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

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

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

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

 .  المستدامة للمجتمع

  2017/2018لعام الجامعيل  لحادى عشرا محضر مجلس الكلیة 
  13/6/2018 الموافقربعاءاألالمنعقد یوم 

**********  
حنان خمیس / األستاذ الدكتور ةبرئاسة السید صباحًا ةحادیة عشراجتمع مجلس الكلیة في تمام الساعة ال       

 -:عمید الكلیة  بحضور كل من  االشافعى 
بتسییر أعمال وكیل الكلیة لشئون التعلیم والطالب ورئیس مجلس قسم  المكلف    لعزیز عیسىأحمد عبدا/ د.أ .1

  التاریخ
 قائم بعمل وكیل الكلیة لشئون خدمة المجتمع وتنمیة البیئة      وفدى السید أبوالنضر. د .2
 مجلس قسم الجغرافیاقائم بعمل رئیس     عبدالعظیم أحمد عبدالعظیم/ د.أ .3
 رئیس مجلس قسم اللغةاالنجلیزیةقائم بعمل       جىایمان حلمى الملی/ د.أ .4
 قائم بعمل رئیس مجلس قسم اآلثاروالدراسات الیونانیة والرومانیة    عبیر عبدالمحسن قاسم/ د.أ .5
 األستاذ بقسم الجغرافیا      ماجد محمد شعلھ/ د.أ .6
 األستاذ بقسم اللغة االنجلیزیة   میراندا محمد خمیس الزوكة     /د.أ .7
 بقسم اللغة العربیة  المتفرغ األستاذ    حسن الشیخ عبدالواحد. د.أ .8
 األستاذ المساعد بقسم اآلثار والدراسات الیونانیة والرومانیة      سماح محمد الصاوي. د .9

 المدرس بقسم الفلسفة         دعاء طھ البیار. د .10
 المدیر التنفیذي لوحدة ضمان الجودة بالكلیة      عصام لطفى  وھبان. د .11
 مدیر وحدة الخدمات االلكترونیة       أحمد عطیة حمیدة. د .12
 ادارى       ھانى محمد كتات/ السید .13

  :واعتذر عن الحضور
 األستاذ المتفرغ بقسم الفلسفة      میالد زكى غالي/ د.أ  
 القائم بعمل رئیس مجلس قسم الفلسفة      عصام كمال المصري. د 
 القائم بعمل رئیس مجلس قسم اللغة العربیة      ایمان فؤاد بركات. د 
  

  
  
  

  
  عمید الكلیة حنان خمیس الشافعى /  د.أ ةالسید تتتحاف

  "بسم اهللا الرحمن الرحیم " 
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  :رؤیة الكلیة 
تتطلع الكلیة إلى أن تكون مؤسسة تعلیمیة وبحثیة معتمدة تحتل 

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

 .  المستدامة للمجتمع

 اع رحب ة االجتم ي بدای ید تف افعى  / د.أ ةالس یس الش ان خم ة حن د الكلی یوعمی ادة رئ ع الس س  بجمی س المجل

 .  الحاضرین

  ادة اهللا علینا وعلى األمة اع عید الفطر المباركثم قدمت التھنئة لجمیع السادة الحاضرین بمناسبة قرب حلول

 .االسالمیة بالیمن والبركات  

 في موضوعات المجلس على النحو التالي  اسیادتھ تثم شرع: 

 

 -: التصدیق و موضوعات اإلحاطة: أوال 
  

 الموضوعات التى ًطرحت في مجلس الجامعة،  .1

 .وضع برامج ممیزة للخریجین تمشیًا مع سوق العمل  .1

الدولى لألبحاث خاصة الكلیات العملیة مع الوضع في االعتبار مجالت الكلیات ضرورة التأكید على النشر  .2

 .النظریة 

 .الموافقة على توحید الطوابع في كل كلیات الجامعة .3

ناجى رشوان  األستاذ المساعد بقسم اللغة االنجلیزیة بالكلیة  نائبًا للمدیر التنفیذي لمركز / اختیار الدكتور .4

 .عة العالقات الدولیة بالجام

 .عقدت شركة أجرید بروتوكول مع الجامعة لتسویق مشروعات الجامعة والمؤتمرات وحفالت التخرج .5

  .تحفظ مجلس الكلیة على القضایا .6

  
 .التصدیق على محضر مجلس الكلیة السابق .2

  تعدیل بعض بنود في موضوعات الدراسات العلیا: 
 :موضوعات قسم اللغة العربیة 

على  2018/  5/  2اللغة العربیة وآدابھا واللغات الشرقیة وآدابھا بجلستھا فى موافقة مجلس قسم : الموضوع  .1
ب   ن الطال ة م ة المقدم ى    / الخط ة ف ة ونقدی ات أدبی ص دراس تیر تخص ة الماجس ل درج ونس  لنی ر ی د بك محم
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  :رؤیة الكلیة 
تتطلع الكلیة إلى أن تكون مؤسسة تعلیمیة وبحثیة معتمدة تحتل 

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

 .  المستدامة للمجتمع

و  محمود محمد / د: إشراف "  اتجاھاتھ الموضوعیة وخصائصھ الفنیة "شعر عبدالقادر حمیدة " موضوع  أب
  .محمدایمان عبد السمیع / وفاء البردان    ، د / د،لى   ع

 - : القرار  
  وافق مجلس الكلیة

  
 :موضوعات قسم  اآلثار والدراسات الیونانیة والرومانیة  

اریخ    .1 دة بت تھ المنعق ة بجلس ة والرومانی ات الیونانی ار والدراس م اآلث س قس ة مجل جیل  2018/ 2/5موافق ى تس عل
كمال عالم لدرجة الماجستیر فى اآلداب من قسم اآلثار والدراسات الیونانیة والرومانیة فى  نورھان محمد/ الطالبة 

وم          ةتصویر تقدم:" موضوع  درة وإسنا وك ا بدن ر العلی د مص ى جدارن معاب انى      ماعت عل ر الروم ى العص و ف امب
 :تحت إشراف ) " مقارنة  -فنیة –دراسة أثریة (

 عبیرعبد المحسن قاسم/ د.أ -
  ة عبد المجید القاضى مرو/ د

 - : القرار  
  وافق مجلس الكلیة

  
اریخ   .2 ة     2018/ 2/5موافقة مجلس قسم اآلثار والدراسات الیونانیة والرومانیة بجلستھ المنعقدة بت دیل لجن ى تع عل

ار والدراسات        / اإلشراف الخاص بالطالبة  م اآلث ن قس ى اآلداب م تیر ف نھاد خلیفة الغایش المسجلة لدرجة الماجس
ان  .الموسیقى واآلالت الموسیقیة فى القرنین الخامس والرابع ق:" یونانیة والرومانیة فى موضوع ال م ببالد الیون

  : لیصبح على النحوالتالى " 
  فؤاد شرقاوى / د.أ
 الصاوى  محمد سماح/د
 محمد نھى عبد الرحمن / د

 - : القرار  
  وافق مجلس الكلیة

  
  

 :موضوعات وحدة ضمان الجودة :   ثانیا
 
 

  
 .التصدیق على قرارات مجلس الوحدة السابقة: أوًلا 
  .وافق أعضاء المجلس : القرار     

 - : القرار  
  ,أحیط مجلس الكلیة علمًا
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  :رؤیة الكلیة 
تتطلع الكلیة إلى أن تكون مؤسسة تعلیمیة وبحثیة معتمدة تحتل 
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 .  المستدامة للمجتمع

  موضوعات اإلحاطة: ثانیًا 
  :موضوعات اإلحاطة - 2

  .    عصام وھبان منسًقا للتخطیط االستراتیجي بالكلیة. اعتماد مجلس الكلیة اختیار د –أ     
  . مطلوب تقریر إنجاز شھري من السید عمید الكلیة والسادة الوكالء والسید أمین الكلیة –ب    
  .توجیھ خطاب رسمي لوحدة القیاس والتقویم لعمل االستبیانات الكترونًیا –ج    
مدتھ ) ى اعتماد برنامج اكادیم(عقد دورات تدریبیھ بمركز تنمیة قدرات أعضاء ھیئة التدریس بدمنھور بعنوان  -د

  .العتماد البرامج االكادیمیة بالكلیة  یومان والدعوة مفتوحھ لكل اعضاء ھیئة التدریس للتسجیل بھ تمھیدًا
  .أحیط المجلس علًما: القرار 

 - : القرار  
  ,أحیط مجلس الكلیة علمًا

  
  . بخصوص ملف اإلنجاز السنوي لألقسام العلمیة واإلداریة :  ًاثالث

،وتقدمت حتى اآلن أقسام اللغة 2018النموذج االلكتروني أثناء انعقاد مجلس الكلیة لشھر مایو  تمَّ إرسال:  القرار
  .11/8/2018على أن ترسل باقى األقسام تقریرھا في موعد غایتھ  العربیة واللغة اإلنجلیزیة والجغرافیا والتاریخ 

 - : القرار  
  ,أحیط مجلس الكلیة علمًا

  
 ...).نموذج فحص الكتب، تقاریر المقرر، الكتب الدراسیة( ة من األقسام بخصوص متطلبات الجود:ًارابع

أحیط المجلس علًما، مع توجیھ الشكر لألقسام التي استكملت متطلباتھا حسب الجدول المرفق،مع رفع األمر : القرار 
الكلیة السابق إمھال برمتھ إلى مجلس الكلیة التخاذ القرار المناسب في شأن من امتنع حتى اآلن وكان قرار مجلس 

  .المتاخرین حتى نھایة أسبوع اجتماع مجلس الكلیة 
  تقریر لجنة فحص الكتاب  الكتب الدراسیة  توصیف المقررات  تقاریر المقررات  األقسام العلمیة

 √ √ √  √  اللغة العربیة 

 ما عدا  غیر مكتملة  لیس بالشكل المطلوب  √  اللغات الشرقیة
  )أحمد عطیة(د

√  

  √  √  √  √  نجلیزیة اللغة اإل

  √    √  √  التاریخ 

  خطاب شامل  √  √  √  الجغرافیا
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  :رؤیة الكلیة 
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مستوى  بأساتذتھا وخریجیھا إلى وتصل مرموقة بین نظائرھامكانة 
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 .  المستدامة للمجتمع

 √ اعالم - √  √      االجتماع

  √  غیرمكتملة  √  √  الفلسفة      
  √  √  √  √  اآلثار الیونانیة 

          السیاسة 

          )ج .ل( اآلثار 

 - : القرار  
 ,أحیط مجلس الكلیة علمًا

  
  لجان المراجعة :  ًاخامس

عقد اجتماع للجنة المراجعة وشرح المطلوب ومواعید المراجعة باالشتراك مع السید وكیل الكلیة ضرورة :  القرار
  . لشؤون التعلیم والطالب

 - : القرار  
 .وافق مجلس الكلیة

  
  أعداد الطالب عن العام الدراسي الجدید بین األقسام المختلفة:  ًاسادس

  ومجلس الكلیة  یرفع األمر للعرض على لجنة شؤون الطالب:   القرار
  . نسبة عضو ھیئة التدریس إلى الطالب 50:1علًما بأن المعاییر القیاسیة للجودة ھي 

 - : القرار  
  ,أحیط مجلس الكلیة علمًا

  
  جائزة الموظف المتمیز ، وجائزة عضو ھیئة التدریس المتمیز: اسابع

  د  عبد العظیم أحمد.أ –راب د مجدى ت.أ –د على السید .تقدم للجائزة عن فئة االستاذ الدكتور   أ
  د  عصام المصرى.م.تقدم للجائزة عن فئة االستاذ المساعد   أ

  .میرفت فراج. د –أیمن سالم . تقدم للجائزة عن فئة المدرس    د
  .حسام مازن. تقدم للجائزة عن فئة المدرس المساعد    أ

  أحمد سعید. تقدم للجائزة عن فئة المعید   أ
  ھبھ عزاز.أ –محمد بیومى .أ –كریم القسطاوى .أ –محمود بیومى .أ -رمزى العلیمى.المتمیز   أ تقدم لجائزة الموظف

 . یعرض األمر على مجلس الكلیة التخاذ القرار: القرار
  

 - : القرار  
 . تحال الى لجنة الجوائز 
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  :رؤیة الكلیة 
تتطلع الكلیة إلى أن تكون مؤسسة تعلیمیة وبحثیة معتمدة تحتل 
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  االمتحان االلكتروني: أثامن
إنشاء بنوك  بضرورة لكترونًیا، ومطالبة وحدة القیاس والتقویم ا التصحیحیتمَّ اتخاذ الخطوات الصحیحة إلجراء : القرار

  : األسئلة الخاصة بكل مادة، على أن تراعي المعاییر التالیة
  .سؤال 1500یشمل البنك الواحد ماال یقل عن  -1
 ).متوسط، فوق المتوسط ، جید ، جید جدا، ممتاز(یقسم البنك الواحد إلى مستویات خمس   -2
 .سئلة الكترونًیا دون تدخل من أستاذ المادةیتم فرز واختیار األ  -3
 .ال یسمح باالمتحان االلكتروني في مادة إال إذا كان بھا بنك لألسئلة  -4
یشترك فى عمل بنك األسئلة للمادة الواحدة كل أعضاء ھیئة التدریس المتخصصین فى ھذه المادة سواء كانوا   -5

 .قائمین على تدریسھا ھذا العام أم ال
ء ھیئة التدریس بالتوصیف، واشتراكھم في إنشاء بنك األسئلة یمنع وجود تعارض بین مقرراتھم التي التزام أعضا  -6

 .یدرسونھا للطالب
 - : القرار  

  .یؤجل الى الشھر القادم لمزید من الدراسة
  
  

 : ITات تكنولوجیا المعلوموحدة  موضوعات :   ثالثًا
 

 
  

 :على النحو التالى   2018 /10/6یوم  د المنعقمحضر اجتماع وحدة تكنولوجیا المعلومات 
فقد انتھت الوحدة من إنشاء كنتروالت الفصل الدراسى الثانى لألقسام العلمیة ، كما انتھت  (MIS)بشأن وحدة  .1

من شیتات الرصد الیدوى ، وكلمات السر و اسم المستخدم وتم إرسالھا الى ادارة الكلیة لتوزیعھا على رؤساء 
 .الكنتروالت 

 - :   القرار
اجمالى نسبة بأن یكون الخاص بقواعد الرفع ) قرار مجلس الجامعة ( مع التأكید على  أحیط مجلس الكلیة علمًا

  .وتوزیع قرار مجلس الجامعة على رؤساء األقسام و رؤساء الكنتروالت % 70النجاح 
  
ز ال           . أفاد أ .2 ة تجھی ى بالكلی ة التراكم ع لجن یق م ًا بالتنس تم حالی ھ ی ور أن ن أن ة     حس ة الرابع تراكمى لطالب الفرق

ع     . وقد أكد د. المسجلین على نظام الرصد األلى بجمیع األقسام العلمیة بالكلیة  زام جمی رورة الت ة ض أحمد عطی
الكنتروالت واللجان المختلفة بالكلیة بالمواعید المحددة لالنتھاء من عملھا حتى ال یتأخر إعالن النتائج النھائیة 

طبقًا لقرار مجلس  2018في األسبوع األول من شھر یولیو  –إن شاء اهللا  –و الذي سیكون لھذا العام الدراسى 
 .الكلیة الفائت

 - : القرار  
  ,أحیط مجلس الكلیة علمًا
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 .  المستدامة للمجتمع

ا    .3 ة و مقرھ ة العربی ام اللغ ة ألقس ة الدولی ن الجمعی اب م ة خط مى للكلی ع الرس ى الموق ل ال ى ( وص ة ) دب بدول
ا         اإلمارات العربیة المتحدة مو ة و آدابھ ة العربی م اللغ یس قس ل رئ ائم بعم ات الق جھ للسیدة الدكتورة ایمان برك

ب   بالكلیة بشأن عضویة القسم بالجمعیة ومن یرغب من أعضائة في عضویتھا و قد تم ارسال الخطاب الى مكت
 .حنان الشافعى عمیدة الكلیة التخاذ إدارة الكلیة ما تراه مناسبًا في ھذا الصدد / د.السیدة أ

 
 - : القرار  

  ,أحیط مجلس الكلیة علمًا
  
زیارة ، كما بلغ عدد القراءات لموقع  و أربعین ألفملیونین سجل الموقع الرسمي للكلیة حتى الیوم ما یزید عن  .4

 .قراءة  للموضوعات المنشورة على الموقع ألف وثالثین مائةملیون والكلیة ما یزید عن 
 - : القرار  

  ,أحیط مجلس الكلیة علمًا
  
  
  

 :موضوعات شئون ھیئة التدریس :   ًارابع
 

 
  
ایمان الملیجى  رئیس مجلس قسم اللغة االنجلیزیة بشأن  اعتماد مجلس القسم بجلستھ المنعقدة / د.خطاب السیدة أ .1

" لباقى المرشحین لشغل وظیفة "   الكفاءة المتطلبة للتدریس" نتیجة اعادة لجنة االستماع   2/5/2018في 
 :وھم " لسانیات و ترجمة  مدرس  تخصص

 .ایمان حلمى أحمد عالم/ الدكتورة  -
 دالیا عبدالوھاب مسعود/ الدكتورة -
 دینا عبدالحمیدعبدالعظیم القط / الدكتورة -

االستماع األولى المنعقدة سابقًا وھى حصول المرشحھ األولى ووالتى انتھت الى نفس نتیجة لجنتى الفحص 
  .الم  على تقدیر ممتاز  في حین لم توفق المرشحتان الثانیة والثالثةایمان حلمى أحمد ع/ وھى الدكتورة

 - : القرار  
  .وافق مجلس الكلیة 

  
 .تشكیل لجنة الجوائز  .2

 - : القرار  
 :تشكیل لجنة  الجوائز من كل من وافق مجلس الكلیة على 

 حنان خمیس الشافعى/ د.أ -
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  :رؤیة الكلیة 
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 .  المستدامة للمجتمع

 أحمد عبالعزیز عیسى/ د.أ -
 ماجد محمد شعلھ/ د.أ -
 ل اهللا محمد اسماعیلفض/ د.أ -
 محمود فراج عبد الحافظ/ د.أ -

 
البحیرة "ابراھیم محمد على مرجونة األستاذ بقسم التاریخ عن المؤتمر العلمى األول / د.التقریر المقدم من السید أ .3

 . 2018ابریل  12- 11في الفترة من " عبر العصور رؤیة نمویة ومستقبلیة 
 - : القرار  

  .أحیط مجلس الكلیة علمًا
 

 :وتمت مناقشة الموضوعات التالیة   21/5/2018محضر لجنة الحكماء بجلستھا التى عقدت بتاریخ  .4
 .تسكین األقسام العلمیة الجدیدة  .1

رفع الموضوع الى مجلس الكلیة تمھیدًا لعرضھ على مجالس األقسام المعنیة البداء الرأى في رغبة : قرار اللجنة 
 .قسام بالتسكین من عدمھ السادة أعضاء ھیئة التدریس بھذه األ

 - : القرار  
 .رئیس الجامعة /د.تقدیم الطلبات الى مجلس القسم ثم مجلس الكلیة ثم السید أ

  
  

 :موضوعات شئون الطالب :    ًاخامس
 

 
  

 .التصدیق على موضوعات اللجنة السابقة: أوًال
م أ     . تم التصدیق .1 ة التراكمي اس ن تشكیل لجن د المحسن  / وقد سقط سھوًا م و       عب ى النح د، لیصبح التشكیل عل محم

 :اآلتي
  رئیًسا  نعمة محمد معروف.أ  1
  عضوًا  آمال حمدان.أ  2
  عضوًا  ولید الوكیل .أ  3
 عضوًا  حسن عبد الال.أ  4
 عضوًا  حامد عیسى .أ  5
 عضوًا  آمال عیسى .أ  6
 عضوًا  عبیر سعید عبد المنعم.أ  7
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  :رؤیة الكلیة 
تتطلع الكلیة إلى أن تكون مؤسسة تعلیمیة وبحثیة معتمدة تحتل 
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 .  المستدامة للمجتمع

 عضوًا  رشا محمد حسین.أ  8
 وًاعض  طارق أبوقمر .أ  9

  عضوًا  عبد المحسن محمد.أ  10
 عضوًا  كیرلس سامي بدیر.أ  11
 - : القرار  

 .وافق مجلس الكلیة 
 

  :الدعم الطالبي - MIS –الجودة : موضوعات وحدات: ثانیًا
 : فیما یتعلق بوحدة الجودة .2

  .2017/2018عقد اجتماع لجنة المراجعة على امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي . 2.1
  .11/6/2018سیتم االجتماع بھم االثنین الموافق : القرار          

  .2018/2019ضرورة إنشاء بنك أسئلة االمتحانات االلیكترونیة للعام الجامعي . 2.2        
ین            . 2.3         ل خمس دریس لك ة ت و ھیئ ي عض ودة وھ بة الج ى نس د وأن ُتراع ادم الب أعداد الطالب للعام الدراسي الق

 .البط
  .ُأحیطت اللجنة علًما: القرار

 - : القرار  
  .أحیط مجلس الكلیة علمًا 

  
 :أحمد عطیة الُمدیر التنفیذي للوحدة إلى ما یلي/ أشار السید الدكتور:  MISفیما یتعلق بوحدة  .3

  .2017/2018تم إنشاء كنتروالت الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي . 3.1 
  .دتم توزیع شیتات الرص. 3.2 
  .تم توزیع كلمات السر الخاصة بالرصد. 3.3 

 .ُأحیطت اللجنة علًما: القرار
 - : القرار  

  .أحیط مجلس الكلیة علمًا 
  
  :رشا رجب الُمدیر التنفیذي للوحدة إلى ما یلي/ أشارت السیدة الدكتورة: فیما یتعلق بوحدة القیاس التقویم .4

  .مادة) 52(مادة من أصل ) 32(تم تصحیح . 4.1
  .أن الجامعة سوف ترسل جھاز متطور للتصحیح. 4.2
  .مع توجیھ الشكر للسادة العاملین بالوحدة. 4.3

  .ُأحیطت اللجنة علًما: القرار
 - : القرار  

  . ووافق أحیط مجلس الكلیة علمًا
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=========================================================  

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

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

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

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

 .  المستدامة للمجتمع

  
  : التقاریر المرفوعة من األقسام: ثالًثا   
وع .5 دریس   : الموض ة الت اء ھیئ ادة أعض ة أداء الس اریر متابع ةتق ة الُمعاون ام : والھیئ اریر أقس لت تق ة : وص اللغ

 .اإلنجلیزیة، والجغرافیا، والتاریخ، واآلثار والدراسات الیونانیة والرومانیة، في حین لم تصل تقاریر باقي األقسام
  .ُأحیطت اللجنة علًما: القرار

 - : القرار  
  .أحیط مجلس الكلیة علمًا 

  
  :انات التحریریةالموضوعات المتعلقة باالمتح: رابًعا  
 :2017/2018تقریر عن سیر االمتحانات للفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي : الموضوع .6

بمعدل مادتین أسبوعیًا  31/5/2018واستمرت حتى یوم الخمیس  28/4/2017بدأت االمتحانات یوم السبت الموافق 
عصرًا ، وذلك لألقسام العشرة  4-2، ومن 1.30-11.30، ومن  11-9لكل فرقة ، وثالث لجان فى الیوم الواحد من 

  .بالكلیة ، وقد وفرت اإلدارة بالكلیة للعملیة االمتحانیة كل ما یلزمھا من كراسات إجابة  وورق تصویر وأدوات كتابیة
أحمدعبدالعزیز عیسى القائم بعمل وكیل الكلیة لشئون .د.حنان خمیس الشافعى عمید الكلیة وأ.د.وأثناء مرور أ     

  :وفدى أبو النضر القائم بعمل وكیل الكلیة لشئون المجتمع وخدمة البیئة لوحظ اآلتى .علیم والطالب ودالت
التكدس فى أعداد الطالب داخل بعض اللجان االمتحانیة سواء بالقاعات أو المدرجات ، فى حین أن بعض   - 1

لمسئولین عن فرش الكلیة اللجان كانت عكس ذلك ویرجع ذلك إلى طبیعة بعض الفرق ، وقد بذل السادة ا
  .لالمتحانات جھودًا محمودة للتغلب على تلك المشكلة فى حدود المتاح

إلتزام السادة أعضاء ھیئة التدریس بالكلیة والسادة المنتدبین والھیئة المعاونة والسادة الموظفین بالكلیة   - 2
د بكنتروالتھم أو الكنترول المركزى قبل والجامعة بالمھام الموكلة إلیھم فیما یتعلق بأعمال اإلمتحان من التواج

 . عقد اللجان بوقت كاف لتوزیع أوراق اإلجابة على الطالب ثم أوراق األسئلة سواء كانت الیكترونیة أو عادیة 
أبریل لوحظ عدم كفایة أعداد المالحظین نتیجة قلة العدد المخصص من الجامعة ،  28مع بدایة االمتحانات فى   - 3

بعض منھم مما مثل عبئًا كبیرًا على السادة الموظفین بالكلیة الذین لم یتأخروا عن أعمال ناھیك عن غیاب ال
 .المالحظة فى لجان غیر لجانھم فى حال ُطلب منھم ذلك

حالة مما مثل ذلك عبئًا  172بالنسبة للشروع فى الغش أو الغش والشغب فقد بلغ عدد الحاالت ما یقرب من   - 4
الكنتروالت األربعة والسادة الموظفین بالكلیة والمنتدبین ولكن ذلك لم یحل دون  كبیرًا ومسئولیة على أعضاء

حنان .د.القیام بمھمتم على أكمل وجھ لضبط االمتحانات، ھذا وقد اتبع مجلس التأدیب اإلبتدائى المشكل من أ
فى التعامل مع ھؤالء أحمد عبدالعزیز عیسى القواعد القانونیة . د.ماجد محمد شعلة ، وأ.د.خمیس الشافعى ، وأ

 .الطالب
للمساعدة فى ضبط العملیة االمتحانیة بصورة أفضل یجب وضع كامیرات المراقبة فى أماكنھا المخصصة   - 5

بالمدرجات والقاعات والصاالت وبعض الممرات الموجودة بالطرقات مع تشغیلھا وقت االمتحانات وعند 
ونقل بعض الكامیرات الموجودة بطرقات أعضاء ھیئة اللزوم، األمر الذى یستلزم تزوید الكلیة ببعضھا، 

 .التدریس  لتلك األماكن وذلك بالتنسیق مع األمن
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  :رؤیة الكلیة 
تتطلع الكلیة إلى أن تكون مؤسسة تعلیمیة وبحثیة معتمدة تحتل 

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

 .  المستدامة للمجتمع

القائم بعمل وكیل الكلیة لشئون التعلیم  - أحمد عبد العزیز.د.قامت بعض الكنتروالت بإرسال تقاریر یومیة إلى أ  - 6
 .الكنتروالت والطالب ، فى حین قام البعض األخر بإرسال ، فى حین لم ترسل بعض

كان لرجال األمن بالكلیة على الرغم من قلة عددھم دور ملحوظ فى مساعدة بعض الكنتروالت فى ضبط العملیة   - 7
االمتحانیة ، ولم یتأخروا مطلقًا عند طلبھم بدایة من أول یوم من االمتحانات وحتى أخر یوم على مدار الثالثة 

 .لجان
لطالب عدم الدخول بالمحمول إال أن  عددًا كبیرًا من حاالت الغش أو على الرغم من التنبیھ والتشدید على ا  - 8

 .ومن ثم فیجب مناشدة الجامعة وضع آلیة حازمة حیال ذلك. الشروع فیھ كانت عن طریقھ 
ظھرت المذكرات والملخصات  عالوة على األوراق المصغرة بحوزة الطالب لمراجعة المواد قبل االمتحان وھى   - 9

الموجودة أمام الكلیة ومنھا القیصر وعنخ وزیاد وفكرة وبھا معلومات مغلوطة ال تمت مصورة بالمكتبات 
 . ك المشكلةلللمقررات بصلة وھو ما یؤثر سلبًا على مستوى الطالب ، لذا یجب وضع آلیة للوقوف للتصدى لت

 - : القرار  
  .أحیط مجلس الكلیة علمًا 

  
 .تشكیل لجنة الممتحنین: الموضوع .7

  :ت اللجنة أن یكون التشكیل على النحو اآلتيوافق: القرار
  الُمكلف بتسییر أعمال وكیل الكلیة لشؤون التعلیم والطالب  أحمد عبد العزیز عیسى / د.أ  1
زت    /د.أ  2 ین ع دین حس الء ال ع

  شلبي
  عضوًا عن قسم الجغرافیا

  مانیةعضًوا عن قسم اآلثار والدراسات الیونانیة والرو  عبیر عبد المحسن قاسم / د.أ  3
  عضوًا عن قسم اللغة العربیة  محمد محمود أبو علي/د.م.أ  4
  عضوًا عن قسم الفلسفة  عصام كمال المصري/د.م.أ  5
 عضوًا عن قسم اللغة اإلنجلیزیة  ناجي محمد فھیم رشوان/د .م.أ  6
  عضوًا عن قسم االجتماع  السید شحاتھ السید/ د.م.أ  7
  لوحدة ضمان الجودة المدیر التنفیذي  عصام لطفي وھبان/د  8

  المدیر التنفیذي لوحدة الخدمات اإللكترونیة  أحمد عطیة حمیدة/د  9

  المدیر التنفیذي لوحدة القیاس والتقویم  رشا محمود رجب/د  10
 - : القرار  

  .وافق مجلس الكلیة 
  

  :شروط قبول الطالب الُجُدد باألقسام العلمیة: خامًسا
 :عة من األقسام العلمیة الخاصة بالطالب الُجدد فالشروط على النحو اآلتيبناًء على الشروط المرفو: الموضوع .8
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  :رؤیة الكلیة 
تتطلع الكلیة إلى أن تكون مؤسسة تعلیمیة وبحثیة معتمدة تحتل 

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

 .  المستدامة للمجتمع

  معاییر القبول  م

  الــــــــــــــــقــــــــــــــــــــــــــســـــــــــــــــــــــــــــــــم

)1(  

  

)2(  )3(  

  

)4(  )5(  )6(  )7(  )8(  )9(  

اللغة   اللغة العربیة
  اإلنجلیزیة

اللغات   االجتماع  یاالجغراف  التاریخ
  الشرقیة

اآلثار 
والدراسات 
الیونانیة 

  والرومانیة 

  اآلثار   السیاسة

)1(  
دد    ى لع الحد األقص

  :الطالب بالقسم
ُیحدده 
مجلس 
  الكلیة

ُیحدده 
مجلس 
  الكلیة

ُیحدده 
مجلس 
  الكلیة

ُیحدده 
مجلس 
  الكلیة

ُیحدده 
مجلس 
  الكلیة

ُیحدده 
مجلس 
  الكلیة

ُیحدده 
مجلس 
  الكلیة

ده ُیحد
مجلس 
  الكلیة

ُیحدده 
مجلس 
  الكلیة

)2(  

ة  بة المئوی النس
الب   ل الط لتحوی
الجدد من قسم إلى 

  :آخر

ُیحددھا 
مجلس 
  الكلیة

ُیحددھا 
مجلس 
  الكلیة

ُیحددھا 
مجلس 
  الكلیة

ُیحددھا 
مجلس 
  الكلیة

ُیحددھا 
مجلس 
  الكلیة

ُیحددھا 
مجلس 
  الكلیة

ُیحددھا 
مجلس 
  الكلیة

ُیحددھا 
مجلس 
  الكلیة

ا ُیحددھ
مجلس 
  الكلیة

)3(  

ة   بة المئوی ذكر النس ُت
  :لطالب االنتظام 

  مفتوحة

طالب  350
بحد أقصى 

ألعلى 
درجة في 
مادة اللغة 
اإلنجلیزیة 
بالثانویة 

  العامة

انتظام 
  وانتساب

65%  

  مفتوحة  -  مفتوح  مفتوح  50%  

)4(  
ي    م ف ب القس ل یرغ ھ
اب     ب االنتس ول طال قب

  ؟)عادي-موجھ(

  نعم  نعم  نعم  منع  نعم  نعم نعم نعم نعم

)5(  
ة   بة المئوی ذكر النس ُت
اب  الب االنتس لط

  ):عادي-موجھ(
  مفتوحة

  مفتوحة  -  مفتوح   مفتوح  50%   35% 15%

)6(  
ول    ة القب ل أولوی ھ
  )مفتوحة(   لطالب القسم العلمي؟

یقبل 
العلمي 
واألدبي 

بال 
  مفاضلة

یأتي بعد 
طالب 
  األدبي

ال 
  یشترط

  مفتوحة  ال  ال  ال  مفتوحة

ل أو  )7( ول  ھ ة القب لوی
ال   نعم  )مفتوحة(  لطالب القسم األدبي؟

  یشترط
  مفتوحة  ال  نعم  ال  مفتوحة
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  :رؤیة الكلیة 
تتطلع الكلیة إلى أن تكون مؤسسة تعلیمیة وبحثیة معتمدة تحتل 

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

 .  المستدامة للمجتمع

  معاییر القبول  م

  الــــــــــــــــقــــــــــــــــــــــــــســـــــــــــــــــــــــــــــــم

)1(  

  

)2(  )3(  

  

)4(  )5(  )6(  )7(  )8(  )9(  

اللغة   اللغة العربیة
  اإلنجلیزیة

اللغات   االجتماع  یاالجغراف  التاریخ
  الشرقیة

اآلثار 
والدراسات 
الیونانیة 

  والرومانیة 

  اآلثار   السیاسة

النسب المئویة لطالب   )8(
ال   %20  -  مفتوحة  :القسم العلمي

  یشترط
  مفتوحة  -  %50  مفتوح  مفتوحة

النسبة المئویة لطالب   )9(
ال   %80  -  مفتوحة  :القسم األدبي

  یشترط
  وحةمفت  مفتوحة  %100  مفتوح  مفتوحة

)10(  

ین   لة ب اط الُمفاض نق
  :طالب القسم العلمي

  ال یوجد    

  

  

-  

المجمو
  ع الكلي

  

  

-  

  

  ال یوجد

  

  ال توجد

درجة اللغة -
  األولى

درجة اللغة -
  الثانیة

  

  ال توجد

  

  ال یوجد

)11(  

ین   لة ب اط الُمفاض نق
  طالب القسم األدبي

  ال یوجد

  

       -  
-

المجمو
 ع الكلي

مادة -
  التاریخ

درجة اللغة -  ال توجد  ال یوجد  -
  األولى

درجة -
  التاریخ

درجة -
  الجغرافیا

  ال یوجد  ال توجد

م الطالب      )12( ل القس ھل یقب
  ال یقبل  ال یقبل  ال یقبل  ال یقبل  یقبل  ال یقبل  یقبل  ال یقبل  یقبل  :المكفوفین

)13(  
اقین  م الب ل القس ھل یقب
لإلعادة من أقسام داخل  

  الُكلیة؟
  یقبل

  

  ال یقبل
  یقبل    

  

  ال یقبل

  

 یقبل

  

  یقبل

  

  یقبل

  

  یقبل

  

  یقبل

)14(  

م    ل القس ل یقب ھ
ارج    ن خ ولین م المح

  یقبل  الكلیة؟

(   ال 
بإستثناء 
من عمید 
أو وكیل 
  الكلیة 

  یقبل

  یقبل  یقبل  یقبل  یقبل یقبل  یقبل

)15(  
م    ل القس ل یقب ھ
ارج   ن خ ولین م المفص

  الُكلیة؟
  یقبل

  ال یقبل
  یقبل

  یقبل  یقبلال    یقبل  یقبل  یقبل  ال یقبل
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  :رؤیة الكلیة 
تتطلع الكلیة إلى أن تكون مؤسسة تعلیمیة وبحثیة معتمدة تحتل 

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

 .  المستدامة للمجتمع

  معاییر القبول  م

  الــــــــــــــــقــــــــــــــــــــــــــســـــــــــــــــــــــــــــــــم

)1(  

  

)2(  )3(  

  

)4(  )5(  )6(  )7(  )8(  )9(  

اللغة   اللغة العربیة
  اإلنجلیزیة

اللغات   االجتماع  یاالجغراف  التاریخ
  الشرقیة

اآلثار 
والدراسات 
الیونانیة 

  والرومانیة 

  اآلثار   السیاسة

شروط أخرى یضعھا   )16(
  --   :القسم الُمختص

قبول أعلى 
طالب في 

درجة اللغة 
اإلنجلیزیة 

من 
الثانویة 
العامة أو 
ما یعادلھا 

من 
الشھادات 
األجنبیة 

البریطانیة 
  واألمریكیة

 --  

  

  

  

 --  

  

  

   یوجدال

  

  

  ال یوجد

  

  

   یوجدال

  

  

  الیوجد

  

  

  ال یوجد

  .وافقت اللجنة: القرار
 :القرار  

 .وافق مجلس الكلیة 
  
ود     4/6/2018كتاب قسم الفلسفة بجلستھ الُمنعقدة یوم االثنین الموافق : الموضوع .9 ى عدم وج بشأن الموافقة عل

  .شروط محددة للطالب لاللتحاق بالقسم
  .وافقت اللجنة: القرار

 - : القرار  
  .وافق مجلس الكلیة 

  
 :شروط قسم اإلعالم: الموضوع .10

  .طالًبا بالقسم نظرًا للطبیعة الخاصة بھ 150ة على أن یتم قبول وافقت اللجن: القرار
 - : القرار  
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  :رؤیة الكلیة 
تتطلع الكلیة إلى أن تكون مؤسسة تعلیمیة وبحثیة معتمدة تحتل 

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

 .  المستدامة للمجتمع

وافق مجلس الكلیة و تم رفع الموضوع الى مجلس الجامعة لتفعیل قسمى اإلعالم واللغة الفرنسیة و شعبة اللغة التركیة 
  .2018/2019بقسم اللغات الشرقیة اعتبارًا من العام الدراسى 

  
ق       كتاب مجل: الموضوع .11 ین المواف وم االثن دة ی تھ الُمنعق ا بجلس ى     4/6/2018س قسم الجغرافی ة عل بشأن الموافق

امعي      ام الج ولین بالقسم للع ى    2018/2019تحدید عدد الطالب المقب ارھم بحسب      750بحد أقص تم اختی ب ی طال
ة،     ة العام وع الثانوی ام   600مجم ب انتظ اق       150+ طال الب الب ول الط دم قب ع ع اب، م ب انتس ن  طال ادة م ین لإلع

 .األقسام األخرى بالكلیة
  .ُیترك تحدید األعداد لمجلس الكلیة: القرار

 - : القرار  
  .وافق مجلس الكلیة 

  
  :قبول الطالب الُجُدد بالشعب التخصصیة داخل األقسام العلمیة للكلیة: سادًسا

عب ال : الموضوع .12 و     بناًء على الشروط المرفوعة من األقسام العلمیة الخاصة بالُش ى النح روط عل تخصصیة، فالش
  :اآلتي

  المعاییر والشروط  م

)1(  

     

قسم اللغة   
  اإلنجلیزیة

  

)2(  

  قسم الجغرافیا

  )شعبة المساحة(

)3(  

  قسم اللغات الشرقیة

)4(  

  قسم اآلثار

)6 (  

قسم اآلثار 
والدراسات 
الیونانیة 

(        والرومانیة 
شعبة الدراسات 
  )األوروبیة القدیمة

  

اآلثار شعبة 
  المصریة 

  

  شعبة اآلثار

  اإلسالمیة 

شعبة اللغة ( 
  )الفارسیة

شعبة اللغة ( 
  )العبریة

)1(  

ة   بة المئوی النس
عبة    الب الش لعدد ط
الب   الي ط ن إجم م

  :الشعبة العامة

عبة   دى الش أال تتع
ة  % 60 ي الفرق ف

ین األدب   ة ب الثانی
  واللغة 

حد أقصى   طالب لكل معاون  15
40%  

 مع وجود
  تحویل% 10

حد أقصى 
60%  

مع وجود 
  تحویل% 10

  حد أقصى

60%  

% 10مع وجود 
  تحویل

  حد أقصى

40%  

% 10مع وجود 
  تحویل

  

)2(  
التقدیر العام لنجاح 

  الطالب
 -  

الطالب من حیث ترتیب 
  مفتوح  مفتوح  الدرجات في الفرقة الثانیة

  جید على األقل   مفتوح  مفتوح 

   

)3(  
ب    ل طال ل ُیقب ھ

اب  اد(االنتس -يع
  ؟)موجھ

  نعم في كلیھما
  نعم  نعم  األعلى تقدیرًا

  

  نعم

  

  نعم

  

  نعم
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  :رؤیة الكلیة 
تتطلع الكلیة إلى أن تكون مؤسسة تعلیمیة وبحثیة معتمدة تحتل 

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

 .  المستدامة للمجتمع

  المعاییر والشروط  م

)1(  

     

قسم اللغة   
  اإلنجلیزیة

  

)2(  

  قسم الجغرافیا

  )شعبة المساحة(

)3(  

  قسم اللغات الشرقیة

)4(  

  قسم اآلثار

)6 (  

قسم اآلثار 
والدراسات 
الیونانیة 

(        والرومانیة 
شعبة الدراسات 
  )األوروبیة القدیمة

  

اآلثار شعبة 
  المصریة 

  

  شعبة اآلثار

  اإلسالمیة 

شعبة اللغة ( 
  )الفارسیة

شعبة اللغة ( 
  )العبریة

)4(  

  

ص  واد التخص م
  بالشعبة 

  

 -  

 1مبادئ الخرائط ف - 1

  2المساحة المستویة ف- 2

المصادر - 1
  .الفارسیة

نصوص - 2
  .فارسیة قدیمة

اللغة - 3
الفارسیة 

  ).تعبیر(

مدخل إلى - 1
  .العھد القدیم

األدب العبري - 2
  . القدیم

العبریة  اللغة- 3
( الحدیثة 
  ).محادثة

اآلثار والحضارة 
  المصریة 

اآلثار والحضارة 
  اإلسالمیة

أن یكون الطالب - 
حاصل على تقدیر 

" جید"ال یقل عن 
في مادة اللغة 

الیونانیة بالفرقة 
  .األولى

أن یكون الطالب  - 
حاصل على تقدیر 

" جید"ال یقل عن 
في مادة اللغة 

الالتینیة بالفرقة 
  .األولى

  

)5(  
دیر   الحد األدنى لتق

  :مواد التخصص
 -  

  النجاح من المرة األولى
              

 مفتوح
              

 مفتوح
  مفتوح

  

  مفتوح

  

  جید

)6(  

ھل ھناك حد أقصى 
الب   دد الط لع

ذكور؟  ذكر (ال ُت
  ):النسبة المئویة

ال توجد تفرقة 
إطالقًا بین اإلناث 

  والذكور

  ال یوجد

  ال یوجد  ال یوجد

  ال  فتوحم  مفتوح

)7(  

ھل ھناك حد أقصى 
الب   دد الط لع

اث؟  ذكر (اإلن ُت
  )النسبة المئویة

  ال یوجد  ال یوجد

  

  مفتوح

  

  مفتوح

  

  ال

نقاط الُمفاضلة في   )8(
  .حال التساوي

 -  
  .تقدیر مواد التخصص- 

  .درجات مواد التخصص- 

تقدیر المواد القریبة من - 
  .التخصص

  

  ال یوجد

  

  ال یوجد

المجموع الكلي - 
  لفرقة السابقةفي ا

  

األعلى في - 
درجات مادة 

  التخصص

المجموع الكلي - 
  في الفرقة السابقة

  

األعلى في - 
درجات مادة 

  التخصص

  

  ال توجد
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  :رؤیة الكلیة 
تتطلع الكلیة إلى أن تكون مؤسسة تعلیمیة وبحثیة معتمدة تحتل 

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

 .  المستدامة للمجتمع

  المعاییر والشروط  م

)1(  

     

قسم اللغة   
  اإلنجلیزیة

  

)2(  

  قسم الجغرافیا

  )شعبة المساحة(

)3(  

  قسم اللغات الشرقیة

)4(  

  قسم اآلثار

)6 (  

قسم اآلثار 
والدراسات 
الیونانیة 

(        والرومانیة 
شعبة الدراسات 
  )األوروبیة القدیمة

  

اآلثار شعبة 
  المصریة 

  

  شعبة اآلثار

  اإلسالمیة 

شعبة اللغة ( 
  )الفارسیة

شعبة اللغة ( 
  )العبریة

)9(  

 

  

  

  

  

  

  

رى  روط أخ ش
    یضعھا القسم 

یقبل الطالب - 
" بالفرقة الثانیة 

" شعبة األدب 
بناًء على رغبتھم 
بشرط النجاح في 

مادة الروایة 
   .للفرقة األولى

یقبل الطالب  - 
" بالفرقة الثانیة 

بناًء " شعبة اللغة 
على رغبتھم 

بشرط النجاح في 
مادة اللغویات 
  .للفرقة األولى

ما زاد عن العدد  - 
ولم یستوف 

الشروط وللقسم 
الحق في توجیھھ 
  . للشعبة األقل عددًا

  

عدم قبول الطالب الباقین 
  لإلعادة من األقسام األخرى

عند تجاوز 
صى الحد األق

یؤخذ باألعلى 
تقدیرًا في 
المجموع 
ومادة 
  التخصص

عند تجاوز الحد 
األقصى یؤخذ 

باألعلى تقدیرًا 
في المجموع 

ومادة 
  .التخصص

  

  

  

  

  

  

  

  

  ال یوجد    

  

  

  

  

  

  

  

  

  ال یوجد    

  

  

  

  

  

  

  

  

  ال یوجد      

  .وافقت اللجنة: القرار
 :القرار  

 .وافق مجلس الكلیة 
  

  :ألقسام العلمیةخطابات واردة من ا: سابًعا
  .مرام أبوالیزید ورفض تصحیحھا/ كتاب قسم اللغة العربیة بشأن رد كراسة الطالبة : الموضوع .13

  .رانیة عطیة/ ُترد للقسم لتقوم بتصحیحھا السیدة الدكتورة: القرار  
 - : القرار  

  .وافق مجلس الكلیة 
  

وع .14 ة : الموض ام العلمی نویة لألقس اریر الس اریر أقس: التق ة اإلنجلی: اموردت تق ة اللغ ا، واللغ ة، والجغرافی زی
 والتاریخ العربیة
  .11/7/2018ترفع لوحدة ضمان الجودة بعد اكتمال التقاریر من األقسام بحد أقصى : القرار
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  :رؤیة الكلیة 
تتطلع الكلیة إلى أن تكون مؤسسة تعلیمیة وبحثیة معتمدة تحتل 

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

 .  المستدامة للمجتمع

 - : القرار  
  .أحیط مجلس الكلیة علمًا

  
دكتور      : الموضوع .15 تاذ ال ى الشكوى المرفوعة للسید األس ة ع  / اطلعت اللجنة عل یس الجامع ل    رئ ع التواص ى موق ل

االجتماعي فیسبوك من طالب الفرقة الثانیة قسم االجتماع والذین یطالبون فیھا بااللتحاق بشعبة االتصال واإلعالم 
 .2018/2019للعام الجامعي 

ة شعبة  ت جنة بسبب تطبیق الالئحة الجدیدة بالكلیة عامة وبقسم االجتماع، والذي ال توجد بالئحلرفضت ال: القرار
  .إن شاء اهللا 2019 /2018ل واإلعالم، كما أن قسم اإلعالم سیتم تفعیلھ في العام الدراسي االتصا

 - : القرار  
  .رفض مجلس الكلیة 

  
دكتور       : الموضوع .16 ا السید ال ارك فیھ ي ش ة الت د   / اطلعت اللجنة على التقریر الخاص باألنشطة الطالبی ابر محم ص

 :وبیانھا كالتالي2018مایو  منسق األنشطة الطالبیة بالكلیة عن شھر –صادق 
بمعھد إعداد ) للسادة أعضاء ھیئة التدریس مستشارى األنشطة الطالبیة(الفوج الثالث المشاركة في فعالیات  - 1

  .2018مایو  8إلى  5القادة بحلوان خالل الفترة من 
ل ) 2(المشاركة في الزیارة التي نظمتھا الجامعة لمركز التدریب التكتیكي رقم  - 2 ام   للقوات المس ة الحم حة بمدین

   .2018مایو  13أحمد السمنودي وذلك یوم األحد الموافق / بقیادة العمید أركان حرب
د        - 3 ن المعھ داه م دارات المھ ن اإلص تالم مجموعة م رقیة إلس ار الش ي لآلث ي الفرنس د العلم ى المعھ التوجھ إل

  . 2018مایو  28للكلیة، وذلك یوم األثنین 
تحت رعایة  الزراعیة البشریة التوعویة التي نظمتھا الجامعة بقریة بیبان بمركز كوم حماده القافلة البیطریةالمشاركة في  - 4

 .2018مایو  31صالح رئیس الجامعة، وذلك یوم الخمیس الموافق  عبید.د.أ
  .ُأحیطت اللجنة علًما: القرار

  
 - : القرار  

 أحیط مجلس الكلیة علمًا
  

 :اعذار طالب الكلیة على النحو التالى  .5
سبب   مادة  القسم/ الفرقة   الطالبة/اسم الطالب   م

  العذر
العام 

  الجامعى
  مجلس الكلیةقرار 

الفرقة الثالثة   شعبان السید عبدالجواد   .1
قسم الجغرافیا 

  انتظام
عذر   جغرافیة أوربا

مرضى 
  أول

فصل 
 دراسى ثان

2017/
2018  

مجلس  وافق
 الكلیة
  

السید شیماء محمد    .2
  العادلى

الفرقة األولى 
الثار قسم ا

  انتظام
أثار وحضارة مصر  
فى العصرین الیونانى 

  والرومانى
عذر 

مرضى 
  أول

فصل 
 دراسى ثانى

2017/
2018  

رفض مجلس 
الكلیة مع توجیھ 
الطالبة الستكمال 
االجراءات مع 

الوحدة العالجیة 
 بالجامعة

  
محمود مصطفى عثمان    .3

  محمود
الفرقة االولى 

االثار قسم 
 عذر   -- 

عى اجتما
العام 

الجامعى 
رفض مجلس 
 الكلیة
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  :رؤیة الكلیة 
تتطلع الكلیة إلى أن تكون مؤسسة تعلیمیة وبحثیة معتمدة تحتل 

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

 .  المستدامة للمجتمع

  أول  )باق(انتظام 
  

2017/
2018  

الفرقة األولى   ندى محمود أحمد رشوان   .4
قسم اللغة 
االنجلیزیة 

  انتظام

 عذر   -- 
مرضى 

  ثانى
  

الفصل 
الدراسى 
الثانى 
2017/
2018  

وافق مجلس 
 الكلیة

الفرقة االولى   اسراء حمدى ربیع سالم   .5
قسم التاریخ  
  انتساب موجھ

عذر   -- 
  مرضى 

  انىث
فصل 

دراسى ثان 
2017/
2018  

رفض مجلس 
الكلیة الستكمال 

 التقریر الطبي
باھى شعبان  شعبان   .6

  العساس
الفرقة االولى 
قسم التاریخ 

  انتظام
نصوص تاریخیھ  -

  بلغة أوربیة 
جغرافیة مصر   -

  االقلیمیة 

عذر 
مرضى 

  أول
الفصل 

الدراسى 
الثانى 
2017/
2018  

وافق مجلس 
 الكلیة 

الفرقة الثالثة   آیة السید على ابوزید   .7
قسم التاریخ 
شعبة االثار 
االسالمیة 

  انتظام

  تاریخ علم الفنون  -
  تاریخ مصر الحدیث - 
الفن -

  والصفوى العثمانى
  تدریب عملى –

عذر 
مرضى 

  أول
الفصل 

الدراسى 
الثانى 
2017/
2018  

وافق مجلس 
 الكلیة

الفرقة الرابعة   فاطمھ جالل ابراھیم أحمد   .8
سم التاریخ ق

  انتظام
  
  

تاریخ المغرب  -
  واالندلس

عذر 
مرضى 

  أول
فصل 

دراسى ثان 
2017/
2018  

رفض مجلس 
الكلیة  استكمال 
العذر الطبى ومدة 
 العالج
 

سبب   مادة  القسم/ الفرقة   الطالبة/اسم الطالب   م
  العذر

العام 
  الجامعى

 قرار مجلس الكلیة

سارة خمیس محمد    .9
  عبدالسالم

 الفرقة الثالثة
قسم االثار 
الیونانى  

  انتظام

عملة رومانیة  -
  وبیزنطیة

عذر 
مرضى 

  أول
فصل 

دراسى ثان 
2017/
2018  

وافق مجلس 
 الكلیة

أمنیة محمد عبدالعزیز    .10
  عبدالحمید

الفرقة الثالثة 
قسم اللغة 

العربیة انتظام 
  من الخارج

عذر   -- 
اجتماعى 

  أول
العام 

الجامعى 
2016/
2017 

والفصل 
الدراسى 

األول 
2017/
2018  

وافق مجلس 
 الكلیة

مروة عبدالفتاح طھ    .11
  منصور 

الفرقة الثالثة 
قسم االجتماع 

  انتظام
عذر   -- 

اجتماعى 
  أول

الفصل 
الدراسى 

الثانى 
2017/
2018  

وافق مجلس 
 الكلیة
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  :رؤیة الكلیة 
تتطلع الكلیة إلى أن تكون مؤسسة تعلیمیة وبحثیة معتمدة تحتل 

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

 .  المستدامة للمجتمع

شیماء اسماعیل أحمد    .12
  الشاذلى

الفرقة الثالثة 
قسم الفلسفة 
  انتساب موجھ

عذر   --- 
اجتماعى 

  أول
العام 

الجامعى 
2017/
2018  

وافق مجلس 
 الكلیة

الفرقة الثالثة   جیھان محمد عبدالعلیم   .13
قسم التاریخ 

  انتظام
عذر   جغرافیة سیاسیة -

مرضى 
  أول

فصل 
دراسى ثانى 

2017/
2018  

وافق مجلس 
 الكلیة

الفرقة الثالثة   أحمد طارق فرج طھ   .14
قسم التاریخ 
  انتساب موجھ

  جغرافیة سیاسیة -
  تاریخ الدولة العباسیة-

ر عذ
مرضى 

  أول
فصل 

دراسى ثانى 
2017/
2018  

 استكمال  األوراق

بسمھ محمد محمد مرسى    .15
  بدران

الفرقة الرابعة 
قسم االجتماع 
شعبة اعالم 

  انتظام

  الرأى العام -
تنظیم المؤسسات  -

  االعالمیة
عذر 

مرضى 
  أول

فسل دراسة 
ثانى 

2017/
2018  

وافق مجلس 
 الكلیة

نورھان محمد ابراھیم    .16
  عبدالجواد

لفرقة الرابعة ا
قسم اجتماع 

  انتظام
  استراتیجیات السیاسة-
  علم اجتماع التنظیم-

عذر 
اجتماعى 

  أول
فصل 

دراسى ثان 
2017/
2018  

وافق مجلس 
 الكلیة
 

الفرقة الثالثة   عمر عادل محمد حافظذ .17
  قسم الجغرافیا

عذر   جغرافیة میاه وطاقة
اجتماعى 

  أول
فصل 

دراسى ثان 
2017/
2018  

وافق مجلس 
ةالكلی  

  
  

 :الدراسات العلیاموضوعات :   سادسًا
 

 
  

 . موضوعات قسم اللغة العربیة وآدابھا: أوال 
على  2018/  6/  3موافقة مجلس قسم اللغة العربیة وآدابھا واللغات الشرقیة وآدابھا بجلستھا فى : الموضوع  - 1

ب  ن الطال ة م ة المقدم وع  / الخط تیر موض ة الماجس ل درج علة لنی ى ش د فتح یر ا:"ولی ى التفس داللى ف ر ال ألث
ن   الى اب ابور     النحوى بین أم ان للنیس ت   الشجرى وإیجاز البی رف أ تح راج  ،   د    / د.إش افظ ف د الح ود عب / محم

  .  رضوان فایز ایمان 
 - : القرار  

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

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

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

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

 .  المستدامة للمجتمع

على  2018/ 6/  3موافقة مجلس قسم اللغة العربیة وآدابھا واللغات الشرقیة وآدابھا بجلستھا فى : الموضوع  - 2
ة   :" إبراھیم محمد عبد الحمید  لتسجیل  درجة الماجستیر فى موضوع / الخطة المقدمة الطالب  اد البالغی األبع

 الشقرفىمروه شحاتھ / بلبع ،د مھدى  عید/ د.،إشراف أ" للحجاج بین السیاقین الغربى والعربى 
 - : القرار  

 .وافق مجلس الكلیة 
  
على  2018/ 6/  3قسم اللغة العربیة وآدابھا واللغات الشرقیة وآدابھا بجلستھا فى  موافقة مجلس: الموضوع  - 3

ة   وان           / الخطة المقدمة الطالب وع بعن ى موض تیر ف جیل  درجة الماجس د   لتس الح زای ان ص اظرات  :" حن المن
راف أ " والمحاورات اللغویة فى العصر العباسى حتى نھایة القرن الرابع الھجرى  و / د.،إش افظ   محم د الح د عب

 صبحى الفقى / د. فراج  ،أ
 - : القرار  

  .وافق مجلس الكلیة 
  

على  2018/ 6/  3موافقة مجلس قسم اللغة العربیة وآدابھا واللغات الشرقیة وآدابھا بجلستھا فى : الموضوع  - 4
وان          / الخطة المقدمة من الطالبة  وع بعن ى موض جیل  درجة ف ى    لتس د الرافع ود محم ا :" محم ى  المب دءى ف

ان     ؤ والمرج راف أ " ضوء حواریات النبى صلى اهللا علیھ وسلم فى كتاب اللؤل د  / د.،إش ع   ، د مھدى  عی / بلب
 الشقرفىمروه شحاتھ 

 - : القرار  
  .وافق مجلس الكلیة 

  
على  2018/  6/  3موافقة مجلس قسم اللغة العربیة وآدابھا واللغات الشرقیة وآدابھا بجلستھا فى : الموضوع  - 5

وع   / المقدمة من الطالب  عدیل إشراف رسالة الماجستیرت ى موض ى    :" على یونس   ف ائص األسلوبیة ف الخص
م     د   / د.أ:لیكون االشراف "  األحادیث المرویة عن سیرة رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم   ر ھاش د عم / أحم

 ایمان بركات/ ناھد شعراوى     د
 - : القرار  

 .وافق مجلس الكلیة 
  
ى     م   - 6 ا بجلستھا ف رقیة وآدابھ ى   2018/  6/  3وافقة مجلس قسم اللغة العربیة وآدابھا واللغات الش كیل  عل تش

ور المسجل لدرجة الماجستیر بقسم       / المناقشة للطالب  الحكــــــــــــــــــم و لجنة بھاء الدین عبد المنجد منص
 :لتالىوذلك على النحو االلغة العربیة على نظام الساعات المعتمدة 

 )مشرفا (محمود فراج عبد الحافظ  / د.أ -
  )مناقشا (الشیخ  حسن عبد الواحد/ د.أ -
 )مناقشا (  –بورسعید  –محمد سعد أستاذ العلوم اللغویة ووكیل كلیة اآلداب / د.أ -

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

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

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

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

 .  المستدامة للمجتمع

 :موضوعات قسم اللغة االنجلیزیة : انیا ث 
ق     موافقة مجلس قسم الل: الموضوع  - 1 وم األحد  المواف ا ی ة    2018/   6/ 3غة االنجلیزیة وأدابھ اد نتجی اعتم

 .ساعات معتمدة تكمیلى و ماجستیر ودكتواره  2018/  2017ربیع الالدراسات العلیا فصل 
 - : القرار  

  .وافق مجلس الكلیة 
  

  :موضوعات قسم الجغرافیة : ثالثا
تھ الم   :الموضوع   - 1 ة بجلس ق     موافقة مجلس قسم الجغرافی ین المواف وم األثن دة ی دیل    2018/  6/  4نعق ى تع عل

ة     : عبیر السید محمود الشاذلى من / عنوان رسالة الماجستیر للطالبة  ة المحمودی ة بمدین ة التحتی شبكات البنی
 إلى " دراسة جغرافیة "
ة   " دمات     ""شبكة میاه الشرب بمدینة المحمودی ة الخ ى جغرافی ب السید       " دراسة ف ى طل اء عل د  / د.أبن عب

ى   أحمد عبد العظیم المشرف على الرسالة ،مع العلم بأن ھذا التعدیل الیعد تعدیال جوھریا العظیم  و ال یؤثر عل
 . جوھر الموضوع

 - : القرار  
  .وافق مجلس الكلیة 

  
ق        :الموضوع   - 2 ین المواف وم األثن دة ی تھ المنعق ة بجلس دیل    2018/  6/  4موافقة مجلس قسم الجغرافی ى تع عل

ز     : أیة صبحى محمد عبد الرحمن من / وان رسالة الماجستیر للطالبة عن لحة فى مرك تان المستص منطقة البس
دلنجات   ى جغر "ال ة ف ةدراس ة  افی ة الزراعی ى  " التنمی دلنجات   "إل زى ال لحة فى مرك تان المستص ة البس منطق

حمد عبد القادر عبد الحمید م/ د.بناء على طلب السید أ" دراسة فى جغرافیة التنمیة الزراعیة "وحوش عیسى 
یدة  رف  / والس الب المش ف غ د اللطی ت عب الة   ینمیرف ى الرس وھر    عل ى ج ؤثر عل ر ال ی ذا التغیی أن ھ ًا ب علم
 . الموضوع

 - : القرار  
  .وافق مجلس الكلیة 

 
وع  - 3 ق   :الموض ین المواف وم األثن دة ی تھ المنعق ة بجلس م الجغرافی س قس ة مجل نح  2018/  6/  4موافق ى م عل

ة        / لبة الطا ة التربی ة بكلی وم االجتماعی م العل دة بقس وح المعی ور درجة     –یاسمین إبراھیم محمد ن ة دمنھ جامع
دن محافظة        " الماجستیرفى موضوع  ن م ول م اتف المحم ة من الھ جغرافیة االتصال بشبكة المعلومات الدولی

 . بعد أن أتمت التصویبات " البحیرة بإستخدام نظم المعلومات الجغرافیة 
 - : لقرار  ا

  .وافق مجلس الكلیة 
 

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

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

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

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

 .  المستدامة للمجتمع

ة          انظرا لعدم اكتمال النص الل  لجن ن خ ة م وعات التالی م مناقشة الموض اع ت م االجتم ب القانونى النعقاد مجلس قس
 :وافقت اللجنة على الموضوعات اآلتیة والدراسات العلیا 

:" أیة على على بھیدى من / ة الماجستیر للطالبة یر العنوان الفرعى الخاص برسالیتغ: الموضوع  - 1
دراسة :المعوقات التنظیمیة المرتبطة بأداء التنظیمات الطبیة واالداریة بقطاع الھیئة العامة للتأمین الصحى 

المعوقات " :لیصبح " وصفیة لبعض القضایا فى قطاع الھیئة العامة للتأمین الصحى فرع البحیرة دمنھور
 ھدراسة تقییم: بطة بأداء التنظیمات الطبیة واالداریة بقطاع الھیئة العامة للتأمین الصحى التنظیمیة المرت

ؤثر علما بأن ھذا التعدیل الی" لبعض القضایا فى قطاع الھیئة العامة للتأمین الصحى فرع البحیرة دمنھور 
  .جوھر الموضوع على 

 - : القرار  
  .وافق مجلس الكلیة 

  
جرائم : "دنیا سامى مصطفى الشھاوى  من / ان الفرعى الخاص برسالة الماجستیر للطالبة یر العنویتغ:الموضوع   - 2

:" لیصبح " دراسة تطبیقیة على ضحایا جرائم التشھیر "التشھیر واالبتزاز وانعكاسھا على األمن االجتماعى 
علما بأن " ة لجرائم االنترنت دراسة تحلیلی"جرائم التشھیر واالبتزاز اإللكترونى وانعكاسھا على األمن االجتماعى 

  .جوھر الموضوع  ؤثر على ھذا التعدیل الی
 - : القرار  

  .وافق مجلس الكلیة 
 
 –مروه عادل عبد المقصود عمار / إعادة تشكیل لجنة الحكم والمناقشة للرسالة المقدمة من الطالبة : الموضوع  - 3

" اسة میدانیة على طالب وطالبات جامعة دمنھور در"التماسك األسرى  صراع األجیال وتأثیره على:" وعنوانھا 
 :للحصول على درجة الماجستیر بنظام الساعات المعتمدة وتتكون لجنة الحكم والمناقشة من 

  )رئیسا ومناقشا (السید شحاتھ السید / د            
 جامعة دمنھور  –كلیة اآلداب  –أستاذ علم االجتماع المساعد 

  )مناقشا ( ى محمد على البدو/ الدكتور
  جامعة االسكندریة  –كلیة اآلداب  –أستاذ علم االجتماع المساعد 

  )مشرفا (حمدى على أحمد  / د
  جامعة دمنھور  –كلیة اآلداب  –أستاذ علم االجتماع المساعد   

 - : القرار  
  .وافق مجلس الكلیة 

  
انعكاسات بیئة العمل على تعاطى :" وع نبیل حسین سالم عالم درجة الدكتواره فى موض/ منح الطالب : الموضوع  - 4

  :،إشراف "وادمان المخدرات دراسة حالة على مجموعة من عمال المحاجر بمحافظة المنیا 
  السید شحاتھ   أستاذ علم االجتماع المساعد بكلیة اآلداب جامعة دمنھور / د.أ
  جامعة دمنھور –داب محمود عبد الحمید حمدى      أستاذ علم االجتماع المساعد بكلیة اآل/ د.أ
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  :رسالة الكلیة 
وم اإلنسانیة   تقدم الكلیة خدمة تعلیمیة وبحثیة متمیزة ترقى إلى مستوى التمیز واإلبداع  اییر         في مجال اآلداب والعل ى مع تنادًا إل ا اس ًا و إقلیمی ى سوق العمل محلی ف

لقدرات العلمیة و البحثیة ألساتذتھا الجودة التعلیمیة و البحثیة ، و مواكبة التطورات العلمیة و الفكریة و التكنولوجیة ، و ذلك بالتطویر المستمر للبرامج التعلیمیة و ا
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  :رؤیة الكلیة 
تتطلع الكلیة إلى أن تكون مؤسسة تعلیمیة وبحثیة معتمدة تحتل 
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مرحلتى اللیسانس والدراسات العلیا تسھم فى الرقى و التنمیة 

 .  المستدامة للمجتمع

 - : القرار  
  .وافق مجلس الكلیة 

  
ساعات المعتمدة من اسالم عبد الستار حامد مكاوى درجة الماجستیر فى اآلداب بنظام ال/ منح الطالبة : الموضوع  - 5

مبادرات دعم التنمیة ودورھا فى تمكین المرأة المصریة دراسة تطبیقیة للمشاركة :" فى موضوع  قسم االجتماع 
  .بعد أن أتمت الطالبة تصویبات لجنة المناقشة والحكم "  بمحافظة كفر الشیخ "قتصادیة للنساء اال

 - : القرار  
 .وافق مجلس الكلیة 

  
سھام مصطفى محمد الغنام المسجل لدرجة الماجستیر فى اآلداب من قسم االجتماع / منح الطالبة : الموضوع - - 6

ع التواصل االجتماعى فى تشكیل الوعى الثقافى للشباب الجامعى دور مواق: "تخصص علم االجتماع فى موضوع 
لجنة الحكم  بعد أن أتمت الطالبة تصویبات" دراسة تطبیقیة على عینة من الشباب الجامعى بمحافظة أسیوط "

 . والمناقشة
 - : القرار  

  .وافق مجلس الكلیة 
  

بنظام الساعت المعتمدة من قسم االجتماع  سارة جمعة أحمد حراز درجة الماجستیر/ منح الطالبة :الموضوع  - 7
اطر التغطیة الصحفیة للقضایا المجتمعیة واتجاھات الجمھور نحوھا سد :" وضوعمتخصص اتصال واعالم فى 

 .بعد أن أتمت الطالبة تصویبات لجنة الحكم والمناقشة "النھضة نموذجا 
 - : القرار  

  .وافق مجلس الكلیة 
  
:" لمیاء سالم حامد أحمد سالم وعنوانھا / والمناقشة للرسالة المقدمة من الطالبة  تشكیل لجنة الحكم: الموضوع  - 8

" دراسة التجاھات عینة من طالب جامعة دمنھور "التحرش الجنسى بین طالب الجامعة وارتباطھ بآلیات العولمة 
دة وتتكون لجنة الحكم الستكمال متطلبات الحصول على درجة الماجستیر من قسم االجتماع بنظام الساعات المعتم

 :والمناقشة من كل من 
 )رئیس ومناقشا (السید رشاد غنیم / السید االستاذ الدكتور 

 جامعة االسكندریة  –كلیة اآلداب  –أستاذ علم االجتماع 
  )مناقشا(محمود عبد الحمید حمدى / السید الدكتور 

  جامعة دمنھور  –كلیة اآلداب  –أستاذ علم االجتماع المساعد 
  )مشرفا(حمدى على أحمد / لسید الدكتورا

  جامعة دمنھور  –كلیة اآلداب  –أستاذ علم االجتماع المساعد 
 - : القرار  

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

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

 .  المستدامة للمجتمع

  موضوعات قسم التاریخ  : خامسا 
مصطفى / على إعادة قید الطالب  2018/ 6/ 2موافقة مجلس قسم التاریخ  فى جلستھ بتاریخ : الموضوع  - 1

روجر : "بح طالب الدراسات العلیا المسجل لدرجة الدكتواره فرع التاریخ الوسیط فى موضوع أحمد سعد ص
ھـ علما بأن مجلس  595 – 585/ م  1199 – 1189لسیاسة انجلترا الخارجیة فیما بین  أف ھوفدن مؤرخًا

فترة التاریخیة قد وافق على تعدیل ال)  6(البند رقم  2017/  9/  6القسم فى جلستھ األعتیادیة بتاریخ 
ھـ وقد أفادت لجنة  595 – 585/ م  1199 – 1189ھـ إلى  595 – 549/ م  1199 – 1154للموضوع من 

 ) . علما بأن الطالب نظام قدیم (االشراف بأن ھذا التغییر فى الفترة التاریخیة الیؤثر على جوھر الموضوع 
 - : القرار  

  .وافق مجلس الكلیة 
  

على اعتماد نتجیة االمتحان التاھیلى  6/2018/ 2قسم التاریخ  فى جلستھ بتاریخ  موافقة مجلس:الموضوع   - 2
د العزیز أبو علو والمسجلة لدرجة الدكتواره فى التاریخ القدیم نظام الساعات علیاء عبد اهللا عب/ للطالبة 

  (A+)أى مایعادل )  % 95(المعتمدة وكان متوسط درجاتھا 
 - : القرار  

  . وافق مجلس الكلیة
  

على تسجیل خطة البحث الستكمال  2018/ 2/6موافقة مجلس قسم التاریخ  فى جلستھ بتاریخ : الموضوع  - 3
طھ محمد اسماعیل / درجة الماجستیر فى اآلداب بنظام الساعات المعتمدة شعبة التاریخ االسالمى للطالب 

 962 – 875(ى سقوطھا فىذ نشأتھا حتمندولة بنى وطاس وعالقتھا الخارجیة :" مرسى خطاب فى موضوع 
 :تحت اشراف             )" م  1533 – 1370/ ھـ  

  م ـــــــــأحمد اسماعیل الجمال أستاذ التاریخ االسالمى المساعد وحضارتھ المساعد بالقس/ د -
 .تاریخ االسالمى وحضارتھ بالقسم لالحمید البنا مدرس اشیماء عبد/ دو    -

 - : القرار  
  .وافق مجلس الكلیة 

  
 

على تسجیل خطة البحث الستكمال  2018/ 2/6موافقة مجلس قسم التاریخ  فى جلستھ بتاریخ : الموضوع  - 4
ایمان ابراھیم فتح اهللا / درجة الماجستیر فى اآلداب بنظام الساعات المعتمدة شعبة التاریخ االسالمى للطالبة 

لیلیة نقدیة آلراء المؤرخین  تحت جھود عقبة بن نافع فى فتح بالد المغرب دراسة تح:" بكار فى موضوع 
شیماء عبد / أحمد اسماعیل الجمال أستاذ التاریخ االسالمى المساعد وحضارتھ المساعد بالقسم ود/ اشراف د

 الحمید البنا مدرس التاریخ االسالمى وحضاراتھ بالقسم
 - : القرار  

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

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

 .  المستدامة للمجتمع

صفیة السید سعد / منح الطابة  على 2018/ 2/6بتاریخ موافقة مجلس قسم التاریخ  فى جلستھ  :الموضوع  - 5
" السموم فى مصر القدیمة: "السید درجة الماجستیر فرع التاریخ القدیم نظام الساعات المعتمدة فى موضوع 

 .تصویبات لجنة الحكم والمناقشة اتمت الطالبة  وقد
 - : القرار  

  .وافق مجلس الكلیة 
 

على تشكیل لجنة الحكم والمناقشة  2018/ 2/6اریخ  فى جلستھ بتاریخ موافقة مجلس قسم الت: الموضوع   - 6
فیفى أحمد محمد علوان شعبھ التاریخ الحدیث والمعاصر بنظام / لرسالة الماجستیر المقدمة من الطالبة 

  :وذلك على النحو التالى "  1914 – 1863الجالیة الروسیة فى مصر : " الساعات المعتمدة وموضوعھا 
 )رئیسًا(    ح أحمد ھریدى صال/ د.أ -

 جامعة دمنھور  –أستاذ التاریخ الحدیث والمعاصر بكلیة اآلداب 
 )مناقشا (  سى     ونیفین محمد محمود م/ د .م.أ -

  الوثائق القومیة بالقاھرة  دارأستاذ الوثائق بكلیة الدراسات االنسانیة المساعد جامعة األزھر ،مدیر 
  )مناقشا (     فایزة محمد ملوك       / د .م.أ -

  جامعة دمنھور  –أستاذ التاریخ الحدیث والمعاصر المساعد بكلیة اآلداب 
 ) مشرفا مشاركًا(   أحمد خمیس إسماعیل الفقى/ د -

  جامعة دمنھور –مدرس التاریخ الحدیث والمعاصر بكلیة اآلداب 
 - : القرار  

  .وافق مجلس الكلیة 
  

العلیا فصل قبول طالب الدراسات على  2018/ 2/6ھ بتاریخ موافقة مجلس قسم التاریخ  فى جلست: الموضوع   - 7
 .شعبة التاریخ االسالمى وحضارتھ  2018الصیف 

 - : القرار  
 .وافق مجلس الكلیة 

  
  :موضوعات قسم الفلسفة  :سادسا 

على الخطة  2018/  6/  3موافقة مجلس قسم الفلسفة بجلستھ المنعقدة یوم األحد الموافق  : الموضوع  - 1
البعد األخالقى لمفھوم العدالة بین : " أحمد علوانى وموضوعھا  دریھام محمد سی/ ة من الطالبة المقدم

الستكمال متطلبات الحصول على درجة  الماجستیر فى اآلداب بنظام " أرسطو ومسكویھ دراسة مقارنة 
 5/  13منار بتاریخ السی تعدیالت  وذلك بعد ان اتم الطالب) الفلسفة وتاریخھا (الساعات المعتمدة تخصص 

كمال عصام / عبد القادر عبد القادر البحراوى ود/ د.أ: على تكون لجنة االشراف على النحو التالى  2018/ 
 .المصرى 

 - : القرار  
  .وافق مجلس الكلیة 

 
اعتماد  على 2018/  6/  3موافقة مجلس قسم الفلسفة بجلستھ المنعقدة یوم األحد الموافق  : الموضوع  - 2

 )ماجستیر ودكتواره (الدراسات العلیا فصل الربیع  تیجةن
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  :رؤیة الكلیة 
تتطلع الكلیة إلى أن تكون مؤسسة تعلیمیة وبحثیة معتمدة تحتل 

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

 .  المستدامة للمجتمع

 - : القرار  
  .وافق مجلس الكلیة 

  
بعد دراسة  2018/  6/  3موافقة مجلس قسم الفلسفة بجلستھ المنعقدة یوم األحد الموافق  : الموضوع  - 3

ألسئلة ابراھیم مصطفى على وضع وتصحیح ا/ المذكرة المرفوعة من طالب الدراسات العلیا ضد الدكتور 
 ).مرفق تشكیل وضع وتصحیح األسئلة (

  فضل اهللا محمد إسماعیل/ د.توصى اللجنة بإضافة عضو ثالث لتصبح اللجنة ثالثیة بإضافة أ: القرار 
 - : القرار  

  .وافق مجلس الكلیة 
  

الب قبول طعلى  2018/  6/  3موافقة مجلس قسم الفلسفة بجلستھ المنعقدة یوم األحد الموافق  : الموضوع  - 8
 . تخصص الفلسفة االسالمیة العلیا الدراسات 

 - : القرار  
  .وافق مجلس الكلیة 

  
  

 :موضوعات قسم اآلثار والدراسات الیونانیة والرومانیة : سابعا
وع  - 1 اریخ    :الموض دة بت تھ المنعق ة بجلس ة والرومانی ات الیونانی ار والدراس م اآلث س قس ة مجل / 3/6موافق

ھر       على تحدید موعد االمتح 2018 ن ش انى م ف الث ى النص ان التأھیلى الخاص بالدكتواره على ان یكون ف
 . 2018یولیو 

 - : القرار  
  .وافق مجلس الكلیة 

  
وع  - 2 اریخ    :الموض دة بت تھ المنعق ة بجلس ة والرومانی ات الیونانی ار والدراس م اآلث س قس ة مجل / 3/6موافق

 . 2018على اعتماد نتجیة فصل الربیع  2018
 - : القرار  

  .ق مجلس الكلیة واف
  

وع    - 3 اریخ         :الموض دة بت تھ المنعق ة بجلس ة والرومانی ات الیونانی ار والدراس م اآلث ة مجلس قس / 3/6موافق
 .لدرجة الماجستیر 2018على فتح فصل الصیف  2018

 - : القرار  
  .وافق مجلس الكلیة 

 
وع  - 4 ت  :الموض ة بجلس ة والرومانی ات الیونانی ار والدراس م اآلث س قس ة مجل اریخ موافق دة بت / 3/6ھ المنعق

وع   / تسجیل الطالبة الغاء على  2018 ى موض سمات  :" آیات محمد مبروك الخیوطى لدرجة الماجستیر ف



    

                                                                                                                                               
        Damanhur universityجامعة دمنھور                                                                                                                         
          Faculty of Art                               كلیة اآلداب                                                                                                 

                                                         
  

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

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

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

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

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

 .  المستدامة للمجتمع

ورى      انى واألمبراط ر الروم الل العص دارا خ طة وج دنینتى سبیس ى م ة ف ة والدینی ارة المدنی ة (العم دراس
 .محسن قاسمعبیر عبد ال/ د.ابراھیم سعد صالح ،أ/ د.إشراف أ) تحلیلیة 

 - : القرار  
  .وافق مجلس الكلیة 

 
وع  - 5 اریخ    :الموض دة بت تھ المنعق ة بجلس ة والرومانی ات الیونانی ار والدراس م اآلث س قس ة مجل / 3/6موافق

ب    2018 وم         / على الطلب المقدم من الطال ى ان یق ا بالقسم عل ات العلی اق بالدراس د لاللتح ایز أحم أوس ف
 .مواد  خالل عام) 8(لیة على مدار فصل دراسى وعدد المواد التكمیلیة الطالب بإجتیاز المواد التكمی

 - : القرار  
 .وافق مجلس الكلیة 

  
وع  - 6 اریخ    :الموض دة بت تھ المنعق ة بجلس ة والرومانی ات الیونانی ار والدراس م اآلث س قس ة مجل / 3/6موافق

ة      2018 ة للطالب م والمناقش ة الحك ر لن    / على تشكیل لجن رى ناص د فخ ود محم ى     خل تیر ف ل درجة الماجس ی
ى        :"اآلداب نظام الساعات المعتمدة فى موضوع  ى وحت ر األرخ ذ العص انى من ن الیون ى الف تصویر العبید ف

 :والتشكیل على النحو التالى " بدایة العصر الھلنیستى  
 ) رئیسا ومشرفا (فؤاد شرقاوى على / د.أ .1

 جامعة اإلسكندریة  –داب أستاذ اآلثار والدراسات الیونانیة والرومانیة بكلیة اآل
 ) مناقشا (بھیة محمد شاھین  / د.أ .2

 جامعة اإلسكندریة  –أستاذ اآلثار والدراسات الیونانیة والرومانیة بكلیة اآلداب 
 )مناقشا (منال أبو القاسم / د.أ .3

 أستاذ اآلثار والدراسات الیونانیة والرومانیة بكلیة اآلثار جامعة الفیوم 
 )شرفا م(سماح محمد الصاوى  .4

 جامعة دمنھور –أستاذ اآلثار والدراسات الیونانیة والرومانیة المساعد  بكلیة اآلداب 
 - : القرار  

 .وافق مجلس الكلیة 
  

وع  - 7 اریخ    :الموض دة بت تھ المنعق ة بجلس ة والرومانی ات الیونانی ار والدراس م اآلث س قس ة مجل / 3/6موافق
ولید عبد البارى عطیة  لنیل درجة الماجستیر فى / طالب على إعادة  تشكیل لجنة الحكم والمناقشة لل2018

وع    انى        :"اآلداب نظام الساعات المعتمدة فى موض ن الیون ى الف ر ف الم اآلخ ویر الع ى   " تص كیل عل والتش
 :النحو التالى 

 ) رئیسا ومناقشا  (سلوى حسین بكر  / د.أ - 1
 جامعة طنطا  –أستاذ اآلثار والدراسات الیونانیة والرومانیة بكلیة اآلداب 

 ) مشرفا (حنان خمیس الشافعى   / د.أ - 2
 جامعة دمنھور  –أستاذ اآلثار والدراسات الیونانیة والرومانیة عمید  كلیة اآلداب 
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  :رسالة الكلیة 
وم اإلنسانیة   تقدم الكلیة خدمة تعلیمیة وبحثیة متمیزة ترقى إلى مستوى التمیز واإلبداع  اییر         في مجال اآلداب والعل ى مع تنادًا إل ا اس ًا و إقلیمی ى سوق العمل محلی ف

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

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

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

 .  المستدامة للمجتمع

 )مناقشا  (سماح محمد الصاوى / د - 3
  جامعة دمنھور –أستاذ اآلثار والدراسات الیونانیة والرومانیة المساعد  بكلیة اآلداب 

 - : القرار  
  .جلس الكلیة وافق م
 

وع  - 8 اریخ    :الموض دة بت تھ المنعق ة بجلس ة والرومانی ات الیونانی ار والدراس م اآلث س قس ة مجل / 3/6موافق

ى  / على  تشكیل لجنة الحكم والمناقشة للطالبة 2018 ندى مصطفى السید قرعلى   لنیل درجة الماجستیر ف

وع   ى موض دة ف اعات المعتم ام الس ال الح:"اآلداب نظ ویر األبط ة  تص ى الفخاری ى األوان ة عل رب الطروی

 :والتشكیل على النحو التالى )  " م .ق 300إلى 600الفترة من (

 ) رئیسا ومشرفا (فؤاد شرقاوى على  / د.أ - 1

 جامعة االسكندریة  –أستاذ اآلثار والدراسات الیونانیة والرومانیة بكلیة اآلداب 

 ) مناقشا (بھیة محمد شاھین    / د.أ - 2

  جامعة االسكندریة  –كلیة اآلداب  –الدراسات الیونانیة والرومانیة أستاذ اآلثار و

 )مشرفا  (عبیر عبد المحسن قاسم  / د.أ - 3

 جامعة دمنھور –بكلیة اآلداب   -أستاذ اآلثار والدراسات الیونانیة والرومانیة

 )مناقشا (أیمن عبد التواب / د - 4

 جامعة عین شمس –بكلیة اآلداب   أستاذ اآلثار والدراسات الیونانیة والرومانیة المساعد

 - : القرار  

  .وافق مجلس الكلیة 
  
  

 :العالقات الثقافیة والخارجیة موضوعات :  سابعًا
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وم اإلنسانیة   تقدم الكلیة خدمة تعلیمیة وبحثیة متمیزة ترقى إلى مستوى التمیز واإلبداع  اییر         في مجال اآلداب والعل ى مع تنادًا إل ا اس ًا و إقلیمی ى سوق العمل محلی ف

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

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

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

 .  المستدامة للمجتمع

ب       أبش 2/6/2018كتاب مجلس قسم التاریخ بجلستھ المنعقدة بتاریخ /  أوًال  ث لطال ام ثال ازة الدراسیة لع د االج ن تجدی
ي   – احمد محمد عبدالقوي شعیر/ الدكتوراه  فرع التاریخ الوسیط وذلك الستكمال دراستھ بجامعة ماربورج بالمانیا عل

  31/8/2019وحتي  1/6/2018االجازة من  أن تبدأ
 وافقت اللجنة في ضوء اللوائح والقوانین ومدتھ المسموح بھا: القرار 

  
 - : القرار  

 .وافق مجلس الكلیة في ضوء اللوائح والقوانین 
  

یح    2/6/2018س قسم التاریخ بجلستھ المنعقدة بتاریخ كتاب مجل/  ثانیًا  ائزة      0د0أبشان ترش ود صقر لج ایزة محم ف
ز العلمي ، د      0د0أالجامعة التقدیریة ،  ائزة التمی د السید لج ام        0علي احم ي لع جیع العلم ر لجائزة التش دي ابوالنض وف

2018  
 االساتذة ال مانع مع التاكد من الشئون االداریة من وضع السادة: القرار 

  
 - : القرار  

 .وافق مجلس الكلیة
  

محمد رضا محفوظ  0ن مشاركة دأبش 3/6/2018دابھا بجلستھ المنعقدة بتاریخ آكتاب مجلس قسم اللغة العربیة و/ ثالثا 
وان    ت عن في المؤتمر الدولى الثانى عشر لمعھد ابن سینا للدراسات االنسانیة المنعقد في مدینة لیل الفرنسیة ببحث تح

   2018یولیو  8-7في الفترة من " معاییر التصمیم والتقییم في االختبار الكتابي في اللغة العربیة لغیر الناطقین بھا " 
 وافقت اللجنة: القرار 

  
 - : القرار  

 .وافق مجلس الكلیة
  

ا  اریخ   /  رابع دة بت تھ المنعق ة بجلس ة والرومانی ات الیونانی ار والدراس م االث س قس اب مجل ن أبش  3/6/2018كت
سبتمبر  18-10حنان الشافعي ورشة عمل بالیونان وذلك في الفترة من  0د. السیـــــــــــــــــــــــــدة  أور ـــــــــــــــحض

  :مشروع االتحاد االوروبي بعنوان -وذلك تبع مشروع ایراسموس  2018
Edu – Education and capacity Building in museum studies must  

574109 – EPP – 1-2016 – EG – EPPKA2 – CBHE - JP  
 وافقت اللجنة: القرار 

  
 - : القرار  

 .وافق مجلس الكلیة
  

ور  أبش   3/6/2018كتاب مجلس قسم االثار والدراسات الیونانیة والرومانیة بجلستھ المنعقدة بتاریخ /  خامسا  ن حض
وذلك تبع مشروع ایراسموس  2018سبتمبر  18-10ة من عبیر قاسم ورشة عمل بالیونان وذلك في الفتر 0د0السیدة أ

  :مشروع االتحاد االوروبي بعنوان -
Edu – Education and capacity Building in museum studies must  

574109 – EPP – 1-2016 – EG – EPPKA2 – CBHE – JP  
 وافقت اللجنة: القرار 
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وم اإلنسانیة   تقدم الكلیة خدمة تعلیمیة وبحثیة متمیزة ترقى إلى مستوى التمیز واإلبداع  اییر         في مجال اآلداب والعل ى مع تنادًا إل ا اس ًا و إقلیمی ى سوق العمل محلی ف

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

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

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

 .  المستدامة للمجتمع

 - : القرار  
 .وافق مجلس الكلیة

  
ا  اب /  سادس اریخ          كت دة بت تھ المنعق ة بجلس ة والرومانی ات الیونانی ار والدراس م االث س قس ن أبش   3/6/2018مجل

وذلك  2018سبتمبر  18-10سماح الصاوي ورشة عمل بالیونان وذلك في الفترة من  /الدكتورة ور ــــــــــــــــــــــــحض
  :مشروع االتحاد االوروبي بعنوان -تبع مشروع ایراسموس 

Edu – Education and capacity Building in museum studies must  
574109 – EPP – 1-2016 – EG – EPPKA2 – CBHE - JP  

 وافقت اللجنة: القرار 
  

 - : القرار  
  .وافق مجلس الكلیة

 
اب ن خطأبش  3/6/2018كتاب مجلس قسم االثار والدراسات الیونانیة والرومانیة بجلستھ المنعقدة بتاریخ /  سابعا

عبیر قاسم علي اشتراكھا بعمل فنى بمناسبة عودة  0د0ا السیدة إلىنبیلة مكرم / الشكر الموجھ من السیدة السفیرة
  الجذور بحضور السید رئیس الجمھوریة

 أحیطت اللجنة علما: القرار 
  

 - : القرار  
 .عبیر قاسم  / د.أحیط مجلس الكلیة علمًا مع توجیھ الشكر للسیدة أ

  
اریخ      كت/  ثامنا  دة بت تھ المنعق ة بجلس ة والرومانی ور  أبش   3/6/2018اب مجلس قسم االثار والدراسات الیونانی   ن حض
رة من        المعید بالقسم محمد عاطف سلیم / السید ي الفت ك ف ان وذل ل بالیون بتمبر   18-10ورشة عم ع    2018س ك تب وذل

  :مشروع االتحاد االوروبي بعنوان -مشروع ایراسموس 
Edu – Education and capacity Building in museum studies must  

574109 – EPP – 1-2016 – EG – EPPKA2 – CBHE - JP  
 وافقت اللجنة: القرار 

  
 - : القرار  

 .وافق مجلس الكلیة
  

اریخ    /  تاسعا  دة بت تھ المنعق ور  أبش   3/6/2018كتاب مجلس قسم االثار والدراسات الیونانیة والرومانیة بجلس ن حض
بتمبر   18-10ورشة عمل بالیونان وذلك في الفترة من المعیدة  بالقسم  خلود حمدي الشریف / دة السی ك   2018س وذل

  :مشروع االتحاد االوروبي بعنوان -تبع مشروع ایراسموس 
Edu – Education and capacity Building in museum studies must  

574109 – EPP – 1-2016 – EG – EPPKA2 – CBHE - JP  
 وافقت اللجنة: القرار 

  
 - : القرار  

  .وافق مجلس الكلیة
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=========================================================  

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

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

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

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

 .  المستدامة للمجتمع

 
  

 :  خدمة المجتمع وتنمیة البیئة موضوعات :   ًاثامن
  

  موضوعات اإلحاطة : أوال 
  .صابر صادق / وفدى أبو النضر ،د/ د: كال من  ھا لقد شاركت الكلیة فى قافلة التوعیة بمركز كوم حمادة ،وقد مثل

 - : القرار  
  .لس الكلیة علمًا   أحیط مج

  : ناقشت اللجنة الموضوعات اآلتیة : ثانیا 
 .على من یرغب التنسیق مع وكیل الكلیة لشئون خدمة المجتمع فى خالل شھر وكذا المصیف و أضاحى العید  - 1

 - : القرار  
  .أحیط مجلس الكلیة علمًا   

  
 .لعائد  لصالح العملیة التعلیمیة  الكلیة توفیر مكان لتصویر المستندات للطالب داخل الكلیة ،على أن یكون ا - 2

  وافقت اللجنة ویرفع األمر لمجلس الكلیة :القرار 
 - : القرار  

  .وافق مجلس الكلیة
  

وفدى أبو النضر بعمل حدیقة عند مدخل الكلیة بھا اشارات ورموز لألقسام العلمیة داخل / المقترح من الدكتور  - 3
 الكلیة 

  وافقت اللجنة :القرار 
 - :   القرار

  .وافق مجلس الكلیة
  

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

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

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

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

 .  المستدامة للمجتمع

تیسیر محمد شادى  المدرس بقسم التاریخ بملف الوافدین بالكلیة و / وافق مجلس الكلیة على تكلیف الدكتورة  .1
العلیا المشرف على قسم الدراسات    سوزان ابراھیم البسیونى/ ة بعھ معھم قانونًا و یساعدھا السیداالجراءات المت

 .في ذلك 
/ د.ھبھ محمد نادر الجندى  مسئول العالقات العامة بمكتب السیدة أ/ وافق مجلس الكلیة على توجیھ الشكر للسیدة  .2

 .عمید الكلیة على ما تقوم بھ من جھود في ھذا الصدد و كذلك توجیھ الشكر لھا لعمل نشرة دوریة للكلیة 
عزت زكى قادوس رئیس كنترول الفرقة الرابعة بقسم اآلثار / د.ید أوافق مجلس الكلیة على توجیھ الشكر الى الس .3

والدراسات الیونانیة والرومانیة على ما قام بھ من إنجاز لنتیجة الفرقة الرابعة لذات  القسم  للعام الجامعى 
2017/2018 . 

ة الكلیة حتى تأخذ محمد مجدى تراب بعمل االجراءات الالزمة لمجل/ د.وافق مجلس الكلیة على تكلیف السید أ .4
 .التصنیف الدولى لنشر األبحاث العلمیة

  
 .  بعد الظھر والنصف  الثانیة الساعةھذا وقد انتھى االجتماع 

  
  عمید الكلیة                                                                                                

  
  حنان الشافعى/ د.أ                                                                                                 


