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

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

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

مستوى  بأساتذتھا وخریجیھا إلى وتصل مكانة مرموقة بین نظائرھا
المنافسة محلیأ و اقلیمًیا من خالل برامج دراسیة متمیزة فى 

ت العلیا تسھم فى الرقى و التنمیة مرحلتى اللیسانس والدراسا
 .  المستدامة للمجتمع

  2018/2019 لعام الجامعيل  حادى عشرال محضر مجلس الكلیة 
 16/6/2019 الموافق حدألاالمنعقد یوم 

**********  
حنان خمیس األستاذ الدكتور/  ةبرئاسة السیدصباحًا  ة عشرحادیة الاجتمع مجلس الكلیة في تمام الساعة        
 -عمید الكلیة  بحضور كل من : ى ـــــــــــــــلشافعا

 وكیل الكلیة لشئون التعلیم والطالب     .د/ أحمد عبدالعزیز عیسىأ .1
 الكلیة للدراسات العلیا والبحوث وكیل    أ.د/ سماح محمد الصاوى  .2
 قائم بعمل وكیل الكلیة لشئون خدمة المجتمع وتنمیة البیئة     د. وفدى السید أبوالنضر .3
 رئیس مجلس قسم الفلسفة    ل اهللا محمد اسماعیلضأ.د/ ف .4
 مجلس قسم الجغرافیارئیس     بدالعظیم أحمد عبدالعظیمأ.د/ ع .5
 االنجلیزیة رئیس مجلس قسم اللغة     یمان حلمى الملیجىأ.د/ ا .6
 رئیس مجلس قسم التاریخ    أ.د/ ابراھیم محمد على مرجونة .7
 األستاذ بقسم اللغة االنجلیزیة   میراندا محمد خمیس الزوكة     /أ.د .8
 سم الجغرافیااألستاذ بق      یاسر أحمد السیدأ.د/  .9

 األستاذ المتفرغ بقسم التاریخ      أ.د/ صالح أحمد ھریدى .10
 بقسم اللغة العربیة  المتفرغ األستاذ    /محمود فراج عبدالحافظأ.د .11
  األستاذ المتفرغ بقسم الفلسفة      أ.د/ میالد زكى غالي .12
 اآلثاراألستاذ المساعد بقسم       أحمد سعید عثماند.  .13
  للغة االنجلیزیةدرس بقسم االم    أسماء عبدالسالم الشیخد.  .14
 المدیر التنفیذي لوحدة ضمان الجودة بالكلیة      تیسیر محمد شادىد.  .15
 مدیر وحدة الخدمات االلكترونیة       د. أحمد عطیة حمیدة .16
 أمین الكلیة    نیفین محمد رحومة/ ةالسید .17

  عن الحضور :  واعتذر
 الیونانیة والرومانیة والدراسات رئیس مجلس قسم اآلثار    أ.د/ عبیر عبدالمحسن قاسم -
 القائم بعمل رئیس مجلس قسم اللغة العربیة      د. ایمان فؤاد بركات -

  
  عمید الكلیة حنان خمیس الشافعى أ.د/   ةالسید تافتتح

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

 . الحاضرین
   بعید الفطر المبارك أعادة اهللا قدمت السیدة أ.د/ حنان الشافعى عمید الكلیة ورئیس المجلس التھنئة للجمیع

 االسالمیة بخیر وسالم . ةواألم على الجمیع
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  قدمت السیدة أ.د/ حنان الشافعى رئیس المجلس التھنئة للسیدة أ.د/ سماح الصاوى مقرر مؤتمر الدراسات
 امعة أو المحافظة وتھنئة الكلیة لسیادتھالى نجاح المؤتمر وما القاه من نجاح سواء على مستوى الجالقبطیة ع

 لتمیزھا في التخصص .
  كما توجھت بخالص الشكر للسید األستاذ الدكتور/ عبید صالح رئیس الجامعة على دعمھ ومساندتھ للكلیة

 ة المؤتمرات والندوات واألنشطة بالكلیة .وعلى تلبیة سیادتة للدعوة مما یعطى ثقًال ودعمًا لكاف
  واالستعانة بھما  محافظ البحیرة على كامل دعمھ للكلیة والجامعةوالشكر موصول للسید اللواء/ ھشام آمنھ

 كبیت خبرة للمحافظة .
 لى وتوجھ السید أ.د/ فضل اهللا محمد اسماعیل نیابة عن مجلس الكلیة بجزیل الشكر للسیدة أ.د/ حنان الشافعى ع

نجاح مؤتمر الدراسات القبطیة وعلى نشاطھا الدؤوب الذى من شأنھ جعل الكلیة فى مصاف الكلیات المتمیزة 
 بالجامعة .

 لكل من : نوقدمت السیدة أ.د/ حنان الشافعى كل الشكر والتقدیر والعرفا 
  ك الكرازه المرقسیة .رالبابا تواضروس  الثانى بابا االسكندریة و بطری .1
 .ورئیس دیر االنبا مكاریوس  الغربیةوالخمس مدن  أسقف البحیرة ومطروحیوس باخوم االنبا .2
 ( راعى المؤتمر ) . عضو مجلس النواب  األستاذ / رضا نصیف .3
 د. نھى عبدالرحمن  رئیس اللجنة المنظمة والفریق المعاون من الطالب. .4
السید  د. وفدى  –عیسى  زیز ادارة الكلیة و السادة الحضور ( أ.د/ أحمد عبالعمسئولى الشكر للسادة  .5

د. ناجى  –د. محمد أبوعلى  –أ.د/ ایمان الملیجى  –أ.د/ میالد غالى  –أ.د/ فصل اهللا اسماعیل   - أبوالنضر
 –بركات د. ایمان  -د. محمد الفقى   –وان ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرش

 –وشكر خاص لالبن البار لكلیة االداب د. أحمد شتیھ  -د. منار بھنسى   -د. حارس ھالل   –د. رانیا عطیة 
 أ. ھبھ الجندى ). –أ. میرھان لطفى  –أ. عمرو حفظى 

  كما رحبت أ.د/ رئیس المجلس بالسید/ محمد نجیب البطاط رئیس مجلس ادارة جمعیة رجال أعمال و مستثمرى
 . البحیرة

  كما رحبت بالسید الدكتور/ محمد الفقى بمناسبة صدرو قرار  السید أ.د/ رئیس الجامعة بقیامھ بأعمال رئاسة
 قسم اللغات الشرقیة و آدابھا .مجلس 

 
 في وفاة والدة الدكتورة/ تیسیر شادى مدیر وحدة ضمان الجودة  باسم المجلس والكلیة  كما قدمت التعزیة

 بكلیة اآلداب  ء الشیخ في وفاة والدھا السید أ.د/ محمد الشیخ  أستاذ علم النفس/ أسماالدكتورة والسیدة 
 .بجامعة طنطا

  بتبرعات مادیة في المؤتمر :والشكر لكل من تقدم 
 میوس بالتبرع بمبلغ مائة ألف جنیھ عند تفعیل مركز الدراسات القبطیة بالكلیةوباخ االنباقام  -
ثمانیة وعشرون ألف جنیھ )  28000(خر من واحة العرب بما یعادل غذاء فا ةبج) و115أ. رضا نصیف عدد( -

 جنیھ .
 جنیھ.2000األب بولس أنامینا من دیر أبومینا  بمبلغ  -
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میة و الفكریة و التكنولوجیة ، و ذلك بالتطویر المستمر للبرامج التعلیمیة و القدرات العلمیة و البحثیة ألساتذتھا الجودة التعلیمیة و البحثیة ، و مواكبة التطورات العل
جتمع  ، و تلبیة احتیاجات الم و طالبھا ، و استخدام وسائل تعلیمیة حدیثة ،و متابعة الخریجین، و إتاحة الفرصة لھا لمتابعة الجدید من العلوم و المعارف و الخبرات
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 والمستمر .

  ==========================================================================  
      0453367942ت + فاكس     -0453367941ت:           ~ 3 ~                          البحیرة  –دمنھور  –األبعادیة –مجمع الكلیات                    

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

 

  رؤیة الكلیة :
تتطلع الكلیة إلى أن تكون مؤسسة تعلیمیة وبحثیة معتمدة تحتل 
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 ج مناصفة بینھما.3500أ.د/ حنان الشافعى و أ.د/ سماح الصاوى  بمبلغ  -
 المؤتمر.فراشةلج 2500أ.د/ حنان الشافعى بمبلغ  -
 ج1000لغ بمب  د. مصطفى محمد اسماعیل وتید -
 ج500د. محمد  محمود أبوعلى بمبلغ  -
 ج1000د. حسین محمود قمح بمبلغ  -
 ج1000د. محمد عبده بدرالدین  بمبلع  -
 المؤتمر . فراشة لجنیھ  1500بمبلغ ریاض أ. جورجینا  -
) عبداهللاسامح  –أحمد سعید  –أحمد رشدى  –أسعد  یفیان ف –جورج   سلفانا  – ریاض السادة ( انطونیوس -

 ج1500مبلغ 
علمًا بأن المشاركات البحثیة كانت مجانیة في جلسات المؤتمر ولم یتم جمع رسوم اشتراك من أى من  -

  .المشاركین
 في موضوعات المجلس على النحو التالي : اسیادتھ تثم شرع 

  

 -: التصدیق و أوال : موضوعات اإلحاطة
  
 الموضوعات التى ًطرحت في مجلس الجامعة،  .1

 لطالب الدراسات العلیا للطلبة االفارقة . تحدید عدد من المنح .1
  القرار :   

  االفارقة مبدئیًا . العلیا  ) منح دراسة لطلبة الدراسات10وافق المجلس على تحدید (
  
 رفع مصروفات الدراسات العلیا ومرحلة اللیسانس . .2
  القرار :   

  %.15ة اللیسانس % ومرحل25اقتراح رفع مصروفات الدراسات العلیا رفع  وافق المجلس على 
  
  
 اختیار الجامعة لقریة ( حسین محمد بأبوحمص و شھرتھا قریة الحاج حسین )  لتطویرھا  .3
  القرار :   

وكیل الكلیة لخدمة المجتمع وتنمیة القائم بعمل  وافق المجلس على اسناد األمر للسید الدكتور/ وفدى أبوالنضر 
  ر بما یتناسب مع امكانیات الكلیة .البیئة العداد خطة الكلیة ومساھمتھا في التطوی

  
 میزة لزیادة الموارد المالیة .معداد برامج الفى خطة الكلیة  .4
  القرار :   

  النحو التالى : البرامج التالیة لتنمیة الموارد الذاتیة للكلیة لتكون على یقترح المجلس البدء في 
 مركز الترجمة التخصصیة  -
 لترجمة التخصصیة واللغة االنجلیزیة و آدابھا .برنامج خاص یمنح لیسانس اآلداب في ا -
 مركز الدراسات القبطیة. -
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 دبلومة المساحة ونظم المعلومات الجغرافیة -
برنامج خاص بمنح لیسانس اآلداب في المساحة ونظم المعلومات الجغرافیة واالستشعار عن بعد ( نظام  -

 ة .دالساعات المعتم
 .)ء دورات لتنمیة المھارات الطالبیة بالكلیة مركز التدریب ووحدة الحاسب اآللى ( اعطا -
 مركز االبداع واالبتكار المركزى بالكلیة . -
 انشاء مركز لخدمة المجتمع بالكلیة -
 . لیسانس درجة الیمنح  برنامح خاص لالرشاد االسرى بنظام الساعات المعتمدة -
 المشاركین .تنظیم  معارض بأجر رمزى للطالب  -

  
 ئعات في كل كلیة  .اعداد موقع للرد على الشا .5
  القرار :   

  . بالتنسیق مع ادارة الجامعة وافق المجلس على عداد الموقع 
  
تحصیل مبلغ عشرة جنیھات لمرة واحدة من  نبشأ 2019) لسنة 5التأكید على تفعیل قرار مجلس الجامعة رقم  .6

 منیة و أسرھم  .كل طالب لصالح صندوق تكریم الشھداء وضحایا ومفقودى العملیات االرھابیة واأل
  القرار :   

  أحیط مجلس الكلیة علمًا .
  
 فنى ) . –التأكید على اعداد تقاریر عن المشروعات بالكلیة ربع سنویة ( مالى  .7
  القرار :   

  وافق مجلس الكلیة .
  

 . التصدیق على محضر مجلس الكلیة السابق .2
 القرار :  تم التصدیق -

 
  

 ثانیا:   موضوعات وحدة ضمان الجودة :
  
  أوًلا : التصدیق على قرارات مجلس الوحدة السابقة.  

 القرار : تم التصدیق .    
ثانیًا : بشأن تقدیم المجلس العزاء للدكتورة / تیسیر شادي المدیر التنفیذي للوحدة في وفاة والدتھا و للسیدة نیفین   

  رحومة أمین الكلیة في وفاة خالة سیادتھا 
خالص التعازي والمواساة للدكتورة تیسیر شادي في وفاة والدة سیادتھا و السیدة القرار : یقدم أعضاء المجلس 

  فسیح جناتھ .  ا برحمتھ ویدخلھم ما دعو اهللا أن یتغمدھننیفین رحومة في وفاة خالة سیادتھا و
  القرار :   

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

مستوى  بأساتذتھا وخریجیھا إلى وتصل مكانة مرموقة بین نظائرھا
المنافسة محلیأ و اقلیمًیا من خالل برامج دراسیة متمیزة فى 

ت العلیا تسھم فى الرقى و التنمیة مرحلتى اللیسانس والدراسا
 .  المستدامة للمجتمع

   
  یة واإلداریة .ثالثًا : بشأن ضرورة البدء فى عمل خطط فى األقسام العلم 

فى األقسام العلمیة واإلداریة وتكون الخطة  القرار: وافق المجلس على ضرورة العمل وفق خطط معدة مسبقًا
ن تتسلم الجودة صورة منھا وتبدأ الخطة أمنبثقة من خطة الكلیة والجامعة االستراتیجیة وتتضمن جدول زمنى على 

حسب متطلبات كل قسم ، مع التأكید علي عدم تسلم الوحدة ألي لمدة عام أو ثالثة أعوام على  2019من أغسطس 
  خطط من األقسام اإلداریة أو العلمیة .

  القرار :   
  وافق مجلس الكلیة .

  
  رابًعا : بشأن تقاریر المقررات وتوصیف البرامج .

وفق معاییر القرار: أكد المجلس على ضرورة إعداد تقاریر المقررات وتوصیف المقررات بشكل منضبط و     
 ة إختیار كل برنامج لمحكم خارجى ومتطلبات الجودة كما تم ذكره في المجلس السابق مع إلزام األقسام العلمیة بضرور

بشكل یتفق مع متطلبات الجودة والنواتج المستھدفة وتسلیمھا للجودة فور اإلنتھاء من إعدادھا في لھ و اعداد توصیف 
  .2019موعد أقصاه سبتمبر 

  ر : القرا  
  .ووافق أحیط مجلس الكلیة علما

  
  خامسًا : بخصوص متابعة العمل بمعاییر الجودة .

القرار: تم مخاطبة األقسام العلمیة بضرورة توزیع جمیع أعضاء ھیئة التدریس والھیئة المعاونة على جمیع 
ومتطلبات االعتماد وتشكر  المعاییر الخاصة بالجودة دون استثناء بناًء على تعلیمات مركز ضمان الجودة بالجامعة

  الوحدة قسمي التاریخ والجغرافیا على سرعة الرد ، ویھیب المجلس بباقي األقسام سرعة موافاتنا بھذا األمر .
  القرار :   

  أحیط مجلس الكلیة علمًا وعلى باقى األقسام استیفاء المطلوب منھا فى ھذا الشأن على وجھ السرعة .
  

سام العلمیة واإلداریة بضرورة اعداد تقاریر سنویة عن اإلنجازات سادًسا : بشأن مخاطبة األق  
القرار: تم مخاطبة األقسام العلمیة بضرورة البدء فى إعداد التقاریر السنویة عن اإلنجازات ویتم التأكید على 

التقریر السنوي المجمع  السیدة / نیفین رحومة أمین الكلیة بمتابعة التقاریر الواردة من األقسام اإلداریة تمھیدا العداد
  . 2019عن إنجازات الكلیة فى شھر اغسطس 

  القرار :   
  أحیط مجلس الكلیة علمًا .
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میة و الفكریة و التكنولوجیة ، و ذلك بالتطویر المستمر للبرامج التعلیمیة و القدرات العلمیة و البحثیة ألساتذتھا الجودة التعلیمیة و البحثیة ، و مواكبة التطورات العل
جتمع  ، و تلبیة احتیاجات الم و طالبھا ، و استخدام وسائل تعلیمیة حدیثة ،و متابعة الخریجین، و إتاحة الفرصة لھا لمتابعة الجدید من العلوم و المعارف و الخبرات

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

  ==========================================================================  
      0453367942ت + فاكس     -0453367941ت:           ~ 6 ~                          البحیرة  –دمنھور  –األبعادیة –مجمع الكلیات                    

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

 

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

مستوى  بأساتذتھا وخریجیھا إلى وتصل مكانة مرموقة بین نظائرھا
المنافسة محلیأ و اقلیمًیا من خالل برامج دراسیة متمیزة فى 

ت العلیا تسھم فى الرقى و التنمیة مرحلتى اللیسانس والدراسا
 .  المستدامة للمجتمع

سابًعا : بخصوص الخطاب الوارد من مركز ضمان الجودة بالجامعة بضرورة التقدم لالعتماد البرامجي في برامج الكلیة 
د البرامج وأن دورة اعتماد برنامج ھي دورة اجباریة ودرجة وأن عدد الطالب المقبولین في األقسام سوف یرتبط باعتما

  المشاركة في الجودة سوف توضع على مشاركة ومساھمة عضو ھیئة التدریس في التقدم للترقیة 
  القرار : أحیط المجلس علًما وتم مخاطبة األقسام العلمیة للتعمیم على السادة أعضاء ھیئة التدریس .       

  القرار :   
  مجلس الكلیة علمًا .أحیط 

  
  بالكلیة وتشكیل فریق برئاسة الدكتورة/ رانیا نظمى .لألقسام العلمیة واالداریة التأكید على متابعة االیزو :  ثامنًا

  القرار :   
  وافق مجلس الكلیة .

  
   تاسعًا : عقد دورات في تنظیم المؤتمرات والبروتوكوالت الخاصة وكذلك دورات في العالقات العامة .

  القرار :   
  وافق مجلس الكلیة .

  
 : ITات تكنولوجیا المعلوموحدة  ثالثًا:   موضوعات 

 
  
فقد انتھت الوحدة من إنشاء كنتروالت الفصل الدراسي الثاني لألقسام العلمیة ، كما انتھت من  (MIS) بشأن وحدة .1

السید األستاذ الدكتور أحمد عبد العزیز إعداد كلمات السر واسم المستخدم لكنتروالت الرصد اآللي وتم إرسالھا إلى 
 .ون التعلیم والطالب لتوزیعھا على رؤساء الكنتروالت المختلفة بالكلیةئوكیل الكلیة لش

وقد طلب د/ أحـمـد عـطـیـة من أ/ حسن أنور ، ومن أ/ طارق أبو قمر التنسیق مع لجنة التراكمي بالكلیة لتجھیز 
سجلین على نظام الرصد اآللي بجمیع األقسام العلمیة بالكلیة. كما ناشد د/ أحـمـد التراكمي لطالب الفرقة الرابعة الم

عـطـیـة السادة رؤساء الـكـنـتـروالت بالكـلـیـة سرعة االنتھاء مـن عـمـلـھـم حتى ال یتـأخر إعـالن النتـائج النھائـیة 
  .لھـذا العـام 

  القرار :   
  أحیط مجلس الكلیة علمًا .

 
 :بالموقع الرسمي للكلیةبشأن العمل  .2

 : أفاد أ / كیرلس سامي بما یلي
تــم تنفـیذ خـطة العـمل الواردة مـن إدارة المشروعـات بالجامعة والمتمثلة فى تحدیـث صفحات األقسام العلمیة  -

 . وفصلھا طبقا لالئحة الجدیدة
 .لالئحة الجدیدةتم رفع المقرارات الدراسیة لجمیع األقسام العلمیة بجمیع فرقھا وذلك طبقا  -
 .جاري رفع توصیفات المقرارات الدراسیة وذلك فور ورودھا من األقسام العلمیة بالكلیة -
تم عمل تحدیث للصفحة الخاصة بالدراسات العلیا وتحدیث قواعد بیانات المسلجـین لدرجـتي الماجستیر  -

 . والدكتوراة
یستطیع الطالب من  دمة فى شئـون الطالبتم عـمل صفحة تحتـوي على جمیع النماذج واالستمارات المستخ -

 . خاللھا تحمیل ھذه النماذج واستخدامھا مما یوفر الوقت والجھد
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  رؤیة الكلیة :
تتطلع الكلیة إلى أن تكون مؤسسة تعلیمیة وبحثیة معتمدة تحتل 

مستوى  بأساتذتھا وخریجیھا إلى وتصل مكانة مرموقة بین نظائرھا
المنافسة محلیأ و اقلیمًیا من خالل برامج دراسیة متمیزة فى 

ت العلیا تسھم فى الرقى و التنمیة مرحلتى اللیسانس والدراسا
 .  المستدامة للمجتمع

تصـمیم صفحة خاصة بالمؤتمـر الدولي الثانـي للكلیة تضم جـمیع ما یتعلق بالمؤتمر والمحاور ووسائل  -
مؤتمر، وذلك بجانب األعمال وكذلك االتصال ورسوم االشتراك ، وكذلك تم عمل تسجیل إلكترونى للمشتركین بال

 .مؤتمر الدراسات القبطیة
 .2019تم إرسال ما یلي للسادة أعضاء ھیئة التدریس بالكلیة عبر البرید الرسمي لسیادتھم خالل شھر مایو  -
 . البحوث و لتقاریر الدوریة الخاصة بقسم الدراسات العلیاا .1
 2019دعوة مجلس الكلیة وجدول األعمال لشھر مایو  .2
 عوات مجالس األقسام ومحاضر اللجان لبعض أقسام الكلیةد .3
 . الستدعاءات الخاصة بمكتب تحقیقات السادة أعضاء ھیئة التدریسا .4
 2019قرارات مجلس الكلیة لشھر مایو  .5
 االجراءات المتبعة عند التقدم لإلعارة أو تجدیدھا .6
  القرار :   

  أحیط مجلس الكلیة علمًا .
 

حتى الیوم ما یزید عن ملیونین وثمانمائة وتسعین ألف زیارة ، كما بلغ عدد القراءات  سجل الموقع الرسمي للكلیة .3
 .لموقع الكلیة ما یزید عن ملیون وثالثمائة وتسعین ألف قراءة للموضوعات المنشورة على الموقع

  القرار :   
  أحیط مجلس الكلیة علمًا .

  

 ًا:   موضوعات شئون ھیئة التدریس :رابع
  
على  2/5/2019أ.د/ عبدالعظیم أحمد عبدالعظیم رئیس مجلس قسم الجغرافیا بموافقة المجلس فى كتاب السید  .1

الطلب المقدم من السید الدكتور/ ابراھیم مصطفى شعبان مصطفى المدرس بالقسم بشأن تجدید عقد سیادتھ للعمل 
 .  2019/2020بجامعة نجران بالمملكة العربیة السعودیة للعام الجامعى 

  ار : القر  
  وافق مجلس الكلیة .

  
على  2/5/2019كتاب السید أ.د/ عبدالعظیم أحمد عبدالعظیم رئیس مجلس قسم الجغرافیا بموافقة المجلس فى  .2

الطلب المقدم من السید الدكتور/ حسین محمود قمح األستاذ المساعد بالقسم بشأن تجدید عقد سیادتھ للعمل بجامعة 
 .  2019/2020ة للعام الجامعى نجران بالمملكة العربیة السعودی

  القرار :   
  وافق مجلس الكلیة .

  
على  9/6/2019كتاب السید أ.د/ عبدالعظیم أحمد عبدالعظیم رئیس مجلس قسم الجغرافیا بموافقة المجلس فى  .3

الملك الطلب المقدم من السید الدكتور/ محمد عبده بدرالدین المدرس بالقسم بشأن تجدید عقد سیادتھ للعمل بجامعة 
 .  2019/2020فیصل بالمملكة العربیة السعودیة للعام الجامعى 

  القرار :   
  وافق مجلس الكلیة .
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میة و الفكریة و التكنولوجیة ، و ذلك بالتطویر المستمر للبرامج التعلیمیة و القدرات العلمیة و البحثیة ألساتذتھا الجودة التعلیمیة و البحثیة ، و مواكبة التطورات العل
جتمع  ، و تلبیة احتیاجات الم و طالبھا ، و استخدام وسائل تعلیمیة حدیثة ،و متابعة الخریجین، و إتاحة الفرصة لھا لمتابعة الجدید من العلوم و المعارف و الخبرات

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

مستوى  بأساتذتھا وخریجیھا إلى وتصل مكانة مرموقة بین نظائرھا
المنافسة محلیأ و اقلیمًیا من خالل برامج دراسیة متمیزة فى 

ت العلیا تسھم فى الرقى و التنمیة مرحلتى اللیسانس والدراسا
 .  المستدامة للمجتمع

على  9/6/2019كتاب السید أ.د/ عبدالعظیم أحمد عبدالعظیم رئیس مجلس قسم الجغرافیا بموافقة المجلس فى  .4
للعمل  ااعد بالقسم بشأن تجدید عقد سیادتھالطلب المقدم من السیدة الدكتورة/ مرفت عبداللطیف فراج األستاذ المس

 .  2019/2020بجامعة طیبھ بالمملكة العربیة السعودیة للعام الجامعى 
  القرار :   

  وافق مجلس الكلیة .
  
 2/6/2019كتاب السیدة الدكتورة/ ایمان بركات القائم بعمل رئیس مجلس قسم اللغة العربیة  بموافقة المجلس فى  .5

من السید الدكتور/ محمد رضا محفوظ المدرس  بالقسم بشأن تجدید عقد سیادتھ للعمل بجامعة على الطلب المقدم 
 .  2019/2020الجوف بالمملكة العربیة السعودیة للعام الجامعى 

  القرار :   
  وافق مجلس الكلیة .

  
 2/6/2019المجلس فى  كتاب السیدة الدكتورة/ ایمان بركات القائم بعمل رئیس مجلس قسم اللغة العربیة  بموافقة .6

على الطلب المقدم من السید الدكتور/ سامح مصطفى العشماوى  المدرس بالقسم بشأن تجدید عقد سیادتھ للعمل 
 .  2019/2020بجامعة الدمام بالمملكة العربیة السعودیة للعام الجامعى 

  القرار :   
  وافق مجلس الكلیة .

  
على الطلب  1/6/2019بموافقة المجلس فى   االنجلیزیة س قسم اللغة رئیس مجل ایمان الملیجى/ السیدة أ.دكتاب  .7

تجدید اعارتھا  الداخلیة الى كلیة اللغات بالقسم بشأن  المدرس  ھند محمد ھیكل / ةالدكتور ةالمقدم من السید
 .31/8/2020حتى  1/9/2019والترجمة جامعة مصر للعلوم والتكنولوجیا لمدة عام اعتبارًا من 

  :  القرار  
  وافق مجلس الكلیة .

  
على  2/6/2019كتاب السیدة أ.د/ حنان الشافعى عمید الكلیة رئیس مجلس قسم االجتماع   بموافقة المجلس فى    .8

الطلب المقدم من السیدة الدكتورة/ رحاب فتح اهللا فیاض   المدرس بالقسم بشأن منحھا أجازة خاصة بدون مرتب 
 لمرافقة الزوج . 31/8/2021وحتى  1/9/2019لمدة عامین اعتبارًا من 

  القرار :   
  وافق مجلس الكلیة .

 
بشأن عرض المذكرة المقدمة من الدكتورة/ منى   الفلسفة رئیس مجلس قسم  فضل اهللا اسماعیل كتاب السید أ.د/  .9

محمود عثمان المدرس بالقسم بخصوص تفشى ظاھرة الملخصات والدروس الخصوصیة بما یمثل اعتداء على 
 الملكیة الفكریة العضاء ھیئة التدریس فضًال عن المعلومات المغلوطة وغیر الصحیحھ والواردة بالمذكرة . حقوق

  القرار :   
  قیام الدكتورة/ منى عثمان باعداد اقتراح مناسب للعرض على مجلس الكلیة للحد من ھذه الظاھرة .
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وم اإلنسانیة    اییر         تقدم الكلیة خدمة تعلیمیة وبحثیة متمیزة ترقى إلى مستوى التمیز واإلبداع في مجال اآلداب والعل ى مع تنادًا إل ا اس ًا و إقلیمی ى سوق العمل محلی ف

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

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

مستوى  بأساتذتھا وخریجیھا إلى وتصل مكانة مرموقة بین نظائرھا
المنافسة محلیأ و اقلیمًیا من خالل برامج دراسیة متمیزة فى 

ت العلیا تسھم فى الرقى و التنمیة مرحلتى اللیسانس والدراسا
 .  المستدامة للمجتمع

  

 :   موضوعات شئون الطالب : ًاخامس
  

 ادي    تتقدم اللجنة بخالص ال د ش یر محم ذي       –عزاء للسیدة الدكتورة / تیس دیر التنفی اریخ والم درس بقسم الت الم
 لوحدة ضمان الجودة في وفاة والدة سیادتھا، متمنین للفقیدة الرحمة والمغفرة وألھلھا الصبر والسلوان.

 حیح اإللیكتروني التصدیق على محضر الجلسة السابقة: وقد تم التصدیق علیھا، وفیما یخص تسلیم المواد للتص
د          ا مستند استالم، والتأكی ادة باعتبارھ رز الخاصة للم ة الف لوحدة القیاس والتقویم تؤكد اللجنة على تسلیم ورق

 على حضور عضو من أعضاء مجلس إدارة الوحدة یومًیا. 
  وحدة القیاس والتقویم: -MIS –ثانیًا: موضوعات وحدات: الجودة  

 فع محضر الوحدة لمجلس الكلیة، نظًرا لظروف السیدة الدكتورة/ تیسیر شادي.فیما یتعلق بوحدة الجودة: ُیر  .1
 المدیر التنفیذي للوحدة باآلتي: –: أفاد السید الدكتور/ أحمد عطیة MIS. فیما یتعلق بوحدة 2
د   . تم تسلیم كلمات السر الخاصة بالفرق الثانیة والثالثة والرابعة لألقسام العلمیة للسید األستاذ ال 2.1  د عب دكتور/ أحم

  وكیل الكلیة لشؤون التعلیم والطالب، وجاري إنھاء كلمات السر الخاصة بالفرقة األولى. -العزیز عیسى
  القرار: ُأحیطت اللجنة علًما.

  القرار :   
  أحیط مجلس الكلیة علمًا.

  
 ذي للوحدة بما یلي:المدیر التنفی –فیما یتعلق بوحدة القیاس والتقویم: أفادت السیدة الدكتورة/ رشا رجب  .3
 جاري عملیة التصحیح بالوحدة. .3.1
 تم االنتھاء بصورة كاملة من تصحیح مواد الفرقة الرابعة الموجودة بالوحدة. .3.2
 ) بالوحدة.53تم تصحیح (  .3.3

  
  القرار: أحیطت اللجنة علًما.

  القرار :   
  أحیط مجلس الكلیة علمًا.

  
  ة:ثالًثا: الموضوعات الُمتعلقة باالمتحانات التحریری

 :2018/2019الموضوع: تقریر عن سیر االمتحانات للفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي  .4
بمعدل مادتین أسبوعیًا لكل  1/6/2019واستمرت حتى یوم السبت  2/5/2019بدأت االمتحانات یوم الخمیس الموافق 
، وذلك لألقسام العشرة بالكلیة ،  عصرًا 4- 2، ومن 1.30-11.30، ومن  11-9فرقة ، وثالث لجان فى الیوم الواحد من 

 وقد وفرت اإلدارة بالكلیة للعملیة االمتحانیة كل ما یلزمھا من كراسات إجابة  وورق تصویر وأدوات كتابیة.
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میة و الفكریة و التكنولوجیة ، و ذلك بالتطویر المستمر للبرامج التعلیمیة و القدرات العلمیة و البحثیة ألساتذتھا الجودة التعلیمیة و البحثیة ، و مواكبة التطورات العل
جتمع  ، و تلبیة احتیاجات الم و طالبھا ، و استخدام وسائل تعلیمیة حدیثة ،و متابعة الخریجین، و إتاحة الفرصة لھا لمتابعة الجدید من العلوم و المعارف و الخبرات
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  رؤیة الكلیة :
تتطلع الكلیة إلى أن تكون مؤسسة تعلیمیة وبحثیة معتمدة تحتل 

مستوى  بأساتذتھا وخریجیھا إلى وتصل مكانة مرموقة بین نظائرھا
المنافسة محلیأ و اقلیمًیا من خالل برامج دراسیة متمیزة فى 

ت العلیا تسھم فى الرقى و التنمیة مرحلتى اللیسانس والدراسا
 .  المستدامة للمجتمع

وكیل الكلیة لشئون التعلیم  -عمید الكلیة، وأ.د/أحمدعبدالعزیز عیسى  - وأثناء مرور أ.د/حنان خمیس الشافعى      
القائم بعمل  -وكیل الكلیة لشؤون الدراسات العلیا والبحوث، ود/وفدى أبو النضر  - ح محمد الصاويوالطالب، وأ.د/سما

  وكیل الكلیة لشئون المجتمع وخدمة البیئة لوحظ اآلتى :
زیادة فى أعداد الطالب داخل بعض اللجان االمتحانیة سواء بالقاعات أو المدرجات ، فى حین أن بعض اللجان   )1(

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

إلتزام السادة أعضاء ھیئة التدریس بالكلیة والسادة المنتدبین والھیئة المعاونة والسادة الموظفین بالكلیة   )2(
فیما یتعلق بأعمال اإلمتحان من التواجد بكنتروالتھم أو الكنترول المركزى قبل عقد  بالمھام الموكلة إلیھم

  اللجان بوقت كاف لتوزیع أوراق اإلجابة على الطالب ثم أوراق األسئلة سواء كانت الیكترونیة أو عادیة . 
المخصص من الجامعة لوحظ عدم كفایة أعداد المالحظین نتیجة قلة العدد 2/5/2019مع بدایة االمتحانات فى   )3(

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

دد الحاالت حالة، مع مالحظة قلة ع )63 (بالنسبة للشروع فى الغش أو الغش والشغب فقد بلغ عدد الحاالت  )4(
بالعام الماضي ویرجع ذلك إلى حسن سیر العملیة االمتحانیة، والتزام غالبیة الطالب بالتعلیمات التي تم نشرھا 
قبل عقد اللجان االمتحانیة، ھذا وقد اتبع مجلس التأدیب اإلبتدائى المشكل من أ.د.حنان خمیس الشافعى ، وأ.د. 

 اسماعیل القواعد القانونیة فى التعامل مع ھؤالء الطالب. أحمد عبدالعزیز عیسى، وأ.د.فضل اهللا محمد
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 
ستلزم تزوید الكلیة ببعضھا، ونقل بعض الكامیرات الموجودة بطرقات أعضاء ھیئة اللزوم، األمر الذى ی

 األمن. إدارة  التدریس  لتلك األماكن وذلك بالتنسیق مع
قامت بعض الكنتروالت بإرسال تقاریرھا عن سیر العملیة االمتحانیة موضحین فیھا أھم السلبیات التي ظھرت   )6(

 بكونتروالتھم.
ستة أفراد من أمن شركة فالكون دور فى ضبط العملیة االمتحانیة ، معاونة الكلیة وكان لرجال األمن ب  )7(

 والمساھمة في حفظ األمن بالكلیة.
( الفرقة  - تؤكد اللجنة على مراجعة الكونتروالت على بعضھا البعض، ( الفرقة األولى تراجع على الفرقة الثانیة ) .5

  الثالثة تراجع على الفرقة الرابعة، والعكس).
  القرار: أحیطت اللجنة علًما.

  القرار :   
  أحیط مجلس الكلیة علمًا.

  
  رابًعا: خطابات أخرى واردة من األقسام العلمیة:
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میة و الفكریة و التكنولوجیة ، و ذلك بالتطویر المستمر للبرامج التعلیمیة و القدرات العلمیة و البحثیة ألساتذتھا الجودة التعلیمیة و البحثیة ، و مواكبة التطورات العل
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  رؤیة الكلیة :
تتطلع الكلیة إلى أن تكون مؤسسة تعلیمیة وبحثیة معتمدة تحتل 

مستوى  بأساتذتھا وخریجیھا إلى وتصل مكانة مرموقة بین نظائرھا
المنافسة محلیأ و اقلیمًیا من خالل برامج دراسیة متمیزة فى 

ت العلیا تسھم فى الرقى و التنمیة مرحلتى اللیسانس والدراسا
 .  المستدامة للمجتمع

بشأن مقترح أ.د/ صالح ھریدي مقترح  1/6/2019الموضوع: كتاب مجلس قسم التاریخ بجلستھ الُمنعقدة في   .6
ول والثاني للفرقة الرابعة ( أوائل الدفعة ) دفعة أ.د/ صالح بتقدیم ھدایا وشھادات تقدیر ألصحاب المركزین األ

  ھریدي على نفقتھ الخاصة، والمجلس یشكر سیادتھ على مجھوداتھ العلمیة واألكادیمیة.
  القرار: ُأحیطت اللجنة علًما.

  القرار :   
  أحیط مجلس الكلیة علمًا.

  
بشأن االطالع على ماورد في الخطابات  1/6/2019الموضوع: كتاب مجلس قسم التاریخ بجلستھ الُمنعقدة في  .7

الواردة من الجامعة بشأن اإلبداع واالبتكار ، علًما بأن القسم كان لھ خطوة استباقیة في ھذا الشأن حیث توجد 
وحدة لإلبداع واالبتكار ورعایة الموھوبین منذ عام بالقسم ومدیرھا التنفیذي د/ تیسیر شادي، والوحدة تقوم 

 كمل وجھ فیما یخص الطلبة واالبداع واالبتكار ورعایة المواھب.بعملھا على أ
  القرار: ُأحیطت اللجنة علًما.

  القرار :   
  أحیط مجلس الكلیة علمًا.

  
. الموضوع: كتاب قسم االجتماع بشأن الموافقة على تعدیل تشكیل لجان وضع وتصحیح أسئلة االمتحانات للفصل 7

نظًرا لقیام السیدة الدكتورة/ شیماء حلمي بقطع األجازة الخاصة بھا  2018/2019الدراسي الثاني للعام الجامعي 
، كما وافق المجلس على اسناد مواد شعبة االتصال واإلعالم للسید الدكتور/ حارس 30/5/2019وعودتھا للعمل یوم 

صدور قراري الوقف تخصص اتصال وإعالم مع اللجنة المشتركة لتصحیحھا، نظًرا ل -المدرس بقسم االجتماع –ھالل 
  د/ نسرین ھنداوي. -الخاص بكل من د/ نھا غالي

  القرار: وافقت اللجنة.
  القرار :   

  وافق مجلس الكلیة .
  
بشأن الموافقة على الطلب المقدم  9/6/2019. الموضوع: كتاب مجلس قسم اللغات الشرقیة بجلستھ الُمنعقدة بتاریخ 8

اللغة الفارسیة المساعد بالقسم، والذي تطلب فیھ الموافقة على تدریب طالب  أستاذ - من السیدة الدكتورة/ أمنیة عیسى
شعبة اللغة الفارسیة بالمركز العالمي للرصد والفتوى التابع لمشیخة األزھر الشریف، ومخاطبة األستاذ الدكتور/ محمد 

منح شھادات معتمدة في ذلك، المشرف العام على المركز إلتمام ھذا األمر؛ علًما بأن المركز ی -حسین المحرصاوي
  وتمت الموافقة كذلك على تدریب طالب شعبة اللغة العبریة بذات المركز .

  القرار: وافقت اللجنة وسیتم التنسیق مع إدارة الكلیة.
  القرار :   

  وافق مجلس الكلیة .
  
داب للعام الجامعي .  الموضوع: ناقشت اللجنة قبول الطالب المفصولین من الكلیات األخرى غیر كلیات اآل9

2019/2020:  
  القرار: بعد المناقشة، وافقت اللجنة باإلجماع على عدم قبول الطالب المفصولین،وذلك ألنھ ُیمثل عبًئا زائًدا على الكلیة.

  القرار :   
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جتمع  ، و تلبیة احتیاجات الم و طالبھا ، و استخدام وسائل تعلیمیة حدیثة ،و متابعة الخریجین، و إتاحة الفرصة لھا لمتابعة الجدید من العلوم و المعارف و الخبرات

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

مستوى  بأساتذتھا وخریجیھا إلى وتصل مكانة مرموقة بین نظائرھا
المنافسة محلیأ و اقلیمًیا من خالل برامج دراسیة متمیزة فى 

ت العلیا تسھم فى الرقى و التنمیة مرحلتى اللیسانس والدراسا
 .  المستدامة للمجتمع

  وافق مجلس الكلیة  على عدم قبول الطالب المفصولین .
  

  خامًسا: التعلیم المفتوح:
 .2018/2019المفتوح للعام الجامعي  . اعتماد نتیجة التعلیم10

  القرار: وافقت اللجنة. 
  القرار :   

  وافق مجلس الكلیة .
  

  سادًسا: ما ُیستجد من أعمال:
  :2018قسم االجتماع دفعة  –. الموضوع: التظلم المرفوع من الخریجة / تغرید حسني الطحان 11

ھي بعد إعالن النتیجة بأسبوعین، والطالبة تقدمت بتظلمھا القرار: رغم مرور الفترة القانونیة المسموح بھا للتظلم و
بعد مرور سنة من إعالن النتیجة، وھذا ُیخالف نصوص قانون التظلم، وبالرغم من ذلك تم الرجوع لنتیجة الطالبة 

  ند لھ قانوًنا.بالفرق األربع، وتبین أن ما ذكرتھ من أحقیتھا في الدرجات بالفرق األولى والثانیة والثالثة والرابعة ال س
  القرار :   

  وافق مجلس الكلیة على قرار اللجنة  .
  

  سابًعا: لجنة الممتحنین:
  وقد ناقشت اللجنة عدة موضوعات اتخذت فیھا مجموعة من القرارات على النحو التالي:

التي تقل فیھا  الخاص برفع نسب النجاح في الُمقررات 24/4/2008أوًال: تطبیق قرار مجلس جامعة اإلسكندریة بتاریخ 
  نسبة النجاح عن النسب القانونیة.

  ثانًیا: یقوم رئیس كل كنترول تلقائیًا بما یلي:
 ) ورصدھا في الشیت.35) إلى (34إضافة درجة للطالب الحاصلین على ( )1(
 ) في شیت الرصد الیدوي.50) إلى (49رفع الدرجة من ( )2(
ك       ) على أن50-48، 35-33إضافة درجتین للطالب الراسب ( من  )3( ان ذل ط إذا ك ادة واحدة فق یتم تطبیقھا في م

 سیغیر من حالة الطالب.
 إضافة خمس درجات للطالب الُمعرض للفصل النھائي. )4(

  القرار :   
  وافق مجلس الكلیة .

  
ى              .10 ة عل الب  بشأن الموافق یم والط ئون التعل ة لش ل الكلی دالعزیز عیسى وكی د عب دكتور/ أحم مذكرة السید األستاذ ال

ة       وم الجامع ى تق رة حت استخراج افادات بالتقدیرات والنسبة المئویة حیث ال توجد شھادات بالجامعة خالل ھذه الفت
 بارسال الشھادات.

  القرار :   
للموافقة على استخراج افادة مؤقتھ حرصًا على بالجامعة  وض بوكالة شئون تعلیم والطالب رفع األمر الى أ.د/المف
  .لحین صدور الشھادات مصلحة ابنائنا الطالب 

  
ي    .11 تھ ف ة بجلس ة العربی م اللغ س قس ة مجل ة    2/6/2019موافق م برئاس دمج بالقس یم الم رول التعل كیل كنت ى تش عل

 .25/6/2019حتى  16/6/2019بدور أبوجنینھ عضوًا ابتداًء من الدكتورة/ ایمان عبدالسمع والدكتورة/ 
  القرار :   

  وافق مجلس الكلیة 
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  رؤیة الكلیة :
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مستوى  بأساتذتھا وخریجیھا إلى وتصل مكانة مرموقة بین نظائرھا
المنافسة محلیأ و اقلیمًیا من خالل برامج دراسیة متمیزة فى 
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یس كنت    .12 كندریة  ورئ ة  ـتوجیھ الشكر للسید أ.د/ عزت زكى حامد قادوس األستاذ بكلیة اآلداب جامعة االس رول الفرق

جة في زمن قیاسى و كذا الفرقة الرابعة بقسم  الرابعة قسم اآلثار والدراسات الیونانیة والرومانیة النتھائة من النتی
 اللغة االنجلیزیة.

  القرار :   
  وافق مجلس الكلیة مع تقدیم الشكر .

  
 التأكید على تعمیم قرار لجنة الممتحنین.  .13
  القرار :   

  وافق مجلس الكلیة.
 

 نتیجة .حتى ال تعیق ظھور الاالستئنافیھ التأكید على مخاطبة الجامعة لالنتھاء من المجالس  .14
  القرار :   

  وافق مجلس الكلیة.
  

 . 2018/2019اعتماد نتیجة الفصل الدراسى الثانى للعام الجامعى  .15
  القرار :   

  وافق مجلس الكلیة.
  

 اعذار طالب الكلیة على النحو التالى :الموضوع : .16
سبب  الفرقة / القسم اسم الطالب /الطالبة م

 العذر
 القرار الفترة 

الفرقة األولى قسم  مد فتوحمنة اهللا محمد اح  .1
 اللغات الشرقیة 

 ساب موجھانت

عذر 
 مرضى

مادة اللغة الفارسیة یوم 
الفصل ب 13/5/2019

 2018/2019الدراسى الثانى 

وافق مجلس 
 الكلیة

الفرقة األولى قسم  عال سلیمان على المصرى  .2
 انتظام الجتماعا

عذر 
 اجتماعى

وافق مجلس  2018/2019 العام الجامعى 
  ةالكلی
 

الفرقة األولى قسم   محمد أحمد ودیع أدم  .3
 اللغةاالنجلیزیة 

  انتظام
 باق

عذر 
 مرضى

مادة الصوتیات والفونولوجیا 
بالفصل  13/5/2019یوم 

 2018/2019الدراسى الثانى 

وافق مجلس 
  الكلیة

  
 

رانیا مسعد محمد ابراھیم   .4
  عشره

الفرقة الثانیة قسم 
  التاریخ انتساب موجھ

عذر 
  مرضى

( تاریخ الدولة مادتى 
 – 19/5/2019االسالمیةیوم 

تاریخ أوربا یوم 
) بالفصل 22/5/2019

  2018/2019الدراسى الثانى 

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

مستوى  بأساتذتھا وخریجیھا إلى وتصل مكانة مرموقة بین نظائرھا
المنافسة محلیأ و اقلیمًیا من خالل برامج دراسیة متمیزة فى 

ت العلیا تسھم فى الرقى و التنمیة مرحلتى اللیسانس والدراسا
 .  المستدامة للمجتمع

مریم صبرى ھندى أحمد   .5
  ھندى 

الفرقة الثانیة قسم 
اللغة العربیة انتساب  

  موجھ

عذر 
  مرضى 

لعام الفصل الدراسى الثانى با
  2018/2019الجامعى 

وافق مجلس 
  الكلیة

الفرقة الثانیة قسم   صابرین محمد ھاشم احمد  .6
  اللغة العربیة انتظام

عذر 
  مرضى

مادة نقد القرن الرابع یوم 
بالفصل الدراسى  8/5/2019

  2018/2019  الثانى 

وافق مجلس 
  الكلیة

الفرقة الثانیة قسم   سلمى سمیر سعد البواب  .7
  اللغات الشرقیة

عذر 
  مرضى 

دیثة مادة اللغة االوربیة الح
بالفصل  22/5/2019یوم 

  2018/2019الدراسى الثانى 

وافق مجلس 
  الكلیة

سبب  الفرقة / القسم اسم الطالب /الطالبة م
 العذر

 القرار الفترة 

الفرقة الثانیة قسم   ایمان صابر فتحى عبدالجلیل  .8
 اللغة العربیة انتظام

عذر 
 مرضى

مادة نصوص أوربیة وترجمة 
بالفصل  22/5/2019یوم 

 2018/2019راسى الثانى الد
وافق مجلس 

  الكلیة
  
 

الفرقة الثانیة قسم   سحر أشرف یوسف محمد  .9
  اللغة العربیة انتظام

عذر 
  مرضى

مادتى ( علم الحدیث 
 19/5/2019ونصوصھ یوم 

ونصوص أوربیة وترجمة  
) بالفصل  22/5/2019یوم 

  2018/2019الدراسى الثانى 

وافق مجلس 
  الكلیة

د مى ھانى رمضان أحم  .10
  قادوم

الفرقة الثالثة قسم 
  اللغة العربیة انتظام

عذر 
  اجتماعى

مادة لغة شرقیة یوم 
بالفصل  21/5/2019

  2018/2019الدراسى الثانى 
وافق مجلس 

  الكلیة
الفرقة الثالثة قسم  محمود معاذ جعفر خطاب  .11

اللغة العربیة انتساب 
 عادى

عذر 
 اجتماعى 

وافق مجلس  2018/2019العام الجامعى 
 لیةالك

أسماء سید أحمد اسماعیل   .12
 حمیدان

الفرقة الثانیة قسم 
 اللغة العربیة  انتظام

عذر 
 اجتماعى

مادة الفلسفة االسالمیة 
بالفصل  25/5/2019بتاریخ 

 2018/2019الدراسى الثانى 
وافق مجلس 

  الكلیة
 

ایھ انیس عبدالعزیز انیس   .13
  على 

الفرقة الرابعة قسم 
 االجتماع انتظام

عذر 
 اجتماعى

مادة النظریة المعاصرة یوم 
بالفصل الدراسى  5/5/2019

 2018/2019الثانى 
وافق مجلس 

 الكلیة

الفرقة الرابعة قسم  فاطمة اسامة حسن محمد  .14
اللغة العربیة انتساب 

 موجھ
عذر 
 مرضى

مادتى(علم اللغة یوم 
لنثر العربى وا 4/5/2019

الحدیث یوم 
)بالفصل الدراسى 4/5/2019

 2018/2019الثانى 

وافق مجلس 
 الكلیة

اسماء عادل اسماعیل   .15
  عبدالھادى

الفرقة الرابعة قسم 
 اللغة العربیة انتظام

عذر 
 مرضى

مادتى ( ادب مقارن یوم 
و مادة اختیاریة  11/5/2019

) بالفصل 14/5/2019یوم 
 2018/2019الدراسى الثانى 

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

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

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

مستوى  بأساتذتھا وخریجیھا إلى وتصل مكانة مرموقة بین نظائرھا
المنافسة محلیأ و اقلیمًیا من خالل برامج دراسیة متمیزة فى 

ت العلیا تسھم فى الرقى و التنمیة مرحلتى اللیسانس والدراسا
 .  المستدامة للمجتمع

ساره عادل محمود احمد   .16
  شتا

م الفرقة الرابعة قس
  اللغة العربیة  انتظام

عذر 
  اجتماعى

الفصل الدراسى الثانى العام 
  2018/2019الجامعى 

وافق مجلس 
  الكلیة

 

 :الدراسات العلیا:   موضوعات سادسًا
  
خطاب السید أ.د/ جمال عمران مفوض نائب رئیس الجامعة للدراسات العلیا والبحوث  بشأن ضرورة حضور كافة  .1

 شة والحكم على رسائل الماجستیر والدكتوراه .السادة أعضاء لجنة المناق
  القرار :   

  أحیط مجلس الكلیة علمًا.
  

  أوال : موضوعات قسم اللغة العربیة 
 على 2/6/2019وافق مجلس قسم اللغة العربیة وآدابھا واللغات الشرقیة وآدابھا بجلستھ المنعقدة بتاریخ 

ر عالم و ذلك بعد أن أتم الطالب التصویبات علما بأن تاریخ منح درجة الدكتوراة فى اآلداب للطالب / أحمد سمی .1
    30/4/2019المناقشة 

  القرار :   
  وافق مجلس الكلیة.

 
منح درجة الدكتوراة فى اآلداب للطالب / محمد محمود عبد الغنى الرامى  و ذلك بعد أن أتم الطالب التصویبات علما  .2

 6/5/2019بأن تاریخ المناقشة 
  القرار :   
  فق مجلس الكلیة.وا

 
  تسجیل بحث الطالب المذكور فیما بعد لدرجة الدكتوراه  .3

  اإلشراف   الموضوع   الطالب   م

احمد عید محمود   1
  زیدان  

البناء المسرحى بین صالح عبد الصبور 
و عبد الرحمن الشرقاوى ( الرؤیة و 

  )االدارة

أ.م. د/ محمد محمود ابو على   أستاذ 
المساعد كلیة  النقد االدبى و البالغة

  جامعة دمنھور  –اآلداب 
د/ ایمان عبد السمیع    مدرس النقد 

جامعة –االدبى و البالغة كلیة اآلداب 
  دمنھور  

  القرار :   
  وافق مجلس الكلیة.
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  تشكیل لجنة الحكم والمناقشة للطالب المذكور فیما بعد والمسجل لدرجة الدكتوراه بنظام الساعة المعتمدة  .4

  التشكیل   الموضوع   الطالب   م
االطناب باالعتراض فى    محمد محمد النجار   1

تفسیر الرازى فى ضوء 
  الدرس االسلوبى المعاصر 

 مشرفًا                   أ.د/ عید على مھدى بلبع        
     ورئیسًا

  جامعة طنطا  –أستاذ النقد والبالغة  بكلیة اآلداب 
                               أ.د/ اسامة البحیرى              

    مناقشًا
 أستاذ االدب و البالغة بكلیة آداب طنطا 

   أ.د / محمد عبد الحمید خلیفة                    مناقشًا
أستاذ االدب و النقد ورئیس قسم اللغة العربیة   كلیة 

  دمنھور  –جامعة  –التربیة 
                أ.م.د/ محمد محمود ابو على             

   مشرفًا
أ.م. د/ محمد محمود ابو على   أستاذ النقد االدبى 

 جامعة دمنھور –البالغة المساعد كلیة اآلداب و
  

  القرار :   
  وافق مجلس الكلیة.

  
األستاذ المساعد  بعد عودة د / مصطفى اسماعیل وتیدتفعیل الدراسة  بالدراسات العلیا شعبة العلوم اللغویة عادة إ  .5

 .بعد نقل السید أ.د/ مجدى حسین الى كلیة اآلداب جامعة االسكندریة اللغویة بعد وقفھا مؤقتًا للعلوم 
  القرار :   

  وافق مجلس الكلیة.
  
 اعتماد التعدیالت الخاصة بالئحة الدراسات العلیا  .6
  القرار :   

  وافق مجلس الكلیة.
  

  ثانیا : موضوعات قسم اللغة االنجلیزیة 
مرحلة  على اعتماد نتجیة امتحانات 2019/  6/ 1بجلستھ فى لس قسم اللغة اإلنجلیزیة موافقة مج الموضوع : .1

 . 2019ماجستیر أدب انجلیزى ساعات معتمدة ربیع ال
  القرار :   

  وافق مجلس الكلیة.
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  ثانیا : موضوعات قسم الجغرافیة :
على قبول تسجیل  2019/ 5/ 2فق الموضوع : موافقة مجلس قسم الجغرافیة بجلستھ یوم المنعقدة الخمیس الموا .1

  الطالبة المذكورة فیما بعد لدرجة الدكتوراة
  اإلشراف   الموضوع   الطالب   م

ھناء شلبى محمد   1
  شحاتھ نمیر   

 –كبار السن فى محافظة االسكندریة 
  دراسة فى جغرافیة السكان 

  أ.د/ عبد العظیم أحمد عبد العظیم 
  ة الجغرافیا بالكلی  أستاذ ورئیس قسما

  أستاذالسید الدكتور / وائل عبد اهللا 
بكلیة آداب المساعد  جغرافیة السكان  

  المنصورة 
  القرار :   

  وافق مجلس الكلیة.
  
تشكیل لجنة على  2019/ 6/ 9الموضوع : موافقة مجلس قسم الجغرافیة بجلستھ یوم المنعقدة الخمیس الموافق  .2

  الحكم والمناقشة 
  ف اإلشرا  الموضوع   الطالب   م

محمد شعبان أحمد   1
     عمارة

الالجئون السوریون في مصر 
دراسة في الجغرافیة  –

السیاسیة محافظة االسكندریة 
  نموذجًا

  أ.د/ عزیزة محمد على بدر      رئیسًا ومناقشًا .1
أستاذ الجغرافیا البشریة بكلیة الدراسات          

  االفریقیة 
  جامعة القاھرة        

ر عبدالحمید                أ.د/ محمد عبدالقاد .2
 مشرفًا

  أستاذ الجغرافیا البشریة بكلیة آداب دمنھور
أ.د/ عبدالعظیم أحمد عبدالعظیم                    .3

  مشرفًا
أستاذ الجغرافیا البشریة ورئیس قسم         

  الجغرافیا
  بآداب دمنھور         

د. حسین محمود محمد قمح                      .4
 عضوًا

أستاذ الجغرافیا االقتصادیة المساعد بكلیة        
  آداب

  دمنھور        
  القرار :   

  وافق مجلس الكلیة.
  

  ثالثا: موضوعات قسم التاریخ  
على تسجیل بحث الطالبة المذكورة فیما بعد لدرجة  1/6/2019الموضوع : موافقة مجلس قسم التاریخ بجلستھ فى .1

  شعبة تاریخ حدیث  الدكتوراة 
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  اإلشراف   الموضوع   لطالب ا  م

رانیا عبد السالم   1
  محمود عامر 

  

االستثمار العقارى فى مدینة القاھرة فى 
القرن السابع عشر دراسة تاریخیة 

  وثائقیة 
The Estate Investment in 
Cairo in the Seveteen 
century "A Historical Studt 
"  

  أ.د/صالح أحمد ھریدى 
والمعاصر بكلیة أستاذ التاریخ الحدیث 

  اآلداب جامعة دمنھور
  د/ أحمد خمیس الفقي  

مدرس التاریخ الحدیث والمعاصر بكلیة 
  اآلداب جامعة دمنھور

  
  القرار :   

  وافق مجلس الكلیة.
  
على تسجیل بحث الطالب المذكور فیما بعد لدرجة  1/6/2019الموضوع : موافقة مجلس قسم التاریخ بجلستھ فى .2

  الوسیط تاریخ لاشعبة لماجستیر ا
  اإلشراف   الموضوع   الطالب   م

كریم عبد السالم   2
  ىالقسطاو

یھود الشام فى كتابات الرحالة 
  األوروبین عصر الدولة المملوكیة 

  ھـ )922-690 –م 1291-1516(
The Jews of Syria In The 
Writings of the European 
Travelleres The Mamluk 
Period (1921-1516 CE/690-
922AH) 

  أ.د/ على أحمد السید 
أستاذ تاریخ العصور الوسطى بكلیة 

  اآلداب جامعة دمنھور 
  د/ إیمان عبد التواب خالوى 

مدرس تاریخ العصور الوسطى بكلیة 
  اآلداب جامعة دمنھور 

  

  القرار :   
  وافق مجلس الكلیة.

 
 ساعات .  8الماجستیر بحد أقصى فتح الدراسات العلیا المستوى الثانى  بشعبة التاریخ الوسیط لدرجة  .3
  القرار :   

  وافق مجلس الكلیة.
 

 م شعبة التاریخ الوسیط 2019إعتماد نتیجة مرحلتى الماجستیر والدكتوراة بفصل الربیع  .4
  القرار :   

  وافق مجلس الكلیة.
  
یتیة فى إیران ( الموافقة على منح درجة الدكتوراة للطالب/ جمعھ صبحى على بیومى فى موضوع : المصالح السوف .5

 م . 2/5/2019بعد أن أتم الطالب التصویبات علما بأن تاریخ المناقشة  )م1953 -1921
  القرار :   
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مستوى  بأساتذتھا وخریجیھا إلى وتصل مكانة مرموقة بین نظائرھا
المنافسة محلیأ و اقلیمًیا من خالل برامج دراسیة متمیزة فى 

ت العلیا تسھم فى الرقى و التنمیة مرحلتى اللیسانس والدراسا
 .  المستدامة للمجتمع

  وافق مجلس الكلیة.
  
منح درجة الماجستیر للطالب / رجب محمد السید محمد كریم فى موضوع : الدبلوماسیة السیاسیة فى صدر اإلسالم  .6

 م . 4/5/2019) بعد أن أتم الطالب التصویبات علما بأن تاریخ المناقشة  م626 – 610ھـ / 41من البعثة  1( 
  القرار :   

  وافق مجلس الكلیة.
  

  رابعا  : قسم االجتماع

 . 2019فصل صیف شعبة االتصال واالعالم فتج الدراسات العلیا قسم االجتماع  .1

  القرار :   
  وافق مجلس الكلیة.

  
الستكمال متطلبات  الخطط التالیة على تسجیل  6/2019/ 2بجلستھ فى  الموضوع : موافقة مجلس قسم االجتماع .2

 الماجستیر بنظام الساعات المعتمدة 
  اإلشراف   الموضوع   الطالب   م

ندى إبراھیم عبد   1
  الفتاح الرومى 

أسلوب الحیاه وانعكاساتھ على ثقافة 
دراسة  –االستھالك فى المجتمع 

  تطبیقیة مقارنة فى محافظة البحیرة
LifeStyle and its Reflections 
For The Culture of 
Consumption in Society 
"Applied and comparative 
study in EL- Beheira 

governorate"   

د/ ناجى بدر إبراھیم   أستاذ علم 
جامعة  –االجتماع المساعد كلیة اآلداب 

  دمنھور 
 أستاذمود عبد الحمید حمدى    حد/ م

–كلیة اآلداب  -  لمساعد ا علم االجتماع
  جامعة دمنھور  

وحدات اإلدارة المحلیة وتمكین ذوى   لبنى یحیى حسن دراز   - 2
دراسة میدانیة  –اإلحتیاجات الخاصة 

  بمدینة دسوق بمحافظة كفر الشیخ 
The Roleof Local 

Administation Units And 
Empowerof Disable  

An aField Study in Desoq 
City in Kafr EL- Sheikh 

د/ السید شحاتھ السید أستاذ علم 
جامعة  –االجتماع المساعد كلیة اآلداب 

  دمنھور 
د/ مجدى أحمد بیومى أستاذ علم 

جامعة  –االجتماع المساعد كلیة اآلداب 
  دمنھور

  



    

                                                                                                                                               
        Damanhur universityجامعة دمنھور                                                                                                                         
          Faculty of Artكلیة اآلداب                                                                                                                                

                                                         
  

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

  رسالة الكلیة :
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ویم ال            يالمساھمة ف  ،و اون و التق راءات تتسم باالستقاللیة و التع واطنین من خالل إج اء و الم یم االنتم ة ق یة المصریة و تنمی اء الشخص ي ذاتحل مشكالتھ ، و بن
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مستوى  بأساتذتھا وخریجیھا إلى وتصل مكانة مرموقة بین نظائرھا
المنافسة محلیأ و اقلیمًیا من خالل برامج دراسیة متمیزة فى 

ت العلیا تسھم فى الرقى و التنمیة مرحلتى اللیسانس والدراسا
 .  المستدامة للمجتمع

Governorate"  
  القرار :   

  وافق مجلس الكلیة.
  
على تسجیل  الخطة المقدمة  الستكمال متطلبات  6/2019/ 2الموضوع : موافقة مجلس قسم االجتماع بجلستھ فى  .3

 شعبة علم االتصال واالعالم   - درجة الماجستیر بنظام الساعات المعتمدة
  اإلشراف   الموضوع   الطالب   م

مریم شحاتھ إبراھیم   1
  شحاتھ   

التعرض لالعالن  عبر الفیسبوك 
وانعكاسھ على الوعى االستھالكى 

سة میدانیة للمرآة المصریة "درا
  مقارنة " 

Exposure to advertsing 
through Facebook and its 
Reflection on Consumer 
Awarness For Egyptian 

Womwen    

د/ محمود عبد الحمید حمدى   أستاذ علم 
جامعة  –االجتماع المساعد كلیة اآلداب 

  دمنھور 
د/ حارس أحمد ھالل    مدرس  علم 

جامعة –داب كلیة اآل - االجتماع   
  دمنھور  

 جامعة اإلسكندریة . –علما بأن الطالبة قامت بدراسة المقررات المقررة علیھا بكلیة اآلداب  -

  القرار :   
  وافق مجلس الكلیة.

 
م على تشكیل لجنة الحكم والمناقشة لدرجة 2/6/2019موافقة مجلس قسم اإلجتماع بجلستھ المنعقدة بتاریخ  .4

 بنظام الساعات المعتمدة :  أسماؤھم  االتىالماجستیر للطالب 
  التشكیل  الموضوع  الطالب  م
سمر عبد السالم   1

  سلیم إبراھیم
توجھات الدولة نحو تأھیل 
الشباب لتولى المناصب القیادیة 

دراسة میدانیة على البرنامج  –
فى الفترة من PLPالرئاسى 

  م 2017 -2016

 ) أ.د/ السید رشاد غنیم         رئیسا ومناقشا- 1
  أستاذ علم اإلجتماع بكلیة اآلداب جامعة اإلسكندریة  

  د/ مجدى أحمد بیومى   (مشرفا )- 2
جامعة  –أستاذ علم االجتماع المساعد كلیة اآلداب 

 دمنھور
  د/ حمدى على أحمد            (مناقشا )- 3

جامعة  –أستاذ علم االجتماع المساعد كلیة اآلداب 
  دمنھور 

  
دعاء محمد   2

  رجب  حسونة
مراكز التدریب المھنى ودورھا 

 –فى بناء قدرات الشباب 
  دراسة تقیمیة بمحافظة البحیرة 

د/ محمود عبد الحمید حمدى   أستاذ علم االجتماع  - 1
  جامعة دمنھور  –المساعد كلیة اآلداب 

  )  ومناقشًا ( رئیسًا
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مستوى  بأساتذتھا وخریجیھا إلى وتصل مكانة مرموقة بین نظائرھا
المنافسة محلیأ و اقلیمًیا من خالل برامج دراسیة متمیزة فى 

ت العلیا تسھم فى الرقى و التنمیة مرحلتى اللیسانس والدراسا
 .  المستدامة للمجتمع

د/ محمد على البدوى أستاذ علم االجتماع المساعد  - 2
  ) ( مناقشًا االسكندریةجامعة  –كلیة اآلداب 

د/ حمدى على أحمد   أستاذ علم االجتماع المساعد - 3
  )جامعة دمنھور (مشرفًا –كلیة اآلداب 

عاصم جالل   3
  محمد ھنداوى

رأس المال اإلجتماعى فى 
األسرة وعالقتھ باإلنجاز 

دراسة  –التعلیمى لألبناء 
تطبیقیة فى ضوء نظریة 

  جیمس كولمان 

 ) ومناقشًا رئیسًا(رشاد غنیم             أ.د/ السید- 1
  أستاذ علم اإلجتماع بكلیة اآلداب جامعة اإلسكندریة  

  )د/ محمود عبد الحمید حمدى  (مناقشًا- 2
جامعة  –أستاذ علم االجتماع المساعد كلیة اآلداب 

 دمنھور 
  )د/ حمدى على أحمد             (مشرفًا- 3
جامعة  –ة اآلداب أستاذ علم االجتماع المساعد كلی 

  دمنھور 
  

ھمت على سعد   4
عبد المعبود 

  جمیل
الثقة اإلجتماعیة وإنعكاساتھا 
على اإلنتماء لدى الشباب 

دراسة میدانیة  –المصرى 
  مقارنة 

  ) ومناقشًا د/ محمود عبد الحمید حمدى   ( رئیسًا- 1
جامعة  –أستاذ علم االجتماع المساعد كلیة اآلداب 

  دمنھور 
  ) ( مناقشًا  الرامخسید محمد د/ ال - 2

جامعة  –ستاذ علم االجتماع المساعد كلیة اآلداب 
  اإلسكندریة

 )د/ حمدى على أحمد     (مشرفًا- 3
جامعة  –أستاذ علم االجتماع المساعد كلیة اآلداب  

 دمنھور 
  )د/ مجدى أحمد بیومى  (مشرفًا- 4

جامعة  –أستاذ علم االجتماع المساعد كلیة اآلداب 
  ور دمنھ

  القرار :   
  وافق مجلس الكلیة.

  
  :سادسا: موضوعات قسم اآلثار والدراسات الیونانیة والرومانیة 

على اعتماد جدول   2019/ 1/6الموضوع : موافقة مجلس قسم اآلثار والدراسات الیونانیة والرومانیة بجلستھ فى  .1
 2019یع نتیجة  الدراسات العلیا لدرجتى الماجستیر والدكتواره  فصل الرب

  القرار :   
  وافق مجلس الكلیة.

 
على إعادة تشكیل   2019/ 1/6الموضوع : موافقة مجلس قسم اآلثار والدراسات الیونانیة والرومانیة بجلستھ فى  .2

  للطالبة المذكورة فیما بعد لجنة الحكم والمناقشة
  التشكیل   الموضوع   الطالب   م
أسماء جابر أحمد   1

  اإلبشیھى
و فورى فى عمالت الكیست

آسیا الصغرى خالل 
العصرین الھلینیستى 

 أ.د/ سلوى حسین بكر    - 1
جامعة  –أستاذ اآلثار الیونانیة والرومانیة بكلیة اآلداب 

  طنطا 
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  رؤیة الكلیة :
تتطلع الكلیة إلى أن تكون مؤسسة تعلیمیة وبحثیة معتمدة تحتل 
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 .  المستدامة للمجتمع

                                                                                       والرومانى 
  ) ومناقشًا (رئیسًا

ان خمیس الشافعى أستاذ اآلثار الیونانیة أ.د/ حن- 2
                         دمنھور  –جامعة  –والرومانیة وعمید كلیة اآلداب 

 ) (مشرفًا
ورئیس قسم اآلثار أ.د/ عبیر عبد المحسن قاسم أستاذ - 3

  الیونانیة والرومانیةوالدراسات 
                                                                                                   

  ) (مناقشًا
  القرار :   

  وافق مجلس الكلیة.
  
  
على  تسجیل   2019/ 1/6الموضوع : موافقة مجلس قسم اآلثار والدراسات الیونانیة والرومانیة بجلستھ فى  .3

 ساعات معتمدة  –الستكمال متطلبات درجة الماجستیر  الخطط التالیة 
  اإلشراف   الموضوع    الطالب  م
خلود حمدى سلیمان   1

  الشریف
تصویر مشاھد العنف فى الفن 

  الیونانى 
The Depiction OF 

Violence Scenes In The 
Greek Art  

أ.د/ حنان خمیس الشافعى أستاذ اآلثار -  1
 –الیونانیة والرومانیة وعمید كلیة اآلداب 

 دمنھور –جامعة 
الیونانیة  د/ صفاء سمیر أستاذ اآلثار- 2

 دمنھور  –جامعة  –والرومانیة كلیة اآلداب 
د/ نھى عبد الرحمن مدرس الدراسات - 3

جامعة  –الیونانیة والالتنیة بكلیة اآلداب 
  دمنھور  

سمات فن النحت فى آسیا الصغرى   منار رمضان على الكونت  2
خالل العصر الھلینیستى دراسة 
تحلیلیة مقارنة مع المدارس الفنیة 

  صرة المعا
Characteristics of 

Sculpture in Asia Minor 
during the Hellenistic 

Period (COMPARATIVE 
ANALYSIS WITH 

CONTEMPORARY 
TECHNICAL SCHOOLS  

أ.د/ حنان خمیس الشافعى أستاذ اآلثار - 1
 –الیونانیة والرومانیة وعمید كلیة اآلداب 

 دمنھور –جامعة 
 د/ عزة قابیل - 2

ثار الیونانیة والرومانیة المساعد أستاذ اآل
  بكلیة اآلداب جامعة طنطا 

شروق عرفة إبراھیم   3
  النمر

السمات المعماریة فى مدینة بافوس 
قبرص من القرن الرابع ق.م  –

وحتى نھایة القرن الرابع المیالدى 
  دراسة حضاریة وأثریة 

ARCHITECTURAL 
FEATURES IN PAPHOS 

 أ.د/ عبیر عبد المحسن قاسم  أستاذ- 1
الیونانیة والدراسات اآلثار  ورئیس قسم 

 دمنھور –جامعة  –والرومانیة بكلیة اآلداب 
 د/ السید محمد عمار - 2
ستاذ التاریخ الیونانى والرومانى المساعد أ

  اللغة العربیة بجامعة األزھر بالقاھرة بكلیة 
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  رؤیة الكلیة :
تتطلع الكلیة إلى أن تكون مؤسسة تعلیمیة وبحثیة معتمدة تحتل 

مستوى  بأساتذتھا وخریجیھا إلى وتصل مكانة مرموقة بین نظائرھا
المنافسة محلیأ و اقلیمًیا من خالل برامج دراسیة متمیزة فى 

ت العلیا تسھم فى الرقى و التنمیة مرحلتى اللیسانس والدراسا
 .  المستدامة للمجتمع

– CYPRUS FROM 4th . 
CENTURY B.C TILL 
END OF 4th.CENTURY 
A.D (Acultural and 

Archaeological study ) 
  القرار :   

  اآلتى :وافق مجلس الكلیةعلى 
  قبول تسجیل الطالبة / شروق عرفة ابراھیم النمر  -
 .ارجاء الطالبتین / خلود حمدى سلیمان الشریف و منار رمضان على الكونت الستكمال األوراق  -

  
على فتح   2019/ 1/6یونانیة والرومانیة بجلستھ فى الموضوع : موافقة مجلس قسم اآلثار والدراسات ال .4

  الدراسات العلیا فصل الصیف لدرجة الماجستیر 
  القرار :   

 وافق مجلس الكلیة.
  

 العالقات الثقافیة والخارجیة :موضوعات :  سابعًا
  

  اآلثار والدراسات الیونانیة والرومانیة :أوًال/ موضوعات قسم 
م بالقاء السیدة 2019/ 1/6اسات الیونانیة والرومانیة بجلستھ المنعقدة بتاریخ مجلس قسم اآلثار والدر احاطة .1

األستاذة الدكتورة / عبیر عبدالمحسن قاسم ندوة فى مركز االبداع بدمنھور بالبحیرة بعنوان " معا اید فى اید نبنى 
  2019مایو  15بلدنا " وذلك یوم االربعاء الموافق 

  القرار :   
   .ة علمُا أحیط مجلس الكلی

  
م بخطاب الشكر 2019/ 1/6مجلس قسم اآلثار والدراسات الیونانیة والرومانیة بجلستھ المنعقدة بتاریخ  احاطة .2

وكیل اول الوزارة ، رئیس قطاع الشئون  0د0المقدم الي السیدة األستاذة الدكتورة / عبیر عبدالمحسن قاسم من ا
اعمال تقییم الخطط البحثیة المقدمة من الدارسین المصریین لبرنامج  وزارة التعلیم العالي عن –الثقافیة والبعثات 

 المبادرة المصریة الیابانیة
  القرار :   

  . وتقدیم التھنئة لسیادتھا  أحیط مجلس الكلیة علمًا
  

  التاریخ : ثانیًا / موضوعات قسم
ستاذ الدكتور / صالح احمد م بحضور السید األ2019/ 1/6مجلس قسم التاریخ بجلستھ المنعقدة بتاریخ  خطاب .1

م 2019نوفمبر  3- 2ھریدي المؤتمر العلمي الدولي للعلوم االنسانیة واالجتماعیة في برلین بألمانیا في الفترة من 
ومشاركتھ بورقة بحثیة تحت عنوان " اوقاف والیة مصر علي الحرمین الشریفین خالل القرن الحادي عشر 

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

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

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

مستوى  بأساتذتھا وخریجیھا إلى وتصل مكانة مرموقة بین نظائرھا
المنافسة محلیأ و اقلیمًیا من خالل برامج دراسیة متمیزة فى 

ت العلیا تسھم فى الرقى و التنمیة مرحلتى اللیسانس والدراسا
 .  المستدامة للمجتمع

  وافق مجلس الكلیة .
  

م بترشیح السید األستاذ الدكتور / علي احمد السید 2019/ 1/6مجلس قسم التاریخ بجلستھ المنعقدة بتاریخ  خطاب .2
( مرفق خطاب بمبررات القسم للترشیح و السیرة لجائزة مؤسسة الكویت للتقدم العلمى حیث انھ مستوف للشروط

 الذاتیة ).
  القرار :   

  جلس الكلیة و یرفع الى السید أ.د/ رئیس الجامعة .وافق م
  

  : آلثار ا / موضوعات قسم لثًاثا
  بمشاركة السید الدكتور / صابر محمد صادق فیما یلي :  قسم اآلثار احاطة .1

بمكتبة االسكندریة في   Reading and publishing Ptolemaic hieroglyphsورشة عمل بعنوان "  - 1
 2019ابریل  18- 17

 2019ابریل  18ف علي تنظیم المعرض االثري والذي اقیم بمتحف الكلیة في االشرا - 2
  2019في التعدیالت الدستوریة  للمساھمة 2019التكریم من قبل مجلس الجامعة عن شھر ابریل  - 3
  القرار :   

  أحیط مجلس الكلیة علمًا .
  

  ا یلي :بمشاركة السیدة الدكتورة / ھبھ عبدالمنصف ناصف فیم  ثار قسم اآل احاطة .2
 2019ابریل  13-11بجامعة المنصورة في الفترة من  2019المؤتمر السادس للمسح االثري بالدلتا  - 1
بمكتبة االسكندریة في   Reading and publishing Ptolemaic hieroglyphsورشة عمل بعنوان "  - 2

 2019ابریل  18- 17
 2019ابریل  18االشراف علي تنظیم المعرض االثري والذي اقیم بمتحف الكلیة في  - 3
 خطاب شكر وتقدیر من محافظة البحیرة للمشاركة مع ادارة السیاحة بالدیوان العام للمحافظة - 4
الموافقة علي بروتوكول التعاون المشترك مع وزارة االثار ممثلة في منطقة اثار البحیرة لتدریب الطالب بالكلیة  - 5

 0في بعثات الحفائر  في الدورات المختلفة التي تنظمھا الوزارة وكذلك مشاركتھم
  القرار :   

  أحیط مجلس الكلیة علمًا.
  

 :  خدمة المجتمع وتنمیة البیئة :   موضوعات تاسعًا 
  

  أوال : موضوعات االحاطة والتصدیق :
 الموضوعات التى طرحت فى لجنة خدمة المجتمع وشئون البیئة بالجامعة - 1
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  رؤیة الكلیة :
تتطلع الكلیة إلى أن تكون مؤسسة تعلیمیة وبحثیة معتمدة تحتل 

مستوى  بأساتذتھا وخریجیھا إلى وتصل مكانة مرموقة بین نظائرھا
المنافسة محلیأ و اقلیمًیا من خالل برامج دراسیة متمیزة فى 

ت العلیا تسھم فى الرقى و التنمیة مرحلتى اللیسانس والدراسا
 .  المستدامة للمجتمع

 التصدیق على محضر الجلسة السابقة - 2
 جنة: ثانیا : موضوعات الل

  لى الخطاب الوارد من الجامعة بشأن تطویر قریة الحاج حسین بمركز أبوحمص ع: االطالع  الموضوع - 1
قررت اللجنة مساھمة الكلیة في العملیة التدریبیة والتثقیفیة بالقریة وتوعیة المواطنین و عقد دورات رفع القرار :

  .كفاءة لطالب القریة
  القرار :   

  .أحیط مجلس الكلیة علمًا
  
األستاذ الدكتور/ ماجد شعلة بضرورة  االنتھاء من األطلس األثرى لمحافظة  السید المقترح المقدم منالموضوع :  - 2

  البحیرة.
  یرفع األمر لمجلس الكلیة للتنسیق مع الجامعة والمحافظة والمجلس األعلى لآلثار .القرار : 

  القرار :   
  أحیط مجلس الكلیة علمًا

 
بشأن ارسال حمالت توعیة تثقیفیة لكل مراكز المحافظة في قدم من الدكتور/ وفدى أبوالنظر الطلب المالموضوع :  - 3

  فصل الصیف.
 یرفع األمر لمجلس الكلیة التخاذ الالزم .القرار : 

  القرار :   
  أحیط مجلس الكلیة علمًا

  
 .  الواحدة والنصف ظھرا الساعةھذا وقد انتھى االجتماع 

  
  عمید الكلیة                                                                                                   

  
  

  حنان الشافعىأ.د/                                                                                                  


