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 :رسالة الكلية 

 زى سزوا العمزح محليزاإ و إقليميزا اسزتإاواإ إلزى معزا ير         تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترقى إلى مستوى التميزز واببزداف  زج م زاد ا وال والعلزوم ابةسزاةية       

لمية و الفكر ة و التكإولوجية ، و ذلك بالتطو ر المستمر للبرامج التعليمية و القدرات العلمية و البحثية ألساتذتها ال ووة التعليمية و البحثية ، و مواكبة التطورات الع

م تمز   ، و تلبية احتياجزات ال  و طالبها ، و استخدام وسائح تعليمية حد ثة ،و متابعة الخر  ين، و إتاحة الفرصة لها لمتابعة ال د د من العلوم و المعارف و الخبرات

ج ذاتحززح مالزكالت  ، و بإززاخ الالخلززية الملززر ة و تإميزة قززيا اوةتمززاخ و المززواطإين مزن خززالد إجززراخات تتسززا باوسزتقاللية و التعززاو  و التقززو ا الزز       جالمسزاممة  زز ،و

 .والمستمر 
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 :رؤية الكلية 

تتطل  الكلية إلى أ  تكو  مؤسسة تعليمية وبحثية معتمدة تحتح 

مستوى  بأساتذتها وخر  يها إلى وتلح مكاةة مرموقة بين ةظائرما

المإا سة محليأ و اقليميإا من خالد برامج وراسية متميزة  ى 

ساةس والدراسات العليا تسها  ى الرقى و التإمية مرحلتى اللي

 .  المستدامة للم تم 

 0291/0202 لعام الجامعيل الحادى عشر  محضر مجلس الكلية 
 91/6/0202 الموافقثنين ألاالمنعقد يوم 

********** 
حنان خميس  / األستاذ الدكتور ةبرئاسة السيد بعدالظهرلثانية جتمع مجلس الكلية في تمام الساعة اا       

- :س و بمشاركة كل من نو كونفراالكلية عن طريق الفيدي عميد  ىـــــــــــــــــــالشافع
 وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب   أحمد عبدالعزيز عيسى/ د.أ .9
 وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث   سماح محمد الصاوى/ د.أ .0
 قائم بعمل وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة  وفدى السيد أبوالنضر /د2أ .3
 رئيس مجلس قسم الجغرافيا  لعظيمبداعبدالعظيم أحمد ع/ د.أ .4
 رئيس مجلس قسم اللغة االنجليزية   ايمان حلمى المليجى/ د.أ .1
 رئيس مجلس قسم اآلثار والدراسات اليونانية والرومانية   عبير عبدالمحسن قاسم/ د.أ .6
 رئيس مجلس قسم اللغة العربية وآدابها   ايمان فؤاد بركات/ د.أ .7
 ل رئيس مجلس قسم اللغات الشرقية و آدابهاقائم بعم   محمد أحمد الفقى. د .8
 األستاذ المتفرغ بقسم اللغة العربية  عبدالواحد حسن الشيخ/ د.أ .1

 المدرس بقسم الجغرافيا  محمد محمود الشرقاوى. د .92
 المدير التنفيذي لوحدة ضمان الجودة بالكلية   محمد محمود ابوعلى. د.أ .99
 لكترونية مدير وحدة الخدمات اال   أحمد عطية حميدة. د .90
 أمين الكلية   هانى محمد كتات/ السيد .93

 -:وتمت دعوة كل من 
 وحدة القياس والتقويم مدير   رانيا محمد عزيز نظمي. د .9
 ممثل عن قسم االجتماع   حمدى على أحمد . د .0

 :و اعتذر عن الحضور 
 رئيس مجلس قسم الفلسفة  فضل اهلل محمد اسماعيل/ د.أ .9
 رئيس مجلس قسم التاريخ  ابراهيم محمد على مرجونة/ د.أ .0
 األستاذ بقسم اللغة االنجليزية  ميراندا محمد خميس الزوكه/ د.أ .3
 األستاذ المتفرغ بقسم الجغرافيا   محمد مجدى تراب/د.أ .4
 األستاذ المتفرغ بقسم الفلسفة   ميالد زكى غالي/ د.أ .1
 األستاذ المساعد بقسم اللغة العربية  مصطفى محمد اسماعيل وتيد. د .6

 
 

 حنان خميس الشافعى  عميد الكلية/  د.تحت السيدة أافت
 "بسم اهلل الرحمن الرحيم " 

 حنان خميس الشافعى  عميد الكلية ورئيس المجلس  بجميع / د.في بداية االجتماع رحبت السيدة أ
 . مشاركين في الجلسةالسادة ال

  ثم شرعت سيادتها في موضوعات المجلس على النحو التالي: 



    

                                                                                                                                              
       Damanhur universityجامعة دمنهور                                                                                                                         
          Faculty of Artكلية اآلداب                                                                                                                                
                                                        

 

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

 :رسالة الكلية 

 زى سزوا العمزح محليزاإ و إقليميزا اسزتإاواإ إلزى معزا ير         تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترقى إلى مستوى التميزز واببزداف  زج م زاد ا وال والعلزوم ابةسزاةية       

لمية و الفكر ة و التكإولوجية ، و ذلك بالتطو ر المستمر للبرامج التعليمية و القدرات العلمية و البحثية ألساتذتها ال ووة التعليمية و البحثية ، و مواكبة التطورات الع

م تمز   ، و تلبية احتياجزات ال  و طالبها ، و استخدام وسائح تعليمية حد ثة ،و متابعة الخر  ين، و إتاحة الفرصة لها لمتابعة ال د د من العلوم و المعارف و الخبرات

ج ذاتحززح مالزكالت  ، و بإززاخ الالخلززية الملززر ة و تإميزة قززيا اوةتمززاخ و المززواطإين مزن خززالد إجززراخات تتسززا باوسزتقاللية و التعززاو  و التقززو ا الزز       جالمسزاممة  زز ،و

 .والمستمر 

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

     1496633540فاكس  + ت    -1496633540: ت          ~ 2 ~                          البحيرة  –دمنهور  –األبعادية –مجمع الكليات                    

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

 

 :رؤية الكلية 

تتطل  الكلية إلى أ  تكو  مؤسسة تعليمية وبحثية معتمدة تحتح 

مستوى  بأساتذتها وخر  يها إلى وتلح مكاةة مرموقة بين ةظائرما
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 .  المستدامة للم تم 

- : التصديق و ت اإلحاطةموضوعا: أوال 
 الموضوعات التى ًطرحت في مجلس الجامعة،  .9

 . 94/6/0202مجلس الجامعة بتاريخ 
 الست تعبدالفتاح السيسي على االنجازات التى تحققت في السنوا/ تقديم التهنئة للسيد الرئيس  .9

 .الماضية
أستاذ ورئيس قسم   عبير قاسم/ د.التأكيد على أهمية المشروعات البحثية مع تكريم السيدة أ .0

 .االثار والدراسات اليونانية على دورها في هذا الشأن 
عمل وحدة لألبحاث بالكلية والتى تساهم بصورة كبيرة في خدمة المجتمع و انشاء مركز لتسويق  .3

 .االبحاث ويتم عقد معرض سنوى ودعوة المجتمع المدنى 
 .ياه مع تكليف قسم الجغرافيا بهذه المهمة االهتمام باالبحاث والدراسات بالكلية والتى تهتم بالم .4
االداب والتربية  تىكليفى على ان يتم عقد االمتحانات  99/7/0202االمتحانات بالكلية يوم بداية .1

 .بمعدل ثالثة ايام في االسبوع
اعداد احصائية باعداد الطالب الذين ارسلوا ابحاثهم وعدد الشكاوى المقدمة من الطالب  .6

 .د الشكاوى التى تم حلها واجراءات حلها وعد
يتم تعريف الطالب قبل االمتحان حيث يقوم كل طالب بعمل اختبار يومى للحرارة و اذا تبين ارتفاع  .7

في درجة الحرارة يتوجه القرب مستشفي و في حالة وجود عدوى كورونا  يأتى بخطاب رسمى 
 .بتفيد اصابته بالكورونا و يعتبر عذر مقبول للحفاظ على درجات الطال

محمد / د.يتم عمل قيديو توضيحى و تعريفى للطالب قبل االمتحانات يقوم باعداده السيد أ .8
ى و ينشر على موقع الكلية التباع االجراءات االحترازية و ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأبوعل

رات و اصطحاب الطالب لجميع ـــــــــــــــــــــضرورة استعمال الكمامات و القفازات والمطه
بالنسبة للموبايل التعامل معه عن ، و أدواته الكتابية كاملة النه لن يسمح باستخدام ادوات الغير

طريق رقم  كودى سيعطى للطالب في بداية االمتحان و يؤخذ منه الموبايل في كيس بالستك 
 .ملصق عليه الرقم الكودى و يتم تسليم له بعد انتهاء االمتحان 

القاعات والمدرجات بواقع مرة  فضرورة التنسيق مع شركة النظافة لتطهير الحمامات و تنظي .1
 .قبل بدء االمتحان و مرة أخرى بعد انتهاء اللجنة 

 .تعطيل جميع المصاعد بالكلية أثناء االمتحانات  .92
توزيع أماكن الطالب على اللجان االمتحانية وتنشر بها يلية موضحه صعمل خريطة تف .99

 .موقع الكلية  على
 .النهوية الجيدة مع عدم استخدام التكييفات والمراوح .90
التنبيه على السادة اعضاء الكنتروالت بالكلية و السادة والمالحظين الحضور قبل اللجنة  .93

 .بساعة على االقل 
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تتطل  الكلية إلى أ  تكو  مؤسسة تعليمية وبحثية معتمدة تحتح 
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 .  المستدامة للم تم 

 .تحديد بوابات الدخول والخروج للسادة اعضاء هيئة التدريس و االداريين والطالب .94
 .ب الى الكلية بدون بطاقة الرقم القومى أو الكارنية الجامعىممنوع دخول الطال .91
 .يتم طباعة ارقام جلوس الطالب وتوضيح على الديسكات واماكن الطالب  .96
 يتم تصوير االمتحانات قبل بداية االختبارات باسبوع حتى يتم تعقيمها و ضمان السالمة .97
هناك تباعد في المسافات ضرورة عمل خطوط سير  أمنه للطالب خارج الكلية بحيث يكون  .98

 .بين الطالب قبل دخول اللجان االمتحانية بالتنسيق مع رعاية الشباب والجوالة 
 .توفير عدد جهازين رش كعامل مساعد مع بوابة التعقيم بالكلية  .91
ختبارات الشفوية يتم وضع االختبار الشفوى مع االمتحان ويكون في ورقة البالنسبة ل .02

ة زيادة في الوقت للطالب المنتظمين ويكون االمتحان الشفوى  منفضلة مع اتاحة ربع ساع
MCQ. 

 .منع اى تجمعات للطالب بعد نهاية االمتحان  .09
 .ضرورة تحويل االدارة الى ادارة الكترونية  .00

 : القرار 
 .أحيط مجلس الكلية علمُا

 . التصديق على محضر مجلس الكلية السابق .0
 : القرار 

 .تم التصديق 

 

 :ات وحدة ضمان الجودة موضوع:   ثانيا
 .التصديق على محضر المجلس السابق : أوال

 .تم التصديق  : القرار
الجامعة الرقمية بين الحاجة " رانيا نظمي المتعلق بعمل مؤتمر إلكتروني ويكون موضوعه / بشأن مقترح د: أوال 

 "والضرورة 
 :وتكون أهدافه  

 "ي معالجة األزمات رصد أهمية الجامعة الرقمية ف"                
 "أهمية التعليم الرقمي المعاصر "                
 "البحث عن آليات جديدة في التعليم "                
 "اعتماد التعليم الرقمي كضرورة وحاجة فرضها الواقع "                
 "إبراز استراتيجيات التعليم الرقمي "                
 "ايير الجودة في ظل التعليم الرقمي مع"                

 .وقد تم عرض المقترح على لجنة الدراسات العليا لإلحاطة والعلم ثم الرفع لمجلس الكلية       
 :القرار 

 .أحيط مجلس الكلية علمًا
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تتطل  الكلية إلى أ  تكو  مؤسسة تعليمية وبحثية معتمدة تحتح 
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 .  المستدامة للم تم 

 .رانيا نظمي بعمل حفلة تخرج افتراضية / بشأن مقترح د: ثانيا 
 .دراسة اآللياتوقد تقرر تأجيله للشهر القادم للمزيد من 

 :القرار 
 .أحيط مجلس الكلية علمًا

 
 .رانيا نظمي بتحديد طبيعة معايير وضوابط وحدة الجودة اإللكترونية / بشأن مقترح د:  ثالثا 

 .ورفعها لمجلس الكلية ( it)أحمد عطية وحدة / وقد تقرر جمع االنشطة بالتنسيق مع د
 :القرار 

 .أحيط مجلس الكلية علمًا
محمد محمود أبو علي مدير وحدة ضمان الجودة والذي قدم فيه تصورا كامال ألسباب عدم / د.شأن مقترح أب: رابعا 

 :قبول أبحاث الطالب، وهو كالتالي 
 :أسباب عدم قبول البحث أو رسوب الطالب في المقرر

 .عدم التزام الطالب بالشروط المحددة من الجامعة أو أستاذ المقرر أو لجنة التصحيح  -9
 .اع لجنة التصحيح على رفض البحث المقدم لعدم التزامه بالمعايير والموضوعاتإجم  -0
 . عدم تقدم البحث بأحد العناوين المحددة التي حددتها لجنة المقرر -3
 .السرقة وثبوت نقل البحث من موقع أو كتاب -4
 .التشابه التام مع أبحاث أخرى لطالب أخرين أو وجود تطابق بين عدة أبحاث  -1

 . ق مجلس الكليةواف:القرار 
بعمل  سيادته، وسيقوم (العالم ما بعد كورونا ) عن  دولىمحمد أبو علي بإقامة مؤتمر / بشأن مقترح أد:  خامسا

 .التصور الكامل ووضع المحاور تمهيدا لعرضها على مجلس الكلية 
 :القرار 

 .أحيط مجلس الكلية علمًا
قدم تصورا كامال للمراجعة، وهو  ثآليات مراجعة األبحاث، حيمحمد أبو علي المتعلق ب /د.أبشأن مقترح :  سادسا

 :كالتالي 
 م 0202/ م  0291آلية تقييم األبحاث للفصل الدراسى الثاني                                   

 وحدة ضمان الجودة كلية اآلداب بدمنهور                                              
 :منسق المقرر  :مى اسم البرنامج العل

 :القسم العلمى المسؤول عن تدريس المقرر :اسم المقرر 
 :اسم المراجع  : الفرقة الدراسية 
  )      (الثاني )      (   األول : الفصل الدراسي 

 مؤشرات الجودة المسلسل
 التقدير

 صفر= ال   4= نعم 

 :ى عناصر المقرر آليات التواصل ووضوح عناوين األبحاث و شمولها  عل

   عنوان 32كتابة مجموعة تصل إلي  9
   اسم المقرر   كما هو موجود بالالئحة  0
   اسم البرنامج   كما هو موجود بالالئحة  3
   تحديد ضوابط األبحاث واضحة  مرفقة مع العناوين  4
   ارتباط العناوين بالمحاضرات العادية واإللكترونية  1
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لمية و الفكر ة و التكإولوجية ، و ذلك بالتطو ر المستمر للبرامج التعليمية و القدرات العلمية و البحثية ألساتذتها ال ووة التعليمية و البحثية ، و مواكبة التطورات الع

م تمز   ، و تلبية احتياجزات ال  و طالبها ، و استخدام وسائح تعليمية حد ثة ،و متابعة الخر  ين، و إتاحة الفرصة لها لمتابعة ال د د من العلوم و المعارف و الخبرات

ج ذاتحززح مالزكالت  ، و بإززاخ الالخلززية الملززر ة و تإميزة قززيا اوةتمززاخ و المززواطإين مزن خززالد إجززراخات تتسززا باوسزتقاللية و التعززاو  و التقززو ا الزز       جالمسزاممة  زز ،و

 .والمستمر 

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

     1496633540فاكس  + ت    -1496633540: ت          ~ 5 ~                          البحيرة  –دمنهور  –األبعادية –مجمع الكليات                    

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

 

 :رؤية الكلية 

تتطل  الكلية إلى أ  تكو  مؤسسة تعليمية وبحثية معتمدة تحتح 

مستوى  بأساتذتها وخر  يها إلى وتلح مكاةة مرموقة بين ةظائرما

المإا سة محليأ و اقليميإا من خالد برامج وراسية متميزة  ى 

ساةس والدراسات العليا تسها  ى الرقى و التإمية مرحلتى اللي

 .  المستدامة للم تم 

   مراجع وروابط متاحة علي االنترنت وجود مصادر و 6
   (الكترونية  –عادية ) تنوع المحاضرات  7

8 
صور   – pdf – word –أوديو  –فيديو )تنوع المحاضرات اإللكترونية 

 (جداول  –أشكال  –خرائط ذهنية  –
  

   وجود لجنة متخصصة معتمدة لتقييم األبحاث  1
   ألخطاء اللغوية وضوح عناوين األبحاث وخلوها من ا 92
   .وجود تفاعل بين أستاذ المقرر والطالب عبر وسائل التواصل  99
   .نسبة ظهور النشاط علي الموقع اإللكتروني للكلية والجامعة  90

 مجموع التقييم                                                                                             
 درجة  40النموذج مستوفيا في حالة حصول العضو علي مايزيد عن يعد  

 :القرار 
 .وافق مجلس الكلية

 

أحمد شتيه المتعلق بآليات مراجعة امتحانات الفرق النهائية، وقد قدم / محمد أبو علي ود/ بشأن مقترح أد:  سابعا

 :تصورا كامال لآلليات، وهو كالتالي 

/ عميد الكلية والسيد أد/ فرق النهائية بجميع أقسام الكلية تجتمع الوحدة مع السيدة أدقبل موعد انعقاد امتحانات الف -

وكيل الكلية لشؤون التعليم والطالب والسادة رؤساء األقسام العلمية لمناقشة التصور اآلتي ، والنظر في كيفية تفعيل 

 .خطواته 

 .ر ونصف علي األقل  بين الطالب والطالب توزيع أماكن جلوس الطالب بطريقة تحقق التباعد بمسافة مت -9

وضع أرقام جلوس ملزمة لكل طالب والتشديد على التزام الطالب بمكانه كي ال يجلس طالب مكان آخر فتكون هناك  -0

 .احتماالت أكثر  للعدوى 

 .يتم توزيع الفرقة الواحدة من القسم بطريقة تتيح الحفاظ  على مسافات التباعد وسالمة الطالب  -3

 .التنسيق مع الجهاز اإلداري في الكلية و الجامعة لتوفير عدد المالحظين المناسب لكل قاعة حسب عدد الطالب  -4

 .تطهير المدرجات والقاعات وأماكن وجود الطالب في كل فترة امتحانية ،  وتلزم الجامعة كل كلية بذلك  -1

 ء الكمامات، إلزام الطالب والعاملين وأعضاء هيئة التدريس بارتدا -6

(  Gloves) بالكنتروالت وأماكن جلوس الطالب و يقوم الجميع بارتداء ( Gloves) توفير مواد مطهرة وتوفير  -7

بحيث ال ينزع إال بعد انتهاء االمتحان وأن يكون هناك مكان مخصص للتخلص منه ، ووضع بعض لوحات إرشادية لذلك 

. 

بحيث تباع بسعر التكلفة ( ومواد مطهرة  -وقفازات  –وكحول شخصي  – قنعه أ) إدارة الجامعة أمام كل كلية  توفر -8

 .ال يسمح ألحد بالدخول بدون هذه المستلزمات  

 .  يتم تخفيف العمال واإلداريين وأعضاء هيئة التدريس وكل القائمين على أعمال االمتحانات  -1

وال تسلم لوحدة التصحيح  إال بعد مرور أربعة أيام على  تجمع استمارات كل مادة بعد نهاية االمتحان وتربط جيدا -92

 .األقل، وتعلن هذه المواعيد بشكل مسبق 

 .يمنع اصطحاب المأكوالت والمشروبات منعا باتا تحاشيا لفرص العدوى  -99
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تتطل  الكلية إلى أ  تكو  مؤسسة تعليمية وبحثية معتمدة تحتح 

مستوى  بأساتذتها وخر  يها إلى وتلح مكاةة مرموقة بين ةظائرما

المإا سة محليأ و اقليميإا من خالد برامج وراسية متميزة  ى 

ساةس والدراسات العليا تسها  ى الرقى و التإمية مرحلتى اللي

 .  المستدامة للم تم 

 .تحان يعلن كل ما سبق على موقع الكلية وعلى صفحات التواصل الرسمية الخاصة بالكلية، وتعلن قبل موعد االم -90

ال يسمح ألولياء األمور بدخول المبني ، وفي حالة وجود مرافقين ألصحاب الهمم تخصص لهم أمكان علي مسافات  -93

 .متباعدة

تخصيص يوم إلجراء تجربة ميدانية لمحاكاة تطبيق النظام سالف الذكر في يوم تتفق عليه اللجان، وذلك   -94

السادة أعضاء هيئة التدريس ، ويتم تصوير المحاكة كفيديو تعريفي يبث علي باالستعانة بفريق من الطالب واإلداريين و

 .موقع الكلية 

 .البد من وجود جهاز لقياس الحرارة بمدخل كل كلية ، وال يسمح لمن تتجاوز درجة الحرارة عندهم بالدخول  -91

 .ديمها كمقترح يعمم على كليات الجامعة تصور التجربة سالفة الذكر كاملة لتوثيقها ورفعها بملف إنجاز الكلية وتق -96
 :القرار 

 .وافق مجلس الكلية

محمد أبو علي بعمل استبيان يتم رفعه على الموقع الرسمي للكلية بشأن قبولهم أداء امتحانات / بشأن مقترح أد :ثامنا 

آداء االمتحان / ستبيانالفرق النهائية أون الين وتلقي ردود فعل الطالب خالل أسبوع وفي حالة موافقتهم على اال

online  يتم تصميم عدة نماذج من الورقة االمتحانية عن طريق برنامجForms  وتحديد وقت معين لكل فرقة. 

 :المقترح : أوال 

 onlineاستبيان آداء االمتحان 

  ة التعليمية بكل حرًصا على ما تمر به البالد هذه األيام وخوًفا عل كل منسوبي كلية اآلداب وحًبا في إتمام العملي

 .محاورها وتنفيًذا التعليمات وزارة التعليم العالي وجامعة دمنهور من ضرورة عقد امتحانات تقيمية للفرقة النهائية

   تقترح وحدة ضمان الجودة عمل استبيان يتم رفعه على الموقع الرسمي للكلية وتلقي ردود فعل الطالب خالل

يتم تصميم عدة نماذج من الورقة االمتحانية عن  onlineآداء االمتحان / انأسبوع وفي حالة موافقتهم على االستبي

وتحديد وقت معين لكل فرقة وإعالمهم بهذا الوقت بفترة كافيةعلى أن يتعهد كل منهم  Formsطريق برنامج 

ن تماًما ن يكوأوعلى  onlineبإرسال إيميل أكاديمي رسمي لموقع الكلية بموافقته الرسمية على آداء االمتحان 

بجهاز عليه إيميله الشخصي ومتوفر وسيلة لالتصال باالنترنت، وفي هذه الحالة يمكن لوحدة الجودة أن تتقدم 

 :يتمثل في الشكل التالي onlineبمقترح آلداء امتحانات الفرق النهائية 

 onlineمقترح آداء امتحان الفرقة النهائية 

 .ITيكون عن طريق الـ  Formحانية موضوعية على برنامج عقد ورشة عمل عن طريق تصميم عدة نماذج امت -9

 .ويقوم كل عضو هيئة تدريس بإعداد بنك أسئلة وافي لمقرره -0

 .بنك األسئلة يشترك فيه كل القائمين بتدريس المقرر -3

استخدام فكرة التبادل والتوافق يمكن تقديم عشرة نماذج امتحانية من البنك الواحد بحيث يكلف كل رقم جلوس  -4

 .وذج امتحاني مما يقلل فرص الغش ويجعلنا في غير حاجة إلى مراقبة ومالحظةبنم
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 :رؤية الكلية 

تتطل  الكلية إلى أ  تكو  مؤسسة تعليمية وبحثية معتمدة تحتح 

مستوى  بأساتذتها وخر  يها إلى وتلح مكاةة مرموقة بين ةظائرما

المإا سة محليأ و اقليميإا من خالد برامج وراسية متميزة  ى 

ساةس والدراسات العليا تسها  ى الرقى و التإمية مرحلتى اللي

 .  المستدامة للم تم 

تم يجتهد كل عضو هيئة تدريس في إعداد الألسئلة وتنوعيها بحيث يجعل الطالب مستعًدا آلداء االمتحان مما  -1

ى متابعة حل وليس عن طريق فتح كتب المقرر أو الملفات المرسلة من قبل؛ ألن ذلك سيجعله غير قادر علتحصيله 

 .األسئلة األخرى في النموذج االمتحاني

تحديد فترة بداية كل امتحان وتاريخه وفترة االنتهاء بحيث ال يتم فتح البرنامج إال مع الوقت المحدد ويتم إغالقه  -6

ات مباشرة مع انتهاء الوقت وُيعلم كل الطالب بهذه المعايير بفترة كافية وهذا يقلل من فرص الغش أو عمل مجموع

 .جماعية لإلجابة فكل طالب مشغول بالنموذج الخاص به متعدد األسئلة

بمجرد غلق نموذج اإلجابة اإللكتروني يعرف الطالب الدرجة الخاصة به، واعتقد أنه يمكن تصميم ذلك إلكترونًيا  -7

ل المقررات ، وفي هذه الحالة يسهل جًدا إعالن نتيجة كFormsفي برنامج  Quizوالـ  ITباالستعانة بوحدة ال 

 .بالدرجات

، وموافقتهم على وقت البداية onlineضرورة وجود تعهد رسمي من الطالب بتوفير كل الوسائل آلداء االمتحان  -8

 .واالنتهاء وفي حالة دخول الطالب بعد بداية االمتحان يكون موعد الغلق هو الموعد النهائي للجميع

ى ذلك المقترح يتم إلغاؤه وتقديم آليات آداء االمتحان من الطالب عل% 12في حالة عدم وجود موافقة نسبة  -1

 .بالطريقة التقليدية شريطة أن تؤجل االمتحانات حتى تتضح ظروف انتشار فيروس كورونا

 .وذلك لرفع الرهبة عند الطالب onlineوضع سيناريوهات محاكاة آلداء العملية االمتحانية  -92

 :شكل االستبيان المقترح : ثانيا       

 onlineيان عن قدرة الطالب على آداء امتحان الفرق النهائية استب

 ال نعم السؤال م

   هل فعلت اإليميل اإللكتروني الخاص بك؟ 9

   ؟onlineهل تفضل آداء االمتحانات  0

   ؟onlineهل لديك جهاز موبيل أو كمبيوتر أو الب توب يسمح بآداء االمتحان  3

   ي المكان الذي توجد فيه بطريقة سهلة؟هل يوجد تغطية انترنت جيدة ف 4

   هل تتعهد رسمًيا بسهولة إجراء االمتحان الكترونًيا؟ 1

   هل توافق على وجود نماذج مختلفة من امتحان كل مقرر؟ 6

   هل تجيد التعامل مع الكمبيوتر وتستطيع تفعيل اإلجابات عن طريق البرامج؟ 7

   لموضوعية؟هل تعلمت من قبل طريقة األسئلة ا 8

   هل توافق على آداء االمتحان بالشكل التقليدي؟ 1
 :القرار 

 .وافق مجلس الكلية 
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 :رؤية الكلية 

تتطل  الكلية إلى أ  تكو  مؤسسة تعليمية وبحثية معتمدة تحتح 

مستوى  بأساتذتها وخر  يها إلى وتلح مكاةة مرموقة بين ةظائرما

المإا سة محليأ و اقليميإا من خالد برامج وراسية متميزة  ى 
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 0202شيماء البنا بقيام وحدة ضمان الجودة باإلشراف علي البرنامج الصيفي للطالب لعام / بشأن مقترح د :تاسعا

ذا مكمال لفكرة التعايش مع كورونا ويكون هذا يونية وه 06خاصة بعد انتهاء طالب الفرق الثالث من رفع أبحاثهم يوم 

 .البرنامج مشتماًل علي مسابقات وبرامج نوعية مختلفة يقوم بها 
 :القرار 

 .وافق مجلس الكلية 

 

أحمد شتيه بعقد ورش عمل عن بعد يقوم بتقديمها أطباء لطالب الكلية والجامعة / بشأن المقترح المقدم من د: عاشرا

 .باء وثقافة االلتزام طويل المدي باإلرشادات الطبية حتي انقضاء المرحلة التعايش مع الو" عن 
 :القرار 

 .أحيط مجلس الكلية علمًا

أحمد شتيه بقيام وحدة ضمان الجودة باإلشراف علي ورش عمل مصورة / بشأن المقترح المقدم من د : حادى عشر 

أون الين وذلك بالقيام بسيناريوهات مصورة تشبه لكيفية انتظام الدراسة في ظل الوباء في حالة جعل الدراسة 

 .سيناريوهات إخالء المباني وغيرها من خطط الحماية 

 .يؤجل للمزيد من المناقشة : القرار 
 :القرار 

 .وافق مجلس الكلية 

 

لطالب أحمد شتيه بعمل استبيان ألعضاء هيئة التدريس واستبيان أون الين / بشأن المقترح المقدم من د: ثانى عشر 

فرق النقل عن مدي رضائهم عن التعامل اإللكتروني مع المحاضرات التي تم بثها لهم علي موقع الكلية وفي موضوع 

 .األبحاث 
 :القرار 

 .وافق مجلس الكلية 

 

أحمد شتيه بانعقاد مجلس إدارة وحدة األزمات بشكل مستمر ومتابعتها لكل / بشأن المقترح المقدم من د: ثالث عشر 

 .ليات التي تقوم بها الكلية الفعا
 :القرار 

 .وافق مجلس الكلية 
 
 

 : ITموضوعات  وحدة تكنولوجيا المعلومات :   ثالثًا
م طبقاا  1/0202/ 91نشر الموضوعات البحثية لكل مقرر من المقررات الدراسية بجميع األقسام العلمية بالكلية يوم  -1

الكلياة باه اسام الماادة واسام أساتاذ الماادة والموضاوعات          لقرار مجلس الجامعة من خاالل تصاميم جادول علاى موقاع     
ة ثام رابااط رفاع أبحاااث الماادة ثاام تااريخ بدايااة الرفاع واالنتهااء منااه ، مماا يسااهل علاى الطالااب عمال األبحاااث           يا البحث

 . ورفعها إذ يجد كل ما يتعلق بدراسته البحثية أمامه
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 .  المستدامة للم تم 
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علاى الاروابط الخاصاة بكال      -تنفيدا لقارار مجلاس الجامعاة    -م6/6/0202أبحاث الطالب من يوم  تم البدء في استقبال -2

مقرر والمنشورة على الموقع الرسمي للكلية ، وتتابع الوحدة عملياات رفاع الدراساات البحثياة للطاالب وتعمال علاى        
 .ضا الطالبحل المشكالت المتعلقة بهذا األمر بالتواصل مع السادة أعضاء هيئة التدريس وأي

 :القرار 
 .أحيط مجلس الكلية علمًا

 
من خالل المتابعة المستمرة مع الطالب وجود حالة مكررة وهي قياام بعاض الطاالب بإرساال الدراساة البحثياة        لوحظ -3

لمادة على رابط مادة أخارى ، مماا يسابب مشاكلة كبيارة ، ماع التأكياد أن الوحادة قاد وضاعت راباط كال ماادة بصاورة               
سم المادة ومن يقوم بتدريساها وموعاد تساليم البحاث بهاا ، وماع كال هاذا حادث هادا الخطاأ مان بعاض              منفصلة أمام ا

الطالب ، وهنا تحذر الوحدة الطالب من التهاون وعدم التركيز أثناء رفع الدراسات البحثية ألنه يتسبب في مشاكالت  
الكلياة بماد اساتقبال أبحااث طاالب الفرقاة        كبيرة ، وقد صدر قرارا من السيدة األستاذة الدكتورة حنان الشافعي عمياد 

 .األولى ثالثة أيام مع فتح االستجابات حال لهذه المشكلة
 :القرار 

 .أحيط مجلس الكلية علمًا
 

استمرار الدعم الفني للطالب من خالل الرد على شكاوى الطالب وحلها سواء على صفحة البواباة اإللكترونياة لكلياة     -4
شااكوى تاام  0212خاالل إيمياال الشااكاوى ، وبلاال عادد الشااكاوى علااى صافحة الكليااة     اآلداب جامعاة دمنهااور ، أو ماان 

 172وقاد بلال  عادد الشاكاوى علياه      . سااعة فقاط   04منها وأصبحت فترة الرد على المشاكالت   9132التجاوب وحل 
 شاكوى مكاررة علاى اإليميال نفساه ،  وعادد كبيار مان البااقي تام حلاه عان طرياق صافحة البواباة                002شكوى  منهاا  

اإللكترونية لكلية اآلداب حيث يرسل الطالب شكوته على أكثر من مكان ، وجاري فرز بقية الرسائل للرد على من لم 
 .يتم الرد عليه

 :القرار 
 .أحيط مجلس الكلية علمًا

 
ء متابعة الوحدة على مدار الساعة منذ بدء رفع الدراسات البحثية للمشكالت الفنية التي تصاحب عمليات الرفع سوا -5

الخاص ببعض المواد وخاصة فيما يتعلق بسااعة فاتح   ( الفورم)بسبب فني عند الطالب أو بسبب خلل فني في نموذج
 .في التواريخ المحددة( الفورم)

 :القرار 
 .أحيط مجلس الكلية علمًا

 
 عبر اإليميالت األكاديمية للسادة  –م بإرسال 0202قامت الوحدة في خالل شهر مايو  -6

 : ما يلي  -يسأعضاءهيئة التدر
 .محاضر مجلس الكلية  -
 .م0202دعوة مجالس الكلية ، وجدول األعمال لشهر مايو -
 .دعوات مجالس األقسام لبعض األقسام العلمية بالكلية ومحاضر اللجان -
 .جميع األخبار التى تنشر على الموقع الرسمي ترسل نسخة منها على البريد  -

 :القرار 
 .أحيط مجلس الكلية علمًا
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زيــاـارة ،كماا بلاـل      أربعــة ماليين وثالثمائاة وثماانين ألاف     ل الموقــع الرسمي للكلية حتى اليوم مــا يزيد عـــنسج -7

عـدد الـقــــراءات للمـــوقـــع مـــا يـــزيد عــــن ملاـيون وســتاـمائة وخمساين ألــفقــراءةللاـموضوعات المنشاورة علاى       
 .الموقع الرسمي للكلية

 
 :القرار 

 .حيط مجلس الكلية علمًاأ
 

 : هيئة التدريس موضوعات شئون 
أمين الجامعة المساعد للشائون االدارياة بشاأن الخطااب الاوارد مان الجهااز المركازى للرقاباة          / خطاب السيد األستاذ  .9

المالية على محافظاات االساكندرية والبحيارة ومطاروح والمتضامن مناقضاة الجهااز المركازى للرقاباة المالياة بشاأن            

 .دم إمساك سجالت حضور وانصراف للهيئة المعاونة واعضاء هيئة التدريس بكليات جامعة دمنهور ع

 :القرار 

على أن يستمر متابعة حضور السادة أعضاء هيئة التدريس من خالل تقرير المتابعة الذي يقدم  وافق مجلس الكلية

يعرض على المجلس واعداد كشوف حضور وانصراف للهيئة المعاونة  من  شهريــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــًا و

 .خالل األقسام العلمية 

 

 

 

 :موضوعات شئون الطالب :    ًارابع
 وقد تم التصديق عليها، : التصديق على محضر الجلسة السابقة:أواًل

 :وحدة القياس والتقويم -MIS –الجودة : موضوعات وحدات: ثانيًا   
بماا   المادير التنفياذي لوحادة ضامان الجاودة     - محماد أباوعلي  / الادكتور  األساتاذ  أفاد السيد:  بوحدة الجودةفيما يتعلق  .9

 :يلي
/ م  0291للفصل الدراسى الثاني اث المقدمة من طالب سنوات النقل آلليات مراجعة األبح تصوركامل تم تقديم .9.9

 :م0202
 :منسق المقرر  :اسم البرنامج العلمى 

 :قسم العلمى المسؤول عن تدريس المقررال :اسم المقرر 
 :اسم المراجع  : الفرقة الدراسية 
  )      (الثاني )      (   األول : الفصل الدراسي 

 مؤشرات الجودة المسلسل
 التقدير

 صفر= ال   4= نعم 

 :آليات التواصل ووضوح عناوين األبحاث و شمولها  على عناصر المقرر 

   عنوان 32ل إلي كتابة مجموعة تص 9
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   اسم المقرر   كما هو موجود بالالئحة  0
   اسم البرنامج   كما هو موجود بالالئحة  3
   تحديد ضوابط األبحاث واضحة  مرفقة مع العناوين  4
   ارتباط العناوين بالمحاضرات العادية واإللكترونية  1
   وجود مصادر ومراجع وروابط متاحة علي االنترنت  6
   (الكترونية  –عادية ) تنوع المحاضرات  7

8 
صور   – pdf – word –أوديو  –فيديو )تنوع المحاضرات اإللكترونية 

 (جداول  –أشكال  –خرائط ذهنية  –
  

   وجود لجنة متخصصة معتمدة لتقييم األبحاث  1
   وضوح عناوين األبحاث وخلوها من األخطاء اللغوية  92
   .ن أستاذ المقرر والطالب عبر وسائل التواصل وجود تفاعل بي 99
   .نسبة ظهور النشاط علي الموقع اإللكتروني للكلية والجامعة  90

  درجة 40يعد  النموذج مستوفيا في حالة حصول العضو علي مايزيد عن         :مجموع التقييم             
 وافقت اللجنة: القرار       

 
 :القرار 

 .لكليةوافق مجلس ا
 

 :، وهو على النحو التاليمال االمتحانات بالفرق النهائيةإجراء أع حول كيفيةم تصور كامل يقدت .0.0

/ عميد الكلية والسيد أد/ قبل موعد انعقاد امتحانات الفرق النهائية بجميع أقسام الكلية تجتمع الوحدة مع السيدة أد

قسام العلمية لمناقشة التصور اآلتي ، والنظر في كيفية وكيل الكلية لشؤون التعليم والطالب والسادة رؤساء األ

 .تفعيل خطواته 
 .توزيع أماكن جلوس الطالب بطريقة تحقق التباعد بمسافة متر ونصف علي األقل  بين الطالب والطالب  -

ون هناك وضع أرقام جلوس ملزمة لكل طالب والتشديد على التزام الطالب بمكانه كي ال يجلس طالب مكان آخر فتك  -

 .احتماالت أكثر  للعدوى 

 .يتم توزيع الفرقة الواحدة من القسم بطريقة تتيح الحفاظ  على مسافات التباعد وسالمة الطالب  -         

 .التنسيق مع الجهاز اإلداري في الكلية و الجامعة لتوفير عدد المالحظين المناسب لكل قاعة حسب عدد الطالب  -        

 . كل ما يلزم لذلكالجامعة  وتوفرير المدرجات والقاعات وأماكن وجود الطالب في كل فترة امتحانية ،  تطه -        

دخول االمتحان، وإعالن يخالف ذلك من من  كل  ومنع ، إلزام الطالب والعاملين وأعضاء هيئة التدريس بارتداء الكمامات -       

 .خل المبني ذلك بقرار رسمي يوضع على موقع الكلية، وفي مد

بحيث (  Gloves) بالكنتروالت وأماكن جلوس الطالب وأن يقوم الجميع بارتداء ( Gloves) وفير مواد مطهرة وتوفير ت -

 .ال ينزع إال بعد انتهاء االمتحان وأن يكون هناك مكان مخصص للتخلص منه ، ووضع بعض لوحات إرشادية لذلك 

 .تباع بسعر التكلفة ( ومواد مطهرة  -( Gloves)  –وكحول شخصي  –ماسكات ) توفر إدارة الجامعة أمام كل كلية  -

 .  يتم تخفيف العمال واإلداريين وأعضاء هيئة التدريس وكل القائمين على أعمال االمتحانات  -          

 .ادة فرص العدوى منع اصطحاب الهواتف والمفاتيح والكتب وأي شيء من شأنه زي -
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 :رؤية الكلية 

تتطل  الكلية إلى أ  تكو  مؤسسة تعليمية وبحثية معتمدة تحتح 

مستوى  بأساتذتها وخر  يها إلى وتلح مكاةة مرموقة بين ةظائرما

المإا سة محليأ و اقليميإا من خالد برامج وراسية متميزة  ى 

ساةس والدراسات العليا تسها  ى الرقى و التإمية مرحلتى اللي

 .  المستدامة للم تم 

تجمع كل استمارات كل مادة بعد نهاية االمتحان وتربط جيدا وال تسلم لوحدة التصحيح  إال بعد مرور أربعة أيام على  - 

 .األقل، وتعلن هذه المواعيد بشكل مسبق 

 .يمنع اصطحاب المأكوالت والمشروبات منعا باتا تحاشيا لفرص العدوى  -        

 .ما سبق على موقع الكلية وعلى صفحات التواصل الرسمية الخاصة بالكلية، وتعلن قبل موعد االمتحان بفترة يعلن كل  -       

علي مسافات  اكنال يسمح ألولياء األمور بدخول المبني ، وفي حالة وجود مرافقين ألصحاب الهمم تخصص لهم أم -

 .متباعدة بالقرب من أمن الكلية 

ميدانية لمحاكاة تطبيق النظام سالف الذكر في يوم تتفق عليه اللجان، وذلك باالستعانة بفريق من تخصيص يوم إلجراء تجربة   -

 .الطالب واإلداريين والسادة أعضاء هيئة التدريس ، ويتم تصوير المحاكاة كفيديو تعريفي يبث علي موقع الكلية 

 .تتجاوز درجة الحرارة عندهم بالدخول البد من وجود جهاز لقياس الحرارة بمدخل كل كلية ، وال يسمح لمن  -

 وافقت اللجنة: القرار
 :القرار 

 .وافق مجلس الكلية 

 :ألسباب عدم قبول أبحاث الطالب، وهو كالتالي  تصور كامل تم تقديم  .0.3

 .عدم التزام الطالب بالشروط المحددة من الجامعة، أو أستاذ المقرر أو لجنة التصحيح  -1

 .البحث المقدم لعدم التزامه بالمعايير والموضوعاتإجماع لجنة التصحيح على رفض  -2

 . عدم تقدم البحث بأحد العناوين المحددة التي حددتها لجنة المقرر -3

 .السرقة وثبوت نقل البحث من موقع أو كتاب -4

 .التشابه التام مع أبحاث أخرى لطالب أخرين أو وجود تطابق بين عدة أبحاث -5

 وافقت اللجنة: القرار

 :القرار 
 .جلس الكلية وافق م

 

استبيان يتم رفعه على الموقع الرسامي للكلياة بشاأن قباول الطاالب أداء امتحاناات       حول عمل صور كامل ت تقديم  .0.4

آداء االمتحاان  / الفرق النهائية أون الين وتلقي ردود فعل الطالب خاالل أسابوع وفاي حالاة ماوافقتهم علاى االساتبيان       

online   متحانياة عان طرياق برناامج     يتم تصميم عدة نماذج مان الورقاة االForms      وتحدياد وقات معاين لكال فرقاة ،

 :وذلك على النحو التالي

 .ITيكون عن طريق الـ  Formعقد ورشة عمل عن طريق تصميم عدة نماذج امتحانية موضوعية على برنامج  -

 .يقوم كل عضو هيئة تدريس بإعداد بنك أسئلة وافي لمقرره -

 .بتدريس المقرربنك األسئلة يشترك فيه كل القائمين  -
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مستوى  بأساتذتها وخر  يها إلى وتلح مكاةة مرموقة بين ةظائرما
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ساةس والدراسات العليا تسها  ى الرقى و التإمية مرحلتى اللي
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استخدام فكرة التبادل والتوافق يمكن تقديم عشرة نماذج امتحانية من البنك الواحد بحيث يكلف كل رقم جلوس  -

 . بنموذج امتحاني مما يقلل فرص الغش

تم ألسئلة وتنوعيها بحيث يجعل الطالب مستعًدا آلداء االمتحان مما هد كل عضو هيئة تدريس في إعداد ايجت -

ألن ذلك سيجعله غير قادر على متابعة حل  ،لمقرر أو الملفات المرسلة من قبلس عن طريق فتح كتب اولي تحصيله

 .األسئلة األخرى في النموذج االمتحاني

تحديد فترة بداية كل امتحان وتاريخه وفترة االنتهاء بحيث ال يتم فتح البرنامج إال مع الوقت المحدد ويتم إغالقه  -

وُيعلم كل الطالب بهذه المعايير بفترة كافية وهذا يقلل من فرص الغش أو عمل مجموعات  مباشرة مع انتهاء الوقت

 .جماعية لإلجابة فكل طالب مشغول بالنموذج الخاص به متعدد األسئلة

يمكن تصميم ذلك إلكترونًيا باالستعانة  وبمجرد غلق نموذج اإلجابة اإللكتروني يعرف الطالب الدرجة الخاصة به،  -

 .، وفي هذه الحالة يسهل جًدا إعالن نتيجة كل المقررات بالدرجاتFormsفي برنامج  Quizوالـ  IT بوحدة ال

، وموافقتهم على وقت البداية onlineضرورة وجود تعهد رسمي من الطالب بتوفير كل الوسائل آلداء االمتحان  -

 .الموعد النهائي للجميع واالنتهاء وفي حالة دخول الطالب بعد بداية االمتحان يكون موعد الغلق هو

من الطالب على ذلك المقترح يتم إلغاؤه وتقديم آليات آداء االمتحان % 12في حالة عدم وجود موافقة نسبة  -

 .بالطريقة التقليدية 

 .وذلك لرفع الرهبة عند الطالب onlineوضع سيناريوهات محاكاة آلداء العملية االمتحانية  -

 

 ال نعم السؤال م

   هل فعلت اإليميل اإللكتروني الخاص بك؟ 9

   ؟onlineهل تفضل آداء االمتحانات  0

   ؟onlineهل لديك جهاز موبيل أو كمبيوتر أو الب توب يسمح بآداء االمتحان  3

   بطريقة سهلة؟ هل يوجد تغطية انترنت جيدة في المكان الذي توجد فيه 4

   هل تتعهد رسمًيا بسهولة إجراء االمتحان الكترونًيا؟ 1

   هل توافق على وجود نماذج مختلفة من امتحان كل مقرر؟ 6

   هل تجيد التعامل مع الكمبيوتر وتستطيع تفعيل اإلجابات عن طريق البرامج؟ 7

   هل تعلمت من قبل طريقة األسئلة الموضوعية؟ 8

   ق على آداء االمتحان بالشكل التقليدي؟هل تواف 1

 وافقت اللجنة: القرار
 :القرار 
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 :رؤية الكلية 

تتطل  الكلية إلى أ  تكو  مؤسسة تعليمية وبحثية معتمدة تحتح 

مستوى  بأساتذتها وخر  يها إلى وتلح مكاةة مرموقة بين ةظائرما

المإا سة محليأ و اقليميإا من خالد برامج وراسية متميزة  ى 
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 .  المستدامة للم تم 

 .وافق مجلس الكلية 

خاصة بعد انتهاء طالب الفرق  0202مقترح وحدة ضمان الجودة باإلشراف علي البرنامج الصيفي للطالب لعام .1-0

ت ونا ويكون هذا البرنامج مشتماًل علي مسابقاا لفكرة التعايش مع كوريونية وهذا مكمًل 96الثالث من رفع أبحاثهم يوم 

 .وبرامج نوعية مختلفة 

 وافقت اللجنة: القرار 
 :القرار 

 . وافق مجلس الكلية

 

مقترح بعمل استبيان ألعضاء هيئة التدريس واستبيان أون الين لطالب فرق النقل عن مدي رضائهم عن  .6-0

 .لي موقع الكلية وفي موضوع األبحاث التعامل اإللكتروني مع المحاضرات التي تم بثها لهم ع

 وافقت اللجنة: القرار
 :القرار 

 .وافق مجلس الكلية 

 

 :بما يلي المدير التنفيذي للوحدة –أحمد عطية / السيد الدكتورأفاد : MISفيما يتعلق بوحدة  .3

 0202يونيو  6بدأ طالب الفرقة األولى فى رفع أبحاثهم بداية من يوم . 3.9

 المشكالت التى تواجه الطالب وجارى التعامل معها لحلهاتم رصد بعض . 0-3
 :القرار 

 .وافق مجلس الكلية 

 

 :المدير التنفيذي للوحدة، بما يلي –رانيا نظمي / اقترحت السيدة الدكتورة: القياس والتقويمفيما يتعلق بوحدة  .4

ئلة الخاصة بالمواد المقررة على الفرقة الرابعة مخاطبة السادة رؤساء األقسام العلمية بسرعة موافاة الوحدة ببنوك األس. 4.9

يوما من تاريخه، ومع بداية العام الدراسي الجديد تستوفى بنوك  91م في موعد غايته 0202-0291الفصل الدراسي الثاني 

 .األسئلة الخاصة بمواد باقي الفرق الدراسية

وني الخاص بمواد الفرقة الرابعة، حرصا على الدقة في التنفيذ قوم أعضاء الوحدة بأنفسهم بتصوير نموذج اإلجابة اإللكتري.  4.0

 .وتالفي األخطاء، واالتفاق على توزيع األقسام على فريق العمل بالوحدة في أيام مختلفة

تقرر إجراء احترازي يتعلق بعدم التعامل مع  -السالمةووتفعيال إلجراءات األمن  –حرصا على سالمة فريق العمل بالوحدة . 4.3

 .وراق التصحيح إال بعد مرور أربعة أيام من تسلمها من الكنتروالتأ

 .ضرورة عقد ورشة عمل للتدريب على وضع ُمقرر واختبار إليكتروني. 4.4
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 :رؤية الكلية 

تتطل  الكلية إلى أ  تكو  مؤسسة تعليمية وبحثية معتمدة تحتح 

مستوى  بأساتذتها وخر  يها إلى وتلح مكاةة مرموقة بين ةظائرما

المإا سة محليأ و اقليميإا من خالد برامج وراسية متميزة  ى 

ساةس والدراسات العليا تسها  ى الرقى و التإمية مرحلتى اللي

 .  المستدامة للم تم 

التأكيد على رؤساء األقسام العلمية بضرورة التأكيد على منسقي األقسام بوحدة القياس والتقويم باألقسام العلمية بسرعة . 4.1

 .لوحدةالتواصل مع ا

 .أحيطت اللجنة علًما: القرار

 :القرار 
 .أحيط مجلس الكلية علمُا 

 

 :الموضوعات الُمتعلقة بأبحاث الطالب : ثالًثا

اللغة العربية، اللغة اإلنجليزية، التاريخ، الفلسفة، اآلثاروالدراسات اليونانية : أفادت أقسام:  الموضوع .3

زية التي سيتم العمل بها في امتحانات الفرق النهائية للعام والرومانية، بضرورة إتباع اإلجراءات االحترا

 (.وفق المعروض)  0291/0202الجامعي 

 .أحيطت اللجنة علًما : القرار
 :القرار 

 .أحيط مجلس الكلية علمُا 

 

 :التقارير الواردة من األقسام: رابًعا

للغة اإلنجليزية، واآلثار والدراسات أقسام الفلسفة، وا: التقارير المرفوعة من األقسام العلمية: الموضوع .4

 .اليونانية والرومانية

 .أحيطت اللجنة علًما: القرار
 :القرار 

 .أحيط مجلس الكلية علمُا 

 

 :خطابات واردة من األقسام العلمية : خامًسا

 الخطاب الوارد من الشؤون الصحية والذى بشأنم  9/6/0202مجلس قسم التاريخ بجلسته فى كتاب :  الموضوع .5

الئحة حديثة بعد تحسن  –انتظام  –منار شكرى محمد زيد بالفرقة الثانية تاريخ / يفيد بتصريح خروج الطالبة 

حالتها الصحية حيث كانت قيد الحجر الصحى إلصابتها بفيروس كورونا وبفضل اهلل تحسنت حالتها الصحية ، وبناء 

باى طريقة ورقية او إليكترونية نظرا لظروفها الصحية ن ترفع الطالبة مشاريعها البحثية أعليه وافق المجلس على 

. 

 .وافقت اللجنة: القرار
 :القرار 

 .وافق مجلس الكلية 
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 :رسالة الكلية 

 زى سزوا العمزح محليزاإ و إقليميزا اسزتإاواإ إلزى معزا ير         تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترقى إلى مستوى التميزز واببزداف  زج م زاد ا وال والعلزوم ابةسزاةية       

لمية و الفكر ة و التكإولوجية ، و ذلك بالتطو ر المستمر للبرامج التعليمية و القدرات العلمية و البحثية ألساتذتها ال ووة التعليمية و البحثية ، و مواكبة التطورات الع

م تمز   ، و تلبية احتياجزات ال  و طالبها ، و استخدام وسائح تعليمية حد ثة ،و متابعة الخر  ين، و إتاحة الفرصة لها لمتابعة ال د د من العلوم و المعارف و الخبرات

ج ذاتحززح مالزكالت  ، و بإززاخ الالخلززية الملززر ة و تإميزة قززيا اوةتمززاخ و المززواطإين مزن خززالد إجززراخات تتسززا باوسزتقاللية و التعززاو  و التقززو ا الزز       جالمسزاممة  زز ،و

 .والمستمر 

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

     1496633540فاكس  + ت    -1496633540: ت          ~ 16 ~                          البحيرة  –دمنهور  –األبعادية –مجمع الكليات                    

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

 

 :رؤية الكلية 

تتطل  الكلية إلى أ  تكو  مؤسسة تعليمية وبحثية معتمدة تحتح 

مستوى  بأساتذتها وخر  يها إلى وتلح مكاةة مرموقة بين ةظائرما

المإا سة محليأ و اقليميإا من خالد برامج وراسية متميزة  ى 

ساةس والدراسات العليا تسها  ى الرقى و التإمية مرحلتى اللي

 .  المستدامة للم تم 

وضع خطة  بشأنم  3/6/0202بجلسته فى  اآلثار والدراسات اليونانية والرومانيةمجلس قسم كتاب :  الموضوع .6

 :وهى كما يلى " م 0209-0202الفصل الدراسى األول " لفصل الدراسى القادم فى اللدراسة 

إلى مقررات إلكترونية مع الجداول الدراسية المزمع وضعها من قبل إدارة % 12تحويل عدد من المقررات بنسبة  -

 .الكلية للفصل الدراسى القادم 

 .إعداد بنك أسئلة فى كل مقررات الفصل الدراسى األول  -

 .مقرر ولضمان حسن التفاعل مع العملية التعليمية بعد كل محاضرة لتدريب الطالب على ال" Quiz" عمل أسئلة  -

 .وافقت اللجنة: القرار         
 :القرار 

 .وافق مجلس الكلية 

 

تكليف السيدة بشأن م  3/6/0202بجلسته فى  اآلثار والدراسات اليونانية والرومانيةمجلس قسم كتاب :  الموضوع .7

 .الرابعة شعبة الدراسات األوروبية القديمة شيرويت فضل بتدريس مادة إنتساب للفرقة / الدكتورة 

 .وافقت اللجنة: القرار         
 :القرار 

 .وافق مجلس الكلية 

 

 

اعتماد الُمقرر والملغي في موضوعات بشأن م  9/6/0202بجلسته فى  الجغرافيامجلس قسم كتاب :  الموضوع .8

 .طالب الفرقة الرابعة التي سيمتحنون فيها وفق المعروض

 .أحيطت اللجنة علًما: القرار         
 :القرار 

 . وافق مجلس الكلية

 

 :ما يستجد من أعمال: سادًسا

عبير قاسم  رئيس قسم اآلثار والدراسات اليونانية والرومانية بشأن التأكيد على / ُمقترح السيدة األستاذة الدكتورة .1

وكذلك ُمقترح سيادتها بشأن رفع تقرير من رؤساء األقسام العلمية برفع ملف مراجعة للمناهج للفرقة الرابعة، 

 .أستاذ كل مادة بعد اإلنتهاء من تصحيح األبحاث

 وافقت اللجنة: القرار
 :القرار 

 .وافق مجلس الكلية 

 

التأكيد على عدم قبول أية اعتذارات ألعضاء كونتروالت الفرقة الرابعة باألقسام العلمية، نظرًا للظروف التى تمر  .92

 بها البالد
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 :رؤية الكلية 

تتطل  الكلية إلى أ  تكو  مؤسسة تعليمية وبحثية معتمدة تحتح 
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ساةس والدراسات العليا تسها  ى الرقى و التإمية مرحلتى اللي

 .  المستدامة للم تم 

 وافقت اللجنة:رالقرا
 :القرار 

 .وافق مجلس الكلية 

 

رئيس قسم التاريخ، بشأن وضع رابط احتياطي بعد إنتهاء المدة  -إبراهيم مرجونة/ ُمقترح السيد األستاذ الدكتور .99

 .المحددة للطالب الذين لم يقوموا برفع األبحاث الخاصة بهم، أو تم إرسالها بطريق الخطأ

 وافقت اللجنة:القرار
 : القرار

 .وافق مجلس الكلية 

 

 

 

 :موضوعات الدراسات العليا:   سادسًا
لدرجتى الماجستير و الدكتوراة تكون المدة ثمانية اسابيع اعتبارا  من  ٠٢٠٢فى حال فتح الدراسة لفصل الصيف 

 االسبوع االول من شهر يوليو وهى دراسة لتكلمة المقررات التى سبق دراستها فى فصول سابقة

 :القرار

 .ق مجلس الكلية واف

 

- : اوال موضوعات قسم اللغة العربية

الخاص بأعضاء هيئة تدريس اللغة " الواتس اب " وافق مجلس قسم اللغة العربية بجلسته المتعقدة عبر جروب 

 على ٣/٦/٠٢٠٢العربية يوم االربعاء الموافق 

درجة الدكتوراه فى موضوع على محمد محمد جميعى المسجل ل/اعتماد نتيجة االمتحانالتأهيلي للطالب  .9

 ( دراسة وصفية تحليلية -عوارض التركيب فى المعلقات السبع فى ضوء النظرية التحويلية )

 تشكيل لجنة المناقشة و الحكم للطالب المذكور فيما بعد للحصول على درجة الدكتوراه .0

 لجنة المناقشة والحكم عنوان الرسالة  اسم الطالب

على محمد 

 محمد جميعىى

رض التركيب فى المعلقات السبع فى عوا

دراسة وصفية -ضوء النظرية التحويلية 

 تحليلية

 مشرفًا               محمود فراج عبد الحافظ /د.أ

  ورئيسًا

 استاذ العلوم اللغوية بالكلية 

صبحى ابراهيم عبد الجواد الفقى          /د.أ

  مناقشًا
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 :رؤية الكلية 
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 العلوم اللغوية بكلية أداب طنطا. أ

                                       مح محمد عمر   سا/د.م.أ

 مشرفًا

 النحو و الصرف المساعد بكلية آداب بنها.أ

                       مصطفى إسماعيل وتيد    / د.م.أ

 مناقشًا

 العلوم اللغوية المساعد بالكلية. ا
 :القرار 

 .وافق مجلس الكلية 
 

 
 طالب المذكور فيما بعد لدرجة الماجستير تشكيل لجنة المناقشة و الحكم لل .3

 لجنةالمناقشة و الحكم   عنوان الرسالة  اسم للطالب 

هشام سعد واعر 
 الجالى 

االبداع الشعرى و الصراع السياسي بين 
التأثر و التأثير عند شعراء الشيعة حتى القرن 

 الخامس الهجرى

 ايمان فؤاد بركات/د.أ
مشرفا         كلية   االدب العربي ورئس القسم بال.أ

 ورئيسا
                                       رزق عمرى بركات    / د.م.ا

 مناقشا
 بكلية تربية دمنهور المساعداالدب العربى .أ
                    اسماء محمودشمس الدين     / د.م.أ

 مشرفا
 االدب العربى المساعد بالكلية .أ
                                    مروة شحاته الشقرفى/ د.م.ا

 مناقشا 
 االدب االندلسى المساعد بالكلية .ا

 :القرار 
 .وافق مجلس الكلية

تسجيل موضوعات بخث الستكمال متطلبات الحصول على درجة الماجستير لكل من الطالب المذكورين  - .4
جروب سيمنار قسم اللغة  فيما بعد وذلك بعد ان تم عرض الموضوعات للسيمنار الخاص بالقسم على

 ٠٢/٥/٠٢٠٢العربية يوم الخميس الموافق 
 الجنة االشراف    عنوان البحث اسم الطالبة 

اسماء محمد على 
 الحلفاوى 

ية للقصر االبعد العجائبى فى رو
 المسحور لطه حسين وتوفيق الحكيم 

محمد محمود ابو على أستاذ النقد و البالغة /د.أ
 بالقسم

االدب العربى  مود شمس الديناسماء مح/د.م.أ
 المساعد بالكلية
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 :رؤية الكلية 

تتطل  الكلية إلى أ  تكو  مؤسسة تعليمية وبحثية معتمدة تحتح 
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 .  المستدامة للم تم 

الفيض السيميائي للون االحمر فى  امانى سالمة سالمة قينو
الشعر األندلسي ؛عصر ملوك 

 الطوائف

ايمان فؤاد بركات      أستاذ االدب العربى / د.أ
 ورئيس القسم بالكلية

مروة شحاته الشقرفى         أستاذ االدب /د.م.أ
 عدبالكليةاالندلسى المسا

 

 :القرار 
 .وافق مجلس الكلية 

الدراسات العليا لكل المستويات و التخصصات وطالب  طالبل ٠٢٠٢اعتماد جدول امتحانات فصل الربيع  .1
 السنة التكميلية 

 :القرار 
 .تم تأجيل االمتحانات بعد االمتحانات الفرق النهائية

 

 

- :ثانيا موضوعات قسم اللغة االنجليزية 

 ٠٢٠٢على اعتماد جدول امتحانات فصل الربيع  ١/٦/٠٢٠٢مجلس القسم بجلسته المنعقدة بتأريخ وافق  - ١

 ٤/٧/٠٢٠٢الدراسات العليا لكل المستويات بالقسم اعتبارا من يوم 
 :القرار 

 .تم تأجيل االمتحانات بعد االمتحانات الفرق النهائية

  ٠٢٠٢يف فتح الدراسة لدرجتى الماجستير و الدكتوراه فصل للص –٠
 :القرار 

 .وافق مجلس الكلية 

 

- :ثالثا موضوعلت قسم التاريخ 

تسجيل موضوعات بحث  فيعبر الكونفراس ٠/٦/٠٢٠٢وافق مجلس قسم التاريخ بجلسته المتعقدة بتارخ .9

بعد جلسة السيمنار التى  عقدت  الستكمال متطلبات الخصول على درجة الماجستير فى التاريخ كال قى تخصصه

 -: للطالب المذكورين ٣٢/٥/٠٢٠٢بتاريخ 

 لجنة االشراف عنوان البحث اسم الطالب

 حسين عبد الجواد ابو زيدجنيدي

 تاريخ اسالمى          

مظاهر النهضة العلمية بالمغرب 

االوسط خالل عصر الموحدين 

-١١٥١/ه  ٦٣٣       -٥٤٦

 م١٠٣٥

 احمد اسماعيل الجمال/د.أ

  أستاذ التاريخ اإلسالمي بالكلية

 شيماء عبد الحميد البنا/ د

 بالكلية االسالمى  مدرس التاريخ

 آثار عبد الحكيم الشرنوبى 

 تاريخ قديم           

 فايز انور عبد المطلب / د.م.أ االنتماء فى مصر القديمة 

 التاريخ القديم المساعد بالكبية 

 عبد الباسط رياض محمد ./ د
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 :رؤية الكلية 

تتطل  الكلية إلى أ  تكو  مؤسسة تعليمية وبحثية معتمدة تحتح 

مستوى  بأساتذتها وخر  يها إلى وتلح مكاةة مرموقة بين ةظائرما

المإا سة محليأ و اقليميإا من خالد برامج وراسية متميزة  ى 

ساةس والدراسات العليا تسها  ى الرقى و التإمية مرحلتى اللي

 .  المستدامة للم تم 

مدرس اآلثار المصرية القديمة 

 بالكلية 
 :القرار 

 .وافق مجلس الكلية 
 
 

والمقيدة بدرجة الدكتوراه –المدرس المساعد بالقسم  –شيماء سعد اسماعيل النجار / تعديل موضوع بحث الطالبة  .0

؛ دراسة تاريخية  ٠٢٢٤- ١٤٤٦المسلمون فى جنوب الفلبين )فى موضوع  فرع التاريخ الحديث والمعاصر 

بناء على موافقة لجنة االشراف علما ( ؛ دراسة تاريخية ٠٢١٤ – ١٤٤٦ المسلمون فى جنوب الفلبين)ليصبح (

 بان هذا التعديل ال يمس جوهر الموضوع
 :القرار 

 .وافق مجلس الكلية 

 

دة لدرجة الماجستير تخصص مقيايه مبروك محمد ابو طبيخ ال/ رسالة الطالبة لاعادة تشكيل لجنة المناقشة والحكم  .3

عفيفى محمود ابراهيم  استاذ التاريخ اإلسالمي وحضارته بكلية آداب / ر االستاذ الدكتور وذلك العتذا تاريخ إسالمي

( م ١٠٤٢-١٠٢٦/    ٦٢٤-٦٢٠)دولة ملوك المماليك فى الهند ) روفه الصحية وذلك فى موضوع ظبنها نظرا ل

- :على النحو التالى 

 لحنة المناقشة والحكم  اسم الطالبة 

 ابراهيم محمد  مرجونة /د.أ آيه مبروك محمد ابو طبيخ

 رئيسًا   اإلسالمي و الحضارة االسالمية بالكلية  ريخاالتأستاذ 

 أشرف سمير توفيق ./ م.أ

    التاريخ االسالمى وحضارته المساعد بكلية دار العلوم بالمنياأستاذ 

 تيسير محمد شادى/ د.م.ا

 اإلسالمي وحضارته المساعد بالكلية التاريخأستاذ 

 مد السيد محمد فياضمح/د.م.أ

 بآداب طنطاالمساعد اإلسالمي وحضارته  التاريخأستاذ 

 

 :القرار 
 .وافق مجلس الكلية 
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 :رؤية الكلية 

تتطل  الكلية إلى أ  تكو  مؤسسة تعليمية وبحثية معتمدة تحتح 

مستوى  بأساتذتها وخر  يها إلى وتلح مكاةة مرموقة بين ةظائرما
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ساةس والدراسات العليا تسها  ى الرقى و التإمية مرحلتى اللي

 .  المستدامة للم تم 

 ٤/٧/٠٢٠٢واعتماد جدول االمتحان اعتبارا من  ٠٢٠٢الموافقة على عقد امتحانات الدراسات العليافصل الربيع  .4

بواقع ثالث ايام فى االسبوع بنفس تشكيل كونترول فى التخصصات االربع والسنة التكميلييةعلى ان يكون االمتحان 

 التيرم االول
 :القرار 

 .تم تأجيل االمتحانات لحين انتهاء  امتحانات الفرق النهائية

- :موضوعات قسم االثار و الدراسات اليونانية و الرومانية -:رابعا 

- :التالية  على الموضوعات ٣/٦/٠٢٠٢مجلس القسم بجلسته المنعقدة بتاريخ  موافقة    

فى تمام الساعة الثانية عشر on lineموغدا المتحانات الدراسات العلياعلى ان تكون٤/٧/٠٢٠٢اعتماد يوم  .9

 ظهرا حتى الساعة الثانية من بعد للظهر حسب الجدول المحدد

 :القرار 
 .تم تأجيل االمتحانات لحين انتهاء  امتحانات الفرق النهائية

 

 حرصا على صحة الطالب  لمرحلتى الماجستير و الدكتوراه ٠٢٠٢ عدم فتح الدراسة لفصل الصيف .0

 :القرار 
 .وافق مجلس الكلية 

 

 جامعة بالنشر الدولى البحاث المعيدين والمدرسين للمساعدين و للتتبيه عليهم بذلكالتنفيذ قرار مجلس  .3

 :القرار 
 .أحيط مجلس الكلية علمًا 

 

 و التأكيد على حضور رئيس القسم on lineالموافقة على ان تتم المناقشات بالقسم .4

 :القرار 
 .أحيط مجلس الكلية علمًا 

 

وزير التعليم العالى بعدم احتساب مدة الشهرين الماضيين مدة تعطيل / تور كتنفيذ قرار السيد االستاذ الد .1

 لهم حرصا على مصلحة الطالب  الدراسة من المدة المحسوبة

 :القرار 
 ,أحيط مجلس الكلية علمًا 

 

- :خامسا موضوعات قسم االجتماع 

 :على  ٣/٦/٠٢٠٢ه المنعقدة بتاريخ مجلس قسم االجتماع بجلست موافقة

 -:ذكورمتشكيل لجنة الماقشة و الحكم لرسالة الماجستير المقدمة من الطالب ال .9

 لجنة المناقشة و الحكم عنوان الرسالة  اسم الطالب 
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 :رؤية الكلية 
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 .  المستدامة للم تم 

و  ةالعوامل االجتماعي عادل عبد القادر سليم 

التنظيمية المؤثرة فى مشكلة 

التسرب المدرسى ؛دراسة 

تطبيقية على بعض الطلبة 

المتسربين من بعض مدارس 

التعليم االساسى بمدينة 

 محافظة البحيرة  -دمنهور

رئيسا                   محمود عبد الحميد حمدى / د 

 ومناقشا

 علم االجتماع المساعد بالكلية.ا

                                           مجدى احمد بيومى  /د

 مشرفا

 علم االجتماع المساعد بالكلية.ا

                                           حمدى على السيد   / د

 مشرفا

 علم االجتماع المساعد بالكلية.ا

                           همت بسيونى عبد العزيز     / د

 مناقشا 

 المساعد بآداب كفر للشيخ علم االجتماع.ا

 
 :القرار 

 .وافق مجلس الكلية 

 

وافدين )ستوى الثانى متدريس المواد التالية لطالب ال  نها غالى عبدالمقصود/ مجلس القسم للسيدة الدكتور تكليف  .0

ببرنامج الدكتوراه تخصص اعالم و اتصال الستكمال دراستهم بفصل للصيف  على ان تكون الدراسة  (ومصريين

on line  على للنحو التالى: 

 ساعات  ٤االتجاهاتةالمتقدمة فى بحوث االعالم     -

 ساعات ٤     دراسات متخصصة                       -
 :القرار 

 وافق مجلس الكلية 

 

 .وكذلك طالب للسنة التكميلية ٤/٧/٠٢٠٢ابتداءا مت  on lineعقد اختبارات الدراسات العليا  -٣
 :القرار 
 .يل االمتحانات لحين انتهاء  امتحانات الفرق النهائيةتم تأج

 

ببرنامح الدكتوراه تخصص اعالم واتصال ( وافديين ومصريين) لطالب المستوى الثانى  ٠٢٠٢فتح فصل الصيف  -٤

 on lineدراسات علياعلى ان يتم التدريس 
 :القرار 

 .وافق مجلس الكلية 
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 :رؤية الكلية 

تتطل  الكلية إلى أ  تكو  مؤسسة تعليمية وبحثية معتمدة تحتح 

مستوى  بأساتذتها وخر  يها إلى وتلح مكاةة مرموقة بين ةظائرما

المإا سة محليأ و اقليميإا من خالد برامج وراسية متميزة  ى 

ساةس والدراسات العليا تسها  ى الرقى و التإمية مرحلتى اللي

 .  المستدامة للم تم 

 -:سادسا موضوعات قسم الفلسفة 

على قبول تسحيل بعض الطالب من قسم الفلسفة بكلية  ٤/٦/٠٢٠٢لس القسم بجلسته المنعقدة بتاريخ مج موافقة .9

فصول دراسية  ٣بآداب كفر الشيخ فى   ساعة ١٦آداب كفر الشيخ لدرجة الماجستير علما بأنهم قد قاموا بدراسة  

- :وهم 

 اسراء عبدالفتاح عطية  -

 رانيا على عبد الحنيد سيد احمد  -

لى مكتب الدراسات العليا إبالتوجه ا وقد تم التنبيه عليه( لم تقدم افادة حتى االن ) يد يونس ابراهيم رضا الس -

 من االجراءات فى ضوء اللوائح و القوانين بالكلية التخاذ مايلزم
 :القرار 

 .أحيط مجلس الكلية علمًا 

 

 موضوعات قسم الجغرافية -سابعا 

- :على الموضوعات التالية ١/٦/٠٢٠٢ا بجلسته المنعقدة بتاريخلس قسم الجغرافيجم موافقة 

المدرس المساعد بالقسم  لنيل درجة الدكتوراه -حسن السيد احمد فرحات/تشكيل لجنة المناقشة و الحكم للطالب  -١

 على النحو التالى نظام الساعات المعتمدة 

 لجنة المناقشة و الحكم عنوان الرسالة  اسم الطالب 

حصاد مياه االمطار و التحكم  رحات حسن السيد احمد ف

يان السيلى لحوضى رفى الج

وادى االسيوطى ومالحة 

-بهضبة مصر الشرقية 

دراسة 

 فومناخيةرهيدروجيومو

                               ماجد محمد شعلة/د.أ

 مشرفا ورئيسا

 الجيومورفولوحيا بالكلية . ا

                 مدحت سيد احمد االنصارى    / د.ا

 مناقشا 

 الجيومورفولوجيا بكلية تربية دمنهور.أ

                       محمد فؤاد عبد العزيز        / د.أ

 مناقشا 

 الجيومورفولوجيا بحامعة العريش

                  وض السمنى    عمحمد /د.م.أ

 مشرفا مشاركا 

 الجغرافيا المناخية بالكلية . أ
 :القرار 

 .مجلس الكلية وافق

آيه صبحى محمد /المقدمة من الطالبة نظام الساعات المعتمدة   و الحكم لرسالة الماجستير  ناقشة تشكيل لجنة الم – ٠

- :عبد الرحمن على النحو التالى 

 لحنة المناقشة وللحكم  عنوان الرسالة  اسم الطالبة 
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 :رسالة الكلية 

 زى سزوا العمزح محليزاإ و إقليميزا اسزتإاواإ إلزى معزا ير         تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترقى إلى مستوى التميزز واببزداف  زج م زاد ا وال والعلزوم ابةسزاةية       

لمية و الفكر ة و التكإولوجية ، و ذلك بالتطو ر المستمر للبرامج التعليمية و القدرات العلمية و البحثية ألساتذتها ال ووة التعليمية و البحثية ، و مواكبة التطورات الع

م تمز   ، و تلبية احتياجزات ال  و طالبها ، و استخدام وسائح تعليمية حد ثة ،و متابعة الخر  ين، و إتاحة الفرصة لها لمتابعة ال د د من العلوم و المعارف و الخبرات

ج ذاتحززح مالزكالت  ، و بإززاخ الالخلززية الملززر ة و تإميزة قززيا اوةتمززاخ و المززواطإين مزن خززالد إجززراخات تتسززا باوسزتقاللية و التعززاو  و التقززو ا الزز       جالمسزاممة  زز ،و

 .والمستمر 
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 :رؤية الكلية 

تتطل  الكلية إلى أ  تكو  مؤسسة تعليمية وبحثية معتمدة تحتح 

مستوى  بأساتذتها وخر  يها إلى وتلح مكاةة مرموقة بين ةظائرما

المإا سة محليأ و اقليميإا من خالد برامج وراسية متميزة  ى 

ساةس والدراسات العليا تسها  ى الرقى و التإمية مرحلتى اللي

 .  المستدامة للم تم 

آيه صبحى محمد عبد 

 الرحمن

منطقة البستان المستصلحة 

مركزى الدلنجات وحوش فى 

دراسة فى جغرافية -عيسى 

 التنمية الزراعية 

 فايز حسن غراب  رئيس/د.ا

رئيسًا         الجغرافية المتفرغ بآداب المنوفية.ا

 ومناقشًا

      محمد عبد القادر عبد الحميد           / د.ا

 مشرفا

 بآداب دمنهور االقتصادية  الجغرافية. ا

محمد ابو عاصى         الل ايراهيم جا/ د.م.أ

 متاقشا

 الجغرافية المساعد بآداب اسكندرية. م.أ
 :القرار 

 وافق مجلس الكلية

 

حنان حمدى رزق عبد الحميد مازن للرسالة المقدمة منها بعنوان / منح درجة الماجستير فى الجغرافيا للطالبة -٣

بعد ان أتمت الطالبة التصويبات " غرافية السكان راسة قى جد –مص حالمرأة العاملة بالقطاع الرسمى فى مركز ابو "

 ٤/٣/٠٢٠٢التى ابدتها لجنة المناقشة  علما بأن تاريخ المناقشة 
 :القرار 

 .وافق مجلس الكلية 

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

 .  الرابعة عصرًا هذا وقد انتهى االجتماع الساعة
 

 عميد الكلية                                                                                              
 
 

 حنان الشافعى/ د.أ                                                                                             
 


