعععدة فععى كتععاب مجلععس قسعععم ا -0 افقععة علععى 0202/ 7/  1لجغر معععنح الطالبععة/ رشععا رجعععب عبععد العزيعععز  م بشعععأن المو

افيا  افيا، في موضوع: –بركات درجة الماجستير من قسم الجغر  شعبة الجغر

افية إنتاج الخلز البلدي المدعوم واستهالكه في مدينة كفر الدوار" .  "جغر

 صويبات الخاصة برسالتها وذلك بعد أن أتمت الطالبة الت 

افقت اللجنة   قرار اللجنة : و

 القرار :

افق مجلس الكلية.  و

 

 : قسم االجتماع  :
ً
 خامسا

افقة على تشكيل اإلمتحان التأهيلى الشامل 4/7/0202كتاب مجلس قسم اإلجتماع بجلستة المنعقدة بتاريخ -2 م بشأن المو

بجل لرسالة بعنوان " قضايا اإلصالح اإلجتماعى فى فكر االمام أبو العزائم " لطالب الدكتوراة/ إسالم محمد صلرى النجار والم

افية(على أن تكون اللجنة على النحو التالى :  )دراسة بيوجر

 أ.د. سامية محمد جابر -2

 جامعة اإلسكندرية–كلية اآلداب –أستاذ على االجتماع 

 أ.د.هانى خميس أحمد -0

 جامعة اإلسكندرية–كلية اآلداب  –أستاذ علماإلجتماع 

 أ.م.د.ناجى بدر إبراهيم -3

 جامعة دمنهور –كلية اآلداب –أستاذ علم اإلجتماع المساعد 

افقت اللجنة   قرار اللجنة : و

 القرار :

افق مجلس الكلية.  و
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 رؤية الكلية :

تتطل  الكلية إلى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية 

بأساتذتها  وتصا عتمدة تحتا مكانة مرموقة بين نظائرمام

مستوى المنافسة محليأ و اقليميإا من خالا  وخريايها إلى

برامج دراسية متميزة فى مرحلتى الليسانس والدراسات 

 .  العليا تسهم فى الرقى و التنمية المستدامة للماتم 

 : قسم اآلثار والدراسات اليونانية والرومانية  :
ً
 سادسا

م بشأن اعتماد نتيجة اإلمتحان  3/7/0202الرومانية بجلسته المنعقدة فى قسم االثار والدراسات اليونانية و كتاب مجلس  -2

 التاهيلى للدكتوراه بنجاح للباحث /محمد أمين.

 قرار اللجنة: أحيطت اللجنة علًما

 القرار :

 
ً
 أحيط مجلس الكلية علما

 

م بشأن أعتماد نتيجة إمتحانات  3/7/0202قسم االثار والدراسات اليونانية والرومانية بجلسته المنعقدة فى كتاب مجلس  -0 

 م0202/0202مرحلتى الماجستير والدكتوراه لفصل الربيع 

 قرار اللجنة: أحيطت اللجنة علًما

 القرار :

 
ً
 أحيط مجلس الكلية علما

 

افقة على منح 3/7/0202قسم االثار والدراسات اليونانية والرومانية بجلسته المنعقدة فى كتاب مجلس  -3  م بشأن المو

الطالبعععععة / آيعععععات محمعععععد ملعععععروك  الخيعععععوطى، درجعععععة الماجسعععععتير فعععععى االثاراليونانيعععععة والرومانيعععععة بنظعععععام السعععععاعات المعتمعععععدة ععععععن الرسعععععالة 

بسععععطية وجععععدارا خععععالل العصععععر الرومععععاني اإلملراطععععوري )دراسععععة  المقدمععععة منععععه بعنععععوان" سععععمات العمععععارة الدينيععععة والمدنيععععة فععععي مععععدينتي سب

 أتمت الطالبة التصويبات والمالحظات التي أبدتها لجنة المناقشة والحكم.    تحليلية أثرية( "وذلك بعد ان

افقت اللجنة   قرار اللجنة : و

 القرار :

افق مجلس الكلية .  و

 

افقة على 3/7/0202قسم االثار والدراسات اليونانية والرومانية بجلسته المنعقدة فى كتاب مجلس  -4 تبجيل خطة  م بشأن المو

ن الباحث/صالح الصابر عبد المطلب محمد ، الستكمال متطلبات درجة الدكتوراه فى االداب من قسم االثار البحث المقدمة م

دراسعععععة (المعبودات والعبادات المصرية في إقليم البحيرة في العصرين البطلمي والروماني  والدراسات اليونانية والرومانية بعنوان "

 ، و د/ احمد أ.د/عبير ع" تحت اشراف   )أثريعععععة
ً
 رئيسيا

ً
بد املحسن قاسم، أستاذ ورئيس قسم االثار اليونانية والرومانية بالكلية مشرفا

 
ً
 مشاركا

ً
 سعيد الخرادلي، مدير منطقة أثار البحيرة مشرفا
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 رؤية الكلية :

تتطل  الكلية إلى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية 

بأساتذتها  وتصا عتمدة تحتا مكانة مرموقة بين نظائرمام

مستوى المنافسة محليأ و اقليميإا من خالا  وخريايها إلى

برامج دراسية متميزة فى مرحلتى الليسانس والدراسات 

 .  العليا تسهم فى الرقى و التنمية المستدامة للماتم 

 م  3/7/0202علًما بأن تاريخ السيمنار -

افقت اللجنة   قرار اللجنة : و

 القرار :

افق مجلس الكلية .  و
 

افقة على 3/7/0202االثار والدراسات اليونانية والرومانية بجلسته المنعقدة فى  قسمكتاب مجلس  -1 تبجيل خطة  م بشأن المو

، الستكمال متطلبات درجة الماجستير فى االداب من قسم االثار والدراسات  البحث المقدمة من الباحثة/ دينا يوسف محمد يوسف

دراسة تطبيقية علي بعض ( بيت والمومياوات في العصرين البطلمي والروماني ،" طرز تلوين التوااليونانية والرومانية بعنوان 

" تحت اشراف أ.د/عبير عبد املحسن قاسم، أستاذ ورئيس قسم االثار اليونانية والرومانية   )النماذج مع دراسة طر  الحفاظ عليها

 رئيسيا مع  
ً
انة االثار وكيل كلية االثار واالرشاد السياحي بجامعة مصر أ.م. د. ابراهيم بدر، استاذ مساعد ترميم وصيبالكلية،مشرفا

 مشاركا للعلوم والتكنولوجيا
ً
 مشرفا

 م  3/7/0202علًما بأن تاريخ السيمنار -

افقت اللجنة   قرار اللجنة : و

 القرار :

افق مجلس الكلية .  و

 

افقة على تبجيل خطة  3/7/0202ى قسم االثار والدراسات اليونانية والرومانية بجلسته المنعقدة فكتاب مجلس   -6 م بشأن المو

، الستكمال متطلبات درجة الماجستير فى االداب من قسم االثار والدراسات  البحث المقدمة من الطالبة/ يارا صبحي أبوسالم

" تحت   )ن األول  .ماليونانية والرومانية بعنوان " تماثيل التراكوتا بقلرص في العصر الهلينستي )من القرن الرابع  .م. وحتي القر 

 رئيسيا مع  
ً
أ.د/ عزة قابيل، استاذ اشراف أ.د/عبير عبد املحسن قاسم، أستاذ ورئيس قسم االثار اليونانية والرومانية بالكلية، مشرفا

 مساعد االثار اليونانية والرومانية بكلية اآلداب جامعة طنطا مشرفا مشاركا.

افقت اللجنة   قرار اللجنة : و

 القرار :

ا  فق مجلس الكلية .و
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  ية و التعززاون و التقززويم الززذاتحززا مالزكالت  ، و بنززاخ الالخصززية المصززرية و تنميزة قززيم اونتمززاخ و المززواطنين مزن خززالا إاززراخات تتسززم باوسزتقالل  المسزاممة فزز،و

 والمستمر .
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 رؤية الكلية :

تتطل  الكلية إلى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية 

بأساتذتها  وتصا عتمدة تحتا مكانة مرموقة بين نظائرمام

مستوى المنافسة محليأ و اقليميإا من خالا  وخريايها إلى

برامج دراسية متميزة فى مرحلتى الليسانس والدراسات 

 .  العليا تسهم فى الرقى و التنمية المستدامة للماتم 

 

 

 
افقعععة علعععى إععععادة  3/7/0202كتعععاب مجلعععس قسعععم االثعععار والدراسعععات اليونانيعععة والرومانيعععة بجلسعععته المنعقعععدة بتعععاريخ  -9 م  ، بشعععأن المو

تشكيل لجنة الحكم والمناقشة للباحثة / فاطمة ناجى عبدالله محمعد عبعد الغنعى، إلنقضعاء المعدة القانونيعة، فعى الرسعالة المقدمعة 
 ستكمال متطلبات درجة الماجستير بنظام الساعات المعتمدة ، في رسالة بعنوان: منها ال 

 " الحوامل بأشكال غير تقليدية فى الفن اليونانى "  وقد تشكلت اللجنة على النحو التالي :
1-  

ً
 ومناقشا

ً
 أ.د/ سلوى حسين بكر،                            رئيسا

     جامعة طنطا -مانية، كلية االداب أستاذ االثار اليونانية والرو       
0-           

ً
 مشرفا

ً
 أ.د/ عبيرعبد املحسن قاسم  ،                      عضوا

     استاذ ورئيس قسم االثار اليونانية والرومانية ، كلية االداب جامعة دمنهور           
 أ.م.د/ فتحية جابر ابراهيم                                       -0

ً
 مشرفا

ً
 عضوا

    استاذ مساعد ورئيس قسم االثار اليونانية والرومانية ، كلية االداب جامعة االسكندرية    
5-  

ً
 مناقشا

ً
 أ.م.د/ هبة نعيم سامى                                          عضوا

 ريةاستاذ مساعد االثار اليونانية والرومانية ، كلية االداب جامعة االسكند            
افقت اللجنة   قرار اللجنة : و

 القرار :

افق مجلس الكلية .  و
 
 
افقة على تشكيل لجنة  3/7/0202مجلس قسم االثار والدراسات اليونانية والرومانية بجلسته المنعقدة بتاريخ  -9 م  ، بشأن المو

ت المعتمدة ، في رسالة بعنوان" العناصر الحكم و المناقشة للباحث محمد أمين الستكمال متطلبات درجة الدكتوراه بنظام الساعا
المعمارية املحلية والكالسيكية للعمارة الدينية بمدينة الحضر فى العصرين الهللينستى والرومانى "  وقد تشكلت اللجنة على النحو 

 التالي :
  

ً
 ومناقشا

ً
 أ.د/ فاطمة مو  ي                                        رئيسا

    جامعة االسكندرية  -االثار اليونانية والرومانية، كلية السياحة والفناد   أستاذ            
  

ً
 مناقشا

ً
 أ.د/ حسان عامر                                         عضوا

       استاذ االثار اليونانية والرومانية ، كلية االثار جامعة القاهرة 
                    أ.د/ عبيرعبد املحسن قاسم             

ً
 مشرفا

ً
 عضوا

     استاذ ورئيس قسم االثار اليونانية والرومانية ، كلية االداب جامعة دمنهور 
    

ً
 مشرفا

ً
 أ.م.د / عزة قابيل                                        عضوا

 استاذ مساعد االثار اليونانية والرومانية جامعة طنطا     
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 رسالة الكلية :

إ و إقليميزا اسزتناداإ إلزى معزايير اع فز  مازاا ااداو والعلزوم ابنسزانية تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترقى إلى مستوى التميزز واببزد فزى سزوا العمزا محليزا

لقدرات العلمية و البحثية ألساتذتها الاودة التعليمية و البحثية ، و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التكنولواية ، و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و ا

، و تلبية احتياازات الماتمز   و استخدام وسائا تعليمية حديثة ،و متابعة الخرياين، و إتاحة الفرصة لها لمتابعة الاديد من العلوم و المعارف و الخبرات و طالبها ،

  ية و التعززاون و التقززويم الززذاتحززا مالزكالت  ، و بنززاخ الالخصززية المصززرية و تنميزة قززيم اونتمززاخ و المززواطنين مزن خززالا إاززراخات تتسززم باوسزتقالل  المسزاممة فزز،و

 والمستمر .
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 رؤية الكلية :

تتطل  الكلية إلى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية 

بأساتذتها  وتصا عتمدة تحتا مكانة مرموقة بين نظائرمام

مستوى المنافسة محليأ و اقليميإا من خالا  وخريايها إلى

برامج دراسية متميزة فى مرحلتى الليسانس والدراسات 

 .  العليا تسهم فى الرقى و التنمية المستدامة للماتم 

افقت اللجنة   قرار اللجنة : و
 القرار :

افق مجلس الكلية .  و

 

 : قسم اللغات الشرقية و آدابها  :
ً
 سابعا

افقعععة علععععى فعععتح الدراسععععات العليععععا 4/7/0202كتعععاب مجلععععس قسعععم اللغععععات الشعععرقية وآدابهععععا فعععى جلسععععتة المنعقععععدة بتعععاريخ -2 م بشععععأن المو

افر أستاذين مساعدين وهما:  بالقسم، خاصة مع تو

 لفقى )أستاذ اللغة العلرية المساعد(أ.م.د.محمد أحمد عبد الحميد ا-2

 أ.م.د. أمنية محمد إبراهيم عيس ى )أستاذ اللغة الفارسية المساعد( -0

قعععرار اللجنعععة: البعععد معععن تقعععديم الئحعععة للدراسعععات العليعععا للغعععات الشعععرقية يحعععدد فيهعععا اللعععرامج المطلعععوب تفعيلهعععا ثعععم يععععرض األمعععر علعععى لجنعععة 

يعة ويعتم إضعافة األمعر إلعى الئحعة الدراسعات العليعا بالكليعة ويعتم طلعب تفعيلهعا باتبعاع كعل اإلجعراءات الدراسات العليا بالكلية ثعم مجلعس الكل

 .  الرسمية بداية من طلب القسم وانتهاء بالعرض على لجنة القطاع

 القرار :

. 
ً
 أحيط مجلس الكلية علما

 : قسم الفلسفة  :
ً
 ثامنا

افقة على تشكيل لجان وضع وتصحيح األسئلة 1/6/0202كتاب مجلس قسم الفلسفة بجلستة المنعقدة بتاريخ  -1 م بشأن المو

 لمقررات الدراسات العليا لمرحلتى الماجستير والدكتوراة بفصليهما األول والثانى

 قرار اللجنة: أحيطت اللجنة علًما

 القرار :

. 
ً
 أحيط مجلس الكلية علما

 

تخصص الفلسفة وتاريخها قرار  -ير والدكتوراة قسم الفلسفة لإلحاطة علًمااعتماد نتيجة الدراسات العليا لمرحلتى الماجست -2

 اللجنة: أحيطت اللجنة علًما

 القرار :

. 
ً
 أحيط مجلس الكلية علما
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 رسالة الكلية :

إ و إقليميزا اسزتناداإ إلزى معزايير اع فز  مازاا ااداو والعلزوم ابنسزانية تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترقى إلى مستوى التميزز واببزد فزى سزوا العمزا محليزا

لقدرات العلمية و البحثية ألساتذتها الاودة التعليمية و البحثية ، و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التكنولواية ، و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و ا

، و تلبية احتياازات الماتمز   و استخدام وسائا تعليمية حديثة ،و متابعة الخرياين، و إتاحة الفرصة لها لمتابعة الاديد من العلوم و المعارف و الخبرات و طالبها ،

  ية و التعززاون و التقززويم الززذاتحززا مالزكالت  ، و بنززاخ الالخصززية المصززرية و تنميزة قززيم اونتمززاخ و المززواطنين مزن خززالا إاززراخات تتسززم باوسزتقالل  المسزاممة فزز،و

 والمستمر .
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 رؤية الكلية :

تتطل  الكلية إلى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية 

بأساتذتها  وتصا عتمدة تحتا مكانة مرموقة بين نظائرمام

مستوى المنافسة محليأ و اقليميإا من خالا  وخريايها إلى

برامج دراسية متميزة فى مرحلتى الليسانس والدراسات 

 .  العليا تسهم فى الرقى و التنمية المستدامة للماتم 

 

 

افقة على خطة البحث المقدمة من الباحثة/ 4/7/0202كتاب مجلس قسم الفلسفة بجلستة المنعقدة بتاريخ  -3 م بشأن المو

 هبة محمد إبراهيم مساهل بعنوان:

 وقف الليلرالية الجديدة من مفهوم العدالة دراسة تحليلية مقارنة لنظريات فريدريك هايك وروبرت نوزيك " " م

وذلك إلستكمال متطلبات الحصول على درجة الدكتوراة بنظام الساعات المعتمدة فى اآلداب من قسم الفلسفة شعبة 

 الفلسفة وتاريخها، بإشراف :

 أستاذ فلسفة السياسة ورئيس قسم الفلسفة      أ.د/ فضل الله محمد إسماعيل    

 د/ آيات عادل زكريا                    مدرس فلسفة السياسة

 م.4/7/0202علًما بأن تاريخ السيمنار  -

افقت اللجنة   قرار اللجنة: و

 القرار :

افق مجلس الكلية .  و

 

افقة على خطة البحث المقدمة من الباحثة/ م بشأن الم4/7/0202كتاب مجلس قسم الفلسفة بجلستة المنعقدة بتاريخ  -4 و

 دينا السيد أحمد محمد بعنوان: 

 " النزعة التفاؤلية بين الفكر اإلسالمى والفكر الغربي الحديث "

وذلك إلستكمال متطلبات الحصول على درجة الدكتوراة بنظام الساعات المعتمدة فى اآلداب من قسم الفلسفة شعبة  

 ف :الفلسفة وتاريخها، بإشرا

 أ.د/ عبد القادر عبد القادر البحراوى       أستاذ الفلسفة اإلسالمية كلية اآلداب جامعة بنها 

 أ.م.د/ عصام كمال المصرى              أستاذ األخال  اإلسالمية المساعد كلية اآلداب جامعة دمنهور 

 م.4/7/0202علًما بأن تاريخ السيمنار  -

افقت اللجنة   قرار اللجنة: و

 ار :القر 

افق مجلس الكلية .  و
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 رسالة الكلية :

إ و إقليميزا اسزتناداإ إلزى معزايير اع فز  مازاا ااداو والعلزوم ابنسزانية تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترقى إلى مستوى التميزز واببزد فزى سزوا العمزا محليزا

لقدرات العلمية و البحثية ألساتذتها الاودة التعليمية و البحثية ، و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التكنولواية ، و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و ا

، و تلبية احتياازات الماتمز   و استخدام وسائا تعليمية حديثة ،و متابعة الخرياين، و إتاحة الفرصة لها لمتابعة الاديد من العلوم و المعارف و الخبرات و طالبها ،

  ية و التعززاون و التقززويم الززذاتحززا مالزكالت  ، و بنززاخ الالخصززية المصززرية و تنميزة قززيم اونتمززاخ و المززواطنين مزن خززالا إاززراخات تتسززم باوسزتقالل  المسزاممة فزز،و

 والمستمر .
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 رؤية الكلية :

تتطل  الكلية إلى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية 

بأساتذتها  وتصا عتمدة تحتا مكانة مرموقة بين نظائرمام

مستوى المنافسة محليأ و اقليميإا من خالا  وخريايها إلى

برامج دراسية متميزة فى مرحلتى الليسانس والدراسات 

 .  العليا تسهم فى الرقى و التنمية المستدامة للماتم 

 

افقة على تشكيل لجنة الحكم والمناقشة 4/7/0202كتاب مجلس قسم الفلسفة بجلستة المنعقدة بتاريخ  -5 م بشأن المو

تخصص الفلسفة وتاريخها المقدمة من الباحث / عبد القادر حسن عبد  –لرسالة الماجستير بنظام الساعات المعتمدة 

هد النفس اإلنسانية عند الصوفية دراسة تحليلية" وتكون لجنة الحكم والمناقشه على النحو القادر بعنوان " الخلوة ومجا

 التالى : 

ا ورئيًسا(
ً
 أ.د/ عبد القادر عبد القادر البحراوى                           )مشرف

 أستاذ الفلسفة اإلسالمية كلية اآلداب جامعة بنها   

ا(                            أ.د/ ثروت حسين محمد سالم          
ً
 )مناقش

 أستاذ العقيدة والفلسفة ووكيل كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات بكفر الشيخ     

ا( 
ً
 أ.د/ سيد محمد عبد الرحمن                                       )مناقش

 أستاذ الفلسفة اإلسالمية كلية اآلداب جامعة المنصورة     

ا(أ.م
ً
 .د/ عصام كمال المصرى                                       )مشرف

 أستاذ األخال  اإلسالمية المساعد كلية اآلداب جامعة دمنهور   

افقت اللجنة   قرار اللجنة: و

 القرار :

افق مجلس الكلية .  و

 

افقة على اختيارالمرشد االكاديمى م بشأن اإلحاطة بالمو 4/7/0202كتاب مجلس قسم الفلسفة بجلستة المنعقدة بتاريخ  -11

 ومقرر السيمنار على أن يكون أ.د.م/ عصام كمال المصرى 

 قرار اللجنة: أحيطت اللجنة علًما 

 

 القرار :

. 
ً
 أحيط مجلس الكلية علما

 

 : موضوعات العالقات الثقافية والخارجية :
ً
 سابعا

 
 قسم اللغة العربية  :
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 رسالة الكلية :

إ و إقليميزا اسزتناداإ إلزى معزايير اع فز  مازاا ااداو والعلزوم ابنسزانية تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترقى إلى مستوى التميزز واببزد فزى سزوا العمزا محليزا

لقدرات العلمية و البحثية ألساتذتها الاودة التعليمية و البحثية ، و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التكنولواية ، و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و ا

، و تلبية احتياازات الماتمز   و استخدام وسائا تعليمية حديثة ،و متابعة الخرياين، و إتاحة الفرصة لها لمتابعة الاديد من العلوم و المعارف و الخبرات و طالبها ،

  ية و التعززاون و التقززويم الززذاتحززا مالزكالت  ، و بنززاخ الالخصززية المصززرية و تنميزة قززيم اونتمززاخ و المززواطنين مزن خززالا إاززراخات تتسززم باوسزتقالل  المسزاممة فزز،و

 والمستمر .
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 رؤية الكلية :

تتطل  الكلية إلى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية 

بأساتذتها  وتصا عتمدة تحتا مكانة مرموقة بين نظائرمام

مستوى المنافسة محليأ و اقليميإا من خالا  وخريايها إلى

برامج دراسية متميزة فى مرحلتى الليسانس والدراسات 

 .  العليا تسهم فى الرقى و التنمية المستدامة للماتم 

افقععة مجلععس القسعععم فععي خطععاب السععيدة أ.د/ ايمععان بركععات رئععيس م .1 علععى عقععد مععؤتمر دولعععى  4/7/0202جلعععس قسععم اللغععة العربيععة بمو

 بعنون ) اشكاليات ترجمة معانة القرآن الكريم الى اللغات العالمية ( .

 

 القرار :

افق مجلس الكلية .  و

 

 :   موضوعات خدمة املجتمع وتنمية البيئة   :
ً
 ثامنا

 

 التصديق على جلسة املحضر السابقة  .1

 ر :القرا

. 
ً
 أحيط مجلس الكلية علما

 

 أحاطة اللجنة بموضوعات الجامعة : .0

 القرار :

. 
ً
 أحيط مجلس الكلية علما

 

 .األطمئنان على تعقيم الكلية بعد أنتهاء فترة اإلمتحانات حرًصا على )حة السادة ألعضاء هيئة التدريس والعاملين  .0

 القرار :

. 
ً
 أحيط مجلس الكلية علما

 

أعضاء اللجنة على دورهم فى خدمة املجتمع فى العام الدرا  ى المنتهى وتمنى للجميع التوفيق فى خدمة الكلية شكر السيد الوكيل  .5

 والجامعة واملجتمع                                                                                                       

 القرار :

. 
ً
 أحيط مجلس الكلية علما
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 رسالة الكلية :

إ و إقليميزا اسزتناداإ إلزى معزايير اع فز  مازاا ااداو والعلزوم ابنسزانية تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترقى إلى مستوى التميزز واببزد فزى سزوا العمزا محليزا

لقدرات العلمية و البحثية ألساتذتها الاودة التعليمية و البحثية ، و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التكنولواية ، و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و ا

، و تلبية احتياازات الماتمز   و استخدام وسائا تعليمية حديثة ،و متابعة الخرياين، و إتاحة الفرصة لها لمتابعة الاديد من العلوم و المعارف و الخبرات و طالبها ،

  ية و التعززاون و التقززويم الززذاتحززا مالزكالت  ، و بنززاخ الالخصززية المصززرية و تنميزة قززيم اونتمززاخ و المززواطنين مزن خززالا إاززراخات تتسززم باوسزتقالل  المسزاممة فزز،و

 والمستمر .
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 رؤية الكلية :

تتطل  الكلية إلى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية 

بأساتذتها  وتصا عتمدة تحتا مكانة مرموقة بين نظائرمام

مستوى المنافسة محليأ و اقليميإا من خالا  وخريايها إلى

برامج دراسية متميزة فى مرحلتى الليسانس والدراسات 

 .  العليا تسهم فى الرقى و التنمية المستدامة للماتم 

 .املجلس في حالة انعقاد دائم منذ بداية أزمة كورونا وحتى تاريخه 

 هذا وقد انتهى االجتماع الساعة الثانيةوالنصف  بعد الظهر  .

 عميد الكلية                                                                                             
 

 
 أ.د/ محمد رفعت االمام                                                                                           

 
 


