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 رسالة الكلية :

إ و إقليميزا اسزتةاداإ إلزى معزايير تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترقى إلى مستوى التميزز واببزداف  زج م زاد ا دال والعلزوم ابةسزاةية   زى سزوا العمزد محليزا

ألساتذتها ة ، و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التكةولو ية ، و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و القدرات العلمية و البحثية ال ودة التعليمية و البحثي

، و تلبية احتيا زات الم تمز   راتو طالبها ، و استخدام وسائد تعليمية حديثة ،و متابعة الخري ين، و إتاحة الفرصة لها لمتابعة ال ديد من العلوم و المعارف و الخب

ج ذاتحززد مالزكالت  ، و بةززاخ الالخصززية المصززرية و تةميزة قززيم اوةتمززاخ و المززواطةين مزن خززالد إ ززراخات تتسززم باوسزتقاللية و التعززاون و التقززويم الزز جالمسزاممة  زز،و

 والمستمر .
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 رؤية الكلية :

تتطل  الكلية إلى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية 

بأساتذتها  وتصد معتمدة تحتد مكاةة مرموقة بين ةظائرما

مستوى المةا سة محليأ و اقليميإا من خالد  وخري يها إلى

ى مرحلتى الليساةس والدراسات برامج دراسية متميزة  

 .  العليا تسهم  ى الرقى و التةمية المستدامة للم تم 

1202/2202 الجامعي للعام  لثامنا الكلية مجلس  

افقربعاءال  يوم المنعقد  16/3/2022 المو

********** 

 عميد الكلية   محمد رفعت االمامبرئاسة السيد الستاذ الدكتور/  الحادية عشر اجتمع مجلس الكلية في تمام الساعة        
 :وبحضور كل من 

 الكلية للدراسات العليا والبحوث وكيل                  أ.د/ سماح محمد الصاوى  .1
 البيئة وتنمية املجتمع خدمة لشئون  الكلية وكيل                أبوالنضر السيد وفدى/ د0أ .2
 والرومانية اليونانية والدراسات اآلثار قسم مجلس رئيس                     قاسم عبداملحسن عبير/ د.أ .3
  العربية اللغة قسم مجلس رئيس                 بركات فؤاد ايمان/ د.أ .4
  الفلسفة الستاذ المتفرغ   اسماعيل محمد الله فضل/ د.أ .5
افيارئيس مجلس قسم    محمد عوض السمنى /دأ. .6  الجغر
 القائم بعمل رئيس مجلس قسم اللغات الشرقية    د. محمد أحمد الفقى .7
  اآلثار الستاذ المساعد بقسم      عثمان سعيد أحمد/ د .8
 القائم بعمل رئيس مجلس االجتماع   عبدالمقصود غالى د/ نها .9

افيا  أ.د/ محمد عبدالقادر عبدالحميد .10  الستاذ بقسم الجغر
  االنجليزية اللغة بقسم الستاذ  الزوكة خميس محمد ميراندا/ د.أ .11
 الستاذ المتفرغ بقسم التاريخ   أ.د/ فايزة محمود صقر .12
 اعد بقسم اللغة العربيةالستاذ المس  د/ أسماء محمود شمس الدين .13
 اآلثار والدراسات اليونانية والرومانية بقسم المدرس   شيرويت مصطفى فضل/ د .14
 المدير التنفيذى لوحدة ضمان الجودة بالكلية   أبوعلى محمود محمد/ د.أ .15
  االلكترونية الخدمات وحدة مدير                 حميدة عطية أحمد/ د .16
  الكلية أمين                  يلحوت حلمى الوليد خالد/ السيد .17

 تم دعوة كل من :
افيا السيد الدكتور/ ابراهيم مصطفى شعبان .1  ونائب مدير مركز ضمان الجودة بجامعة دمنهور  المدرس بقسم الجغر

 :واعتذرت عن الحضور 
 الستاذ بقسم اآلثار والدراسات اليونانية والرومانية   أ.د/ حنان خميس الشافعى  .1

 : وتغيب كل من 
 الستاذ بقسم اللغة العربية    أ.د/ عمر شحاته محمد .1
 الستاذ المتفرغ بقسم الفلسفة   أ.د/ ميالد زكى غالى .2
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 االجتماع  عميد الكلية  محمد رفعت االمام افتتح السيد أ.د/  

 . ضور الحعميد الكلية ورئيس املجلس  بجميع السادة   محمد رفعت االمامفي بداية االجتماع رحب السيد أ.د/  -

التهنئة بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك قام السيد أ.د/ محمد رفعت االمام  عميد الكلية ورئيس املجلس بتقديم   -

 اعادة الله بالخير والبركات .

 -أوال : موضوعات اإلحاطة و التصديق : -
رحت في مجلس الجامعة،  .1

ً
 الموضوعات التى ط

 التصديق على محضر مجلس الكلية السابق . .2

 القرار :    

 30/1/2022مع استدراك عذر الطالبة / اآلء جمال سعد خلف عن اداء مادة علم االجتماع الدينى  يوم  تم التصديق على املحضر 

 لظروفها المرضية للعام الجامعى 
ً
 .2021/2022بالفرقة الرابعة بقسم االجتماع انتظام نظرا

 

 ثانيا:   موضوعات وحدة ضمان الجودة :
 

 التصديق على مجلس الوحدة السابق. أوال :

 : تم التصديق علي املجلس السابق . القرار        

 القرار :    

. 
ً
 أحيط مجلس الكلية علما

 

 بخصوص مناقشة واعتماد الخطة التشغيلية لالعتماد الكاديمي بكلية اآلداب ثانيا :    

م على الكثر و البد أن تبدء القسام العلمية للبدء في االستعداد أكد املجلس علي ضرورة التقدم لالعتماد خالل عا القرار:     

لالعتماد على أن تكون مدة المشروع سنة واحدة يتم فيها تجهيز المستندات وتصحيح الوضاع للتقدم لالعتماد. مع 

براهيم مصطفى العلم أنه تم استكمال محاور الخطة االستراتيجية بمعرفة فريق الخطة االستراتيجية برئاسة أ.د./إ

 شعبان وسيتم رفعها على موقع الكلية االلكتروني.
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 القرار :    

. 
ً
 أحيط مجلس الكلية علما

 بخصوص  اختيار ثالثة برامج أكاديمية للتأهيل لالعتماد ثالثا :   

قسام العلمية القرار: يتم دعوة أ.د./ إبراهيم مصطفى شعبان ملجلس الكلية القادم لشرح المر بالتفصيل لرؤساء ال   

قدم لالعتماد.
ُ
 وتحديد عدد البرامج التي ينبغي أن ت

 القرار :    

. 
ً
 أحيط مجلس الكلية علما

 

 بخصوص اعتماد آلية متابعة تنفيذ خطة االعتماد الكاديمي بالبرامج. رابعا :   

مة لالعتماد لنشر ثقافة االعتماد على ان تكون يتم عمل برنامج تدريبي ودورة تدريبية لعضاء القسام العلمية المتقد:  القرار     

 مساًء. 9حتى  7أون الين من الساعة  19/3/2022يوم السبت 

 القرار :    

. 
ً
 أحيط مجلس الكلية علما

 

 بخصوص مناقشة تأمين الموارد المالية الالزمة لتنفيذ خطة االعتماد. خامسا :  

افق املجلس على مخاطبة للسي القرار :          د أمين الجامعة المساعد للشئون المالية لمعرفة آلية الصرف من بند الجودة و

 بالجامعة لدعم المكافآت والمطبوعات الخاصة باالعتماد االكاديمي .

 القرار :    

. 
ً
 أحيط مجلس الكلية علما

 

 بخصوص  مناقشة موقف بقية برامج الكلية من خطة التأهيل لالعتماد الكاديمي. سادًسا :  

افقة على أن تستعد القسام العلمية للتقدم لالعتماد على أن يتم توجيه زيارات دعم فني بكل القسام العلمية من  القرار        : تم المو

 خالل وحدة ضمان الجودة بالكلية.

 القرار :    

. 
ً
 أحيط مجلس الكلية علما
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افيا واللغة االنجليزية لت سابًعا :    وصيف مقررات الفصل الدراس ي الثاني.بخصوص اعتماد قسمي الجغر

افيا. القرار :  أحيط املجلس علًما مع تقديم الشكر لقسمي اللغة االنجليزية والجغر

 القرار :    

. 
ً
 أحيط مجلس الكلية علما

 

ا :  
ً
 بخصوص  متابعة جائزة التميز الحكومي ، برئاسة د.إبراهيم مصطفى شعبان. ثامن

افق املجلس على تشك القرار :   .يل فريق العمل للتقدم للجائزة و

 القرار :    

افق مجلس الكلية .  و

                    بخصوص متابعة االقتراح المقدم من المدير التنفيذي للوحدة أ.د. محمد محمود أبوعلي بخصوص العشرين الوائل.                          تاسًعا : 

 سيد الستاذ الدكتور/محمد محمود أبوعلي للعرض على مجلس الكلية يتم رفع خطاب مفصل من ال القرار :     

 القرار :    

. 
ً
 أحيط مجلس الكلية علما

بخصوص اعتماد االستبيان المقدم من د. عصام كمال المصري رئيس لجنة االستبيانات بشأن تقييم المقرر الدراس ي  عاشًرا :    

 للطالب.

افق املجلس القرار : افقة مع تقديم الشكر والتقدير للسيد الستاذ الدكتور/ مع عرض االستبي و ان على مجلس الكلية للمو

 لتفعيله الكترونًيا. ITعصام كمال المصري رئيس لجنة االستبيانات بالوحدة ورفع االستبيان لوحدة 

 القرار :    

افق مجلس الكلية .  و

. محمد عبده بدر الدين بعودة االختبارات المقالية حسب بخصوص االقتراح المقدم من عضو من مجلس اإلدارة د حادي عشر:  

 طبيعة المادة العلمية.
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افق املجلس على رفع مذكرة من السيد الدكتور/ محمد عبده بدر الدين لشرح السباب ورفعه ملجلس الكلية إلبداء  القرار : و

  .الرأي 

 القرار :    

. 
ً
 أحيط مجلس الكلية علما

 رات تدريبية من خالل وحدة ضمان الجودة : بخصوص عقد دو  ثاني عشر 

افق املجلس على عقد دورتين   القرار :  علي النحو اآلتي : onlineو

 -19عن تجهيز برامج الكلية لالعتماد وستكون بإذن الله تعالي من السابعة إلي التاسعة مساء يومي السبت والحد  الدورة الولي           

 الخبير الدكتور إبراهيم شعبان سيتم إعالن الرابط بعد مجلس الكلية .       م ، مع المدرب  2022مارس  20

افق    الدورة الثانية           من الساعة السابعة إلي العاشرة مساء عن أنماط السئلة  2022مارس  26ستكون يوم السبت المو

موضوعية  بخالف أسئلة االختيار من سيعرض المدرب الخبير الدكتور إبراهيم شعبان عن أنماط السئلة الخري ال

 متعدد والصح والخطأ.

 القرار :    

افق مجلس الكلية .  و

السيدة أ.د/ ايمان المليجى  رئيس مجلس قسم اللغة االنجليزية بشأن تعديل البند الخاص بعدد اعضاء الهيئة المعاونة كتاب  .1

 ح على النحو التالى :ليصب  2022بمحضر مجلس الكلية السابق فبراير 6الوارد بالصفحة 

 ( 6عدد المدرسين المساعدين) -

   (3عدد المعيدين ) -

  القرار :

 . الجودة بالتعديلوحدة ضمان  يتم اخطار 

 

:   موضوعات  وحدة تكنولوجيا المعلومات 
ً
 : ITثالثا
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 رسالة الكلية :

إ و إقليميزا اسزتةاداإ إلزى معزايير تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترقى إلى مستوى التميزز واببزداف  زج م زاد ا دال والعلزوم ابةسزاةية   زى سزوا العمزد محليزا

ألساتذتها ة ، و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التكةولو ية ، و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و القدرات العلمية و البحثية ال ودة التعليمية و البحثي

، و تلبية احتيا زات الم تمز   راتو طالبها ، و استخدام وسائد تعليمية حديثة ،و متابعة الخري ين، و إتاحة الفرصة لها لمتابعة ال ديد من العلوم و المعارف و الخب

ج ذاتحززد مالزكالت  ، و بةززاخ الالخصززية المصززرية و تةميزة قززيم اوةتمززاخ و المززواطةين مزن خززالد إ ززراخات تتسززم باوسزتقاللية و التعززاون و التقززويم الزز جالمسزاممة  زز،و

 والمستمر .
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 رؤية الكلية :

تتطل  الكلية إلى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية 

بأساتذتها  وتصد معتمدة تحتد مكاةة مرموقة بين ةظائرما

مستوى المةا سة محليأ و اقليميإا من خالد  وخري يها إلى

ى مرحلتى الليساةس والدراسات برامج دراسية متميزة  

 .  العليا تسهم  ى الرقى و التةمية المستدامة للم تم 

مأأأن رصأأد وتجميأأأع جميأأع نتأأأائج امتحانأأأات أفأأاد أ/ حسأأأن أنأأأور أبأأو اليزيأأأد بأنأأه قأأأد تأأم االنتهأأأاء ( :MISثانيا:بشأأأن نظأأأم المعلومأأات اإلداريأأأة)

( ، وقأأأأد تأأأأم إغأأأأالر جميأأأع الكنتأأأأروالت اآلليأأأأة بعأأأأد مراجعأأأأة كأأأأل كنتأأأأرول لنتائجأأأأه MIS)م علأأأأى نظأأأأام 2021/2022الفصأأأل الدراسأأأأ ي الول 

 وتسليمها موقعة منهم إلى مكتب السيد الستاذ الدكتورعميد الكلية تمهيدا إلعالنها. 

 القرار :    

 . أحيط مجلس الكلية
ً
 علما

 اث
ً
قأام د/ أحمأد عطيأة المأدير التنفيأذي بتكليأف أ/ طأارر أبأو قمأر بأنأه يتأابع مأع مأو في  : بشأن التدريب على تكنولوجيا المعلومأات :لثا

شؤون الطالب بالكلية ما يتعلق باإلعداد لتدريب مو في قسم شؤون الطالب بالكلية فيما يتعلأق ببرنأامج تقأديم الخأدمات إلكترونيأا فأي 

( فأور MISرع وقت ممكن  لتسريع العمل وإنجازه بدقة وبسرعة خدمأة للطأالب وللخأريجين خاصأة مأع النلأخة الجديأدة مأن برنأامج)أس

 وصولها.

 القرار :    

. 
ً
 أحيط مجلس الكلية علما

 رابع
ً
 باآلتي : Portalأفاد أ/ كيرلس سامي  مسئول وحدة : بشأن البوابة اإللكترونية :ا

من خالل الموقع الرسمى للكلية  وذلك بعد  2021/2022ات الفصل الدراس ي من العام الجامعى تم اعالن جدول محاضر  -أ

 اعتمادة .

وتزويدها برابط خاص للشكاوى  2021/2022تم تجهيز صفحة اعالن نتائج الفصل الدراس ي الول من العام الجامعى  -ب

 والدعم الفنى وكذلك برابط خاص بأرقام جلوس الطالب .

افق  2021/2022اعالن نتائج الفصل الدراس ى الول من العام الجامعى تم البدء فى   -ت  25/2/2022وذلك يوم الجمعة المو

 من خالل الموقع الرسمى للكلية وذلك بعد اعتمادها .

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

 ووحدة ضمان الجودة  . ومجلس الكلية

 تم تنظيم مناقشة لرسالة ماجستير بقسم اللغة العربية اون الين خالل هذا الشهر  . -ج

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

 الرسمية للكلية .

 ات العليا بالكلية الذين تقدموا بطلب عمل ايميل جامعى للوحدة .تم عمل ايميالت جامعية لطالب الدراس -خ

 

 عأبر اإليمأيالت الكاديأمية للأسادة أعأضاء هأيئة-بأإرسالفي خالل شهأرفبراير = قأامأت الأوحدة 

 ما يلي :  -التدريس
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 رسالة الكلية :

إ و إقليميزا اسزتةاداإ إلزى معزايير تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترقى إلى مستوى التميزز واببزداف  زج م زاد ا دال والعلزوم ابةسزاةية   زى سزوا العمزد محليزا

ألساتذتها ة ، و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التكةولو ية ، و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و القدرات العلمية و البحثية ال ودة التعليمية و البحثي

، و تلبية احتيا زات الم تمز   راتو طالبها ، و استخدام وسائد تعليمية حديثة ،و متابعة الخري ين، و إتاحة الفرصة لها لمتابعة ال ديد من العلوم و المعارف و الخب

ج ذاتحززد مالزكالت  ، و بةززاخ الالخصززية المصززرية و تةميزة قززيم اوةتمززاخ و المززواطةين مزن خززالد إ ززراخات تتسززم باوسزتقاللية و التعززاون و التقززويم الزز جالمسزاممة  زز،و

 والمستمر .
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 رؤية الكلية :

تتطل  الكلية إلى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية 

بأساتذتها  وتصد معتمدة تحتد مكاةة مرموقة بين ةظائرما

مستوى المةا سة محليأ و اقليميإا من خالد  وخري يها إلى

ى مرحلتى الليساةس والدراسات برامج دراسية متميزة  

 .  العليا تسهم  ى الرقى و التةمية المستدامة للم تم 

 محضر مجلس الكلية . -أ

 م.2022مارس دعوة مجلس الكلية ، وجدول العمال لشهر  -ب

 قسام لبع  القسام العلمية بالكليةومحاضر اللجان.دعوات مجالس ال -ج

 االستدعاءات الخاصة بمكتب تحقيقات السادة أعضاء هيئة التدريس. -د

 جميع الخبار التي تنشر على الموقع الرسمي ترسل نلخة منها على البريداإللكتروني. -ه

زيأارة ، كمأأا بلأأ  عأأدد القأراءات لموقأأع الكليأأة مأأا يزيأأد  ألأأف نمائأأةوثما  سأأتة ماليأأين =سأجل الموقأأع الرسأأمي للكليأأة حتأى اليأأوم مأأا يزيأأد عأن

 ع.قراءة للموضوعات المنشورة على الموق ثالثة وستين ألف  و مليون وتسعمائة عن

 القرار :

. 
ً
 أحيط مجلس الكلية علما

 

 : موضوعات شئون هيئة التدريس  :
ً
 رابعا

 

افقة املجلس بجلسته في السيد أ.د/ محمد رفعت االمام  عميد الكلية ور كتاب  .1 بتقديم  1/3/2022ئيس مجلس قسم التاريخ  بمو
 القسم الشكر واالمتنان لألستاذ الدكتور/ ابراهيم مرجونة عن فترة رئاستة ملجلس قسم التاريخ .

 القرار :

  وقدم الشكر لسيادته .
ً
 أحيط مجلس الكلية علما

 
عميد الكلية بشأن تفعيل الخطة االستراتيجية للكلية والجامعة بانشاء االقتراح المقدم من السيد أ.د/ محمد  رفعت االمام   .2

 وحدة البرامج المميزة بالكلية .
 القرار :

افق مجلس الكلية  على المقترح .  و
 

افقة املجلس بجلسته في  .3 على تجديد انتداب  2/3/2022كتاب السيدة أ.د/ ايمان بركات  رئيس مجلس قسم اللغة العربية  بمو
 التابعة لوزارة السيد ال

ً
دكتور/ محمود محمد حمزة الستاذ المساعد بالقسم للعمل مدير تنفيذى لمؤسسة التعليم أوال

 من التضامن 
ً
/ 1/3وحتى  2/3/2022احدى مؤسسات املجتمع المدنى العاملة بقطاع التعليم والتابعة لوزارة التضامن اعتبارا

2023 . 
 القرار :

افق مجلس الكلية  للوائ و
ً
 . ح والقوانينطبقا
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 رسالة الكلية :

إ و إقليميزا اسزتةاداإ إلزى معزايير تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترقى إلى مستوى التميزز واببزداف  زج م زاد ا دال والعلزوم ابةسزاةية   زى سزوا العمزد محليزا

ألساتذتها ة ، و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التكةولو ية ، و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و القدرات العلمية و البحثية ال ودة التعليمية و البحثي

، و تلبية احتيا زات الم تمز   راتو طالبها ، و استخدام وسائد تعليمية حديثة ،و متابعة الخري ين، و إتاحة الفرصة لها لمتابعة ال ديد من العلوم و المعارف و الخب

ج ذاتحززد مالزكالت  ، و بةززاخ الالخصززية المصززرية و تةميزة قززيم اوةتمززاخ و المززواطةين مزن خززالد إ ززراخات تتسززم باوسزتقاللية و التعززاون و التقززويم الزز جالمسزاممة  زز،و

 والمستمر .
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 رؤية الكلية :

تتطل  الكلية إلى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية 

بأساتذتها  وتصد معتمدة تحتد مكاةة مرموقة بين ةظائرما

مستوى المةا سة محليأ و اقليميإا من خالد  وخري يها إلى

ى مرحلتى الليساةس والدراسات برامج دراسية متميزة  

 .  العليا تسهم  ى الرقى و التةمية المستدامة للم تم 

 
 

افقة املجلس بجلسته في  .4 على  3/3/2022كتاب السيدة الدكتورة / نها غالى  قائم بعمل رئيس مجلس قسم االجتماع بشأن مو
 تعيين السيدة / ندى  ابراهيم الرومى  في و يفة مدرس مساعد بالقسم لحصولها على الماجستير .

 القرار :

افق مجلس الكلية .  و
 
افقة املجلس بجلسته في  اليونانية والرومانية آلثار والدراسات رئيس مجلس قسم ا  عبير قاسم / أ.د كتاب السيدة  .5 بشأن مو

 .في و يفة مدرس مساعد بالقسم لحصولها على الماجستير  خلود حمدى سليمان الشريف على تعيين السيدة /  12/3/2022

 القرار :

افق مجلس الكلية .  و
 

 لقسام العلمية بضرورة احضار النسبة المئوية العضاء الكنتروالت .التنبية على السادة رؤساء ا .6
 القرار :

 
ً
 . التنبيه على الشئون المالية بعمل المتأخرات المالية  أحيط مجلس الكلية علما

 

 : موضوعات شئون الطالب  :
ً
 خامسا

 

 . تفعيل قسم اللغة الفرنسية  .1

 القرار :

افق مجلس الكلية على مخاطبة الجامعة   بشأن تفعيل قسم اللغة الفرنسية  والمطالبة بتعيين الموارد البشرية الالزمة .و

 

كتاب السيدة أ.د/ سماح الصاوى  وكيل الكلية للدراسات العليا والمفوض بتسير أعمال قسم الفلسفة بشأن احاطة املجلس  .2

 بما انتهى اليه مجلس القسم بجلسته في 
ً
بشأن آليات تطوير  2022( لسنة 6رقم ) بشأن قرار مجلس الجامعة 8/3/2022علما

 على انتظام العملية التعليمية ومصلحة الطالب .
ً
 ، حرصا

ً
 الكتاب الجامعة  والذي يفيد صعوبة تطبيق ما تضمنه حاليا

 القرار :

. 
ً
 أحيط مجلس الكلية علما
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 رسالة الكلية :

إ و إقليميزا اسزتةاداإ إلزى معزايير تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترقى إلى مستوى التميزز واببزداف  زج م زاد ا دال والعلزوم ابةسزاةية   زى سزوا العمزد محليزا

ألساتذتها ة ، و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التكةولو ية ، و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و القدرات العلمية و البحثية ال ودة التعليمية و البحثي

، و تلبية احتيا زات الم تمز   راتو طالبها ، و استخدام وسائد تعليمية حديثة ،و متابعة الخري ين، و إتاحة الفرصة لها لمتابعة ال ديد من العلوم و المعارف و الخب

ج ذاتحززد مالزكالت  ، و بةززاخ الالخصززية المصززرية و تةميزة قززيم اوةتمززاخ و المززواطةين مزن خززالد إ ززراخات تتسززم باوسزتقاللية و التعززاون و التقززويم الزز جالمسزاممة  زز،و

 والمستمر .

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

     1496633540ت + فاكس     -1496633541ت:           ~ 5 ~                          البحيرة  –دمنهور  –األبعادية –مجمع الكليات                    

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

 

 رؤية الكلية :

تتطل  الكلية إلى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية 

بأساتذتها  وتصد معتمدة تحتد مكاةة مرموقة بين ةظائرما

مستوى المةا سة محليأ و اقليميإا من خالد  وخري يها إلى

ى مرحلتى الليساةس والدراسات برامج دراسية متميزة  

 .  العليا تسهم  ى الرقى و التةمية المستدامة للم تم 

افقة على نشر النلخه كتاب السيد الدكتور/ عادل هالل المدرس المتفرغ بقسم التاريخ بالكلية بشأن طلب سي .3 ادته المو

على (االلكترونية من كتابى المقررين على الفرقة الرابعة : مقررى ) أوروبا والمغول ( و ) عصر الحروب الصليبية المتأخرة  

. 
ً
 بوابة الكلية مجانا

 القرار :

. 
ً
 أحيط مجلس الكلية علما

 

 .ية المقررات االلكترونيه من الصورة الورقيه إلى االلكترونيهمكاتبات بع  مجالس القسام العلمية بشأن الرد على قرار آل .4

 القرار :

 
ً
 .فع الى مجلس الجامعة تر وسوف  أحيط مجلس الكلية علما

 

افقة املجلس بجلسته في  .5 على  3/3/2022كتاب السيدة الدكتورة / نها غالى  قائم بعمل رئيس مجلس قسم االجتماع بشأن مو

وفق  2021/2022انية لطالب الفرقة الثانية فقط خالل الفصل الدراس ى الثانى للعام الجامعى تعيين تفعيل الزيارات الميد

 استراتيجة تنفيذية تم االتفار عليها من قبول مسؤول التدريب بالقسم مع الجهات املختصه  .

 القرار :

افاة ادارة الكلية  بأماكن الزيارات  افق مجلس الكلية مع مو  .ذ االجراءات الالزمة الحاطة الجامعة واتخا و

 

افقة املجلس بجلسته المنعقدة أون الين في  .6 كتاب السيدة الدكتورة / نها غالى  قائم بعمل رئيس مجلس قسم االجتماع بشأن مو

استبدال السيدة الدكتورة/ نها غالى في نصف مقرر أساليب الخدمة االجتماعية بالفرقة الولى بالسيد على  11/3/2022

 بالمشاركة  الدكتور/ اشرف
ً
شلبي مع اضافة سياد تها  على نصف مقرر النصوص االجتماعية بلغة أجنبيه بالفرقة الولى أيضا

 مع السيد الدكتور/ أشرف شلبي .

 القرار :

افق مجلس الكلية .  و

افكتاب السيدة أ.د/ سماح الصاوى  وكيل الكلية للدراسات العليا والمفوض بتسير أعمال قسم الفلسفة بشأن  .7 قة مجلس مو

 القسم المقدم / حسام رحومة عن اجراء اختبارات المقررات التالية ) امتحانات مقالية ( والمواد هى فيما يلى :

  الفرقة الولى   مادة المنطق الصورى -

 الفرقة الثانية  مادة المنطق الحديث -

 .الفرقة الرابعة مادة المنطف ونظرية المعلومات -
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 رسالة الكلية :

إ و إقليميزا اسزتةاداإ إلزى معزايير تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترقى إلى مستوى التميزز واببزداف  زج م زاد ا دال والعلزوم ابةسزاةية   زى سزوا العمزد محليزا

ألساتذتها ة ، و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التكةولو ية ، و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و القدرات العلمية و البحثية ال ودة التعليمية و البحثي

، و تلبية احتيا زات الم تمز   راتو طالبها ، و استخدام وسائد تعليمية حديثة ،و متابعة الخري ين، و إتاحة الفرصة لها لمتابعة ال ديد من العلوم و المعارف و الخب

ج ذاتحززد مالزكالت  ، و بةززاخ الالخصززية المصززرية و تةميزة قززيم اوةتمززاخ و المززواطةين مزن خززالد إ ززراخات تتسززم باوسزتقاللية و التعززاون و التقززويم الزز جالمسزاممة  زز،و

 والمستمر .
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 رؤية الكلية :

تتطل  الكلية إلى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية 

بأساتذتها  وتصد معتمدة تحتد مكاةة مرموقة بين ةظائرما

مستوى المةا سة محليأ و اقليميإا من خالد  وخري يها إلى

ى مرحلتى الليساةس والدراسات برامج دراسية متميزة  

 .  العليا تسهم  ى الرقى و التةمية المستدامة للم تم 

 القرار :

 . بشأن االمتحانات المقالية دمة لحين ورود التصور النهائي لوحدة ضمان الجودةيرجأ الى الجلسة القا

 :  موضوعات املحضر

: ا      
ً

 لتصديق على محضر الجلسة السابقة.أوال

 القرار :

.  
ً
 أحيط مجلس الكلية علما

: موضوعات وحدات: الجودة 
ً
 القياس والتقويم: -MIS -ثانيا

 رفع املحضر ملجلس الكلية.يفيما يتعلق بوحدة الجودة:     .1

 ملجلس الكلية. يرفع املحضر  MIS:فيما يتعلق بوحدة    .0

 المدير التنفيذي للوحدة بما يلي: –أفادت السيدة الدكتورة/ رانيا نظمي  القياس والتقويم:فيما يتعلق بوحدة  .6

 تم سحب وتصحيح جميع المواد لجميع االقسام والكنتروالت بكلية اآلداب. .1.1

 .ITنتائج باالشتراك مع وحدة ال تم مراجعة ال .1.2

 .ITنشكر رؤساء الكنتروالت لحسن التعاون مع وحدة القياس والتقويم ووحدة ال  .1.3

نشكر جميع االقسام التى استلمت أورار االجابات الخاصة بموادهم ونأمل من باقى االقسام التى لم تستلم النتائج سرعة .1.4

 .هذه الموادالتوجه الى وحدة القياس والتقويم إلستالم 

 تأمل الوحدة من جميع رؤساء الكنتروالت تطبيق متطلبات وحدة القياس والتقويم المرفقة بالتقرير..1.5
 القرار :

.  
ً
 أحيط مجلس الكلية علما

ا:
ً
 الموضوعات الُمتعلقة بنتائج االمتحانات التحريرية: ثالث

على نتيجة الفصل الدراس ى االول بالفرر  اإلطمئنانم بشأن 1/3/2022كتاب مجلس قسم التاريخ بجلسته المنعقدة بتاريخ : الموضوع .2

 .االربعة وهى قيد المراجعة وبعضها تم االنتهاء من اعتماده من ادارة الكلية واإلعالن على الموقع الخاص بالكلية

 القرار: أحيطت اللجنة علًما.

 القرار :

.  
ً
 أحيط مجلس الكلية علما
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 .  العليا تسهم  ى الرقى و التةمية المستدامة للم تم 

 

 

 تقارير المتابعة: رابًعا:

 .بعد اكتمال االنتدابات الالزمة قسم السياسة بشأن اعتماد جدول املحاضرات النهائى لقسم السياسة كتاب : موضوعال .3

 القرار: أحيطت اللجنة علًما.

 القرار :

.  
ً
 أحيط مجلس الكلية علما

ر العملية التعليمية بالقسم على حسن سي اإلطمئنانم بشأن 1/3/2022كتاب مجلس قسم التاريخ بجلسته المنعقدة بتاريخ : الموضوع .4

 .عباء التدريسيةوعلى انتظام املحاضرات وكذلك الساعات المكتبية والقيام بجميع ال 

 القرار: أحيطت اللجنة علًما.

 القرار :

.  
ً
 أحيط مجلس الكلية علما

  خامًسا: تقارير الدعم الطالبي:

بتقرير د/ أحمد خميس الفقى المرشد  م بشأن اإلحاطة علًما1/3/2022كتاب مجلس قسم التاريخ بجلسته المنعقدة بتاريخ : الموضوع .5

افق على ما ورد فيه وهو :  االكاديمى للقسم وو

 توزيع جدول املحاضرات بما يناسب رغبات الطالب قدر المستطاع  .5.1

 ءات االحترازية تقسيم الدفع الى مجموعات بالنسبة للمحاضرات فى القاعات حرصا على سالمة الجميع واتباعا لكافة االجرا  .5.2

 يتم حصر اسماء الطالب من ذوى الهمم وكذلك اصحاب البحوث االجتماعية لتوفير المادة العلمية لهم باملجان.  .5.3

 القرار: أحيطت اللجنة علًما.

 القرار :

.  
ً
 أحيط مجلس الكلية علما

 سادًسا: الكتاب اإلليكتروني:

بقرار مجلس جامعة دمنهور بشأن منصة  اإلحاطة علًمام بشأن 1/3/2022اريخ كتاب مجلس قسم التاريخ بجلسته المنعقدة بت: الموضوع .6

افاتنا باآليلالجامعة والكتاب اإل جراءات المطلوبة حتى يتسنى ليات واإل كترونى والجميع ملتزم بما ورد من قرارات ونحن فى انتظار مو

 .تنفيذ المر 

 القرار: أحيطت اللجنة علًما.
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 القرار :

  .أحيط مجلس الكل
ً
 ية علما

 

 سابًعا: الُمقررات الدراسية:

افقة على إسناد ساعة مادة " المعاجم" م 2/3/2022المنعقدة بتاريخ الموضوع: كتاب مجلس قسم اللغة العربية بجلسته  .7 بشأن المو

 الُمسندة للدكتور/ سامح كمال إلى الستاذ الدكتور/ محمود فراج.

افقت اللجنة.  القرار: و

 : القرار

افق مجلس الكلية .  و

 

قسم التاريخ بشأن اشتراك الستاذ الدكتور/ علي السيد، مع السيد الدكتور/ ماهر أبوالسعيدأ، في تدريس ُمقرر: " تاريخ الموضوع: كتاب  .8

 أوروبا في العصور الوسطى المتأخرة" للفرقة الولى.

افقت اللجنة.  القرار: و

 القرار :

افق مجلس الكلية  و

ا: خطا
ً
 بات القسام العلمية:ثامن

افياالموضوع: كتاب مجلس قسم  .9 مناقشة التقرير الُمقدم من أ.د. ماجد شعلة رئيس  بشأنم 1/3/2022المنعقدة بتاريخ بجلسته  الجغر

 21سيوة ) مطروح( خالل الفترة من  واحةم عن رحلة 2021/2022المشروع الميداني للفرقة الرابعة شعبة المساحة ونظم المعلومات 

م، كما 2022مارس  17ويطلب سيادته استكمال العمل الميداني للمساحة البحرية بمنطقة رشيد يوم الخميس م، 26/2/2022ى حت

م، ويؤكد سيادته على 29/3/2022يطلب سيادته عقد ملتقى علمي لتسليم مخرجات المشروع الميداني لطالب شعبة المساحة يوم 

 تم اشراكها في العمل الميداني ) وفق المعروض(.ضرورة عمل صيانة لألجهزة المساحية التي 

افقة افقت اللجنة، مع رفع طلب عقد الملتقى للجامعة للمو  .واتخاذ االجراءات الالزمة  القرار: ، و

 القرار :

 نائب رئيس الجامعة . يرفع للسيد الستاذ الدكتور/

 

افيا: كتاب مجلس قسم الموضوع .10 افقة على استكمال العمل الميداني في  بشأنم 1/3/2022المنعقدة بتاريخ بجلسته  الجغر المو
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م، طالب الفرقة الرابعة شعبة المساحة، وهم نفس الطالب السابق 2022مارس  17المساحة البحرية بمنطقة رشيد يوم الخميس 

 داني ونفس العضاء.رئيس المشروع المي -م، بإشراف أ.د. ماجد شعلة26/2/2022حتى  21قيامهم برحلة لواحة سيوة خالل الفترة من 

افقت اللجنة.  القرار: و

 القرار :

افق مجلس الكلية  .و

افيا: كتاب مجلس قسم الموضوع .11  تكريم أسماء المدربين من قبل رئيس المشروع. بشأنم 1/3/2022المنعقدة بتاريخ بجلسته  الجغر

 القرار: أحيطت اللجنة علًما.

 القرار :

. 
ً
 أحيط مجلس الكلية علما

 

 تجد من أعمال:تاسًعا: مايس

باقيأأة لاعأأأادة  -الموضأأوع: النظأأر فأأي المأأذكرة المرفوعأأة مأأن قسأأم شأأؤون الطأأالب بشأأأن إعأأادة قيأأد الطالبأأة/ إسأأراء فرحأأات محمأأد البأأراوي  .12

 .المرضية ؛ وذلك لظروفها 2022-2021بقسم االجتماع انتظام للعام الجامعي 

افقت اللجنة.  القرار: و

 القرار :

افق مجلس الكلية  .و

 

وع: الخطأأأاب الأأأوارد مأأأن مركأأأز إصأأأالح وتأهيأأأل دمنهأأأور رجأأأال بشأأأأن الطالأأأب الُمقأأأدم مأأأن ال زيأأأل/ أشأأأرف رجأأأب جأأأودة خأأأالف، المقيأأأد الموضأأأ .13

، والأأأأذي يرغأأأأب فيأأأأه تحديأأأأد مواعيأأأأد أخأأأأرى للمأأأأواد المأأأأذكورة بالطلأأأأب 2022-2021قسأأأأم اللغأأأأة العربيأأأأة للعأأأأام الجأأأأامعي  –بالفرقأأأأة الولأأأأى 

 ه في جلسة في تلك اليام.المرفق؛ نظًرا لعدم حضورها لوجود

 ملجلس الكلية .القرار: ُيرفع المر 

 القرار :

 للوائح والقوانين .االلتزام بمواعيد رف  املجلس وقرر 
ً
 االمتحانات طبقا

 

افيأأا بشأأن التم –المقيأد بالفرقأأة الولأى  -الموضأوع: االلتمأاس المرفأأوع مأن ولأي أمأأر الطالأب/ محمأد جمأأال طأه أبأأو املجأد .14 اسأأه بقسأم الجغر

رالأى حالتأه، ولأم ُيبلأ  الكأونترول 
ُ
النظر في حالة ابنه حيث إنأه ضأمن طأالب الأدمج ورسأب بامتحانأات الفصأل الدراسأ ي الول؛ حيأث إنأه لأم ت
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 رسالة الكلية :

إ و إقليميزا اسزتةاداإ إلزى معزايير تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترقى إلى مستوى التميزز واببزداف  زج م زاد ا دال والعلزوم ابةسزاةية   زى سزوا العمزد محليزا

ألساتذتها ة ، و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التكةولو ية ، و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و القدرات العلمية و البحثية ال ودة التعليمية و البحثي

، و تلبية احتيا زات الم تمز   راتو طالبها ، و استخدام وسائد تعليمية حديثة ،و متابعة الخري ين، و إتاحة الفرصة لها لمتابعة ال ديد من العلوم و المعارف و الخب

ج ذاتحززد مالزكالت  ، و بةززاخ الالخصززية المصززرية و تةميزة قززيم اوةتمززاخ و المززواطةين مزن خززالد إ ززراخات تتسززم باوسزتقاللية و التعززاون و التقززويم الزز جالمسزاممة  زز،و

 والمستمر .
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 رؤية الكلية :

تتطل  الكلية إلى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية 

بأساتذتها  وتصد معتمدة تحتد مكاةة مرموقة بين ةظائرما

مستوى المةا سة محليأ و اقليميإا من خالد  وخري يها إلى

ى مرحلتى الليساةس والدراسات برامج دراسية متميزة  

 .  العليا تسهم  ى الرقى و التةمية المستدامة للم تم 

 بها.

القأأأرار: تقتأأأرح اللجنأأأة حسأأأاب درجأأأات الطالأأأب بامتحانأأأات الفصأأأل الدراسأأأ ي الول بمأأأا يتناسأأأب مأأأع نسأأأبة الأأأدمج الخاصأأأة بأأأه، مأأأع رفأأأع هأأأذا 

 للجنة شؤون التعليم والطالب بالجامعة. الُمقترح

 القرار :

 . يرجأ لمزيد من الدراسة 

 الموضوع: خطة تطوير  وتنظيم المكاتب اإلدارية بقسم شؤون الطالب بكلية اآلداب.  .15

افقت اللجنة.  القرار: و

 القرار :

افق مجلس الكلية  و

 الموضوع: تعديالت النتائج الواردة من الكونتروالت اآلتية: .16

 قسم اللغات الشرقية. –فرقة الولى ال -

 قسم اللغة العربية. –الفرقة الثالثة  -

 قسم الفلسفة. -الفرقة الرابعة -

 قسم التاريخ. –الفرقة الرابعة  -

رفع الحاالت للتعديل بوحدة 
ُ
افقت اللجنة، وت  .MISالقرار: و

 القرار :

افق مجلس الكلية  .و

 : الموضوع :اعذار طالب الكلية على النحو التالى

 القرار الفترة  سبب العذر الفرقة / القسم اسم الطالب /الطالبة م

هدير ابراهيم عبدالمطلب   .1

 هنداوى 

الفرقة الولى قسم 

اللغات الشرقية 

 انتساب موجه 

 25/1/2022مادة اللغة التركية بتاريخ  عذر مرض ى

بالفصل الدراس ى الول العام الجامعى 

2021/2022 

وافق مجلس 

 الكلية

حمود عبدالغنى  ء دعا  .2

 حبيب 

الفرقة الولى قسم 

 اللغات الشرقية انتظام

 3/1/2022مادة اللغة العبرية بتاريخ  عذر مرض ى

 2021/2022بالفصل الدراس ى الول 

وافق مجلس 

 الكلية

أحمد عبدالحميد السيد   .3

 خليل 

الفرقة الثالثة قسم 

 التاريخ انتساب موجه

وافق مجلس  2021/2022العام الجامعى  عذر اجتمالى

 الكلية
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إ و إقليميزا اسزتةاداإ إلزى معزايير تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترقى إلى مستوى التميزز واببزداف  زج م زاد ا دال والعلزوم ابةسزاةية   زى سزوا العمزد محليزا

ألساتذتها ة ، و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التكةولو ية ، و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و القدرات العلمية و البحثية ال ودة التعليمية و البحثي

، و تلبية احتيا زات الم تمز   راتو طالبها ، و استخدام وسائد تعليمية حديثة ،و متابعة الخري ين، و إتاحة الفرصة لها لمتابعة ال ديد من العلوم و المعارف و الخب

ج ذاتحززد مالزكالت  ، و بةززاخ الالخصززية المصززرية و تةميزة قززيم اوةتمززاخ و المززواطةين مزن خززالد إ ززراخات تتسززم باوسزتقاللية و التعززاون و التقززويم الزز جالمسزاممة  زز،و

 والمستمر .
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 رؤية الكلية :

تتطل  الكلية إلى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية 

بأساتذتها  وتصد معتمدة تحتد مكاةة مرموقة بين ةظائرما

مستوى المةا سة محليأ و اقليميإا من خالد  وخري يها إلى

ى مرحلتى الليساةس والدراسات برامج دراسية متميزة  

 .  العليا تسهم  ى الرقى و التةمية المستدامة للم تم 

:   موضوعات الدراسات العليا:
ً
 سادسا

 

: التصديق على الجلسة السابقة.
ً

 أوال

أستاذ الفلسفة المساعد بقسم الفلسفة بالتحفظ على تلجيل موضوع ماجستير تخصص  -قام السيد الدكتور/ عصام المصرى 

بالئحة القسم فلم يتم تفعيلها، وقد تم رف  موضوعات سابقة سياسة بعنوان" السلطة عند  حنة ارندت" وال توجد شعبة سياسة 

 بنفس التخصص لعدم وجود شعبة سياسة بالدراسات العليا .

 القرار :

. 
ً
 أحيط مجلس الكلية علما

 ثانًيا: موضوعات قسم التاريخ :

متحان التأهيلى للطالب م بشأن اعتماد نتيجة اال 1/3/2022الموضوع: كتاب مجلس قسم التاريخ بجلسته المنعقدة بتاريخ  -1

واللجنة   comprehensire exam/ عاطف عبد الحكيم التهامى حسين  المرفوع من قبل اللجنة المشكلة ، وكان امتحان شامال 

شكلت من أ.د/ محمد سيد كامل االستاذ بدار العلوم المنيا ، أ.د/ ابراهيم مرجونة استاذ بالقسم ، ا.د/ تيسير شادى ، استاذ مساعد 

 .+Aقسم والطالب دكتوراه تخصص تاريخ اسالمى  وقد اجتاز االمتحان الشامل بنجاح وحصل على حصل على تقدير بال

افقت اللجنة  القرار: و

  القرار :

افق مجلس الكلية  .و

افقه على تشكيل لجنة لفحص 1/3/2022الموضوع: كتاب مجلس قسم التاريخ بجلسته المنعقدة بتاريخ  -2 م بشأن المو

 لة الدكتوراه المقدمة من / احمد محمد عبد القوى شعير وعنوانها : واعتماد رسا

اقع : اسطورة الكاهن يوحنا واثرها على الصراع الصليبى االسالمى خالل القرنين الثانى عشر والثالث عشر الميالديين"  " الخيال والو

م وتم معادلتها من املجلس االعلى للجامعات 2021 مايو 12وقد حصل على الدكتوراه من جامعة فيليبس بماربورج بألمانيا بتاريخ  

 م على ان يكون تشكيل اللجنة على النحو االتى :12/9/2021بتاريخ 

 أ.د/ على احمد السيد  -

 أ.د/ محمد رفعت االمام  -

 أ.د/ ابراهيم محمد مرجونة  -

افقت اللجنة  القرار: و
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 رسالة الكلية :

إ و إقليميزا اسزتةاداإ إلزى معزايير تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترقى إلى مستوى التميزز واببزداف  زج م زاد ا دال والعلزوم ابةسزاةية   زى سزوا العمزد محليزا

ألساتذتها ة ، و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التكةولو ية ، و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و القدرات العلمية و البحثية ال ودة التعليمية و البحثي

، و تلبية احتيا زات الم تمز   راتو طالبها ، و استخدام وسائد تعليمية حديثة ،و متابعة الخري ين، و إتاحة الفرصة لها لمتابعة ال ديد من العلوم و المعارف و الخب

ج ذاتحززد مالزكالت  ، و بةززاخ الالخصززية المصززرية و تةميزة قززيم اوةتمززاخ و المززواطةين مزن خززالد إ ززراخات تتسززم باوسزتقاللية و التعززاون و التقززويم الزز جالمسزاممة  زز،و
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 رؤية الكلية :

تتطل  الكلية إلى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية 

بأساتذتها  وتصد معتمدة تحتد مكاةة مرموقة بين ةظائرما

مستوى المةا سة محليأ و اقليميإا من خالد  وخري يها إلى

ى مرحلتى الليساةس والدراسات برامج دراسية متميزة  

 .  العليا تسهم  ى الرقى و التةمية المستدامة للم تم 

 القرار :

افق مجلس الكلية  و

افقه على المقترح المقدم من لجنة 1/3/2022جلسته المنعقدة بتاريخ الموضوع: كتاب مجلس قسم التاريخ ب -3 م بشأن المو

االشراف بشأن  تشكيل لجنة المناقشة والحكم  للطالبه /نجاح يوسف محمود بالل  فى الرسالة المقدمه منها الستكمال متطلبات 

 سالمى وعنوان رسالتها:درجة الماجستير  بنظام الساعات المعتمدة من قسم التاريخ شعبة التاريخ اال 

 م  "946-847هأ/334-232" جرائم النساء خالل العصر العباس ى الثانى 

 واللجنة على النحو االتى: 

 أ.د/ ابراهيم محمد على مرجونة -1

              أستاذ التاريخ االسالمى وحضارته  كلية االداب جامعة دمنهور                           
ً
 ورئيسا

ً
 مناقشا

 أ.م.د/ محمد زين العابدين  -2

 
ً
 أستاذ التاريخ االسالمى وحضارته المساعد كلية االداب جامعة طنطا                           مناقشا

 أ.م.د/ تيسير محمد شادى-3

             أستاذ التاريخ االسالمى وحضارته المساعد كلية االداب جامعة دمنهور                         
ً
 مشرفا

افقت اللجنة  القرار: و

 القرار :

افق مجلس الكلية  .و

 

افقه على مقترح لجنة االشراف  1/3/2022الموضوع: كتاب مجلس قسم التاريخ بجلسته المنعقدة بتاريخ  -4 م بشأن المو

ات درجة بتشكيل لجنة المناقشة والحكم  للطالبة /احالم السيد محمد الشوربجى   فى الرسالة المقدمه منها الستكمال متطلب

 الماجستير  بنظام الساعات المعتمدة من قسم التاريخ شعبة التاريخ االسالمى وعنوان رسالتها:

 م "1382-794/1250-648" المن البيئى خالل دولة المماليك البحرية فى مصر 

 و التشكيل على النحو االتى:

 أ.د/ ابراهيم محمد على مرجونة -1

          كلية االداب جامعة دمنهور                              أستاذ التاريخ االسالمى وحضارته  
ً
 مناقشا ورئيسا

 أ.د/ جمال فارور الوكيل -2

 
ً
 أستاذ التاريخ الوسيط بكلية العلوم االنسانية باالسماعيلية                                             مناقشا

 أ.م.د/ تيسير محمد شادى-3
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 رسالة الكلية :

إ و إقليميزا اسزتةاداإ إلزى معزايير تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترقى إلى مستوى التميزز واببزداف  زج م زاد ا دال والعلزوم ابةسزاةية   زى سزوا العمزد محليزا

ألساتذتها ة ، و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التكةولو ية ، و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و القدرات العلمية و البحثية ال ودة التعليمية و البحثي

، و تلبية احتيا زات الم تمز   راتو طالبها ، و استخدام وسائد تعليمية حديثة ،و متابعة الخري ين، و إتاحة الفرصة لها لمتابعة ال ديد من العلوم و المعارف و الخب

ج ذاتحززد مالزكالت  ، و بةززاخ الالخصززية المصززرية و تةميزة قززيم اوةتمززاخ و المززواطةين مزن خززالد إ ززراخات تتسززم باوسزتقاللية و التعززاون و التقززويم الزز جالمسزاممة  زز،و
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 رؤية الكلية :

تتطل  الكلية إلى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية 

بأساتذتها  وتصد معتمدة تحتد مكاةة مرموقة بين ةظائرما

مستوى المةا سة محليأ و اقليميإا من خالد  وخري يها إلى

ى مرحلتى الليساةس والدراسات برامج دراسية متميزة  

 .  العليا تسهم  ى الرقى و التةمية المستدامة للم تم 

 مشرفا                                               المى وحضارته المساعد كلية االداب جامعة دمنهور أستاذ التاريخ االس

افقت اللجنة  القرار: و

 القرار :

افق مجلس الكلية  .و
افقه على المقترح المقدم  من لجنة 1/3/2022الموضوع: كتاب مجلس قسم التاريخ بجلسته المنعقدة بتاريخ  -5 م بشأن المو
شراف  بتشكيل لجنة المناقشة والحكم  للطالب /عاطف عبد الحكيم تهامى حسين  فى الرسالة المقدمه منه الستكمال متطلبات اال 

 درجة الدكتوراه فى االداب  بنظام الساعات المعتمدة من قسم التاريخ شعبة التاريخ االسالمى وعنوان رسالته:
 م "1412-1320هأ/ 815-720الهند " الفتن والثورات فى عصر السالطين التغليقين ب

 و التشكيل على النحو االتى:
 أ.د/ ابراهيم محمد على مرجونة -1
                 أستاذ التاريخ االسالمى وحضارته  كلية االداب جامعة دمنهور                             

ً
 مشرفا ورئيسا

 أ.د/ محمد على دبور       -2
     أستاذ التاريخ االسالمى وحضارته  كلية دار العلوم القاهرة                                         

ً
 مناقشا

 أ.م.د/ تيسير محمد شادى-2
 
ً
 أستاذ التاريخ االسالمى وحضارته المساعد كلية االداب جامعة دمنهور                             مناقشا

افقت اللجنة  القرار: و
 قرار :ال

افق مجلس الكلية  .و
 
افقه على المقترح المقدم  من لجنة 1/3/2022الموضوع: كتاب مجلس قسم التاريخ بجلسته المنعقدة بتاريخ  -6 م بشأن المو

االشراف  بتشكيل لجنة المناقشة والحكم  للطالبة /نادية عويس حسانين حسانين  فى الرسالة المقدمه منها الستكمال متطلبات 
 وراه فى االداب  بنظام الساعات المعتمدة من قسم التاريخ شعبة التاريخ االسالمى وعنوان رسالتها:درجة الدكت

 م  "1240-637/1236هأ -634" االحوال السياسية لسلطنة دهلى فى عهد السلطانة رضية
 و التشكيل على النحو االتى:

 أ.د/ ابراهيم محمد على مرجونة -1
 أستاذ التاريخ االسالمى وحضار  

ً
 ورئيسا

ً
 ته  كلية االداب جامعة دمنهور                                مشرفا

 أ.د/ عفيفي محمود ابراهيم  -2
 
ً
 مشاركا

ً
 أستاذ التاريخ االسالمى وحضارته  كلية االداب جامعة  بنها                                  مشرفا

 أ.د/ محمد سيد كامل  -3
                                                ضارته  كلية دار العلوم جامعة المنياأستاذ التاريخ االسالمى وح

ً
 مناقشا

 أ.م.د/ تيسير محمد شادى-4
                  أستاذ التاريخ االسالمى وحضارته المساعد كلية االداب جامعة دمنهور             

ً
 مناقشا
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 رسالة الكلية :

إ و إقليميزا اسزتةاداإ إلزى معزايير تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترقى إلى مستوى التميزز واببزداف  زج م زاد ا دال والعلزوم ابةسزاةية   زى سزوا العمزد محليزا

ألساتذتها ة ، و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التكةولو ية ، و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و القدرات العلمية و البحثية ال ودة التعليمية و البحثي

، و تلبية احتيا زات الم تمز   راتو طالبها ، و استخدام وسائد تعليمية حديثة ،و متابعة الخري ين، و إتاحة الفرصة لها لمتابعة ال ديد من العلوم و المعارف و الخب

ج ذاتحززد مالزكالت  ، و بةززاخ الالخصززية المصززرية و تةميزة قززيم اوةتمززاخ و المززواطةين مزن خززالد إ ززراخات تتسززم باوسزتقاللية و التعززاون و التقززويم الزز جالمسزاممة  زز،و

 والمستمر .
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 رؤية الكلية :

تتطل  الكلية إلى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية 

بأساتذتها  وتصد معتمدة تحتد مكاةة مرموقة بين ةظائرما

مستوى المةا سة محليأ و اقليميإا من خالد  وخري يها إلى

ى مرحلتى الليساةس والدراسات برامج دراسية متميزة  

 .  العليا تسهم  ى الرقى و التةمية المستدامة للم تم 

افقت اللجنة  القرار: و
 القرار :

افق مجلس   .الكليةو

 

افقه على1/3/2022الموضوع: كتاب مجلس قسم التاريخ بجلسته المنعقدة بتاريخ  -7 المقترح المقدم  من لجنة  م بشأن المو

االشراف  بتشكيل لجنة المناقشة والحكم  للطالب /محمد السيد بسيونى     فى الرسالة المقدمه منه الستكمال متطلبات درجة 

 لساعات المعتمدة من قسم التاريخ شعبة التاريخ االسالمى وعنوان رسالته :الدكتوراه فى االداب  بنظام ا

 " التنظيمات السرية للشيعة فى مدينة سلمية خالل عصر الدولة العباسية

 م"1519-750هأ /132-656 

 و التشكيل على النحو االتى:

 أ.د/ ابراهيم محمد على مرجونة -1

 أستاذ التاريخ االسالمى وحضارته  كلية ا 
ً
 ورئيسا

ً
 الداب جامعة دمنهور                                مشرفا

 أ.د/ حنان مبروك اللبودى  -2

 
ً
 أستاذ التاريخ االسالمى وحضارته  كلية االداب جامعة  االسكندرية                                  مناقشا

 أ.د/ شاهندة سعيد منصور        -3

                                                االسكندرية  ارته  كلية االداب جامعةأستاذ التاريخ االسالمى وحض
ً
 مناقشا

 أ.م.د/ تيسير محمد شادى-4

                                            أستاذ التاريخ االسالمى وحضارته المساعد كلية االداب جامعة دمنهور 
ً
 مشرفا

افقت اللجنة  القرار: و

 : القرار

افق مجلس الكلية  .و

افقه على تلجيل خطة بحث 1/3/2022الموضوع: كتاب مجلس قسم التاريخ بجلسته المنعقدة بتاريخ  -8 م بشأن المو

الستكمال متطلبات درجة الماجستير فى االداب بنظام الساعات المعتمدة  من قسم التاريخ شعبة التاريخ الحديث والمعاصر بناءا 

 م والموضوع بعنوان:27/2/2022ر عبد المطلب مسعود مقرر السيمنار الذى عقد يوم على تقرير ا.د/ فايز انو 

 م"1981-1971" تطور الحياة الثقافية فى دولة االمارات العربية المتحدة 

لية ، و للطالبة / شيرين ناجى عبد الغنى ، تحت اشراف أ.د/ محمد رفعت االمام استاذ  التاريخ الحديث والمعاصر بالقسم وعميد الك  

 د/ احمد خميس الفقى مدرس التاريخ الحديث والمعاصر  بالقسم .
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 رسالة الكلية :

إ و إقليميزا اسزتةاداإ إلزى معزايير تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترقى إلى مستوى التميزز واببزداف  زج م زاد ا دال والعلزوم ابةسزاةية   زى سزوا العمزد محليزا

ألساتذتها ة ، و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التكةولو ية ، و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و القدرات العلمية و البحثية ال ودة التعليمية و البحثي

، و تلبية احتيا زات الم تمز   راتو طالبها ، و استخدام وسائد تعليمية حديثة ،و متابعة الخري ين، و إتاحة الفرصة لها لمتابعة ال ديد من العلوم و المعارف و الخب

ج ذاتحززد مالزكالت  ، و بةززاخ الالخصززية المصززرية و تةميزة قززيم اوةتمززاخ و المززواطةين مزن خززالد إ ززراخات تتسززم باوسزتقاللية و التعززاون و التقززويم الزز جالمسزاممة  زز،و
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 رؤية الكلية :

تتطل  الكلية إلى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية 

بأساتذتها  وتصد معتمدة تحتد مكاةة مرموقة بين ةظائرما

مستوى المةا سة محليأ و اقليميإا من خالد  وخري يها إلى

ى مرحلتى الليساةس والدراسات برامج دراسية متميزة  

 .  العليا تسهم  ى الرقى و التةمية المستدامة للم تم 

افقت اللجنة  القرار: و

 القرار :

افق مجلس الكلية  .و

 

افيا:  ا: موضوعات قسم الجغر
ً
 ثالث

افيأأأأا بجلسأأأته المنعقأأأأدة بتأأأاريخ  -1 م بشأأأأن موضأأأأوع عمأأأل الئحأأأأة جديأأأدة للدراسأأأأات 1/3/2022الموضأأأوع: كتأأأاب مجلأأأأس قسأأأم الجغر

الشأأعبة البشأأرية()   -الشأأعبة البشأأرية(، درجأة الأأدكتوراة) الشأأعبة الطبيعيأة  -بالقسأأم درجأة الماجسأأتير )الشأأعبة الطبيعيأةالعليأا 

 على النحو المرفق(.

افقت اللجنة  القرار: و

 القرار :

افق مجلس الكلية  .و

افيأا بشأأن اإل  –المذكرة المقدمة مأن السأتاذ الأدكتور/ محمأد عأوض السأمنى  -2 حاطأة علًمأا بأالرجوع إلأى كراسأات رئأيس قسأم الجغر

المأأدرس بالقسأأم حتأأى تاريخأأة ، وجأأد  –مقأأرر المسأأاحة التاكيومتريأأةالتى مازالأأت مأأع أسأأتاذ المأأادة، د/ عبأأد المأأولى شأأعبان عرقأأوب 

خطأأأأأ فأأأأأى كشأأأأأف الرصأأأأد المرسأأأأأل مأأأأأن سأأأأيادتة للكنتأأأأأرول، واتاأأأأأح أن درجأأأأات الطأأأأأالبين المتظلمأأأأأين مأأأأن المأأأأأادة المأأأأأذكورة لفصأأأأأل 

  .م 2022/ 2021الخريف

افقت اللجنة  القرار: و

 القرار :

افق مجلس الكلية  .و

 رابًعا: موضوعات قسم اللغة اإلنجليزية:  

م بشأن  طلب سحب خطة البحث 2/3/2022الموضوع: كتاب مجلس قسم اللغة اإلنجليزية بجلسته المنعقدة بتاريخ  -1

 الخاصة بطالب الدكتوراة أدب انجليزيعاصم عادل عبده النمكي 

 هو: 2021ا بأن عنوان الخطة الملجلة في أغسطس علم

 عبد الله رشدي واسالم البحيري المنشورة على فيسبوك"تعليقات "المظلة المقدسة:التحليل النقدي للخطاب الديني متمثال في 

"The Sacred Canopy:A Critical Discourse Analysis of the Facebook Posts ofAbdullah Rushdy andIslam  El-Behery” 

 وذلك لألسباب التالية:

 إسالم بحيري وعبد الله رشدي أصبحا مثار جدل عنيف والفضل تجنب الموضوع الشائك حتى لو خطة الطالب تقوي  التيارين  -1
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 رسالة الكلية :

إ و إقليميزا اسزتةاداإ إلزى معزايير تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترقى إلى مستوى التميزز واببزداف  زج م زاد ا دال والعلزوم ابةسزاةية   زى سزوا العمزد محليزا

ألساتذتها ة ، و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التكةولو ية ، و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و القدرات العلمية و البحثية ال ودة التعليمية و البحثي

، و تلبية احتيا زات الم تمز   راتو طالبها ، و استخدام وسائد تعليمية حديثة ،و متابعة الخري ين، و إتاحة الفرصة لها لمتابعة ال ديد من العلوم و المعارف و الخب

ج ذاتحززد مالزكالت  ، و بةززاخ الالخصززية المصززرية و تةميزة قززيم اوةتمززاخ و المززواطةين مزن خززالد إ ززراخات تتسززم باوسزتقاللية و التعززاون و التقززويم الزز جالمسزاممة  زز،و

 والمستمر .
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 رؤية الكلية :

تتطل  الكلية إلى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية 

بأساتذتها  وتصد معتمدة تحتد مكاةة مرموقة بين ةظائرما

مستوى المةا سة محليأ و اقليميإا من خالد  وخري يها إلى

ى مرحلتى الليساةس والدراسات برامج دراسية متميزة  

 .  العليا تسهم  ى الرقى و التةمية المستدامة للم تم 

 2021اعتذار ا.د. ميراندا الزوكة المكتوب والمدون بمجلس القسم في يناير  -2

والفضل تحري الموضوعات الدبية بشعبة  2021ة اللغويات بعد فتحها في أغسطس الشق اللغوي بالرسالة محله الفضل شعب -3

 الدب

 فيسبوك أقل من أن يعتد به في أطروحة للدكتوراة بشعبة أدب -4

ية كلية التربأستاذ الدب اإلنجليزي المساعد قسم اللغة اإلنجليزية تم تعديل لجنة اإلشراف لتحل ا.م.د. ابتسام محمد الشقرفي :  -5

 بدال من ا. د. ميراندا الزوكة العتذارها لتصبح لجنة اإلشراف كالتالي:جامعة دمنهور 

 ا.د. إيمان المليجي: أستاذ الدب اإلنجليزي: قسم اللغة اإلنجليزية كلية اآلداب جامعة دمنهور. 

 جامعة دمنهور ة التربية كليأستاذ الدب اإلنجليزي المساعد قسم اللغة اإلنجليزية ا.م.د. ابتسام محمد الشقرفي:  

في تخصص المسرح اإلنجليزي وإحالل الخطة الجديدة بموضوعها بدال من  2022سيتم عقد سمنار آخر للطالب في إبريل أو مايو  -6

 الموضوع السابق ذكره.

افقت اللجنة  القرار: و

 القرار :

افق مجلس الكلية  .و

 رومانيةخامًسا: موضوعات قسم اآلثار والدراسات اليونانية وال

افقة 5/3/2022بجلسته المنعقدة بتاريخ  الموضوع: كتاب مجلس قسم اآلثار والدراسات اليونانية والرومانية -1 م بشأن المو

على منح الباحثة / إبتسام محمد أبوزيد ، درجة الماجستير من قسم االثار والدراسات اليونانية والرومانية، بنظام الساعات 

 المعتمدة فى موضوع بعنوان:

 " القنعة المسرحية فى الفن اليونانى والرومانى   "

 حيث استوفت الباحثه جميع التعديالت واتم التصويبات ومالحظات لجنة الحكم والمناقشة

افقت اللجنة  القرار: و

 القرار :

افق مجلس الكلية  .و

افقة 5/3/2022اريخ الموضوع: كتاب مجلس قسم اآلثار والدراسات اليونانية والرومانية بجلسته المنعقدة بت -2 م بشأن المو

على منح الباحث / عبد الحليم عبد الحميدعبد الحليم محمد، درجة الماجستير من قسم االثار والدراسات اليونانية 

محافظة البحيرة فى العصرين  –والرومانية ، بنظام الساعات المعتمدة فى موضوع بعنوان " تالل اآلثار بمركز أبو المطامير 

 الرومانى   " حيث استوفى الباحث جميع التعديالت واتم التصويبات ومالحظات لجنة الحكم والمناقشةاليونانى و 

افقت اللجنة  القرار: و
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 رسالة الكلية :

إ و إقليميزا اسزتةاداإ إلزى معزايير تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترقى إلى مستوى التميزز واببزداف  زج م زاد ا دال والعلزوم ابةسزاةية   زى سزوا العمزد محليزا

ألساتذتها ة ، و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التكةولو ية ، و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و القدرات العلمية و البحثية ال ودة التعليمية و البحثي

، و تلبية احتيا زات الم تمز   راتو طالبها ، و استخدام وسائد تعليمية حديثة ،و متابعة الخري ين، و إتاحة الفرصة لها لمتابعة ال ديد من العلوم و المعارف و الخب

ج ذاتحززد مالزكالت  ، و بةززاخ الالخصززية المصززرية و تةميزة قززيم اوةتمززاخ و المززواطةين مزن خززالد إ ززراخات تتسززم باوسزتقاللية و التعززاون و التقززويم الزز جالمسزاممة  زز،و
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 رؤية الكلية :

تتطل  الكلية إلى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية 

بأساتذتها  وتصد معتمدة تحتد مكاةة مرموقة بين ةظائرما

مستوى المةا سة محليأ و اقليميإا من خالد  وخري يها إلى

ى مرحلتى الليساةس والدراسات برامج دراسية متميزة  

 .  العليا تسهم  ى الرقى و التةمية المستدامة للم تم 

 القرار :

افق مجلس الكلية  .و

 

افقة 5/3/2022بجلسته المنعقدة بتاريخ  الموضوع: كتاب مجلس قسم اآلثار والدراسات اليونانية والرومانية -3 م بشأن المو

الباحثة / مريم سامى عزيز جرجس، درجة الدكتوراة  من قسم االثار والدراسات اليونانية والرومانية ، بنظام على منح 

الساعات المعتمدة فى موضوع بعنوان" التمائم فى الفن القبطى والبيزنطى حتى منتصف القرن السابع الميالدى    " حيث 

 الحظات لجنة الحكم والمناقشةاستوفت الباحثة  جميع التعديالت واتم التصويبات وم

افقت اللجنة  القرار: و

 القرار :

افق مجلس الكلية  .و

افقه على 5/3/2022بجلسته المنعقدة بتاريخ  الموضوع: كتاب مجلس قسم اآلثار والدراسات اليونانية والرومانية -4 م بشأن المو

لدرجة الماجستير  فى اآلداب بنظام الساعات تشكيل لجنة الحكم والمناقشة للباحثة / نهلة عامر محمد النجار، الملجل  

 المعتمدة من قسم اآلثار والدراسات اليونانية والرومانية فى موضوع:

 " مشاهد من الحياة اليومية على الفخار اليونانى فى العصرين اآلرخى والكالسيكى "

 وتتكون لجنة الحكم والمناقشة من كل من : 

 رئيسا ومشرفا                                                                أ.د/ حنان خميس الشافعى          -1

 استاذ اآلثار اليونانية والرومانية  بكلية اآلداب جامعة دمنهور  

 مناقشا          أ.د/ عبير عبداملحسن قاسم                                                                    -2

 كلية الداب جامعة دمنهور  –ورئيس قسم الثار اليونانية والرومانية  أستاذ

 مشرفا   د/ عزة عبد الحميد قابيل                                                                           -3

 كلية الداب جامعة طنطا –استاذ مساعد اآلثار اليونانية والرومانية    

 مناقشا                                          عبد الحميد هاشم                                         د/ شهيرة  -4

 كلية الداب جامعة طنطا –استاذ مساعد اآلثار اليونانية والرومانية    

افقت اللجنة  القرار: و

 القرار :

افق مجلس الكلية  .و
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 رسالة الكلية :

إ و إقليميزا اسزتةاداإ إلزى معزايير تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترقى إلى مستوى التميزز واببزداف  زج م زاد ا دال والعلزوم ابةسزاةية   زى سزوا العمزد محليزا

ألساتذتها ة ، و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التكةولو ية ، و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و القدرات العلمية و البحثية ال ودة التعليمية و البحثي

، و تلبية احتيا زات الم تمز   راتو طالبها ، و استخدام وسائد تعليمية حديثة ،و متابعة الخري ين، و إتاحة الفرصة لها لمتابعة ال ديد من العلوم و المعارف و الخب

ج ذاتحززد مالزكالت  ، و بةززاخ الالخصززية المصززرية و تةميزة قززيم اوةتمززاخ و المززواطةين مزن خززالد إ ززراخات تتسززم باوسزتقاللية و التعززاون و التقززويم الزز جالمسزاممة  زز،و

 والمستمر .
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 رؤية الكلية :

تتطل  الكلية إلى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية 

بأساتذتها  وتصد معتمدة تحتد مكاةة مرموقة بين ةظائرما

مستوى المةا سة محليأ و اقليميإا من خالد  وخري يها إلى

ى مرحلتى الليساةس والدراسات برامج دراسية متميزة  

 .  العليا تسهم  ى الرقى و التةمية المستدامة للم تم 

افقه على 5/3/2022بجلسته المنعقدة بتاريخ  راسات اليونانية والرومانيةالموضوع: كتاب مجلس قسم اآلثار والد -5 م بشأن المو

تلجيل خطة بحث الطالبة / أزهار عبد المولى عرقوب لنيل درجة الماجستير فى اآلداب بنظام الساعات المعتمدة من قسم اآلثار 

 فى موضوع :والدراسات اليونانية والرومانية شعبة اآلثار اليونانية والرومانية 

 " تصوير الموزنات فى الفن اليونانى والرومانى " 

 وتتكون لجنة اإلشراف  من كل من : 

 أ.د/ حنان خميس الشافعى                                                                                 -1

 ور  استاذ اآلثار اليونانية والرومانية  بكلية اآلداب جامعة دمنه

 د/ عزة عبد الحميد قابيل                                                                            -2

 كلية الداب جامعة طنطا –استاذ مساعد اآلثار اليونانية والرومانية    

 م.5/3/2022علًما بأن تاريخ 

افقت اللجنة  القرار: و

 القرار :

افق مجلس الكلية  .و

افقأأه علأأى 5/3/2022بجلسأأته المنعقأأدة بتأأاريخ  ع: كتأأاب مجلأأس قسأأم اآلثأأار والدراسأأات اليونانيأأة والرومانيأةالموضأو  -6 م بشأأأن المو

لنيأأأل درجأأأة الماجسأأأتير فأأأى اآلداب بنظأأأام السأأأاعات المعتمأأأدة مأأأن قسأأأم  تلأأأجيل خطأأأة بحأأأث الطالبأأأة / إسأأأراء محمأأأد السأأأيد عأأأامر

 آلثار اليونانية والرومانية فى موضوع :اآلثار والدراسات اليونانية والرومانية شعبة ا

 لحمامات الرومانية بشمال أفريقيا ل التو يف السياس ى" 

 )دراسة اثرية في القرون الربعة الولى الميالدية(" 

 وتتكون لجنة اإلشراف  من كل من : 

                         أ.د/ عبير عبد املحس قاسم                                                        -1

 استاذ ورئيس قسم اآلثار اليونانية والرومانية بكلية اآلداب جامعة دمنهور  

 د/ عزة عبد الحميد قابيل                                                                             -2

 جامعة طنطا كلية الداب –استاذ مساعد اآلثار اليونانية والرومانية    

 م.5/3/2022علًما بأن تاريخ 

افقت اللجنة  القرار: و

 القرار :

افق مجلس الكلية  .و
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 رسالة الكلية :

إ و إقليميزا اسزتةاداإ إلزى معزايير تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترقى إلى مستوى التميزز واببزداف  زج م زاد ا دال والعلزوم ابةسزاةية   زى سزوا العمزد محليزا

ألساتذتها ة ، و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التكةولو ية ، و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و القدرات العلمية و البحثية ال ودة التعليمية و البحثي

، و تلبية احتيا زات الم تمز   راتو طالبها ، و استخدام وسائد تعليمية حديثة ،و متابعة الخري ين، و إتاحة الفرصة لها لمتابعة ال ديد من العلوم و المعارف و الخب

ج ذاتحززد مالزكالت  ، و بةززاخ الالخصززية المصززرية و تةميزة قززيم اوةتمززاخ و المززواطةين مزن خززالد إ ززراخات تتسززم باوسزتقاللية و التعززاون و التقززويم الزز جالمسزاممة  زز،و

 والمستمر .
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 رؤية الكلية :

تتطل  الكلية إلى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية 

بأساتذتها  وتصد معتمدة تحتد مكاةة مرموقة بين ةظائرما

مستوى المةا سة محليأ و اقليميإا من خالد  وخري يها إلى

ى مرحلتى الليساةس والدراسات برامج دراسية متميزة  

 .  العليا تسهم  ى الرقى و التةمية المستدامة للم تم 

م بشأأأأأأن 12/3/2022بجلسأأأأأته الطارئأأأأأة المنعقأأأأأدة بتأأأأأاريخ  الموضأأأأأوع: كتأأأأأاب مجلأأأأأس قسأأأأأم اآلثأأأأأار والدراسأأأأأات اليونانيأأأأأة والرومانيأأأأأة -7

افقأأأأأأه علأأأأأأى قبأأأأأأول ملأأأأأأف الطالبأأأأأأة / صأأأأأأابرين محمأأأأأأد أحمأأأأأأأد سأأأأأأعد ضأأأأأأمن الطأأأأأأال  م لدرجأأأأأأأة 2022ب المتقأأأأأأدمين بفصأأأأأأل الربيأأأأأأع المو

 الماجستير بنظام الساعات المعتمدة من قسم اآلثار والدراسات اليونانية والرومانية .

افقت اللجنة.  القرار: و

 القرار :

افق مجلس الكلية  .و

 

 سادًسا: موضوعات قسم اللغة العربية

افقأأأه علأأأى مأأأنح الطالبأأأة/ شأأأيماء 2/3/2022اريخ الموضأأأوع: كتأأأاب مجلأأأس قسأأأم اللغأأأة العربيأأأة بجلسأأأته المنعقأأأدة بتأأأ -1 م بشأأأأن المو

إبأأأأأأراهيم محمأأأأأأود الوكيأأأأأأل  ، درجأأأأأأة الماجسأأأأأأتير فأأأأأأي اآلداب مأأأأأأن قسأأأأأأم اللغأأأأأأة العربيأأأأأأة وآدابهأأأأأأا بنظأأأأأأام السأأأأأأاعات المعتمأأأأأأدة تخصأأأأأأص 

 :الدراسات الدبية والنقدية، في موضوع

اية المصرية  (  )تجليات إقليم البحيرة فى الرو

 إشراف :

 حسن عبدالله                             أ.م.د/أسماء شمس الدين أ.د/محمد 

 أستاذ النقد الدبى المتفرغ                       أستاذ الدب العربى المساعد أ كلية اآلداب

 كلية دار العلوم جامعة المنيا                                جامعة دمنهور 

 ويبات وذلك بعد أن أتمت الطالب التص  

افقت اللجنة  القرار: و

 القرار :

افق مجلس الكلية  .و

 

افقأأأأأه علأأأأى2/3/2022الموضأأأأوع: كتأأأأأاب مجلأأأأأس قسأأأأم اللغأأأأأة العربيأأأأأة بجلسأأأأأته المنعقأأأأدة بتأأأأأاريخ -2 تشأأأأأكيل لجنأأأأأة الحكأأأأأم  م بشأأأأأأن المو

ب مأأأأن قسأأأأم اللغأأأأة العربيأأأأة والمناقشأأأأة  للطالبأأأأة/ عايأأأأدة عبأأأأدالعزيز علأأأأى حسأأأأن ، فأأأأى الرسأأأأالة المقدمأأأأة لنيأأأأل درجأأأأة الماجسأأأأتير فأأأأي اآلدا

 وآدابها بنظام الساعات المعتمدة تخصص الدراسات الدبية والنقدية، في موضوع : 

 )أثر قلق الموت فى شعر ابن خفاجه الندلس ى (

 لتكون اللجنة كاآلتى :

ا ورئي
ً
 ًساأ.د.حمدى أحمد حسانين     أستاذ الدب الندلس ى كلية اآلداب جامعة الزقازيق .       مناقش
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 رسالة الكلية :

إ و إقليميزا اسزتةاداإ إلزى معزايير تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترقى إلى مستوى التميزز واببزداف  زج م زاد ا دال والعلزوم ابةسزاةية   زى سزوا العمزد محليزا

ألساتذتها ة ، و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التكةولو ية ، و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و القدرات العلمية و البحثية ال ودة التعليمية و البحثي

، و تلبية احتيا زات الم تمز   راتو طالبها ، و استخدام وسائد تعليمية حديثة ،و متابعة الخري ين، و إتاحة الفرصة لها لمتابعة ال ديد من العلوم و المعارف و الخب

ج ذاتحززد مالزكالت  ، و بةززاخ الالخصززية المصززرية و تةميزة قززيم اوةتمززاخ و المززواطةين مزن خززالد إ ززراخات تتسززم باوسزتقاللية و التعززاون و التقززويم الزز جالمسزاممة  زز،و

 والمستمر .
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 رؤية الكلية :

تتطل  الكلية إلى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية 

بأساتذتها  وتصد معتمدة تحتد مكاةة مرموقة بين ةظائرما

مستوى المةا سة محليأ و اقليميإا من خالد  وخري يها إلى

ى مرحلتى الليساةس والدراسات برامج دراسية متميزة  

 .  العليا تسهم  ى الرقى و التةمية المستدامة للم تم 

ا
ً
 أ.د.إيمان فؤاد بركات         أستاذ الدب والنقد كلية اآلداب  جامعة دمنهور                      مناقش

ا 
ً
 أ.د.محمد محمود أبو على     أستاذ النقد والبالغة كلية اآلداب جامعة دمنهور                  مشرف

اأ.م.د.مروة شحاته الشقرفى     أستاذ الدب الندلس ى ا
ً
 لمساعد كلية اآلداب جامعة دمنهور    مشرف

افقت اللجنة  القرار: و

 القرار :

افق مجلس الكلية  .و

 

افقأأأأه علأأأأى2/3/2022الموضأأأأوع: كتأأأأاب مجلأأأأس قسأأأأم اللغأأأأة العربيأأأأة بجلسأأأأته المنعقأأأأأدة بتأأأأاريخ  -3 تشأأأأكيل لجنأأأأة الحكأأأأأم  م بشأأأأأن المو

سأأأن   ، لنيأأأأل درجأأأة الماجسأأأأتير  فأأأي اآلداب مأأأن قسأأأأم اللغأأأة العربيأأأأة والمناقشأأأة فأأأى الرسأأأأالة المقدمأأأة مأأأن الطالبأأأأة /إيمأأأان محمأأأأد علأأأى ح

 وآدابها بنظام الساعات المعتمدة تخصص الدراسات الدبية والنقدية بعنوان :

 فن المطارحات فى العصر المملوكى "مابين الجزار ،الورار ،الحمامي ،وابن النقيب أنموذًجا"

 وتكون اللجنة كاآلتى :

ا ورئيًساشوارب      أ.د.محمد مصطفى أبو 
ً
 أستاذ الدب والنقد كلية التربية جامعة االسكندرية    مشرف

ا
ً
 أ.د.إيمان فؤاد بركات        أستاذ الدب العربى ورئيس مجلس  قسم اللغة العربية بالكلية         مشرف

                                     

ا     والنقد كلية آداب جامعة حلوان                              أ.د.بهاء حسب الله            أستاذ الدب
ً
 مناقش

ا             أ.م.د.رانيا جمال عطية        أستاذ النقد والبالغة المساعد كلية اآلداب   جامعة دمنهور     
ً
 مناقش

افقت اللجنة  القرار: و

 القرار :

افق مجلس الكلية  .و

 

افقأأأأأه علأأأأى تشأأأأأكيل لجنأأأأأة الحكأأأأأم 2/3/2022للغأأأأأة العربيأأأأأة بجلسأأأأأته المنعقأأأأدة بتأأأأأاريخ الموضأأأأوع: كتأأأأأاب مجلأأأأأس قسأأأأم ا-4 م بشأأأأأأن المو

والمناقشأأأة فأأأى الرسأأأالة المقدمأأأة مأأأن الطالب/محمأأأد إبأأأراهيم مصأأأطفى إبأأأراهيم الخيأأأوطى، لنيأأأل درجأأأة الماجسأأأتير  فأأأي اآلداب مأأأن قسأأأم 

 دبية والنقدية بعنوان :اللغة العربية وآدابها بنظام الساعات المعتمدة تخصص الدراسات ال 

 تنوع السيار القرآني وأثره فى إثراء الدالالت وانلجام المدلوالت

 "آيات من القصص القرآنى آدم ونوح وهود عليهم السالم أنموذًجا دراسة وصفية تحليلية "

 ويكون التشكيل كاآلتى:
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 رسالة الكلية :

إ و إقليميزا اسزتةاداإ إلزى معزايير تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترقى إلى مستوى التميزز واببزداف  زج م زاد ا دال والعلزوم ابةسزاةية   زى سزوا العمزد محليزا

ألساتذتها ة ، و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التكةولو ية ، و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و القدرات العلمية و البحثية ال ودة التعليمية و البحثي

، و تلبية احتيا زات الم تمز   راتو طالبها ، و استخدام وسائد تعليمية حديثة ،و متابعة الخري ين، و إتاحة الفرصة لها لمتابعة ال ديد من العلوم و المعارف و الخب

ج ذاتحززد مالزكالت  ، و بةززاخ الالخصززية المصززرية و تةميزة قززيم اوةتمززاخ و المززواطةين مزن خززالد إ ززراخات تتسززم باوسزتقاللية و التعززاون و التقززويم الزز جالمسزاممة  زز،و

 والمستمر .
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 رؤية الكلية :

تتطل  الكلية إلى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية 

بأساتذتها  وتصد معتمدة تحتد مكاةة مرموقة بين ةظائرما

مستوى المةا سة محليأ و اقليميإا من خالد  وخري يها إلى

ى مرحلتى الليساةس والدراسات برامج دراسية متميزة  

 .  العليا تسهم  ى الرقى و التةمية المستدامة للم تم 

ا ورئيًساأ.د.يوسف عامر      أستاذ الدب المقارن بكلية اللغات والترجمةورئيس لج
ً
 نة              مناقش

ا                               
ً
 الشؤون الدينية والوقاف بمجلس الشيوخ نائب رئيس جامعة الزهر سابق

ا
ً
 أ.د.إيمان فؤاد بركات             أستاذ الدب والنقد كلية اآلداب  جامعة دمنهور               مشرف

ا أ.د.محمد محمود أبو على     
ً
 أستاذ النقد والبالغة كلية اآلداب جامعة دمنهور              مناقش

افقت اللجنة  القرار: و

 القرار :

افق مجلس الكلية  .و

افقأأأأه علأأأأى تلأأأأجيل خطأأأأة البحأأأأث 2/3/2022الموضأأأأوع: كتأأأأاب مجلأأأأس قسأأأأم اللغأأأأة العربيأأأأة بجلسأأأأته المنعقأأأأدة بتأأأأاريخ  -5 م بشأأأأأن المو

لسأأأأالم الصأأأأاوى ، لنيأأأأل درجأأأأة الأأأأدكتوراة  فأأأأي اآلداب مأأأأن قسأأأأم اللغأأأأة العربيأأأأة وآدابهأأأأا بنظأأأأام المقدمأأأأة مأأأأن الطالب/أحمأأأأد محمأأأأد عبأأأأد ا

 الساعات المعتمدة تخصص الدراسات الدبية والنقدية بعنوان :

اية العربية فى الربع الخير من القرن العشرين "  "الحرب الهلية اللبنانية فى الرو

          إشراف :                                

 أستاذ الدب والنقدرئيس قسم اللغة العربية بكلية التربية جامعة دمنهور   أ.د.محمد عبدالحميد خليفة

 مدرس الدب العربي بقسم اللغة العربية بكلية اآلداب جامعة دمنهور   د. عصام لطفى وهبان

 القرار :

افق مجلس الكلية  .و

افقأأأأأأه علأأأأأأأى  اقتصأأأأأأأار التأأأأأأأدريس 2/3/2022سأأأأأأأته المنعقأأأأأأدة بتأأأأأأأاريخ الموضأأأأأأوع: كتأأأأأأأاب مجلأأأأأأأس قسأأأأأأم اللغأأأأأأأة العربيأأأأأأأة بجل-6 م بشأأأأأأأأن المو

بالدراسأأات العليأأا علأأأى السأأاتذة والسأأاتذة المسأأأاعدين فقأأط وفأأى حالأأأة الججأأز يأأتم االنتأأأداب مأأن الجامعأأات الخأأأرى ولأأم يعتمأأد جأأأدول 

 خالف ذلك

 القرار: يعرض المر على مجلس الكلية

 القرار :

 
ً
 .أحيط مجلس الكلية علما

 

افقأه علأى إسأناد مأادة موضأوع خأاص 2/3/2022الموضوع: كتأاب مجلأس قسأم اللغأة العربيأة بجلسأته المنعقأدة بتأاريخ -7 م بشأأن المو

فأأى النحأأو العربأأى إلأأى أ.د/محمأأود فأأراج  لطأأالب الماجسأأتير تخصأأص الدراسأأات الدبيأأة والنقديأأة، ممأأن حرمأأوا مأأن دخأأول االختبأأار لعأأدم 

 بناًء على رغبتهم. استيفائهم نسبة الحضور وذلك

 القرار :
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 رسالة الكلية :

إ و إقليميزا اسزتةاداإ إلزى معزايير تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترقى إلى مستوى التميزز واببزداف  زج م زاد ا دال والعلزوم ابةسزاةية   زى سزوا العمزد محليزا

ألساتذتها ة ، و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التكةولو ية ، و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و القدرات العلمية و البحثية ال ودة التعليمية و البحثي

، و تلبية احتيا زات الم تمز   راتو طالبها ، و استخدام وسائد تعليمية حديثة ،و متابعة الخري ين، و إتاحة الفرصة لها لمتابعة ال ديد من العلوم و المعارف و الخب

ج ذاتحززد مالزكالت  ، و بةززاخ الالخصززية المصززرية و تةميزة قززيم اوةتمززاخ و المززواطةين مزن خززالد إ ززراخات تتسززم باوسزتقاللية و التعززاون و التقززويم الزز جالمسزاممة  زز،و

 والمستمر .
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 رؤية الكلية :

تتطل  الكلية إلى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية 

بأساتذتها  وتصد معتمدة تحتد مكاةة مرموقة بين ةظائرما

مستوى المةا سة محليأ و اقليميإا من خالد  وخري يها إلى

ى مرحلتى الليساةس والدراسات برامج دراسية متميزة  

 .  العليا تسهم  ى الرقى و التةمية المستدامة للم تم 

افق مجلس الكلية  .و

 

افقأه علأى تلأجيل الرسأالة المقدمأأة 2/3/2022الموضأوع: كتأاب مجلأس قسأم اللغأة العربيأة بجلسأته المنعقأأدة بتأاريخ  -8 م بشأأن المو

بنظأام السأاعات المعتمأدة من الطالب /أحمد مسعد محمد رجب عمارة  ،  لدرجة الماجستير  في اآلداب من قسم اللغأة العربيأة وآدابهأا 

 تخصص العلوم اللغوية  بعنوان :

 )بناء المعانى وعالقاتها فى سورة املجادلة ( دراسة بالغية تحليلية .

 إشراف :

 أ.م.د/محمد عبد الفتاح النجار                                                أ.م.د.مروة شحاته الشقرفى    

 أستاذ الدب الندلس ى المساعد                                                           غة أستاذ مساعد النقد والبال 

 كلية اللغة العربية أ جامعة الزهر                                             كلية اآلداب جامعة دمنهور 

افقت اللجنة  القرار: و

 القرار :

افق مجلس الكلية  .و
 

تلأأأجيل الرسأأأالة المقدمأأأه مأأأن الطالأأأب / محمأأأد م بشأأأأن 2/3/2022بتأأأاريخ  بجلسأأأته  اللغأأأة العربيأأأة كتأأأاب مجلأأأس قسأأأم  الموضأأأوع: - 9

على عبدالعال عبدالنبى لدرجة الماجستير في اآلداب من قسم اللغأة العربيأة و آدابهأا بنظأام السأاعات المعتمأدة تخصأص الدب والنقأد 

 اشراف :بعنوان ) الصورة الفنية في شعر ابراهيم 
ً
 ناجى بين اإليحاء والتقرير ديوان ) وراء الغمام ( انموذجا

 أستاذ النقد والبالغة بكلية اآلداب جامعة دمنهور  أ.د/  عبدالواحد حسن الشيخ 

 مدرس اآلدب العربي كلية اآلداب جامعة دمنهور    د. عصام لطفى وهبان

 القرار :

افق مجلس الكلية  .و

 

 افيا :الجغر ا: موضوعات قسم بعً سا

افيأأأأأأأأأأأأأأأا بجلسأأأأأأأأأأأأأأأته الطارئأأأأأأأأأأأأأأه المنعقأأأأأأأأأأأأأأأدة بتأأأأأأأأأأأأأأأاريخ  -1 م بشأأأأأأأأأأأأأأأأن إضأأأأأأأأأأأأأأأافة مقأأأأأأأأأأأأأأأرر 13/3/2022الموضأأأأأأأأأأأأأأوع: كتأأأأأأأأأأأأأأأاب مجلأأأأأأأأأأأأأأأس قسأأأأأأأأأأأأأأأم الجغر

افيأأأأأأأأأأأأا البشأأأأأأأأأأأأرية فصأأأأأأأأأأأأل الربيأأأأأأأأأأأأع  م، 2022/ 2021اختيأأأأأأأأأأأأارى لطأأأأأأأأأأأأالب المسأأأأأأأأأأأأتوى الثالأأأأأأأأأأأأث دراسأأأأأأأأأأأأات عليأأأأأأأأأأأأا ماجسأأأأأأأأأأأأتير شأأأأأأأأأأأأعبة الجغر

افيأأأأأأأأأأة لألسأأأأأأأأأتاذ الأأأأأأأأأدكتور/ عأأأأأأأأأأالء حيأأأأأأأأأث سأأأأأأأأأقط سأأأأأأأأأهوا أثنأأأأأأأأأأاء توزيأأأأأأأأأع العبأأأأأأأأأاء التدريسأأأأأأأأأية وتقأأأأأأأأأأرر إسأأأأأأأأأناد نظأأأأأأأأأم الم علومأأأأأأأأأات الجغر

 الدين حسين عزت شلبى، الستاذ المتفرغ بالقسم .
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 رسالة الكلية :

إ و إقليميزا اسزتةاداإ إلزى معزايير تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترقى إلى مستوى التميزز واببزداف  زج م زاد ا دال والعلزوم ابةسزاةية   زى سزوا العمزد محليزا

ألساتذتها ة ، و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التكةولو ية ، و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و القدرات العلمية و البحثية ال ودة التعليمية و البحثي

، و تلبية احتيا زات الم تمز   راتو طالبها ، و استخدام وسائد تعليمية حديثة ،و متابعة الخري ين، و إتاحة الفرصة لها لمتابعة ال ديد من العلوم و المعارف و الخب

ج ذاتحززد مالزكالت  ، و بةززاخ الالخصززية المصززرية و تةميزة قززيم اوةتمززاخ و المززواطةين مزن خززالد إ ززراخات تتسززم باوسزتقاللية و التعززاون و التقززويم الزز جالمسزاممة  زز،و

 والمستمر .
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 رؤية الكلية :

تتطل  الكلية إلى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية 

بأساتذتها  وتصد معتمدة تحتد مكاةة مرموقة بين ةظائرما

مستوى المةا سة محليأ و اقليميإا من خالد  وخري يها إلى

ى مرحلتى الليساةس والدراسات برامج دراسية متميزة  

 .  العليا تسهم  ى الرقى و التةمية المستدامة للم تم 

افقت اللجنة  القرار: و

 القرار :

افق مجلس الكلية  .و

 

 
ً
 الفلسفة :ا: موضوعات قسم ثامن

افقأأأأأأأأأأة علأأأأأأأأأأأى مأأأأأأأأأأنح الباحثأأأأأأأأأأأ8/3/2022الموضأأأأأأأأأأوع: كتأأأأأأأأأأاب مجلأأأأأأأأأأأس قسأأأأأأأأأأم الفلسأأأأأأأأأأأفة بجلسأأأأأأأأأأته المنعقأأأأأأأأأأأدة بتأأأأأأأأأأاريخ  .1 ة / م بشأأأأأأأأأأأأن المو

درجأأأأأأأأة الماجسأأأأأأأتير فأأأأأأأى اآلداب بنظأأأأأأأأام السأأأأأأأاعات المعتمأأأأأأأأدة مأأأأأأأن قسأأأأأأأأم الفلسأأأأأأأفة شأأأأأأأأعبة  –رشأأأأأأأا عبأأأأأأأد الغنأأأأأأأأى عبأأأأأأأد الأأأأأأأأرحيم موسأأأأأأأ ى 

 الفلسفة وتاريخها فى موضوع: 

 " مشكلة المعرفة وأزمة العالم المعاصر عند إدجار موران"

افقت اللجنة  القرار: و

 القرار :

افق مجلس الكلية  .و

 جتماع :اال ا: موضوعات قسم تاسعً 

افأأأأأأأأأق علأأأأأأأأى اعتمأأأأأأأأأاد نتيجأأأأأأأأة الدراسأأأأأأأأأات العليأأأأأأأأا لفصأأأأأأأأأل  2022مأأأأأأأأارس  3االجتمأأأأأأأأأاع بجلسأأأأأأأأته فأأأأأأأأأي الموضأأأأأأأأوع: كتأأأأأأأأاب مجلأأأأأأأأأس قسأأأأأأأأم  .1 و

 لبرنامج الماجستير والدكتوراه . 2021الخريف 

 القرار :

افق مجلس الكلية  .و

 

افأأأأأأأأأأق علأأأأأأأأأأى اعتمأأأأأأأأأأاد جأأأأأأأأأأدول محاضأأأأأأأأأأ 2022مأأأأأأأأأأارس  3االجتمأأأأأأأأأأاع بجلسأأأأأأأأأأته فأأأأأأأأأأأي الموضأأأأأأأأأأوع: كتأأأأأأأأأأاب مجلأأأأأأأأأأس قسأأأأأأأأأأم  .2 رات الدراسأأأأأأأأأأأات و

 . 2022العليا لبرنامج الماجستير والدكتوراه فصل الربيع 

 القرار :

افق مجلس الكلية  .و

 

افأأأأأأأأأأأق علأأأأأأأأأأأى اعتمأأأأأأأأأأأاد نتيجأأأأأأأأأأأة الدراسأأأأأأأأأأأات التكميليأأأأأأأأأأأة  2022مأأأأأأأأأأأارس  3االجتمأأأأأأأأأأأاع بجلسأأأأأأأأأأأته فأأأأأأأأأأأي الموضأأأأأأأأأأأوع: كتأأأأأأأأأأأاب مجلأأأأأأأأأأأس قسأأأأأأأأأأأم  .3 و

 . 2021/2022للفصل الدراس ى الول من العام الجامعى 

 القرار :

افق مجل  .س الكليةو
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 رسالة الكلية :

إ و إقليميزا اسزتةاداإ إلزى معزايير تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترقى إلى مستوى التميزز واببزداف  زج م زاد ا دال والعلزوم ابةسزاةية   زى سزوا العمزد محليزا

ألساتذتها ة ، و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التكةولو ية ، و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و القدرات العلمية و البحثية ال ودة التعليمية و البحثي

، و تلبية احتيا زات الم تمز   راتو طالبها ، و استخدام وسائد تعليمية حديثة ،و متابعة الخري ين، و إتاحة الفرصة لها لمتابعة ال ديد من العلوم و المعارف و الخب

ج ذاتحززد مالزكالت  ، و بةززاخ الالخصززية المصززرية و تةميزة قززيم اوةتمززاخ و المززواطةين مزن خززالد إ ززراخات تتسززم باوسزتقاللية و التعززاون و التقززويم الزز جالمسزاممة  زز،و

 والمستمر .
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 رؤية الكلية :

تتطل  الكلية إلى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية 

بأساتذتها  وتصد معتمدة تحتد مكاةة مرموقة بين ةظائرما

مستوى المةا سة محليأ و اقليميإا من خالد  وخري يها إلى

ى مرحلتى الليساةس والدراسات برامج دراسية متميزة  

 .  العليا تسهم  ى الرقى و التةمية المستدامة للم تم 

 

 

 : موضوعات العالقات الثقافية والخارجية :
ً
 سابعا

 
 **موضوعات قسم اآلثار والدراسات اليونانية والرومانية :

اف  بأن مجلس قسم االثار والدراسات اليونانية والرومانية بجلسته المنعقدة فى يوم الحد المو
ً
ق  أوال / أحيط سيادتكم علما

م  ،  بالقاء السيدة الستاذة الدكتورة / عبير قاسم محاضرة بمكتبة اإلسكندرية فى إطار الموسم العاشر للبرنامج الثقافى 6/3/2022

م بمركز المؤتمرات )قاعة الوفود 2/3/2022لمشروع اإلسكندرية بعنوان : الطب بين العلم والفن فى اإلسكندرية القديمة يوم الربعاء 

. ) 

 ر :القرا

. 
ً
 أحيط مجلس الكلية علما

افق    بأن مجلس قسم االثار والدراسات اليونانية والرومانية بجلسته المنعقدة فى يوم الحد المو
ً
ثانيا /أحيط سيادتكم علما

ها فى م  ،  بحصول السيدة الستاذة الدكتورة / عبير قاسم على شكر وتقدير من مكتبة اإلسكندرية تقديرا لمشاركة سيادت6/3/2022

  .الدورة التدريبية بعنوان " فن الفسيفساء " التى نظمها متحف اآلثار بمكتبة اإلسكندرية 

 القرار :

. 
ً
 أحيط مجلس الكلية علما

 

 

افق    بأن مجلس قسم االثار والدراسات اليونانية والرومانية بجلسته المنعقدة فى يوم الحد المو
ً
ثالثا/ أحيط سيادتكم علما

مشاركة  السيدة الستاذة الدكتورة / عبير قاسم  فى الدورة التدريبية بعنوان " فن الفسيفساء " التى نظمها متحف م ،  ب6/3/2022

 فبراير بمركز المؤتمرات قاعة الغراض المتعددة  . 28-27اآلثار بمكتبة اإلسكندرية يومى 

 القرار :

. 
ً
 أحيط مجلس الكلية علما
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 رسالة الكلية :

إ و إقليميزا اسزتةاداإ إلزى معزايير تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترقى إلى مستوى التميزز واببزداف  زج م زاد ا دال والعلزوم ابةسزاةية   زى سزوا العمزد محليزا

ألساتذتها ة ، و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التكةولو ية ، و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و القدرات العلمية و البحثية ال ودة التعليمية و البحثي

، و تلبية احتيا زات الم تمز   راتو طالبها ، و استخدام وسائد تعليمية حديثة ،و متابعة الخري ين، و إتاحة الفرصة لها لمتابعة ال ديد من العلوم و المعارف و الخب

ج ذاتحززد مالزكالت  ، و بةززاخ الالخصززية المصززرية و تةميزة قززيم اوةتمززاخ و المززواطةين مزن خززالد إ ززراخات تتسززم باوسزتقاللية و التعززاون و التقززويم الزز جالمسزاممة  زز،و

 والمستمر .
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 رؤية الكلية :

تتطل  الكلية إلى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية 

بأساتذتها  وتصد معتمدة تحتد مكاةة مرموقة بين ةظائرما

مستوى المةا سة محليأ و اقليميإا من خالد  وخري يها إلى

ى مرحلتى الليساةس والدراسات برامج دراسية متميزة  

 .  العليا تسهم  ى الرقى و التةمية المستدامة للم تم 

 بأن م
ً
افق  رابعا/ أحيط سيادتكم علما جلس قسم االثار والدراسات اليونانية والرومانية بجلسته المنعقدة فى يوم الحد المو

                                                                                                                                                                                                                                       م  ،  بحضور السيدة الستاذة الدكتورة / عبير قاسم  فى ندوة  بعنوان " مائتا عام على فك ر                                       6/3/2022

رة الثقافة واملجلس العلى للثقافة ) لجنة التاريخ واآلثار ( تحت موز حجر رشيد " التى نظمتها جمعية اآلثار باإلسكندرية التابع لوزرا

افق   .م 23/2/2022رعاية أ.د/ إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة وذلك يوم الربعاء المو

 القرار :

. 
ً
 أحيط مجلس الكلية علما

 بأن مجلس قسم االثار والدراسات اليونانية والرومانية بج
ً
افق  خامسا/أحيط سيادتكم علما لسته المنعقدة فى يوم الحد المو

م ،  بمشاركة  السيدة الستاذة الدكتورة / عبير قاسم  بإلقاء ندوة   بعنوان " الطب بين العلم والفن فى اإلسكندرية 6/3/2022

 .م بمركز المؤتمرات )قاعة الوفود ( بمكتبة اإلسكندرية 2/3/2022القديمة يوم الربعاء 

 القرار :

 .أحيط مجلس ا
ً
 لكلية علما

   

افق    بأن مجلس قسم االثار والدراسات اليونانية والرومانية بجلسته المنعقدة فى يوم الحد المو
ً
سادسا/ أحيط سيادتكم علما

م  ،  بالتقرير المقدم من   السيدة الستاذة / يارا صبحى أبو سالم عن حضورها ندوة بعنوان : التعليم والتواصل فى 6/3/2022

 م فى قاعة الوديتوريوم بمكتبة اإلسكندرية .24/2/2022فى مجال التراث الثقافى المغمورة بالمياة يوم الخميس المنطقة 

 القرار :

. 
ً
 أحيط مجلس الكلية علما

افق    بأن مجلس قسم االثار والدراسات اليونانية والرومانية بجلسته المنعقدة فى يوم الحد المو
ً
سابعا/ أحيط سيادتكم علما

م  ،  بالتقرير المقدم من   السيدة الستاذة / لبنى فوزى دسوقى عن حضورها ندوة بعنوان : التعليم والتواصل فى المنطقة 6/3/2022

 م فى قاعة الوديتوريوم بمكتبة اإلسكندرية .24/2/2022فى مجال التراث الثقافى المغمورة بالمياة يوم الخميس 

 القرار :

. 
ً
 أحيط مجلس الكلية علما

 

افق  أحيط امنا/ ث م ،  بحصول 6/3/2022مجلس قسم االثار والدراسات اليونانية والرومانية بجلسته المنعقدة فى يوم الحد المو

السيدة الستاذة الدكتورة / عبير قاسم على شكر وتقدير من مكتبة اإلسكندرية تقديرا لمشاركة سيادتها فى الدورة التدريبية بعنوان " 

 تى نظمها متحف اآلثار بمكتبة اإلسكندرية .فن الفسيفساء " ال

 القرار :

. 
ً
 أحيط مجلس الكلية علما
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 رسالة الكلية :

إ و إقليميزا اسزتةاداإ إلزى معزايير تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترقى إلى مستوى التميزز واببزداف  زج م زاد ا دال والعلزوم ابةسزاةية   زى سزوا العمزد محليزا

ألساتذتها ة ، و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التكةولو ية ، و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و القدرات العلمية و البحثية ال ودة التعليمية و البحثي

، و تلبية احتيا زات الم تمز   راتو طالبها ، و استخدام وسائد تعليمية حديثة ،و متابعة الخري ين، و إتاحة الفرصة لها لمتابعة ال ديد من العلوم و المعارف و الخب

ج ذاتحززد مالزكالت  ، و بةززاخ الالخصززية المصززرية و تةميزة قززيم اوةتمززاخ و المززواطةين مزن خززالد إ ززراخات تتسززم باوسزتقاللية و التعززاون و التقززويم الزز جالمسزاممة  زز،و

 والمستمر .
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 رؤية الكلية :

تتطل  الكلية إلى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية 

بأساتذتها  وتصد معتمدة تحتد مكاةة مرموقة بين ةظائرما

مستوى المةا سة محليأ و اقليميإا من خالد  وخري يها إلى

ى مرحلتى الليساةس والدراسات برامج دراسية متميزة  

 .  العليا تسهم  ى الرقى و التةمية المستدامة للم تم 

 

 تاسع
ً
 علما بحضور كل من : 7/3/2022مجلس قسم االثار والدراسات اليونانية والرومانية بجلسته المنعقدة فى أحيط / ا

 أ.د/ عبير قاسم

 أ.د/ حنان الشافعى

 أ.د/ سماح الصاوى 

 أ. لبنى فوزى

 دىأ. خلود حم

 أ. نهله النجار

مارس  12مارس الى  8الفرنسية في الفترة من   UPIالمقدمة من جامعة   Field Archaeolology بعنوان  REheedورشة عمل مشروع  

 مساًء 

 القرار :

. 
ً
 أحيط مجلس الكلية علما

 

 عاشر 
ً
أ.د/ عبير :  عن حضور كل من م ،  7/3/2022مجلس قسم االثار والدراسات اليونانية والرومانية بجلسته المنعقدة فى أحيط / ا

 . 2022مايو  8الى  5بايطاليا  في الفترة من REheed قاسم و أ.د/ حنان الشافعى و أ.د/ سماح الصاوى  ورشة عمل التابعة لمشروع

 القرار :

افق مجلس الكلية   . و

عن حضور السيد أ.د/ م ،  16/3/2022منعقدة فى مجلس قسم االثار والدراسات اليونانية والرومانية بجلسته الأحيط / حادى عشر 

 :بعنوان  في بروكسيل ببلجيكا الدولى للدراسات القبطية   سماح الصاوى المؤتمر 

Chris tian sympols on the Coptic Jar-Standfs, and re-use them again Two Unpublished " Examples in the Museum 

of Captic Art in cairo  "      2022يوليو   16الى  11من الفترة من . 

 القرار :

افق مجلس الكلية .  و

 

 موضوعات قسم التاريخ : -

م  بشأن احاطات  أ.د/ ابراهيم مرجونة بالنشطة العلمية والكاديمية 2022/ 1/3كتاب مجلس قسم التاريخ بجلسته فى أوال /  

 والبحثية اآلتية :

 18/2/2022قويم والتحليل فى البحث العلمى " باالرن فى محاضرة علمية بعنوان " اساليب الت -1

 6/2/2022اتجاهات وقضايا فى اعادة صياغة المناهج بالعرار فى  -2
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 رسالة الكلية :

إ و إقليميزا اسزتةاداإ إلزى معزايير تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترقى إلى مستوى التميزز واببزداف  زج م زاد ا دال والعلزوم ابةسزاةية   زى سزوا العمزد محليزا

ألساتذتها ة ، و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التكةولو ية ، و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و القدرات العلمية و البحثية ال ودة التعليمية و البحثي

، و تلبية احتيا زات الم تمز   راتو طالبها ، و استخدام وسائد تعليمية حديثة ،و متابعة الخري ين، و إتاحة الفرصة لها لمتابعة ال ديد من العلوم و المعارف و الخب

ج ذاتحززد مالزكالت  ، و بةززاخ الالخصززية المصززرية و تةميزة قززيم اوةتمززاخ و المززواطةين مزن خززالد إ ززراخات تتسززم باوسزتقاللية و التعززاون و التقززويم الزز جالمسزاممة  زز،و
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 رؤية الكلية :

تتطل  الكلية إلى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية 

بأساتذتها  وتصد معتمدة تحتد مكاةة مرموقة بين ةظائرما

مستوى المةا سة محليأ و اقليميإا من خالد  وخري يها إلى

ى مرحلتى الليساةس والدراسات برامج دراسية متميزة  

 .  العليا تسهم  ى الرقى و التةمية المستدامة للم تم 

افقات العلمية واثرها فى درس التكامل المعرفى بين العلوم االنسانية " بالهند فى  -3  25/2/2022حضور محاضرة "المو

 2022مارس20رها فى تطوير املجتمع بوالية منيسوتا بامريكا فى دعوة من مؤتمر الجاليات المسلمة ودو -4

 30/1/2022الثقافة التاريخية ودورها فى تطوير املجتمع بالعرار فى  -5

 القرار :

.
ً
 أحيط مجلس الكلية علما

 

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

  ةرابعالهذا وقد انتهى االجتماع الساعة 
ً
 . عصرا

 عميد الكلية                                                                                            
 

 
 

 .د/ محمد رفعت االمامأ                                                                                          

 


