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 رسالة الكلية :

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

فكرية و التك ولواية ، و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و القزدرات العلميزة و البحثيزة تسزاتذت ا الاود  التعليمية و البحثية ، و مواكبة التطورات العلمية و ال

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

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

 والمستمر .
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 رؤية الكلية :

تتطل  الكلية ىلإ أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية معتمد  تحتو 

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

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

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

 .  المستدامة للماتم 

 1027/1028لعام الجامعيل  عشر ثانىلا محضر مجلس الكلية 

  22/7/1028 املوافقربعاءال املنعقد يوم 

********** 

  ةحادية عشر اجتمع مجلس الكلية في تمام الساعة ال       
 
 حنان خميس االشافعى الستاذ الدكتور/  ةبرئاسة السيد صباحا

 -عميد الكلية  بحضور كل من :

  وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب ورئيس مجلس قسم التاريخ  لعزيز عيس ىأ.د/ أحمد عبدا .2

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

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

 مجلس قسم اللغةاالنجليزيةرئيس قائم بعمل    أ.د/ ايمان حلمى املليجى .4

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

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

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

 فرغ بقسم الفلسفةالستاذ املت   أ.د/ ميالد زكى غالي .8

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

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

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

 اليونانية والرومانية الستاذ املساعد بقسم اآلثار والدراسات   د. سماح محمد الصاوي  .21

 املدرس بقسم الفلسفة     د. دعاء طه البيار .23

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

 مدير وحدة الخدمات االلكترونية    د. أحمد عطية حميدة .25

  قائم بعمل أمين الكلية  نيفين محمد رحومة/ ةالسيد .26

 و دعى للحضور :

 محمد اسماعيلأ.د/ فضل هللا   

 أ.د/ ابراهيم محمد على مرجونة 
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 عميد الكلية حنان خميس الشافعى أ.د/   ةالسيد تافتتح

 " بسم هللا الرحمن الرحيم "

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

 ء املجلس املوقر بمناسبة انتهاء دورته الحالية والتى كان لها أكبر الثر في خدمة العملية ثم قدمت  الشكر للسادة أعضا

 .والرقى للكلية  التعليمية مع تمنياتهاا بمزيد من التقدم 

  تم الترحيب بعودة السيد الستاذ الدكتور/ فضل هللا محمد اسماعيل من االعارة  ووجه سيادته الشكر بالترحيب به

 ال
 
 متمنيا

 
  .سداد للكلية دوما

  على الجهد املبذول خالل  الجودة بالكلية قدم مجلس الكلية الشكر للسيد الدكتور/ عصام وهبان مدير وحدة ضمان ثم

 .تلك املهمهفترة تولية 

  حيث أن كلية اآلداب الولى في املقرراتبمناسبة االنتهاء من النتائج كما قدم املجلس الشكر لوحدة القياس والتقويم 

على مستوى الجامعةو قد تم تخصيص جهاز متطور للوحدة ، واملجلس يشكر ادارة الجامعة على هذا االلكترونية 

 .الجهاز

 ـــــــــالب قدم مجلس الكلية التهنئة للسيد أ.د/ أحمد عبدالعزيز عيس ى  بمناسبة تولية وكالة الكلية لشئون التعليم والطــــــــــــــــــــــــ 

    ــــــــم الفلسفــــس قســـمجل تسيير أعمال تولــى سيادتـــــــــه أ.د/ فضل هللا محمد اسماعيل بمناسبة و السيد ـــ ـــــ  .ة ـ

  والسيدأ.د/ عبدالعظيم أحمد عبدالعظيم بمناسبة تولية تسيير أعمال مجلس قسم الجغرافيا. 

 سم التاريخ .ق مجلس و السيد أ.د/ ابراهيم مرجونة بمناسبة تولية تسير أعمال 

 . كماقدم املجلس  الشكر للسيد الدكتور/ عصام املصرى عن فترة تولية قائم بعمل رئيس قسم الفلسفة 

 في موضوعات املجلس على النحو التالي : اسيادته تثم شرع 

 

 -: التصديق و أوال : موضوعات اإلحاطة
 

رحت في مجلس الجامعة،  .2
 
 املوضوعات التى ط

 .و تقليل وقت االجتماعات  الورقياتالعمل بتقليل  .2

 مراعاة السادة أعضاء هيئة التدريس ملعايير ونسب النجاح عند التصحيح في املادة الواحدة . .1
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 التصديق على محضر مجلس الكلية السابق. .1

ا: قبول الطالب الُجُدد بالشعب التخصصية داخل القسام العلمية للكلية:  سادس 

عب التخصصية، فالشروط على النحو اآلتي:املوضوع: بناء  على الشروط املرفوعة  .5
ُ

 من القسام العلمية الخاصة بالش

 المعايير والشروط م

(1) 

    

قسم اللغة   

 اإلنجليزية

 

(0) 

 قسم الجغرافيا

 )شعبة المساحة(

(6) 

 قسم اللغات الشرقية

(4) 

 قسم اآلثار

 

شعبة اآلثار 

 المصرية 

 

 شعبة اآلثار

 اإلسالمية 

للغة ) شعبة ا

 الفارسية(

) شعبة اللغة 

 العبرية(

(2) 

النسببببببببة الم ويبببببببة 

لعبب د طببالب الشببعبة 

مببإ مجمببالب طببالب 

 الشعبة العامة:

أال تتع ى الشعبة  

 %91ح  أقصى 

فب الفرقة الثانية 

 بيإ األدب واللغة

 %11مبببع وجبببود 

 تحويل 

ح  أقصى  طالب لكل معاون  19

91% 

مع وجود 

 تحويل 11%

ح  أقصى 

91% 

ود مع وج

 تحويل 11%

 ح  أقصى

91% 

 %11مع وجود 

 تحويل

 ح  أقصى

91% 

 %11مع وجود 

 تحويل

 -القرار  : 

 وافق مجلس الكلية

 

 ثانيا:   موضوعات وحدة ضمان الجودة :

 

 
 
 الوحدة السابق. ادارة  التصديق على قرارات مجلس .2

 . صدق املجلسالقرار :     
 -القرار  : 

،
 
 أحيط مجلس الكلية علما

 

 ير املقررات عن الفصل الدراس ى الثانىر بخصوص تقا .1
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الى رئيس كنترول الفرقة والذى يتولى بدوره جمع ضو هيئة التدريس تقرير املقرر السابق بتقديم ع التأكيد على القرار القرار: 

تقارير مقررات الفرقة و تسليمها لرئيس الكنترول العام للقسم والذى يتولى بدوره جمع تقارير مقررات الفرق الربعة و رفعها 

 .لوحدة ضمان الجودة
 -القرار  : 

،أحيط مجلس الكلية عل
 
 ما

 

 .  نسب النجاحبخصوص  .3

 . للوقوف على السلبيات املوجودة ومعالجتهالتقديم تقرير شامل عن نسب نجاح الطالب في كل فرقة   MISمخاطبة وحدة القرار:  
 -القرار  : 

 وافق مجلس الكلية .
 

 .  بخصوص تشكيل لجان فحص الكتاب الجامعى .4

 النحو التالى : تقوم القسام بتشكيل لجان الفحص على القرار:  

 رئيس القسم  -

 اثنان من الساتذة أو الساتذة املساعدين -

 . ليصبح عدد اللجنة ثالثة من القسم و يضاف اليهم عضو من الجودة بمعرفة املدير التنفيذي -
 -القرار  : 

 ، و عضو الجودةوافق مجلس الكلية . و تشكل لجنة الفحص بقسم اللغة االنجليزية من د. ناجى رشوان ، ود. نهله نجيب 
 

 . والتى أعلنت عنها وحدة ضمان الجودة  1027/1028بخصوص جوائز التميز عن العام الدراس ى  .5

 دعوة لجنة الجوائز لالنعقاد للبت في املرشحين لجوائز الجودة بالكلية  . القرار:  
 -القرار  : 

،
 
 أحيط مجلس الكلية علما

 

 .  1027/1028ن العام املاض ى  بخصوص التقرير الشامل عن انجازات الجودة  ع .6

 تمت مناقشة التقرير   . القرار:  



    

                                                                                                                                              
       Damanhur universityجامعة دمنهور                                                                                                                         
          Faculty of Artكلية اآلداب                                                                                                                                
                                                        

 

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

 رسالة الكلية :

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

فكرية و التك ولواية ، و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و القزدرات العلميزة و البحثيزة تسزاتذت ا الاود  التعليمية و البحثية ، و مواكبة التطورات العلمية و ال

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

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

 والمستمر .

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

     1496633540ت + فاكس     -1496633541ت:           ~ 9 ~                          البحيرة  –دمنهور  –األبعادية –ليات مجمع الك                   

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

 

 رؤية الكلية :

تتطل  الكلية ىلإ أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية معتمد  تحتو 

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

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

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

 .  المستدامة للماتم 

 -القرار  : 
،
 
 أحيط مجلس الكلية علما

 .  بخصوص تقديم الشكر الى أعضاء مجلس ادارة الجودة .7

عن قدمت أ.د/ حنان الشافعى الشكر الى أعضاء مجلس ادارة الجودة ملا بذلوه من جهود خالل فترة عملهم بالجودة  القرار:  

 .   1027/1028العام الدراس ى 
 -القرار  : 

 قدم مجلس الكلية الشكر الى أعضاء مجلس ادارة وحدة ضمان الجودة .
 

 .  ما يستجد من أعمال .8

 اقدم الدكتور/ عصام وهبان الشكر للسيد أ.د/ حنان الشافعى عميدالكلية ورئيس مجلس ادارة الجودة على ما أولته إياه

 بين جميع أقسام الكلية ، وذلك بمناسبة انتهاء ة ومجلس االدارة من رعاي
 
 مشتركا

 
 ، و قاسما

 
 أساسيا

 
ودعم حتى باتت الجودة ركنا

 للجودة .
 
 تنفيذيا

 
 فترته مديرا

 -القرار  : 
 فدم مجلس الكلية الشكر للدكتور/ عصام وهبان على ما بذله من جهد مشكور خالل فترة توليه  تلك املهمه.

 
 
 

:   موضو 
 
 : ITات تكنولوجيا املعلوموحدة  عات ثالثا

 

 على النحو التالى :  1028 /8/7يوم  املنعقد محضر اجتماع وحدة تكنولوجيا املعلومات 

بتقديم الدعم الفنى لجميع كنتروالت الكلية أثناء عمليات الرد اآللى لنتائج االمتحانـات الدراسـية للعـام   MISتقوم وحدة  .2

د شــارفت جميــع الكنتــروالت علــى االنتهــاء مــن النتــائج اآلليــة فــي جميــع القســام العلميــة وقــ 1027/1028الجــامعى الفائــت 

بالكلية و في مقـدمتهم قسـم اآلثـار والدراسـات اليونانيـة والرومانيـة و قسـم اللغـة االنجليزيـة و قسـم السياسـة ، و تـم تسـليم 

ليــة لشــؤون التعلــيم والطــالب ملراجعتهــا فــي شــؤون وكيــل الكعيســ ى  الســتاذ الــدكتور/ أحمــد عبــدالعزيز  النتــائج الــى الســيد
 إلعالنها على املوقع الرسمى للكلية

 
 . الطالب وقد انتهت من عدد منها بالفعل ، وهى في انتظار اعتمادها تمهيدا

 -القرار  : 
 
 
 . . أحيط مجلس الكلية علما
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 رسالة الكلية :

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

فكرية و التك ولواية ، و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و القزدرات العلميزة و البحثيزة تسزاتذت ا الاود  التعليمية و البحثية ، و مواكبة التطورات العلمية و ال

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

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

 والمستمر .
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 رؤية الكلية :

تتطل  الكلية ىلإ أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية معتمد  تحتو 

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

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

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

 .  المستدامة للماتم 

 

 وهـو مـا تـم أفاد د. أحمد عطية أنه تم في هذا العام التركيز علـى االنتهـاء  مـن نتـائ .1
 
ج كنتـروالت الفرقـة الرابعـة بالكليـة مبكـرا

بالفعــــل بــــدعم كبيــــر ومشــــكور مــــن ادارة الكليــــة تمثــــل فــــي املتابعــــة اليوميــــة مــــع الســــادة ر ســــاء القســــام العلميــــة ور ســــاء 
 .الكنتروالت ، وكذا تشكيل لجنة للتراكمى مما أسهم لالنتهاء من النتائج في وقت مبكر عن العوام املاضية 

 -لقرار  : ا
 
 
وقدم الشكر الدارة الكلية و السادة ر ساء القسام العلمية و ر ساء الكنتروالت و أعضاء  أحيط مجلس الكلية علما

 الكنترول للجهد املشكور الذي بذلوه في أعمال النتيجة

 ، 
رة املشـروعات الجديـدة قام الدكتور/ أحمـد عطيـة بـاعالم فريـق العمـل بالوحـدة بـأن السـيد أ.د/ أحمـد الخمـارى مـدير ادا .3

 مــع الســادة مــديرى تكنولوجيــا املعلومــات بجميــع كليــات الجامعــة ، حيــث تــم مناقشــة أوضــاع 
 
بالجامعــة قــد عقــد اجتماعــا

فـــي كـــل كليـــة واملعوقـــات التـــى تعـــوق العمـــل اهـــذه الوحـــدات ، وقـــد أشـــاد مـــدير املشـــروعات بوحـــدة تكنولوجيـــا  ITوحـــدات  
بالكليـات و قـد ITبقية الكليات أن يحذوا حذوها كما طالب يتطوير العمـل داخـل وحـدات املعلومات بكلية اآلداب و طالب 

الـــدكتور/ احمـــد عطيـــة بـــأن يـــتم عقـــد اجتمـــاع شـــهرى ملـــديرى  ITدير التنفيـــذى لوحـــدة اقترحـــت كليـــة اآلداب ممثلـــه فـــي املـــ

 بكليــات الجامعــة ملناقشــة مــا تــم تنفيــذه مــن خطــط وبــرامج وور  عمــل وغيرهــا واITوحــدات 
 
ن يكــون موعــد االجتمــاع ثابتــا

وهــو الربعــاء الثالــث مــن كــل شــهر وقــد وافــق الســادة الحضــور علــى املقتــرح و ســيعقد أول اجتمــاع ملــديرى الوحــدات بكليــة 

 إن شاء هللا . 28/7/1028اآلداب في يوم 
 -القرار  : 

،
 
 أحيط مجلس الكلية علما

 
زيـارة ، كمـا بلـد عـدد القـراءات ملوقـع الكليـة مـا  ألـ  سبعينو يونين ملسجل املوقع الرسمي للكلية حتى اليوم ما يزيد عن  .4

 .قراءة  للموضوعات املنشورة على املوقع أل  وأربعين مائةمليون و يزيد عن 

 -القرار  : 
،
 
 أحيط مجلس الكلية علما

 

:   موضوعات شئون هيئة التدريس :رابع
 
 ا
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 رسالة الكلية :

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

فكرية و التك ولواية ، و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و القزدرات العلميزة و البحثيزة تسزاتذت ا الاود  التعليمية و البحثية ، و مواكبة التطورات العلمية و ال

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

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

تتطل  الكلية ىلإ أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية معتمد  تحتو 

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

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

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

 .  المستدامة للماتم 

على تشكيل لجنة الفحص لرسالة الدكتوراه  1/7/1028طارئة في كتاب مجلس قسم التاريخ بموافقة املجلس بجلسته ال .2

الخاصة بالسيد/ محمود عثمان اسماعيل العشماوى املدرس املساعد بذات القسم تخصص اآلثار املصرية بغرض تعينه 

 بذات التخصص على أن تتكون اللجنة من القسم العلمى على النحو التالى  :
 
 مدرسا

 أستاذ التاريخ القديم وحضارته بالقسم  دأ.د/ عبداملنعم محمد مجاه

 أستاذ التاريخ القديم وحضارته املساعد بالقسم  أ.م.د. وفدى السيد أبوالنضر
 أستاذ التاريخ القديم وحضارته املساعد بالقسم  أ.م.د. فايز أنور عبداملطلب

 -القرار  : 

 وافق مجلس الكلية .
 

محمود عثمان اسماعيل العشماوى  على تعيين السيد/  3/7/1028ته في كتاب مجلس قسم التاريخ بموافقة املجلس بجلس .1

 بأن  ( بناء على تقرير مجلس القسم كلجنة علميةاآلثار املصرية  املدرس املساعد بالقسم في وظيفة مدرس تخصص )
 
علما

 محسن والسيرة الحسنة ،  طيبهالسمعه الب مشهود له سيادته 
 
 .القسممعيد ب في أداء عمله منذ تعينه ا

 -القرار  : 

 وافق مجلس الكلية .
 

على تشكيل لجنة الفحص لرسالة الدكتوراه  1/7/1028بموافقة املجلس بجلسته في  لغة االنجليزية كتاب مجلس قسم ال .3
 بذات يبغرض تعيلغويات املدرس املساعد بذات القسم تخصص  ابراهيم حسن صالح الخاصة بالسيد/ 

 
نه مدرسا

 ن اللجنة على النحو التالى  :التخصص على أن تتكو 

 لغويات بكلية اآلداب جامعة بنها وعضو اللجنة العلمية الدائمة لترقية الساتذةأستاذ ال نازك محمد عبداللطي أ.د/ 
 أستاذ اللغويات بقسم اللغة االنجليزية بالكلية الزوكة محمد خميسأ.د/ ميراندا

 ل رئيس مجلس قسم اللغة االنجليزية بالكلية.أستاذ وقائم بعم  املليجىمحمد حلمى أ.د/ ايمان 

 -القرار  : 
 وافق مجلس الكلية .

 
املدرس   ابراهيم حسن صالحعلى تعيين السيد/  1/7/1028بموافقة املجلس بجلسته في لغة االنجليزية كتاب مجلس قسم ال .4

  املشكلة لفحص رسالة الدكتوراه اللجنة العلمية ( بناء على تقرير   لغوياتاملساعد بالقسم في وظيفة مدرس تخصص )
 
علما

 محسن والسيرة الحسنة ،  طيبهالسمعه الب مشهود له بأن سيادته 
 
 .بالقسم في أداء عمله منذ تعينه ا

 -القرار  : 

 وافق مجلس الكلية .
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لزإ سزوا العمزو محليزاإ و ىىليميزا اسزت اداإ ىلزإ معزايير تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة  ترىزإ ىلزإ مسزتوت التميزة وا بزداج لزا مازاو اعدام والعلزوم ا  سزا ية 

فكرية و التك ولواية ، و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و القزدرات العلميزة و البحثيزة تسزاتذت ا الاود  التعليمية و البحثية ، و مواكبة التطورات العلمية و ال

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

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

تتطل  الكلية ىلإ أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية معتمد  تحتو 

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

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

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

 .  المستدامة للماتم 

من السادة بموافقة مجلس القسم على طلب النقل املقدم  1/7/1028كتاب مجلس قسم اللغة العربية بجلسته املنعقدة في  .5

أعضاء هيئة التدريس العاملين بالقسم تخصص " اللغات الشرقية " للعمل بقسم اللغات الشرقية و فى حالة تعطيل العمل 

 وهم :بالقسم أو الغاء العمل به يتم عودتهم الى هيئة التدريس بقسم اللغة العربية 
 د. محمد أحمدعبدالحميد الفقى -

 د. أمنية محمد ابراهيم عيس ى -
 عيس ى مرس ى د. هدى -

 . د. أحمد عطية حميدة  -

 -القرار  : 
 وافق مجلس الكلية .

 

بموافقة مجلس القسم على طلب النقل املقدم من السادة  3/7/1028كتاب مجلس قسم التاريخ  بجلسته املنعقدة في  .6
و فى حالة تعطيل العمل أعضاء هيئة التدريس العاملين بالقسم تخصص " اآلثار املصرية واالسالمية " للعمل بقسم  اآلثار  

 بالقسم أو الغاء العمل به يتم عودتهم الى هيئة التدريس بقسم التاريخ وهم :

 د. أحمد سعيد عثمان -
 د. منى عثمان مرعى -

 د. أيمن محمد سالم -
 د. حمادة منس ى طلبة  -

 د. عبدالباسط رياض محمد -

 د. صابر محمد صادق -
 د. هبه عبداملنص  ناص  -

 أ. محمود عثمان العشماوى  -

 س ىأ. منار ابراهيم اهن -
 أ. مى محمد خزعل  -

 -القرار  : 
 وافق مجلس الكلية .

بموافقة مجلس القسم على طلب النقل املقدم من الدكتورة/  5/7/1028كتاب مجلس قسم الفلسفة بجلسته املنعقدة في  .7

الغاء العمل به يتم عودتها الى آيات عادل زكريا املدرس بالقسم   للعمل بقسم السياسة و فى حالة تعطيل العمل بالقسم أو 
 هيئة التدريس بقسم الفلسفة .

 -القرار  : 

 وافق مجلس الكلية .
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لزإ سزوا العمزو محليزاإ و ىىليميزا اسزت اداإ ىلزإ معزايير تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة  ترىزإ ىلزإ مسزتوت التميزة وا بزداج لزا مازاو اعدام والعلزوم ا  سزا ية 

فكرية و التك ولواية ، و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و القزدرات العلميزة و البحثيزة تسزاتذت ا الاود  التعليمية و البحثية ، و مواكبة التطورات العلمية و ال

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

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

تتطل  الكلية ىلإ أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية معتمد  تحتو 

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

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

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

 .  المستدامة للماتم 

 

تفويض السيدة أ.د/ عميد الكلية بشأن تشكيل لجنة الختيار مدير وحدة ضمان الجودة من بين السادة املتقدمين لشغل  .8

 الوظيفة .
 -القرار  : 

 وافق مجلس الكلية .
 

 لعدم  1028/1029لس الكلية بارجاء قبول الطالب بقسم السياسة للفرقة الولى  للعام الجامعى التأكيد على قرار مج .9
 
نظرا

 االعالن عن الوظائ  التى طلبتها الكلية حتى تاريخه .
 -القرار  : 

 وافق مجلس الكلية .

 
الكلية للوقوف على آخر  شئون عامه ( داخل –خريجين  –شئون طالب  –عقد دروات لبعض أقسام الكلية ) دراسات عليا  .20

 بالعمل في القسام املعنية . هاملستجدات الخاص

 -القرار  : 
 وافق مجلس الكلية .

 
 

النظر في اعتماد تشكيل اللجان املنبثقة من مجلس الكلية وتشكيل مجالس القسام العلمية بناء  على ما ورد من مجالس  .22

 من 
 
 .وملدة عام  2/8/1028القسام العلمية اعتبارا

 -القرار  : 

 وافق مجلس الكلية .

 
 بالكلية  .الخاصة تشكيالت الوحدات اعتماد  النظر في  .21

 -القرار  : 
 وافق مجلس الكلية .

 

 

 خامس
 
 :   موضوعات شئون الطالب : ا
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فكرية و التك ولواية ، و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و القزدرات العلميزة و البحثيزة تسزاتذت ا الاود  التعليمية و البحثية ، و مواكبة التطورات العلمية و ال

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

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

 والمستمر .
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 رؤية الكلية :

تتطل  الكلية ىلإ أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية معتمد  تحتو 

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

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

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

 .  المستدامة للماتم 

 
: التصديق على موضوعات اللجنة السابقة.

 
  أوال

عب التخصصية داخل القسام الع .2
ُ

 لمية فقد تم اآلتي:تم التصديق. وفيما يتعلق بالش

و ال  %60فقد تقدم أعضاء هيئة التدريس بقسم اللغات الشرقية بـأال تزيـد نسـب القبـول بشـعبتا الفارسـ ا والعبـري عـن   -

 .%40تقل عن 

 القرار: وافقت اللجنة.
 -القرار  : 

 .%20وتكون نسبة التحويل بين الشعبتين  %50تكون النسبة بين الشعبتين و وافق مجلس الكلية 
 

أن تكـون نسـب القبـول بشـعبتا  علـى تاذ املسـاعد بقسـم االثـار بمـذكرة الس –قدم السيد الدكتور/ أحمد سعيد عثمان ت -

 بداية من الفرقة الثانية . من عدد الطالب. %50اآلثار املصرية واإلسالمية 

ة اآلثــار املصـرية بحـد أق ــ ى القـرار: اإلبقـاء علـى قــرار مجلـس الكليـة السـابق فــي هـذا الشـأن بـأن تكــون نسـبة القبـول بشـعب

تحويــل. علــى اعتبــار أن  %20مــن عــدد الطــالب مــع وجــود  %40ونســبة القبــول بشــعبة اآلثــار اإلســالمية بحــد أق ــ ى  60%

عــــدد أعضــــاء هيئــــة التـــــدريس بشــــعبة اآلثــــار اإلســــالمية اثنـــــين فقــــط. مــــع التأكيــــد علـــــى عــــدم اســــتخدام ألفــــا  تجريحيـــــة 

 باملذكرات.

حيطت اللجنة
ُ
ا ووافقت. القرار: أ  علم 

 -القرار  : 
 .%20وتكون نسبة التحويل بين الشعبتين  %50تكون النسبة بين الشعبتين  و مجلس الكلية رفض 

 

 يتم تعديل تشكيل لجنة التراكمي لتصبح على النحو اآلتي: -

ا أ.د/ أحمد عبد العزيز عيس ى  2  رئيس 

  أ.م.د/ السيد شحاته السيد 1
 
 عضوا

  أبوعليأ.م.د/ محمد محمود  3
 
 عضوا

  د/ أحمد عطية حميدة 4
 
 عضوا

   أ/ نعمه محمد معروف 5
 
 عضوا

   أ/ عصام سليمان الجالي  6
 
 عضوا

  أ.آمال حمدان 7
 
 عضوا
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 رؤية الكلية :

تتطل  الكلية ىلإ أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية معتمد  تحتو 

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

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

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

 .  المستدامة للماتم 

 

 القرار: وافقت اللجنة.
 -القرار  : 

 وافق مجلس الكلية .

 

 على النحو اآلتي: 1027/1028كما يتم تشكيل لجنة ملراجعة نتائج امتحانات العام الجامعي  -

ا بد العزيز عيس ى أ.د/ أحمد ع 2  رئيس 

  أ/ نعمه محمد معروف  1
 
 عضوا

  أ/ عصام سليمان الجالي  3
 
 عضوا

  أ/ عايدة عبد العزيز  4

 الفرقة الولى 
 أ/ أحمد سعد  5

 أ/ عمرو سالم  6

 أ/ أشرف دراز 7

  أ/ محمد مرعي  8

 الفرقة الثانية  

 

 أ/ باسم حسن  9

 أ/ آمال أبوشنب  20

  محمد عباس  أ/ 22

  أ.وليد الوكيل  8
 
 عضوا

  أ.حسن عبد الال 9
 
 عضوا

  أ.حامد عيس ى  20
 
 عضوا

  أ.آمال عيس ى  22
 
 عضوا

  أ.عبير سعيد عبد املنعم 21
 
 عضوا

  أ.رشا محمد حسين 23
 
 عضوا

  أ.طارق أبوقمر  24
 
 عضوا

  أ.عبد املحسن محمد 25
 
 عضوا

  أ/ كيرلس سامي بدير 26
 
 عضوا
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فكرية و التك ولواية ، و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و القزدرات العلميزة و البحثيزة تسزاتذت ا الاود  التعليمية و البحثية ، و مواكبة التطورات العلمية و ال

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

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

تتطل  الكلية ىلإ أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية معتمد  تحتو 

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

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

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

 .  المستدامة للماتم 

 الفرقة الثالثة   أ/ نادية زكي  21

 أ/ سامح مبارك  23

  أ/ آمال حمدان  24

 

 الفرقة الرابعة 

 أ/ حامد عيس ى 25

 أ/ حسن عبد الال 26

 أ/ طارق أبوقمر  27

 أ/ عبد املحسن محمد  28

 القرار: وافقت اللجنة.
 -القرار  : 

 وافق مجلس الكلية .

 

: مو 
 
 :MIS –ضوعات وحدات: الجودة ثانيا

 العتـــذار الســـيد الـــدكتور/ عصـــام وهبـــان  .1
 
املـــدير التنفيـــذي للوحـــدة، يـــتم رفـــع التقريـــر  –فيمـــا يتعلـــق بوحـــدة الجـــودة: نظـــرا

 مباشرة ملجلس الكلية.

دير التنفيذي للوحدة باآلتي: MISفيما يتعلق بوحدة  
ُ
 : أفاد السيد الدكتور/ أحمد عطية امل

صد اآللي للنتائج الدراسية لجميع القسام بالكلية، وقد شارفت معظمها على اإلنتهاء منها. وبدأ العمل بلجنـة جاري العمل بالر  .3

 العتماد النتيجة وإعالنها في أقرب وقت ممكن.
 
 املراجعة النهائية تمهيدا

 العتـــذار الســـيدة الـــدكتورة/ رشـــا رجـــب  .4
 
فيـــذي للوحـــدة، ُيرفـــع محضـــر املـــدير التن –فيمـــا يتعلـــق بوحـــدة القيـــاس التقـــويم: نظـــرا

 اجتماع مجلس إدارة الوحدة ملجلس الكلية.

ا.  القرار: أحيطت اللجنة علم 
 -القرار  : 

.
 
 أحيط مجلس الكلية علما

 

تعلقة اها:  
ُ
قررات الدراسية والفعاليات امل

ُ
ا: امل

 
 ثالث

 -اآلثاروالدراســات اليونانيــة والرومانيــة -فةالفلســ -التــاريخ -املوضــوع: وصــلت التشــكيالت الخاصــة بالقســام اآلتيــة: الجغرافيــا .5

 اآلثار.-اللغات الشرقية 
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 رؤية الكلية :

تتطل  الكلية ىلإ أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية معتمد  تحتو 

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

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

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

 .  المستدامة للماتم 

قــــررات، وتهيــــب اللجنــــة ببقيــــة       
ُ
ــــا. وُيــــرد تشــــكيل القســــم اللغــــة اإلنجليزيــــة للقســــم إلعــــادة توزيــــع امل حيطــــت اللجنــــة علم 

ُ
القــــرار: أ

 القسام إرسال تشكيالتها على وجه السرعة.
 -القرار  : 

 .أحيط مجلس الكلية عل
 
 ما

 

اللغــة اإلنجليزيــة " خــارم القســم للعــام  –املوضــوع: كتــاب قســم اللغــة اإلنجليزيــة بشــأن تــدريس مــادة " اللغــة الجنبيــة الولــى  .6

 وذلك على النحو اآلتي:1028/1029الجامعي 

قرر 
ُ
 القائم بالتدريس الفصل الدراس ا  القسم  الفرقة   اسم امل

 د.نهلة نجيب الول  اللغة العربية الولى لغة أجنبية أولى

 د.نهلة نجيب الول  اآلثار الولى لغة أجنبية أولى

 د.ناجي رشوان الثاني اللغات الشرقية الولى لغة أجنبية أولى

 د.ناجي رشوان الثاني اللغات الشرقية الثانية لغة أجنبية أولى

 .وافقت اللجنة القرار: 
 -القرار  : 

 وافق مجلس الكلية .
 

ا: خطابات  واردة من القسام العلمية: خامس 

نعقــــدة بتــــاريخ  .7
ُ
علــــى فــــتح شــــعبة اللغــــة فــــي  1/7/1028املوضــــوع: كتــــاب مجلــــس قســــم اللغــــة اإلنجليزيــــة وآدااهــــا فــــي جلســــته امل

" ويكـــون القبـــول بشـــعبة أدب  2، ويكـــون القبـــول اهـــا لطـــالب الفرقـــة الثانيـــة بشـــرط النجـــاح بمـــادة " اللغويـــات 1028/1029

ـا بـأن الشـعبة موجـودة بـالالئحتين القديمـة والحديثـة وكانـت قـد تمـت موافقـة لجنـة  2الروايـة  بشرط النجـاح بمـادة " "، علم 

 شؤون الطالب ومجلس الكلية من قبل على إرجائها للنقص الشديد آنذاك في أعضاء هيئة التدريس.

 القرار:   
 
 .أحيطت اللجنةعلما

 -القرار  : 
 وافق مجلس الكلية .

 

 على النحو اآلتي: 1028/1029دعم الطالبي لقسم اللغة اإلنجليزية للعام الجامعي املوضوع: مسئولي ال .8

 د/أسماء الشيخ مسؤول عام

 د/ نهلة نجيب الفرقة الولى
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========================================================= 

 رسالة الكلية :

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

فكرية و التك ولواية ، و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و القزدرات العلميزة و البحثيزة تسزاتذت ا الاود  التعليمية و البحثية ، و مواكبة التطورات العلمية و ال

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

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

 والمستمر .
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 رؤية الكلية :

تتطل  الكلية ىلإ أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية معتمد  تحتو 

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

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

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

 .  المستدامة للماتم 

 أ.م.د/ ناجي رشوان الفرقة الثانية

 د/ إبراهيم صالح الفرقة الثالثة

 أ.د/ محمد فاروق الفرقة الرابعة

 القرار: وافقت اللجنة.
 -: القرار  

 وافق مجلس الكلية
 

نعقـــدة بتـــاريخ  .9
ُ
بشـــأن مســـئولي الـــدعم الطالبـــي للفـــرق الربـــع  1/7/1028املوضـــوع: كتـــاب مجلـــس قســـم الجغرافيـــا بجلســـته امل

 على النحو اآلتي:1028/1029للعام الجامعي 

أ.د.عبد العظيم أحمد عبد  مسؤول عام

 العظيم

 د.مرفت غالب الفرقة الولى

 الء عزت شلباأ.د.ع الفرقة الثانية

 د.إيمان محمد عبد الال الفرقة الثالثة

 د.محمد عوض السمنا الفرقة الرابعة

 القرار: وافقت اللجنة.
 -القرار  : 

 وافق مجلس الكلية 

 

نعقدة بتاريخ  .20
ُ
بشأن اختيار مسئولي الدعم الطالبي للفرق الربعة  3/7/1028املوضوع: كتاب مجلس قسم التاريخ بجلسته امل

 على النحو اآلتي:1028/1029الجامعي للعام 

 د.عادل هالل مسؤول عام

 د.ماهر أبو السعيد الفرقة الولى

 د.تيسير شادي الفرقة الثانية

 د.محمد املقدم الفرقة الثالثة

 د.أحمد خميس الفرقة الرابعة

 القرار: وافقت اللجنة. 
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 رسالة الكلية :

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

فكرية و التك ولواية ، و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و القزدرات العلميزة و البحثيزة تسزاتذت ا الاود  التعليمية و البحثية ، و مواكبة التطورات العلمية و ال

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

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

 والمستمر .
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 رؤية الكلية :

تتطل  الكلية ىلإ أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية معتمد  تحتو 

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

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

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

 .  المستدامة للماتم 

 -القرار  : 
 وافق مجلس الكلية 

 
نعقــدة بتــاريخ املوضــوع: كتــاب مجلــس قســم ا  .22

ُ
بشــأن تحديــد مســئولي الــدعم الطالبــي للفــرق  5/7/1028لفلســفة بجلســته امل

 على النحو اآلتي 1028/1029الدراسية للعام الجامعي 
 د.حياة إبراهيم  مسؤول عام
 د.حسام رحومة الفرقة الولى
 د.دعاء البيار الفرقة الثانية
 د.منى عثمان الفرقة الثالثة
 .إبراهيم مصطفىد الفرقة الرابعة

 القرار: وافقت اللجنة.
 -القرار  : 

 وافق مجلس الكلية 
 

نعقــدة بتـــاريخ   .21
ُ
بشــأن تحديـــد مســئولي الـــدعم الطالبــي للفـــرق  5/7/1028املوضــوع: كتـــاب قســم اللغـــات الشــرقية بجلســـته امل

 على النحو اآلتي:1028/1029الدراسية للعام الجامعي 
 أ.م.د/ محمد الفقي  مسؤول عام

 د/ أحمد عطية رقة الولىالف
 أ.م.د/ أمنية عيس ى الفرقة الثانية
 د/ هدى عيس ى  الفرقة الثالثة

 القرار: وافقت اللجنة.
 -القرار  : 

 وافق مجلس الكلية 
 

نعقــدة بتــاريخ   .23
 
بشــأن تشـــكيل الــدعم الطالبــي للعــام الجـــامعي 4/7/1028املوضــوع: كتــاب مجلــس قســم االجتمـــاع بجلســته امل

 ى النحو اآلتي:عل1028/1029
 د.خالد السيد شحاته مسؤول عام
 د.أسماء إدريس        الفرقة الولى
 د.شيماء حلمى شحاته الفرقة الثانية
 د.إسالم فوزي أنس       الفرقة الثالثة
 د.سحر أحمد بلبع الفرقة الرابعة
 د.حارس أحمد هالل  شعبة اإلعالم
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 رسالة الكلية :

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

فكرية و التك ولواية ، و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و القزدرات العلميزة و البحثيزة تسزاتذت ا الاود  التعليمية و البحثية ، و مواكبة التطورات العلمية و ال

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

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

 والمستمر .
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 رؤية الكلية :

تتطل  الكلية ىلإ أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية معتمد  تحتو 

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

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

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

 .  المستدامة للماتم 

 القرار: وافقت اللجنة.
 -القرار  : 

 ق مجلس الكلية واف
 

نعقــــدة بتــــاريخ  .24
ُ
بشــــأن تشــــكيل  5/7/1028املوضــــوع: كتــــاب مجلــــس قســــم اآلثــــار والدراســــات اليونانيــــة والرومانيــــة بجلســــته امل

 على النحو اآلتي: 1028/1029مسئولى الدعم الطالبي للعام الجامعي 

 د/ شيرويت فضل مسؤول عام

 د/ نهى عبد الرحمن الفرقة الولى

 د/ هالة عبد الرحمن الفرقة الثانية

 أ.م.د/ سماح الصاوي  الفرقة الثالثة

 أ.د/ عبير قاسم الفرقة الرابعة

 القرار: وافقت اللجنة.
 -القرار  : 

 وافق مجلس الكلية 
 

نعقــدة بتــاريخ  .25
ُ
بشــأن تشــكيل لجنــة فحــص الكتــاب الجــامعي،  1/7/1028املوضــوع: كتــاب مجلــس قســم الجغرافيــا بجلســته امل

 على النحو اآلتي:1028/1029ودة عن القسم للعام الجامعي وكذلك ُمنسق الج

 أ.د.محمد مجدي تراب -

 أ.د.ماجد محمد شعلة -

 أ.د.عبد العظيم أحمد عبد العظيم  -

 القرار: وافقت اللجنة.
 -القرار  : 

 وافق مجلس الكلية 
 

نعقــــدة بتــــاريخ  .26
ُ
الكتــــاب الجــــامعي للعــــام بشــــأن تشــــكيل لجنــــة  3/7/1028املوضــــوع: كتــــاب مجلــــس قســــم التــــاريخ بجلســــته امل

 على النحو اآلتي:1028/1029الجامعي 

ا -  أ.م.د/ فايز أنور عبد املطلب    رئيس 
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 رسالة الكلية :

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

فكرية و التك ولواية ، و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و القزدرات العلميزة و البحثيزة تسزاتذت ا الاود  التعليمية و البحثية ، و مواكبة التطورات العلمية و ال

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

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

 والمستمر .
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 رؤية الكلية :

تتطل  الكلية ىلإ أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية معتمد  تحتو 

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

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

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

 .  المستدامة للماتم 

-  
 
 د/ تيسير محمد شادي          عضوا

-  
 
 د/ محمد رشاد املقدم           عضوا

 القرار: وافقت اللجنة.
 -القرار  : 

 وافق مجلس الكلية 
 

نعقدة بتاريخ املوضوع: املوضوع: كتاب مجلس قسم اللغة ال .27
ُ
بشأن تشكيل لجنة فحص الكتاب  1/7/1028عربية بجلسته امل

 الجامعي على النحو اآلتي: 

ا -  أ.د./ محمود فرام           رئيس 

-  
 
 د/ إيمان بركات             عضوا

-  
 
 د/ أسماء شمس الدين     عضوا

 القرار: وافقت اللجنة.
 -القرار  : 

 وافق مجلس الكلية 
 

نعقـدة بتـاريخ املوضوع: كتاب م .28
ُ
بشـأن تشـكيل لجنـة  5/7/1028جلس قسم اآلثار والدراسات اليونانية والرومانية بجلسـته امل

 على النحو اآلتي: 1028/1029الكتاب الجامعي للعام الجامعي 

ا -  أ.د/ عبير قاسم           رئيس 

-  
 
 أ.م.د/ سماح الصاوي    عضوا

-  
 
 د/ شيرويت فضل        عضوا

 نة.القرار: وافقت اللج
 -القرار  : 

 وافق مجلس الكلية 

 

نعقــدة بتــاريخ  .29
ُ
بشــأن تشــكيل تــدريس الفصــل الدراســ ا الثــاني  5/7/1028املوضــوع: كتــاب مجلــس قســم الفلســفة بجلســته امل

 للمواد خارم القسم على النحو اآلتي: 1028/1029للعام الجامعي 
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 رسالة الكلية :

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

فكرية و التك ولواية ، و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و القزدرات العلميزة و البحثيزة تسزاتذت ا الاود  التعليمية و البحثية ، و مواكبة التطورات العلمية و ال

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

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

 والمستمر .
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 رؤية الكلية :

تتطل  الكلية ىلإ أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية معتمد  تحتو 

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

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

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

 .  المستدامة للماتم 

قرر 
ُ
 القائم بالتدريس الفصل الدراس ا  القسم الفرقة اسم امل

 أ.د.ميالد زكي+ د.حياة إبراهيم الثاني  االجتماع الول  دخل إلى الفلسفةامل

 د.حياة إبراهيم  الثاني  اللغات الشرقية  الثانية  الفلسفة اإلسالمية )تصوف(

 د.رشا رجب  الثاني  اللغة العربية  الثالثة  الفلسفة اإلسالمية )علم الكالم(

 القرار: وافقت اللجنة.
 -القرار  : 

 فق مجلس الكلية وا

نعقــــدة بتــــاريخ  .10
ُ
( مــــن الئحــــة الكليـــــة 5بشــــأن تطبيـــــق املــــادة ) 4/7/1028املوضــــوع: كتــــاب مجلــــس قســــم االجتمـــــاع بجلســــته امل

قـــررات الخاصـــة بالفرقـــة 
ُ
ـــا لكـــل الطـــالب فــي نهايـــة كـــل فصـــل دراســ ا فـــي امل الجديــدة املعتمـــدة ونصـــها " يكـــون االمتحــان تحريري 

تظـام فقـط ) مسـتجد وبـاق لةعـادة ( إلـى جانـب االمتحـان التحريـري فـي مقـررين علـى الك ـر ويعقد امتحان شفوي لطـالب االن

درجة( مـن غيـر املقـررات التـا تشـتمل علـى أعمـال السـنة، فـي  200من النهاية العظمى للمقرر وهى ) %15يخصص لكل منهما 

 ".كل فرقة دراسية بناء  على اقتراح مجلس القسم وموافقة مجلس الكلية على ذلك

 للشروط اآلتية:
 
 القرار: وافقت الجنة على أن يتم تطبيق القرار وفقا

 موافقة مجلس القسم املختص عليها. -

 ال يزيد نصاب عضو هيئة تدريس عن مقرر واحد في الفصل الدراس ا الواحد. -

 ال يجوز الجمع بين أعمال فصلية وشفوي ملقرر واحد. -

 القرار: وافقت اللجنة.
 -القرار  : 

 الكلية . رفض مجلس

 

نعقــــدة بتــــاريخ  .12
ُ
للطــــالب بشــــأن تشــــكيل لجنــــة املقصــــات  1/7/1028املوضــــوع: كتــــاب مجلــــس قســــم اللغــــة العربيــــة بجلســــته امل

 على النحو اآلتي:املحولين للكلية 

 أ.د/ محمود فرام عبد الحافظ -

 أ.م.د/ محمد محمود أبوعلي -

 القرار: وافقت اللجنة.
 -القرار  : 

 .وافق مجلس الكلية 
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 رسالة الكلية :

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

فكرية و التك ولواية ، و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و القزدرات العلميزة و البحثيزة تسزاتذت ا الاود  التعليمية و البحثية ، و مواكبة التطورات العلمية و ال

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

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

 والمستمر .

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

     1496633540ت + فاكس     -1496633541ت:           ~ 15 ~                          البحيرة  –دمنهور  –األبعادية –ليات مجمع الك                   

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

 

 رؤية الكلية :

تتطل  الكلية ىلإ أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية معتمد  تحتو 

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

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

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

 .  المستدامة للماتم 

 

نعقـــــدة بتـــــاريخ املوضـــــ .11
ُ
بشـــــأن توزيـــــع  5/7/1028وع: كتـــــاب مجلـــــس قســـــم اآلثـــــار والدراســـــات اليونانيـــــة والرومانيـــــة بجلســـــته امل

 للمواد خارم القسم على النحو اآلتي: 1028/1029ُمقررات الفصلين الدراسين الول والثاني للعام الجامعي 

قرر 
ُ
 القائم بالتدريس الفصل الدراس ا  القسم الفرقة اسم امل

 د/ شيرويت فضل الول  اآلثار الولى اريخ اليونان والرومانت

 أ.د/ عبير قاسم الول  التاريخ  الثانية  تاريخ وحضارة اليونان والرومان

 د/شيرويت فضل الثاني  التاريخ  الثانية  تاريخ مصر تحت الحكم البطلمي 

 د/شيرويت فضل  الثاني يمة(التاريخ )الئحة قد الرابعة  تاريخ مصر واالمبراطورية الرومانية

آثار وحضارة مصر في العصرين اليوناني 

 والروماني

 أ.د/ عبير قاسم  الثاني  اآلثار  الثانية 

 أ.د/حنان الشافعي  الثاني  كلية العلوم  الولى مدخل إلى علم اآلثار

 لد/ شيرويت فض الثاني  الجغرافيا  الولى تاريخ مصر القديم حتى الفتح اإلسالمي

 القرار: وافقت اللجنة.
 -القرار  : 

 وافق مجلس الكلية 

 

ا: التعليم املفتوح:   سادس 

نعقدة بتاريخ  .13
ُ
قررات الدراسية للتعليم املفتوح  1/7/1028املوضوع: كتاب مجلس قسم الجغرافيا بجلسته امل

ُ
بشأن توزيع امل

 .1028/1029للعام الجامعي 

.
 
 القرار: أحيطت اللجنة علما

 - القرار  :
 وافق مجلس الكلية .

 
 -القرار  : 

 وافق مجلس الكلية 

 

 املوضوع: تقترح اللجنة أن يكون الجدول الدراس ا طوال أيام السبوع كاملة بما فيها يوم الجمعة. .14

 .وافقت اللجنة القرار: 
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 رسالة الكلية :

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

فكرية و التك ولواية ، و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و القزدرات العلميزة و البحثيزة تسزاتذت ا الاود  التعليمية و البحثية ، و مواكبة التطورات العلمية و ال

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

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

 والمستمر .
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 رؤية الكلية :

تتطل  الكلية ىلإ أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية معتمد  تحتو 

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

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

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

 .  المستدامة للماتم 

 -القرار  : 
 وافق مجلس الكلية 

 

لعـــام نتـــائج الفـــرق الدراســـية  ل بشـــأن  20/7/1028كتـــاب مجلـــس قســـم الجغرافيـــا بجلســـته الطارئـــة املنعقـــدة فـــي املوضـــوع:  .15

( والتــى تشــير الــى أن مــن مهــام مجلــس القســم ) مناقشــة نتــائج االمتحانــات ( 21) فقــرة  55وفــق املــادة  1027/1028الجــامعى 

  اســـتعراض نتـــائج الفـــرق الربـــع والوقـــوف علـــى دوبعـــ
 
على مصـــلحة أبنائنـــا الطـــالب جمـــيعهم النســـب املئويـــة لكـــل مـــادة وحرصـــا

 يقترح مجلس القسم رفع جميع الطالب في املواد املشار اليها كما يلى : 

 الفرقة الولى في املواد التالية :

 درجات 20  جغرافية العالم القديم  -

 درجات 5  االستشعار عن بعد -

 درجات 6   مادة االنتساب  -

 ثانية  في املواد التالية :الفرقة ال

 درجات20 الجغرافية املناخية والحيوية -

 درجات 8 نصوص أوربية بلغة أجنيه -
 -القرار  : 

 .وافق مجلس الكلية 
 
 

 . 1027/1028اعتماد نتيجة التعليم املفتوح الفرقة الرابعة للعام الجامعى  .16
 -القرار  : 

 وافق مجلس الكلية .
 

 . 1027/1028الربع  للعام الجامعى  اعتماد نتيجة الليسانس للفرق  .17
 -القرار  : 

 وافق مجلس الكلية .
 

 طالب . 100طالب  وحد أدنى  500املستجدين باالقسام العلمية بالكلية بحد أق  ى  تحديد قبول اعداد الطالب .18
 -القرار  : 
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 رسالة الكلية :

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

فكرية و التك ولواية ، و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و القزدرات العلميزة و البحثيزة تسزاتذت ا الاود  التعليمية و البحثية ، و مواكبة التطورات العلمية و ال

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

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

 والمستمر .
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 رؤية الكلية :

تتطل  الكلية ىلإ أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية معتمد  تحتو 

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

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

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

 .  المستدامة للماتم 

 وافق مجلس الكلية .
 

 للمعـــايير ذاتهـــا التـــى تطبـــق عنـــد توزيـــع الطـــالب توزيـــع الطـــالب املفصـــولين واملحـــولين أو غيـــرهم علـــى القســـام العمل .19
 
يـــة طبقـــا

 املستجدين على القسام العلمية .
 -القرار  : 

 وافق مجلس الكلية .

 

من عدد الطالب امللتحقين بالقســـــــــــــــــــــــم ) فى القائمـة الوليـة ( بمـا ال يخـل  %20نسبة التحويل بين القسام العلمية في حدود  .30

 طالب ( .100بالحد الدنى لعدد الطالب بالقسم ) 
 -القرار  : 

 وافق مجلس الكلية .
 

 اعذار طالب الكلية على النحو التالى : .32
 

الفرقة /  لطالب /الطالبةاسم ا م
 القسم

سبب  مادة
 العذر

العام 
 الجامعى

 قرار مجلس الكلية

الفرقة  فاطمه جالل ابراهيم أحمد  .2
الرابعة قسم 
 تاريخ انتظام

عذر  تاريخ املغرب واالندلس 
مرض ى 

 أول 

فصل دراس ى 
ثان 

1027/1028 

ةوافق مجلس الكلي  
 

الفرقة الولى  أسماء رمضان على سالمه  .1
رافيا قسم جغ

 انتساب موجه

تاريخ مصر حتى الفتح 
 االسالمى 

عذر 
مرض ى 

 أول 

فصل دراس ى 
 ثانى

1027/1028 

ة وافق مجلس الكلي  
 

الفرقة الثالثة  أحمد طارق فرم طه  .3
قسم التاريخ 
 انتساب موجه

 مادة جغرافية سياسة  -
 مادة تاريخ الدولة العباسية -

 عذر 
 مرض ى
 أول 
 

فصل دراس ى 
 ثانى

1027/1028 

ة فق مجلس الكليوا  

 
 
 
 

 
 
 :الدراسات العليا:   موضوعات سادسا
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 رسالة الكلية :

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

فكرية و التك ولواية ، و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و القزدرات العلميزة و البحثيزة تسزاتذت ا الاود  التعليمية و البحثية ، و مواكبة التطورات العلمية و ال

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

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

 والمستمر .
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 رؤية الكلية :

تتطل  الكلية ىلإ أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية معتمد  تحتو 

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

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

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

 .  المستدامة للماتم 

 
 

 . موضوعات قسم اللغة العربية وآدااهاأوال : 

ى ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــواملمتد إل 1028/  7/  1املوضوع : موافقة مجلس قسم اللغة العربية وآدااها واللغات الشرقية وآدااها بجلستها فى  -2

علـــى تعـــديل عنـــوان  الخطـــة املقدمـــة مـــن الطالـــب / ياســـر الســـعيد علـــى نـــور الـــدين  لنيـــل درجـــة املاجســـتير  1028/   7/  4

موضـــوع :"االفعـــال الكالميـــة فـــى حـــديث القـــرآن الكـــريم عـــن الصـــحابة دراســـة تداوليـــة " إلـــى :"االفعـــال الكالميـــة فـــى حـــديث 

 جا  " بإشراف :القرآن الكريم عن الصحابة دراسة تدوالية سورة التوبة أنموذ

 عميد كلية الدراسات االسالمية والعربية للبنات سابقا  –د/ وفاء مصطفى أبو السعود أستاذ الدب والنقد جامعة الزهر 

 جامعة دمنهور .   –د/ محمد محمود أبوعلى أستاذ النقد و البالغة املساعد كلية اآلداب 

 -القرار  : 

 وافق مجلس الكلية .

 

ــــــــــــــــــــــــواملمتد إل 1028/ 7/  1مجلس قسم اللغة العربية وآدااها واللغات الشرقية وآدااها بجلستها فى  املوضوع : موافقة -1 ـــ ــ ـــ ــ ـــ ى ـــــــ

فــرع الدب والنقــد نظــام  –علــى نتيجــة عقــد المتحــان التــأهيلى لطالــب الــدكتواره / هشــام فــاروق رســالن   1028/   7/  4

ة واملســجل فــى موضــوع :" الصــورة الفنيــة والتشــكيل الجمــالى فــى القصــة القــر آنيــة )دراســة تطبيقيــة فــى الســاعات املعتمــد

 قصة موس ى عليه السالم ( وتتكون عضوية اللجنة من :

 جامعة اإلسكندرية   – أستاذ الدب العربى   أ.د/ فوزى سعد عيس ى     -

 دمنهور –سات االسالمية والعربية بكلية الدرا التفسير  أستاذ  أ.د/ محمد محمد الشنوانى   -

  أستاذ الدب العربى بكلية التربية بدمنهور      رزق عمرى بركاتأ.د/  -

 -القرار  :   

 وافق مجلس الكلية .

 

واملمتــــــد  1028/ 7/  1املوضـــــوع : موافقــــــة مجلــــــس قســـــم اللغــــــة العربيــــــة وآدااهـــــا واللغــــــات الشــــــرقية وآدااهـــــا بجلســــــتها فــــــى  -3

 . 1028/  1027على اعتماد نتيجة طالب الدراسات التكميلية للعام الجامعى   1028/   7/  4ى ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــإل

 -القرار  : 

 وافق مجلس الكلية .
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 رسالة الكلية :

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

فكرية و التك ولواية ، و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و القزدرات العلميزة و البحثيزة تسزاتذت ا الاود  التعليمية و البحثية ، و مواكبة التطورات العلمية و ال

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

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

 والمستمر .
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 رؤية الكلية :

تتطل  الكلية ىلإ أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية معتمد  تحتو 

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

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

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

 .  المستدامة للماتم 

ــــــــــــــــواملمتد إل 1028/ 7/  1املوضوع : موافقة مجلس قسم اللغة العربية وآدااها واللغات الشرقية وآدااها بجلستها فى  -4 ـــ ــ ـــ ــ ـــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ى ـــ

على تشكيل لجنة الحكم واملناقشة لرسالة الدكتواره املقدمـة مـن الطالـب / هشـام فـاروق محمـد رسـالن    1028/   7/  4

والنقـــد نظـــام الســاعات املعتمـــدة بعنـــوان : "الصـــور الفنيــة والتشـــكيل الجمـــالى فــى القصـــة القرآنيـــة )دراســـة  –فــرع الدب 

 طبيقية فى قصة موس ى علية السالم ( بناء على توصية املشرفين وتقترح لجنة اإلشراف :ت

 جامعة اإلسكندرية  ) –أ.د/ فوزى سعد عيس ى     أستاذ الدب العربى  -
 
 ومشرفا

 
 (رئيسا

 دمنهور )مناقشا (.–بكلية الدراسات االسالمية والعربية  التفسير  أ.د/ محمد محمد الشنوانى  أستاذ -

 )مناقشا  (   الدب العربي بدار علوم املنياعبد الجواد الفحام      أستاذ أ.د/  -

 )مشرفا (  كلية االداب جامعة دمنهور ب استاذ النقدوالبالغة املساعدد/ محمد محمود أبوعلى           -

 -القرار  : 

 وافق مجلس الكلية .

 

واملمتــــــد  1028/ 7/  1شــــــرقية وآدااهـــــا بجلســــــتها فــــــى املوضـــــوع : موافقــــــة مجلــــــس قســـــم اللغــــــة العربيــــــة وآدااهـــــا واللغــــــات ال -5

ــــإل علـــى تعـــديل تشـــكيل لجنـــة اإلشـــراف علـــى موضـــوع : الطالبـــة / أســـماء ســـعيد محمـــد املســـجلة   1028/   7/  4ى ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وايات خيرى شلبى " من د/ إيمان بركات ، د/ لدرجة املاجستير بنظام الساعات املعتمدة فى موضوع : "البعد العحائبى فى ر 

 محمد محمود أبوعلى  إلى :

 جامعة دمنهور  –كلية اآلداب  –د/ إيمان فؤاد بركات  أستاذ الدب العربى املساعد  -

 االسكندرية . –بنات  –د/ أمانى محمد عبد الفتاح سليمان  الستاذ املساعد بكلية الدراسات االسالمية والعربية  -

 -:  القرار 

 وافق مجلس الكلية .

 

 انيا : موضوعات قسم اللغة االنجليزية :ث

اعتماد خطة بحث الدكتواره فى أدب  1028/  7/ 1املوضوع : موافقة مجلس قسم اللغة االنجليزية وأدااها يوم الحد  املوافق  .2

ام الســـاعات املعتمـــدة بعنـــوان : " للطالبـــة / هنـــد خالـــد عبـــد اللطيـــ  بنظـــ  1028يونيـــو  10انجليـــزى وفقـــا للســـيمنار املنعقـــد 

التعددية الثقافية فى مواجهة تمركز الهوية الفريقية :دراسة لديناميكيات تشكيل الهوية فى الثقافة الفرو كاريبية املعاصـرة " 

"Multiculturalism versus Afro-centrism: The Contesting Dynamics of Identity Formation in Contemporary 

Afro-Caribbean Culture". 
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 رسالة الكلية :

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

فكرية و التك ولواية ، و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و القزدرات العلميزة و البحثيزة تسزاتذت ا الاود  التعليمية و البحثية ، و مواكبة التطورات العلمية و ال

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

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

 والمستمر .
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 رؤية الكلية :

تتطل  الكلية ىلإ أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية معتمد  تحتو 

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

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

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

 .  المستدامة للماتم 

 تحت إشراف :

                       .د. إيمان حلمي املليجي، أستاذ الدب اإلنجليزي، قسم اللغة االنجليزية، كلية الداب، جامعة دمنهور                               

 ، كلية التربية، جامعة دمنهور ا.م. د. محمد داود صبح، أستاذ الدب اإلنجليزي املساعد، قسم اللغة االنجليزية

 -القرار  : 

 وافق مجلس الكلية .

 

اعتماد خطة بحث ماجستير أدب انجليزى وفقـا  1028/  7/ 1موافقة مجلس قسم اللغة االنجليزية وأدااها يوم الحد  املوافق  .1

نـوان : العـراق متكسـرا: قـراءة للطالبة / أسماء خميس رمضان  بنظـام السـاعات املعتمـدة بع 1028يونيو 10للسيمنار املنعقد 

 من منظور مابعد الكولونيالية لدب سنان أنطون". 

" Iraq Fragmented: A Postcolonial Reading of Sinan Antoon". 

 لجنة اإلشراف: 

                                           ا.د. إيمان حلمي املليجي، أستاذ الدب اإلنجليزي، قسم اللغة االنجليزية، كلية الداب، جامعة دمنهور           

 ا.م. د. محمد داود صبح، أستاذ الدب اإلنجليزي املساعد، قسم اللغة االنجليزية، كلية التربية، جامعة دمنهور 

 -القرار  : 

 وافق مجلس الكلية .

 

الخطة بحث ماجستير أدب انجليزى  اعتماد 1028/  7/ 1موافقة مجلس قسم اللغة االنجليزية وأدااها يوم الحد  املوافق  .3

للطالب / ممدوح على املزين بنظام الساعات املعتمدة بعنوان : دراسة ملصطلح  1028يونيو  10وفقا للسيمنار املنعقد 

ما بعد كولونيالية لروايات "كراملو"، "الرض  \"الدنى" عند ساندرا سيزنيروس، ليلى حلبا، وزايدي سميث: قراءة نسوية 

 ة"، و"الزمان املتأرجح".املوعود

"The 'Subaltern' in Sandra Cisneros, Laila Halaby, and Zadie Smith:  

A Feminist-Postcolonial Reading of Caramelo, Promised Land, and Swing Time"  

 لجنة اإلشراف: 

 لية الداب، جامعة دمنهور                                                     ا.د. إيمان حلمي املليجي، أستاذ الدب اإلنجليزي، قسم اللغة االنجليزية، ك

 د. أسماء عبد السالم الشيخ، مدرس الدب اإلنجليزي، قسم اللغة االنجليزية، كلية الداب، جامعة دمنهور 

 -القرار  : 

 وافق مجلس الكلية .
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 رسالة الكلية :

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

فكرية و التك ولواية ، و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و القزدرات العلميزة و البحثيزة تسزاتذت ا الاود  التعليمية و البحثية ، و مواكبة التطورات العلمية و ال

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

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

 والمستمر .
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 رؤية الكلية :

تتطل  الكلية ىلإ أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية معتمد  تحتو 

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

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

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

 .  المستدامة للماتم 

 

 : موضوعات قسم الجغرافية :ثالثا

علــى تســجيل خطــة  1028/  7/  8جلــس قســم الجغرافيــة بجلســته املنعقــدة يــوم الثنــين املوافــق املوضــوع :موافقــة م  -2

شـعبة الجغرافيـا  -بحث الدكتواره  للسيد أ/ أحمـد فرحـات حسـن السـيد املـدرس املسـاعد بالقسـم بخصـوص قبولـه 

واديــى الســيوطى ومالحــة  " حصــاد ميــاه المطــار والــتحكم فــى الجريــان الســيلى لحوضــ ى الطبيعيــة فــى موضــوع  بعنــوان :

 دراسة هيد روجيومورفومناخية ". وتم تشكيل اللجنة : –اهضبة مصر الشرقية 

 أ.د/ محمد مجدى تراب   أستاذ الجغرافية الطبيغية بالقسم  -

 أستاذ الجغرافية الطبيغية بالقسم    أ.د/ ماجد محمد شعلة  -

 بالقسم أستاذ الجغرافية املناخية املساعد  د/ محمد عوض السمنى  -

 -القرار  : 

 وافق مجلس الكلية .

 

 رابعا :موضوعات قسم االجتماع 
على تشكيل لجنه للمناقشة والحكم على رسالة  1028/  7/  1املوضوع :موافقة مجلس قسم اإلجتماع بجلسته املنعقدة فى  -2

بنظام الساعات املعتمده فى موضوع  الدكتوراه املقدمة من الطالبة / رحاب فتح هللا فياض  ، املسجلة لنيل درجة الدكتوراه

:  الوصم االجتماعى املرتبط بالمراض املعدية" دراسة تحليلية ملظاهر التمييز االجتماعى بالتطبيق على املصابين بفيروس س ا 
 واملخالطين لهم فى نطاق محافظة البحيرة "

 وتتكون لجنة املناقشة والحكم من :
 يد حسن الستاذ الدكتور/ محمود عبد الحم 02

  –أستاذ علم الجتماع كلية الداب 
 
 ومناقشا

 
 جامعة دمياط                    رئيسا

 الستاذ الدكتور/ عالء عوض طه  01

  –أستاذ الكبد والجهاز الهضمى 
 
 ومناقشا

 
 معهد تيودوربلهارس لألبحاث        عضوا

 السيد الدكتور/ السيد شحاته السيد  03

  –ملساعد كلية الداب أستاذ علم االجتماع ا
 
 جامعة دمنهور              مشرفا

 السيد الدكتور/ محمود عبد الحميد حمدى  04

  –أستاذ علم االجتماع املساعد كلية الداب 
 
 جامعة دمنهور              مشرفا

 -القرار  : 

 وافق مجلس الكلية .



    

                                                                                                                                              
       Damanhur universityجامعة دمنهور                                                                                                                         
          Faculty of Artكلية اآلداب                                                                                                                                
                                                        

 

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

 رسالة الكلية :

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

فكرية و التك ولواية ، و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و القزدرات العلميزة و البحثيزة تسزاتذت ا الاود  التعليمية و البحثية ، و مواكبة التطورات العلمية و ال

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

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

 والمستمر .

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

     1496633540ت + فاكس     -1496633541ت:           ~ 03 ~                          البحيرة  –دمنهور  –األبعادية –ليات مجمع الك                   

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

 

 رؤية الكلية :

تتطل  الكلية ىلإ أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية معتمد  تحتو 

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

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

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

 .  المستدامة للماتم 

على تشكيل لجنه املناقشة والحكم على رسالة  1028/  7/  1املوضوع :موافقة مجلس قسم اإلجتماع بجلسته املنعقدة فى  -1

املاجستير املقدمة من الطالبة / سماء إبراهيم طه حافظ ، املسجلة لنيل درجة املاجستير بنظام الساعات املعتمده فى 

يناير" دراسة فى  15موضوع :  الكتابة والرسم على الجدران ) الجرافيتى ( كنمط جديد للجريمة فى املجتمع املصرى بعد ثورة 
 تحليل مضمون ملجموعة من العبارات والرسومات"

 وتتكون لجنة املناقشة على النحو التالى :   
 السيد الدكتور/ محمود عبد الحميد حمدى  02

  –أستاذ علم االجتماع املساعد كلية الداب 
 
 ومشرفا

 
 جامعة دمنهور               رئيسا

 البدوى  السيد الدكتور/ محمد على 01
  –أستاذ مساعد 

 
 مدير معهد العلوم االجتماعية بأداب اإلسكندرية           مناقشا

 السيد الدكتور/ مصطفى أحمد عمر  03

   –أستاذ مساعد 
 
 قسم الن ربولوجيا بأداب اإلسكندرية                       مناقشا

 -القرار  : 

 وافق مجلس الكلية .

 

على تشكيل لجنه للمناقشة  1028/ 7/ 1قسم االجتماع بجلسته املنعقده يوم اإلثنين املوافق املوضوع : موافقة مجلس  -3

والحكم على رسالة املاجستير املقدمة من الطالبة / دنيا سامى مصطفى الشهاوى ، املسجلة لنيل درجة املاجستير بنظام 

وإنعكاسها على المن االجتماع" دراسة تحليلية لجرائم الساعات املعتمده فى موضوع :  جرائم التشهير واإلبتزاز اإللكترونى 

 اإلنترنت " 

 وتتكون لجنة املناقشة والحكم من : 

 الستاذة الدكتورة/ ساميه محمد جابر  02

  –أستاذ علم االجتماع كلية االداب 
 
 ورئيسا

 
 جامعة اإلسكندرية               مناقشا

 السيد الدكتور/ ناجى بدر إبراهيم  01

  –اذ علم االجتماع املساعد كلية الداب أست
 
 جامعة دمنهور                     مشرفا

 السيد الدكتور/ محمود عبد الحميد حمدى  03

  –أستاذ علم االجتماع املساعد كلية الداب 
 
 مناقشا

 
   جامعة دمنهور                 عضوا

 -القرار  : 

 وافق مجلس الكلية .
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========================================================= 

 رسالة الكلية :

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

فكرية و التك ولواية ، و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و القزدرات العلميزة و البحثيزة تسزاتذت ا الاود  التعليمية و البحثية ، و مواكبة التطورات العلمية و ال

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

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

 والمستمر .
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 رؤية الكلية :

تتطل  الكلية ىلإ أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية معتمد  تحتو 

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

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

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

 .  المستدامة للماتم 

على تشكيل لجنه للمناقشة  1028/ 7/ 1جلس قسم االجتماع بجلسته املنعقده يوم اإلثنين املوافق املوضوع : موافقة م -4

والحكم على رسالة املاجستير املقدمة من الطالبة / عوض سعيد عبد الحليم طلبه ، املسجلة لنيل درجة املاجستير بنظام 

ياسية على تغير النسق االقتصادى فى القرية املصرية دراسة الساعات املعتمده فى موضوع :  " أثر التحوالت االجتماعية والس

ميدانية تحليلية لرصد مالمح التحول فى بعض القرى الريفية بمركز أبو املطامير بمحافظة البحيرة وذلك فى الفترة ما بين 

 " 1027إلى عام  1005

 وتتكون لجنة املناقشة والحكم من :

 السيد الدكتور/ ناجى بدر إبراهيم  02

   –أستاذ علم االجتماع املساعد كلية الداب 
 
 ومناقشا

 
 جامعة دمنهور                      رئيسا

 محمود عبد الحميد حمدى  01

  –أستاذ علم االجتماع املساعد كلية الداب 
 
 جامعة دمنهور                         مشرفا

 السيد الدكتور/ السيد محمد الرامخ  

   –اع املساعد كلية الداب أستاذ علم االجتم
 
 ومناقشا

 
 جامعة اإلسكندرية                عضوا

 -القرار  : 

 وافق مجلس الكلية .

 

قد وافق على إعتماد نتيجة  1028/ 7/ 1املوضوع : موافقة  مجلس قسم االجتماع بجلسته املنعقده يوم اإلثنين املوافق  -5

  1028م الساعات املعتمده  لفصل الربيع  دكتوراه ( بنظا –الدراسات العليا ) ماجستير 

 -القرار  : 

 وافق مجلس الكلية .

 

على إعادة تشكيل لجنة  1028/ 7/ 1املوضوع :  موافقة مجلس قسم االجتماع بجلسته املنعقده يوم اإلثنين املوافق  -6

، املسجلة لنيل درجة املاجستير  املناقشة والحكم على رسالة املاجستير املقدمة من الطالبة / منال زكى محفو  على محفو 

 بنظام الساعات املعتمده فى موضوع :  

 " دراســـــة لوضــــاع الالجئيــــن الســـوريين بمــدينـــة اإلسكندريــــــة "   1025إلى  1020حركــــات الهجـــــرة والنــزوح إلى مصــــر فى الفتـــــرة مــن 

 إلنشغال أحد أعضاء 
 
 لجنة الحكم واملناقشة بمهام علمية أخرى . وذلك نظرا

 وتتكون لجنة املناقشة على النحو التالى :   

 السيد الستاذ الدكتور/ فتحى أبو عيانه   02
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========================================================= 

 رسالة الكلية :

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

فكرية و التك ولواية ، و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و القزدرات العلميزة و البحثيزة تسزاتذت ا الاود  التعليمية و البحثية ، و مواكبة التطورات العلمية و ال

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

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

 والمستمر .
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 رؤية الكلية :

تتطل  الكلية ىلإ أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية معتمد  تحتو 

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

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

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

 .  المستدامة للماتم 

                            
 
 ورئيسا

 
             أستاذ الجغرافيا البشرية ونائب رئيس جامعة اإلسكندرية ورئيس جامعة بيروت السبق      مناقشا

 السيد الدكتور/ ناجى بدر إبراهيم   01

  –أستاذ علم االجتماع املساعد كلية الداب 
 
 جامعة دمنهور                                        مناقشا

 السيد الدكتور/ محمود عبد الحميد حمدى   03

                            جامعة دمنهور              –أستاذ علم االجتماع املساعد كلية الداب 
 
 مشرفــــا

 السيد الدكتور/ مجدى أحمد بيومى  04

  –أستاذ علم االجتماع املساعد كلية الداب 
 
 مشاركا

 
 جامعة دمنهور                                    مشرفــــا

 -القرار  : 

 وافق مجلس الكلية .

 

على إعادة تشكيل لجنة املناقشة  1028/ 7/ 1املنعقده يوم اإلثنين املوافق  املوضوع : موافقة مجلس قسم االجتماع بجلسته -7

والحكم على رسالة املاجستير املقدمة من الطالبة / أسماء شكرى عبد السالم شكرى ، املسجلة لنيل درجة املاجستير بنظام 

 الساعات املعتمده فى موضوع :  

 رى وانعكــــاســــاته على التنميــــة املحليــــــة " دراســـــة ميـــــدانيــــــة بمـــدينـــة املحمــوديـــــة محافظـــــةالنمـــو العمـرانى العشـوائى فى الريـ  املصـ

 إلنشغال أحد أعضاء لجنة الحكم واملناقشة بمهام علمية أخرى . 
 
 البحيـــــرة " وذلك نظرا

 وتتكون لجنة املناقشة على النحو التالى :   

 السيد الستاذ الدكتور/ هانى خميس عبده  02

                                         –أستاذ علم االجتماع  كلية الداب 
 
 ورئيسا

 
 جامعة اإلسكندرية                                      مناقشا

 السيد الدكتور/ عبد الحميـد يونـس زيــد  01

 أستاذ علم االجتماع املساعد قس
 
 م العلوم االجتماعية كلية الخدمة االجتماعية جامعة الفيوم          مناقشا

 السيد الدكتور/ ناجى بدر إبراهيم   03

  –أستاذ علم االجتماع املساعد كلية الداب 
 
 جامعة دمنهور                                        مشرفــــا

 السيد الدكتور/ محمود عبد الحميد حمدى  04

  –أستاذ علم االجتماع املساعد كلية الداب 
 
 جامعة دمنهور                                        مشرفــــا

 -القرار  : 

 وافق مجلس الكلية .

 



    

                                                                                                                                              
       Damanhur universityجامعة دمنهور                                                                                                                         
          Faculty of Artكلية اآلداب                                                                                                                                
                                                        

 

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

 رسالة الكلية :

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

فكرية و التك ولواية ، و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و القزدرات العلميزة و البحثيزة تسزاتذت ا الاود  التعليمية و البحثية ، و مواكبة التطورات العلمية و ال

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

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

 والمستمر .

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

     1496633540ت + فاكس     -1496633541ت:           ~ 05 ~                          البحيرة  –دمنهور  –األبعادية –ليات مجمع الك                   

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

 

 رؤية الكلية :

تتطل  الكلية ىلإ أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية معتمد  تحتو 

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

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

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

 .  المستدامة للماتم 

 خامسا : موضوعات قسم التاريخ  

منار للعام الجامعى موضوع إختيار مقرر السيعلى  1028/ 7/ 1املوضوع : موافقة مجلس قسم التاريخ  فى جلسته بتاريخ  -2

 0فايز أنور عبداملطلب  0وقد تم التفاق على أن يتولى ذلك د 1028/1029

 -القرار  : 

 وافق مجلس الكلية .

 

تســــــــــــــــــجيل خطـــــــــــــــــــة علـــــــــــــــــــى   1028/  7/   1املوضــــــــــــــــــوع :موافقــــــــــــــــــة مجلـــــــــــــــــــس قســــــــــــــــــم التـــــــــــــــــــاريخ  فــــــــــــــــــى جلســـــــــــــــــــته بتــــــــــــــــــاريخ  -1

ات املعتمـــــــــــــــــدة  شـــــــــــــــــعبة التـــــــــــــــــاريخ البحـــــــــــــــــث الســـــــــــــــــتكمال متطلبـــــــــــــــــات درجـــــــــــــــــة املاجســـــــــــــــــتير فـــــــــــــــــى اآلداب بنظـــــــــــــــــام الســـــــــــــــــاع

اإلســــــــــــــــالمى للطالبــــــــــــــــة/ نفيســــــــــــــــة عبــــــــــــــــد الحفــــــــــــــــيظ إســــــــــــــــماعيل عرفــــــــــــــــة، فــــــــــــــــي موضــــــــــــــــوع "الســــــــــــــــبق واملســــــــــــــــتحدثات فــــــــــــــــى 

م(" تحـــــــــــــــــــت إشـــــــــــــــــــراف أ. د إبـــــــــــــــــــراهيم محمـــــــــــــــــــد علـــــــــــــــــــى مرجونـــــــــــــــــــة أســـــــــــــــــــتاذ 750-660هــــــــــــــــــــ/ 231-42الدولـــــــــــــــــــة المويـــــــــــــــــــة )

تـــــــــــــــــاريخ اإلســـــــــــــــــالمى التـــــــــــــــــاريخ اإلســـــــــــــــــالمى وحضـــــــــــــــــارته بالقســـــــــــــــــم، و د. هنيـــــــــــــــــة اهنـــــــــــــــــوس نصـــــــــــــــــر عبـــــــــــــــــد ربـــــــــــــــــه مـــــــــــــــــدرس ال

 وحضارته بكلية التربية جامعة دمنهور.

 -القرار  : 

 وافق مجلس الكلية .

 

تســـــــــــــــــــجيل خطـــــــــــــــــــة علـــــــــــــــــــى   1028/  7/  1املوضـــــــــــــــــــوع : موافقـــــــــــــــــــة مجلـــــــــــــــــــس قســـــــــــــــــــم التـــــــــــــــــــاريخ  فـــــــــــــــــــى جلســـــــــــــــــــته بتـــــــــــــــــــاريخ -3

البحـــــــــــــــــث الســـــــــــــــــتكمال متطلبـــــــــــــــــات درجـــــــــــــــــة املاجســـــــــــــــــتير فـــــــــــــــــى اآلداب بنظـــــــــــــــــام الســـــــــــــــــاعات املعتمـــــــــــــــــدة  شـــــــــــــــــعبة التـــــــــــــــــاريخ 

لطالبـــــــــــــــة/ دعـــــــــــــــاء ســـــــــــــــعد عبـــــــــــــــد الغنـــــــــــــــى الحـــــــــــــــالم، فـــــــــــــــي موضـــــــــــــــوع "إدارة الزمـــــــــــــــات فـــــــــــــــى الدولـــــــــــــــة المويـــــــــــــــة اإلســـــــــــــــالمى ل

د إبـــــــــــــــــــــراهيم 0م (" تحــــــــــــــــــــت إشــــــــــــــــــــراف أ724-683هــــــــــــــــــــــ،  95-73خــــــــــــــــــــالل واليــــــــــــــــــــة ال جــــــــــــــــــــام بـــــــــــــــــــــن يوســــــــــــــــــــ  الثقفــــــــــــــــــــى )

محمــــــــــــــد علــــــــــــــى مرجونــــــــــــــة أســــــــــــــتاذ التــــــــــــــاريخ اإلســــــــــــــالمى وحضــــــــــــــارته بالقســــــــــــــم، أ.د. عفيفــــــــــــــى محمــــــــــــــود إبــــــــــــــراهيم أســــــــــــــتاذ 

ة اإلســــــــــــــــــالمية كليــــــــــــــــــة اآلداب جامعــــــــــــــــــة بنهــــــــــــــــــا، و د. تيســــــــــــــــــير محمــــــــــــــــــد شــــــــــــــــــادى مــــــــــــــــــدرس التــــــــــــــــــاريخ التــــــــــــــــــاريخ والحضــــــــــــــــــار 

 اإلسالمى وحضارته بالقسم.

 -القرار  : 

 وافق مجلس الكلية .

 



    

                                                                                                                                              
       Damanhur universityجامعة دمنهور                                                                                                                         
          Faculty of Artكلية اآلداب                                                                                                                                
                                                        

 

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

 رسالة الكلية :

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

فكرية و التك ولواية ، و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و القزدرات العلميزة و البحثيزة تسزاتذت ا الاود  التعليمية و البحثية ، و مواكبة التطورات العلمية و ال

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

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

 والمستمر .
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 رؤية الكلية :

تتطل  الكلية ىلإ أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية معتمد  تحتو 

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

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

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

 .  المستدامة للماتم 

تســــــــــــــــجيل خطــــــــــــــــة البحــــــــــــــــث الســــــــــــــــتكمال متطلبــــــــــــــــات درجــــــــــــــــة املاجســــــــــــــــتير فــــــــــــــــى اآلداب بنظــــــــــــــــام الســــــــــــــــاعات  املوضــــــــــــــــوع : -4

اهر محمـــــــــــــــــود محمـــــــــــــــــد، فـــــــــــــــــي موضـــــــــــــــــوع "الوضـــــــــــــــــاع املعتمـــــــــــــــــدة  شـــــــــــــــــعبة التـــــــــــــــــاريخ اإلســـــــــــــــــالمى للطالبـــــــــــــــــة/ حنـــــــــــــــــان مـــــــــــــــــ

د 0م ( " تحـــــــــــــــــت إشـــــــــــــــــراف أ2158-750هــــــــــــــــــ/656-231المنيـــــــــــــــــة فـــــــــــــــــى منطقـــــــــــــــــة ال جـــــــــــــــــاز خـــــــــــــــــالل العصـــــــــــــــــر العباســـــــــــــــــ ى )

إبـــــــــــــــــــراهيم محمـــــــــــــــــــد علـــــــــــــــــــى مرجونـــــــــــــــــــة أســـــــــــــــــــتاذ التـــــــــــــــــــاريخ اإلســـــــــــــــــــالمى وحضـــــــــــــــــــاراته بالقســـــــــــــــــــم، أ.د. عفيفـــــــــــــــــــى محمـــــــــــــــــــود 

بنهــــــــــــــــــا و و د. تيســــــــــــــــــير محمــــــــــــــــــد شــــــــــــــــــادى إبــــــــــــــــــراهيم أســــــــــــــــــتاذ التــــــــــــــــــاريخ والحضــــــــــــــــــارة اإلســــــــــــــــــالمية كليــــــــــــــــــة اآلداب جامعــــــــــــــــــة 

 مدرس التاريخ اإلسالمى وحضارته بالقسم.

 -القرار  : 

 وافق مجلس الكلية .

 

وافـــــــــــــق املجلـــــــــــــس علـــــــــــــى مـــــــــــــنح الطالبـــــــــــــة / هـــــــــــــانم عبـــــــــــــد الحميـــــــــــــد محمـــــــــــــد عطيـــــــــــــة درجـــــــــــــة الـــــــــــــدكتوراة فـــــــــــــى املوضـــــــــــــوع :  -5

نيــــــــــــــة والفنيــــــــــــــة فــــــــــــــى اآلداب فــــــــــــــرع التــــــــــــــاريخ القــــــــــــــديم نظــــــــــــــام الســــــــــــــاعات املعتمــــــــــــــدة فــــــــــــــى موضــــــــــــــوع ) املســــــــــــــتحدثات الدي

مصــــــــــــــــر القديمــــــــــــــــة منــــــــــــــــذ بدايــــــــــــــــة الســـــــــــــــــرة الحاديــــــــــــــــة والعشــــــــــــــــرون وحتــــــــــــــــى نهايـــــــــــــــــة الســــــــــــــــرات( ، هــــــــــــــــذا وقــــــــــــــــد أتمـــــــــــــــــت 

 الطالبة التصويبات التى طرحتها لجنة الحكم واملناقشة.

 -القرار  : 

 وافق مجلس الكلية .

 

جســــــــــــتير فــــــــــــرع وافــــــــــــق املجلــــــــــــس علــــــــــــى مــــــــــــنح الطالبــــــــــــة / إيمــــــــــــان عبــــــــــــد الفتــــــــــــاح محمــــــــــــد جــــــــــــودة درجــــــــــــة املا املوضــــــــــــوع : -6

التــــــــــــــــــاريخ القــــــــــــــــــديم نظــــــــــــــــــام الســــــــــــــــــاعات املعتمــــــــــــــــــدة فــــــــــــــــــى موضــــــــــــــــــوع )المــــــــــــــــــراض النفســــــــــــــــــية والعصــــــــــــــــــبية فــــــــــــــــــى مصــــــــــــــــــر 

 القديمة( ، هذا وقد أتمت الطالبة التصويبات التى طرحتها لجنة الحكم واملناقشة.

 -القرار  : 

 وافق مجلس الكلية .

 

ظــــــــــــــــــام الســــــــــــــــــاعات املعتمـــــــــــــــــــدة وافــــــــــــــــــق املجلـــــــــــــــــــس علــــــــــــــــــى فــــــــــــــــــتح بـــــــــــــــــــاب التقــــــــــــــــــدم للدراســــــــــــــــــات العليـــــــــــــــــــا بن املوضــــــــــــــــــوع : -7

للتخصصــــــــــــــــــــــــــات الربعــــــــــــــــــــــــــة )القــــــــــــــــــــــــــديم ، الوســــــــــــــــــــــــــيط،  1028/1029للتخصصــــــــــــــــــــــــــات الربعــــــــــــــــــــــــــة للعــــــــــــــــــــــــــام الجــــــــــــــــــــــــــامعى 

 اإلسالمى ، الحديث(.

 -القرار  : 

 وافق مجلس الكلية .



    

                                                                                                                                              
       Damanhur universityجامعة دمنهور                                                                                                                         
          Faculty of Artكلية اآلداب                                                                                                                                
                                                        

 

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

 رسالة الكلية :

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

فكرية و التك ولواية ، و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و القزدرات العلميزة و البحثيزة تسزاتذت ا الاود  التعليمية و البحثية ، و مواكبة التطورات العلمية و ال

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

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

 والمستمر .
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 رؤية الكلية :

تتطل  الكلية ىلإ أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية معتمد  تحتو 

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

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

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

 .  المستدامة للماتم 

 

 موضوعات قسم الفلسفة  سادسا :

ة علــــــــــــــــــى تشــــــــــــــــــكيل لجنــــــــــــــــــ 1028/  7/  5موافقــــــــــــــــــة مجلــــــــــــــــــس قســــــــــــــــــم الفلســــــــــــــــــفة بجلســــــــــــــــــته يــــــــــــــــــوم الخمــــــــــــــــــيس املوضــــــــــــــــــوع :  -2

مناقشـــــــــــــــــة الطالـــــــــــــــــب / الســـــــــــــــــعيد مختـــــــــــــــــار محمـــــــــــــــــد ال ـــــــــــــــــحات  لدرجـــــــــــــــــة املاجســـــــــــــــــتير فـــــــــــــــــى موضـــــــــــــــــوع بعنـــــــــــــــــوان :" ال زعـــــــــــــــــة 

 وتتكون لجنة املناقشة : القصدية عند هوسرل وعالقتها بفلسفة الفعل عند ميد "

 مناقشا  –جامعة دمنهور  –كلية اآلداب  –أستاذ الفلسفة  -أ.د/ فضل هللا محمد إسماعيل    -

جامعـــــــــــــــــة كفـــــــــــــــــر الشــــــــــــــــــيخ  –كليـــــــــــــــــة اآلداب  –أســـــــــــــــــتاذ الفلســـــــــــــــــفة الحديثـــــــــــــــــة واملعاصـــــــــــــــــرة  –ه شـــــــــــــــــعبان أ.د/ فتحـــــــــــــــــى نبيـــــــــــــــــ -

 )مناقشا (

 دمنهور )مشرفا ( –جامعة  –كلية اآلداب  –أستاذ الفلسفة  –أ.د/ ميالد زكى غالى  -

 جامعة دمنهور )مشرفا (   –كلية اآلداب  –أستاذ الخالق املساعد  -أ.م.د / عصام كمال املصرى   -

   -:   القرار

 وافق مجلس الكلية .

 

 سابعا: موضوعات قسم اآلثار والدراسات اليونانية والرومانية :  

علـى مـنح  1028/ 3/7موافقة مجلس قسم اآلثار والدراسات اليونانية والرومانيـة بجلسـته املنعقـدة بتـاريخ  املوضوع : -2

لســاعات املعتمـــدة مــن قســـم اآلثــار والدراســـات الطالبــة / مـــرام علــى خضـــر أبــو علـــو درجــة املاجســـتير فــى اآلداب نظـــام ا

اليونانية والرومانية فى موضوع :" إقتران الدين بالسياسة من خالل لوحات القرابين مللوك البطاملة " ،وذلك بعد أن 

 أتمت الطالبة التصويبات واملالحظات التى أبداتها لجنة الحكم واملناقشة .

 -القرار  : 

 وافق مجلس الكلية .

 

علــــى  1028/ 3/7: موافقــــة مجلــــس قســــم اآلثــــار والدراســــات اليونانيــــة والرومانيــــة بجلســــته املنعقــــدة بتــــاريخ ع املوضـــو  -1

 1028/  7/  22تشــكيل وضــع أســئلة االمتحــان التــأهيلى للطــالب املســجلين للــدكتواره والــذى ســيعقد الربعــاء القــادم 

 وتتكون اللجنة من : 

 اليونانية والرومانية بالقسم  .د/ حنان خميس الشافعى     أستاذ اآلثار أ -

 .د/ عبير قاسم              أستاذ اآلثار اليونانية والرومانية بالقسمأ -
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 رسالة الكلية :

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

فكرية و التك ولواية ، و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و القزدرات العلميزة و البحثيزة تسزاتذت ا الاود  التعليمية و البحثية ، و مواكبة التطورات العلمية و ال

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

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

 والمستمر .
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 رؤية الكلية :

تتطل  الكلية ىلإ أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية معتمد  تحتو 

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

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

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

 .  المستدامة للماتم 

 .م.د / سماح الصاوى     أستاذ مساعد اآلثار اليونانية والرومانية أ -

 -القرار  : 

 وافق مجلس الكلية .

 

علــــى  1028/ 3/7نيــــة بجلســــته املنعقــــدة بتــــاريخ : موافقــــة مجلــــس قســــم اآلثــــار والدراســــات اليونانيــــة والرومااملوضـــوع  -3

 . 1028اعتماد الجدول الفصل الدراس ى لفصل الصي  للعام الجامعى 

 -القرار  : 

 وافق مجلس الكلية .

 

علــــى  1028/ 3/7: موافقــــة مجلــــس قســــم اآلثــــار والدراســــات اليونانيــــة والرومانيــــة بجلســــته املنعقــــدة بتــــاريخ املوضـــوع  -4

  1028/  1027لقسم املسجلة لدرجتى املاجستير والدكتواره خالل العام الجامعى تصني   موضوعات رسائل ا

 -القرار  : 

 وافق مجلس الكلية .

 

 

 
 
 العالقات الثقافية والخارجية :موضوعات :  سابعا

 

 
 

االستاذة  ن حضورالسيدةأبش  5/7/1028كتاب مجلس قسم االثار والدراسات اليونانية والرومانية بجلسته املنعقدة بتاريخ  .2

بمركز املنارة للمؤتمرات  1028يوليو  4،   3 الدكتورة /  حنان الشافعي مؤتمر مصر للتميز الحكومى والذي عقد يومي 

 .رئيس جامعة دمنهور املوقر 0د0علي ترشيح ا واملعارض الدولية بالقاهرة والذي حضرته بناء  
 القرار : أحيطت اللجنة علما

 -القرار  : 

.أحيط مجلس الكل
 
 ية علما
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 رسالة الكلية :

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

فكرية و التك ولواية ، و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و القزدرات العلميزة و البحثيزة تسزاتذت ا الاود  التعليمية و البحثية ، و مواكبة التطورات العلمية و ال

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

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

 والمستمر .
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 رؤية الكلية :

تتطل  الكلية ىلإ أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية معتمد  تحتو 

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

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

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

 .  المستدامة للماتم 

ن حضورالسيدة االستاذة أبش  5/7/1028كتاب مجلس قسم االثار والدراسات اليونانية والرومانية بجلسته املنعقدة بتاريخ  .1

بمركز املنارة للمؤتمرات واملعارض  1028يوليو  4-3الدكتورة /  عبير قاسم مؤتمر مصر للتميز الحكومى والذي عقد يومي 

 رئيس جامعة دمنهور املوقر 0د0علي ترشيح ا رته بناء  الدولية بالقاهرة والذي حض

 القرار : أحيطت اللجنة علما

 -القرار  : 

.
 
 أحيط مجلس الكلية علما

 

ن حضورالسيدة الدكتورة أبش  5/7/1028كتاب مجلس قسم االثار والدراسات اليونانية والرومانية بجلسته املنعقدة بتاريخ  .3

بمركز املنارة للمؤتمرات واملعارض الدولية  1028يوليو  3،4الحكومى والذي عقد يومي /  سماح الصاوي مؤتمر مصر للتميز 

 رئيس جامعة دمنهور املوقر 0د0علي ترشيح ا بالقاهرة والذي حضرته بناء  

 القرار : أحيطت اللجنة علما

 -القرار  : 

.
 
 أحيط مجلس الكلية علما

 

ن حضورالسيدة االستاذة أبش  5/7/1028مانية بجلسته املنعقدة بتاريخ كتاب مجلس قسم االثار والدراسات اليونانية والرو  .4

 1الدكتورة /  عبير قاسم اليوم التعريفى باملنح الدراسية والبعثات املتاحة من خالل الجهات املانحة  والذي عقد يوم االثنين 

 جامعة االسكندرية بالشاطبى –بكلية العلوم   1028يوليو 

 علما القرار : أحيطت اللجنة

 -القرار  : 

.
 
 أحيط مجلس الكلية علما

 

ستاذة ن حضورالسيدة ال أبش  5/7/1028كتاب مجلس قسم االثار والدراسات اليونانية والرومانية بجلسته املنعقدة بتاريخ  .5

 بادارة جامعة دمنهور  1028يونيه  18-17/  اميرة الصفتى دورة مهارات التعلم االلكترونى املدمج يومى 

 : أحيطت اللجنة علماالقرار 

 -القرار  : 

.
 
 أحيط مجلس الكلية علما
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 رسالة الكلية :

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

فكرية و التك ولواية ، و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و القزدرات العلميزة و البحثيزة تسزاتذت ا الاود  التعليمية و البحثية ، و مواكبة التطورات العلمية و ال

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

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

 والمستمر .
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 رؤية الكلية :

تتطل  الكلية ىلإ أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية معتمد  تحتو 

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

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

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

 .  المستدامة للماتم 

كيد تجديد االجازة الدراسية لعام ثالث لطالب أن تأبش 3/7/1028كتاب مجلس قسم التاريخ بجلسته املنعقدة بتاريخ  .6

ن أملانيا علي فرع التاريخ الوسيط وذلك الستكمال دراسته بجامعة ماربورم با –الدكتوراه / احمد محمد عبدالقوي شعير 

  32/8/1029وحتا  2/6/1028االجازة من  أتبد

 القرار : وافقت اللجنة

 -القرار  : 

 وافق مجلس الكلية .

 

بشان مد االعارة الخاصة بالسيد الدكتور / احمد جالل  3/7/1028كتاب مجلس قسم التاريخ بجلسته املنعقدة بتاريخ  .7

 مس الي جامعة قطر في درجة استاذ مساعد للتاريخ الحديث واملعاصر ابتداءاالستاذ املساعد بالقسم ملدة عام خا –بسيونى 
 
 ا

 1029وحتا اخر اغسطس  1028من اول سبتمبر 

 القرار : وافقت اللجنة

 -القرار  : 

 وافق مجلس الكلية .

 

بعدة انشطة  بالسيد الدكتور / صابر صادق  مشاركةبشان  3/7/1028كتاب مجلس قسم التاريخ بجلسته املنعقدة بتاريخ  .8

 علمية وهي :

وسط وشمال املشاركة في ورشة عمل نظمها مركز االسكندرية للدراسات الهللينستية باملكتبة عن " االثار املهددة في الشرق ال  -

 بمكتبة االسكندرية 1028مايو  1االثار الحية في مصر " في  –افريقيا 

 بادارة جامعة دمنهور  1028يونيه  18-17ى اجتياز دورة " مهارات التعليم االلكتروني املدمج " يوم -

 القرار : أحيطت اللجنة علما

 -القرار  : 

.
 
 أحيط مجلس الكلية علما

 

محمد حسن ملوك لقاء السيدة الدكتورة / فايزة إن أبش 3/7/1028كتاب مجلس قسم التاريخ بجلسته املنعقدة بتاريخ  .9

بمقر جمعية االيواء بجمعية تحسين الصحة في يوم السبت  " وذلك2973محاضرة بعنوان " حرب العاشر من رمضان عام 

16/5/1028  
 
 في الساعة الثانية عشرة ظهرا
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لزإ سزوا العمزو محليزاإ و ىىليميزا اسزت اداإ ىلزإ معزايير تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة  ترىزإ ىلزإ مسزتوت التميزة وا بزداج لزا مازاو اعدام والعلزوم ا  سزا ية 

فكرية و التك ولواية ، و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و القزدرات العلميزة و البحثيزة تسزاتذت ا الاود  التعليمية و البحثية ، و مواكبة التطورات العلمية و ال

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

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

 والمستمر .
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 رؤية الكلية :

تتطل  الكلية ىلإ أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية معتمد  تحتو 

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

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

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

 .  المستدامة للماتم 

 القرار : أحيطت اللجنة علما

 -القرار  : 

.
 
 أحيط مجلس الكلية علما

 

 القاض ى على  ن اجتياز السيد الدكتور/كارمأبش 3/7/1028كتاب مجلس قسم التاريخ بجلسته املنعقدة بتاريخ  .20

 بادارة جامعة دمنهور  1028يونيه  18-17ة " مهارات التعليم االلكتروني املدمج " يومى دور  

 القرار : أحيطت اللجنة علما

 -القرار  : 

.
 
 أحيط مجلس الكلية علما

 
 

 ثامن
 
 خدمة املجتمع وتنمية البيئة:   موضوعات ا

 

: 

ورقم سرى لكل عضو هيئة تدريس يمكن من خالله  الطلب املقدم من الدكتور/ منى عثمان بشأن تخصيص اسم املستخدم -2

 ( يسمح بذلك. MISمعرفة مفردات ومستحقات أعضاء هيئة التدريس خاصه وان برنامج )

 وافقت اللجنة و يرفع المر ملجلس الكلية .القرار : 
 -القرار  : 

 وأفادت السيدة أ.د/  حنان الشافعى عميد الكلية انه تم ا
 
لتعاقد مع البنك الهلى و سيتم ارسال رسالة أحيط مجلس الكلية علما

. 
 
 بيان تفصيلى باملنصرف مقابل رسم خدمة قدره اثنان جنيها

 

 الطلب املقدم من اللجنة بشأن تخصيص أرض لبناء مساكن و نادى لعضاء هيئة التدريس اسوه بالجامعات الخرى. -1
 الكلية . وافقت اللجنة ويتم مخاطبة الجامعة بعد موافقة مجلسالقرار : 

 -القرار  : 

 وافق مجلس الكلية.
 



    

                                                                                                                                              
       Damanhur universityجامعة دمنهور                                                                                                                         
          Faculty of Artكلية اآلداب                                                                                                                                
                                                        

 

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

 رسالة الكلية :

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

فكرية و التك ولواية ، و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و القزدرات العلميزة و البحثيزة تسزاتذت ا الاود  التعليمية و البحثية ، و مواكبة التطورات العلمية و ال

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

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

تتطل  الكلية ىلإ أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية معتمد  تحتو 

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

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

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

 .  المستدامة للماتم 

مقترح اللجنة بشأن تفعيل دور الكلية في خدمة املجتمع من خالل عمل أسبوع تواصل اجتماعى مع ال خصيات في كافة  -3

التخصصات العلمية بالكلية والجهات املعنية لعرض التجارب الحياتية والخبرات العملية في التخصصات و ذلك من خالل 

 أ.د/ وكيل الكلية لل خصيات بعد موافقة عميد الكلية على أن يكون خالل أجازة العام الدراس ىترشيح 
 وافقت اللجنة ويعرض على مجلس الكلية .القرار : 

 -القرار  : 
 وافق مجلس الكلية.

 

العالم بالجامعة نظرأ الرتفاع السعار وتخفي  العبء على أعضاء هيئة التدريس تناشد اللجنة الجامعة باستكمال موضوع  -4
 ليشمل أعضاء هيئة التدريس و أسرهم من الدرجة الولى ) الزوجة و البناء (.

 وافقت اللجنة ويرفع المر ملجلس الكلية  .القرار : 

 -القرار  : 
 وافق مجلس الكلية.

 

 .  بعد الظهر والنص  الثانية الساعةهذا وقد انتهى االجتماع 

 
 عميد الكلية                                                                                                 

 
 

 ح ان الالالعإأ.د/                                                                                                  


