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

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

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

مستوى  یھا إلىبأساتذتھا وخریج وتصل مكانة مرموقة بین نظائرھا
المنافسة محلیأ و اقلیمًیا من خالل برامج دراسیة متمیزة فى 
مرحلتى اللیسانس والدراسات العلیا تسھم فى الرقى و التنمیة 

 .  المستدامة للمجتمع

  ٢٠١٨/٢٠١٩لعام الجامعيل  األول محضر مجلس الكلیة 
  ١٥/٨/٢٠١٨ الموافقربعاءاألالمنعقد یوم 

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

 -عمید الكلیة  بحضور كل من : االشافعى 
  وكیل الكلیة لشئون التعلیم والطالب ورئیس مجلس قسم التاریخ    عیسى أ.د/ أحمد عبدالعزیز .١
 قائم بعمل وكیل الكلیة لشئون خدمة المجتمع وتنمیة البیئة     د. وفدى السید أبوالنضر .٢
 رئیس مجلس قسم الفلسفة    أ.د/ فصل اهللا محمد اسماعیل .٣
 مجلس قسم الجغرافیارئیس     أ.د/ عبدالعظیم أحمد عبدالعظیم .٤
 رئیس مجلس قسم اآلثاروالدراسات الیونانیة والرومانیة    بیر عبدالمحسن قاسمأ.د/ ع .٥
 رئیس مجلس قسم التاریخ    أ.د/ ابراھیم محمد على مرجونة .٦
 األستاذ بقسم اللغة االنجلیزیة   میراندا محمد خمیس الزوكة     /أ.د .٧
 األستاذ المتفرغ بقسم التاریخ      أ.د/ صالح أحمد ھریدى .٨
 بقسم اللغة العربیة  المتفرغ األستاذ    بدالحافظ/محمود فراج عأ.د .٩

  األستاذ المتفرغ بقسم الفلسفة      أ.د/ میالد زكى غالي .١٠
 التاریخاألستاذ المساعد بقسم       أحمد سعید عثماند.  .١١
  للغة االنجلیزیةالمدرس بقسم ا    أسماء عبدالسالم الشیخد.  .١٢
 ة بالكلیةالمدیر التنفیذي لوحدة ضمان الجود      تیسیر محمد شادىد.  .١٣
 مدیر وحدة الخدمات االلكترونیة       د. أحمد عطیة حمیدة .١٤
  قائم بعمل أمین الكلیة    نیفین محمد رحومة/ ةالسید .١٥

 واعتذر عن الحضور :
 االنجلیزیة رئیس مجلس قسم اللغة    یمان حلمى الملیجىأ.د/ ا -
 القائم بعمل رئیس مجلس قسم اللغة العربیة     د. ایمان فؤاد بركات -
 األستاذ بقسم الجغرافیا      ر أحمد السیدیاسأ.د/  -

  
  

  
  عمید الكلیة حنان خمیس الشافعى أ.د/   ةالسید تافتتح

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

 .  الحاضرین
   ل عید األضحى المبارك اعادة اهللا على األمة العربیة واالسالمیة بالیمن التھنئة بمناسبة قرب حلوثم قدمت

 والبركات .
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 باالعضاء الجدد المنضمین لمجلس الكلیة. اسیادتھ تكما رحب 
 المبارك ضحى كما قدم السید األستاذ الدكتور/ میالد زكى غالى  التھنئة للسادة أعضاء المجلس بمناسبة عید األ

. 
 اء     قدمت السیدة األستا اونیھم ورؤس دریس ومع ة الت ذ الدكتور/ حنان الشافعى الشكر لجمیع السادة أعضاء ھیئ

الكنتروالت ورؤساء الوحدات والعاملین بالكلیة على ما بذلوه من جھود غیر عادیة العالن النتیجة في موعدھا 
 المحدد.

   یر ذیًا لوحدة      كما قدمت السیدة األستاذ الدكتور/ عمید الكلیة التھنئة للدكتورة/ تیس دیرًا تنفی ا م ادى الختیارھ ش
 ضمان الجودة بالكلیة كما توجھت بالشكر لفریق الجودة السابق.

     اء دیر العض قام السید الدكتور/ عصام وھبان المدیر التنفیذي لمجلس ادارة الوحدة السابق بتقدیم الشكر والتق
 لكلیة ورئیس مجلس االدارة .مجلس ادارة الوحدة و على رأسھم السید أ.د، حنان الشافعى عمید ا

  كما قامت السیدة الدكتورة/ تیسیر شادى المدیر التنفیذى لوحدة ضمان الجودة الجدید بتقدیم شھادة تقدیر للسید
 الدكتور/ عصام وھبان تقدیرًا لمجھوده خالل فترة تولیھ وحدة ضمان الجودة.

  ل اهللا اسماعیل     قام دكتور/ فض تاذ ال ھ  السید األس ى   الشكر بتوجی ة        عل ویر العملی ھ من تط د عودت ا الحظھ بع م
 .التعلیمیة

 : قدمت السیدة األستاذ الدكتور/ حنان الشافعى التھنئة لكل من 
 .السیدة األستاذ الدكتور/ سماح الصاوى  لترقیة سیادتھا لدرجة أستاذ 
 السیدة الدكتورة/ نھا غالى لترقیة سیادتھا لدرجة أستاذ مساعد 
 بھنسى لترقیة سیادتھا لدرجة مدرس السیدة الدكتورة/ منار 
 .األستاذة/ ھبھ عزازى  لحصولھا  على الدكتوراه 
         ع ور بواق ة دمنھ ي لجامع اء المستشفى التعلیم رع لبن ن      ١٠٠وافق مجلس الكلیة على التب و م ل عض ھ لك جنی

 أعضاء مجلس الكلیة.
 ن یة المجتمع  بطلب للتبرع بمبلغ خمستقدم السید الدكتور/ وفدى أبوالنضر القائم بعمل وكیل الكلیة لشئون خدم

 جنیھا مدى الحیاة للمستشفى التعلیمى لجامعة دمنھور.
 ) مبرد میاه احدھما ٢التبرع المقدم من السید الدكتور/ أحمد جالل بسیونى األستاذ المساعد بقسم التاریخ عدد (

 بالدور األرضى و اآلخر بالدور الثانى بقسم التاریخ .
 - القرار  : 
  مجلس الكلیة وقدم الشكر لسیادتھ .وافق 

 في موضوعات المجلس على النحو التالي : اسیادتھ تثم شرع 
 

  -: التصدیق و أوال : موضوعات اإلحاطة
  
 الموضوعات التى ًطرحت في مجلس الجامعة،  .١

 عاًم للتعلیم. ٢٠١٩اعالن عام  -
 التعلیم المصري الجدید. اطالق المشروع القومى لتطویر نظام -
 سنوات. ١٠ل مصر لكوادر التربیة والتعلیم % من المنح الدراسیة خارج وداخ٢٠تخصیص  -
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 انشاء ھیئة اعتماد جودة التعلیم الفنى والتقتى ، وفقا للمعاییر الدولیة . -
 انشاء مركز لتدریب المعلمین والمدربین ومدققین التعلیم الفنى الجدید طبقًا للمعاییر الدولیة. -
تنسیق مع كل الجھات المعنیة بالدولة ، لربط الخطط والمشروعات البحثیة رئاسة الوزراء ، وبالتكلیف  -

بالجامعات المصریة باحتیاجات الدولة والمجتمع وتكلیف تلك الجامعات المصریة بایجاد حلول للمشكالت التى 
 تواجھ الدولة ، كل في اختصاصة.

ء خطة على مستوى الدولة لعودة تكلیف رئاسة الوزراء وبالتنسیق مع المجلس األعلى للحامعات إلنشا -
 األنشطة الریاضیة والفنیة والثقافیة  بالجامعات المصریة وتوفیر اإلمكانیات الالزمة لتحقیق ذلك.

ق بین جمیع الجھات المعنیة وتحت اشراف رئیس الوزارء التاحة الفرقة لطالب المدارس لممارسة التنسی -
 ور الثقافة.الریاضة واألنشطة الثقافیة بمراكز الشباب وقص

انشاء حضانات لإلبداع واالبتكار تحت رعایة المجلس األعلى للجامعات یتم من خاللھا توفیر الدعم الالزم  -
 للمبدعین في كل المجاالت.

مجلس الوزراء وبالتنسیق مع وزارة الدفاع ، بتبنى مشروع الھویة لكل محافظة  ویتم دراستھ وتنفیذه  تكلیف -
  أشھر. ٣الل بخطة شاملھ یتم تقدیمھا خ

 مقترح الكلیة بانشاء مركز ترجمة معتمد. -
 الھویة المصریة). –االبداع واالبتكار  –الخطة التدریبیة للكلیة متضمنھ ( دورة مراسم و استقبال  -
المھام  –الجودة واالداء  –أیام  للعضو (مھام تدریسیة  ٤خطة الدراسة ألعضاء ھیئة التدریس متضمنھ  -

 ) مع وضع خریطة متابعة ألعضاء ھیئة التدریس واالداریین .ساعات مكتبیة  – لمجتمعمھام خدمة ا –البحثیة 
 الدراسات العلیا . –االداریین  –اعضاء ھیئة تدریس  –طلبة  –ود بنك معلومات في كل كلیة جالتأكید على و -
ول بھا في الكلیات التى تم المعاییر الدولیة للكلیات مع االستعانة بالمبعوثین من الكلیة للتعریف باللوائح المعم -

 ارسالھم بھا للدراسة .
 التأكید على اقامة مركز لریادة األعمال في كل كلیة . -
 الواقع ورؤئ الستقبل . –مؤتمر الیوم الواحد  " مؤتمر متحدى االعاقة  من التھمیش الى التمكین  -
 التأكید على الرامبات و طریق آمن للمكفوفین . -

  
 الكلیة السابق.التصدیق على محضر مجلس  .٢

  تم التصدیق .
  
 

  ثانیا:   موضوعات وحدة ضمان الجودة :
  

  
  

 التصدیق على الجلسة السابقة . .١
  التصدیق لحین الحصول على المحضر السابق حیث لم یتم العثور علیھ بالوحدة. أالقرار : یرج

 - القرار  : 
  .  أحیط مجلس الكلیة علمًا

 
 عملھ، تقدیم الشكر للفریق السابق . تقدیم التھنئة للمدیر التنفیذي وفریق .٢
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 .  المستدامة للمجتمع

القرار:تقدم معالى السید االستاذ الدكتور حنان الشافعى عمید الكلیة بتقدیم التھنئة للدكتورة تیسیر شادى لتولى 
سیادتھا منصب المدیر التنفیذى وكذلك وجھة التھنئة لمجلسھا الموقر وفى نفس السیاق قدم الشكر لمجلس 

  التنفیذى . االدارة السابق ومدیره
 - القرار  : 

  .  أحیط مجلس الكلیة علمًا
 

 الوقوف علي الوضع الراھن في الجودة ورفع تقریر تفصیلي عن الحالة. .٣
المعروض من قبل المدیر التنفیذى واشاد بجھوده خالل االیام  الشفھىالقرار: استمع المجلس الى التقریر 

  ھ بتقدیم تقریر تفصیلى .القالئل الماضیة وكلف المدیر التنفیذى وفریق عمل
 - القرار  : 

  . أحیط مجلس الكلیة علمًا
 

تحدید موعد دوري لالجتماعات (مجلس إدارة الجودة، رؤساء المعاییر، منسقي الجودة، مدیري الوحدات عند  .٤
 الحاجة لذلك، خبراء الجودة، المراجعین الخارجین).

  القرار : وافق المجلس 
 الثالثاء األول من كل شھر  -دارة على ان یكون اجتماع مجلس اال    - أ
 الثالثاء االخیر من كل شھر  -رؤساء المعاییر   -ب
 الثالثاء الثالث من كل شھر  - منسق الجودة   - ج
 - القرار  : 

  وافق مجلس الكلیة .
  

 توزیع المھام على أعضاء مجلس اإلدارة . .٥
  القرار : وافق المجلس 

  والتوزیع على النحو التالى 
وفریق عملھ والسادة االفاضل المراجعین الخارجیین ورئیس معیار التخطیط  – د. ناجى رشوان - أ

االستراتیجى یكلف بتحدیث الخطة االستراتیجیة وعلیھ ان یشكل فریق العمل ویرفعھ الى وحدة ضمان 
 الجودة ویقدم خطة العمل وآلیات العمل ولھ الشكر سلفا .

ة تقریر كامل عن نقاط القوة والضعف ومقترحات متابعة رؤساء المعاییر وكتاب -د. شیرویت فضل   - ب
 التحسین .

متابعة كل ما یخص االقسام العلمیة من متطلبات الجودة وعمل خرائط استرشادیة  –د. ایمان عبدالاله   -ج
  للمبنى یجمع ادواره من خالل فریق عمل تقوم سیادتھا بتشكیلھ .
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  رسالة الكلیة :
وم اإلنسانیة    ى سوق  تقدم الكلیة خدمة تعلیمیة وبحثیة متمیزة ترقى إلى مستوى التمیز واإلبداع في مجال اآلداب والعل اییر        ف ى مع تنادًا إل ا اس ًا و إقلیمی العمل محلی

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

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

مستوى  یھا إلىبأساتذتھا وخریج وتصل مكانة مرموقة بین نظائرھا
المنافسة محلیأ و اقلیمًیا من خالل برامج دراسیة متمیزة فى 
مرحلتى اللیسانس والدراسات العلیا تسھم فى الرقى و التنمیة 

 .  المستدامة للمجتمع

وع ادارة المخاطر ولھ ان یحدد فریق عمل مساعد تحدیث الخطة البحثیة وادارة مشر –د. ایمن سالم  -د
  لسیادتھ ھذا بجانب موافاتنا بتقریر دورى عن وحدة ادارة األزمات.

  تحدیث واستحداث كتابات وحدة الجودة بمراجعة المدیر التنفیذى . –ا/ نشوى سالم  -ه
  متابعة دعم الطالب ( االرشاد االكادیمى). –ا/ لبنى فوزى  - و
  -ییر :رؤساء المعا - ز

االجتماع الدورى بفریق عملھم وتحدید نقاط االستیفاء والنواقص وتقدیم خطط تطویره للمعیار وجدول 
  زمنى الستیفاء المعیار مع تقدیم تقریر شھرى للجودة عن حال الفریق والمعیار .

 - القرار  : 
  .  أحیط مجلس الكلیة علمًا

  
 آولویة أشتراك مجلس اإلدارة).تحدیث الخطة التدریبیة وبدء تفعیلھا(مع مراعاة  .٦

  القرار : وافق المجلس على الخطة المقدمة من د/ تیسیر شادى على أن یبدأ العمل بھا 
بعد موافقة مجلس الكلیة ، وعلى مسئول التدریب بالكلیة تنفیذ الخطھ على حسب الخریطة الموضوعھ مسبقا 

  من مجلس ادارة الجودة على سیادتھ :
 ئة   المناسب للتدریبتوفیر المكان و البی -
 توزیع استمارات الحضور  -
 توزیع استمارات التقییم  -
 رفع تقریر عن كل برنامج تدریبى لوحده ضمان الجودة  -
 تشرف  وحدة ضمان الجودة مع مسئول التدریب على تنفیذ البرامج التدریبیة . -

 - القرار  : 
  .  أحیط مجلس الكلیة علمًا   

  
 قع التواصل االجتماعي لنشر فعالیات الجودة.عمل صفحة خاصة بالوحدة علي مو .٧

  القرار : وافق المجلس 
 - القرار  : 

  وافق مجلس الكلیة .
 

 أختیار مدیر تنفیذي لوحدة متابعة الخریجین المنبسقة من الجودة . .٨
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 .  المستدامة للمجتمع

القرار: وافق المجلس  على اختیار د. شیرویت فضل مدیرا تنفیذیا لوحدة الخریجین وفقا آللیات االختبار 
من وحدة الجودة  وعلیھا ان ترفع للجودة خطة العمل ومقترح العمل  وجدول زمنى واالعالن  موضوعھ سلفًاال

  عن مؤتمر التوظیف السنوى .
 - القرار  : 

  وافق مجلس الكلیة .
  

 تعیین رؤساء جدد لبعض المعاییر. .٩
  القرار: وافق المجلس  وھم على النحو التالى :

 دة والحوكمة .د. محمد السمنى لمعیار القیا  -١
 د. میرفت غالب  لمعیار الجھاز االدارى .  -٢

 - القرار  : 
  وافق مجلس الكلیة .

  
 المراجعة الداخلیة للمعاییر.  .١٠

على ان یتم توزیع المعاییر على المراجعیین الخارجیین على ان یختار كل مراجع القرار: وافق المجلس 
  وفریقھ ویرفع للجودة تقریر عن زیارة المتابعھ . معیاریین ویحدد موعد شھرى یلتقى فیھ برئیس المعیار

 - القرار  : 
  أحیط مجلس الكلیة علمًا.

 
 تفعیل أسرة أصدقاء الجودة .  .١١

  .شراف المباشر للدكتورة  / تیسیر شادى المدیر التنفیذى ن تكون تحت اإلأالقرار: وافق المجلس  على 
 - القرار  : 

  وافق مجلس الكلیة .
 

علمیة فیما یخص متطلبات الجودة (توصیفات، التقاریر، تقاریر المقرر، فحص الكتاب متابعة األقسام ال  .١٢
 الجامعى  ، المراسالت). 

اطلع المجلس على تقریر الفریق االدارى بالجودة فیما یخص التوصیفات والتقاریر وفحص الكتاب الجامعى  -
مھا بمتطلبات الجودة ویعطى فرصھ والمراسالت والمجلس یتقدم بوافر الشكر لالقسام العلمیة على التزا

لبدایة شھر سبتمبر المقبل لباقى االقسام الستكمال متطلبات الجودة لدیھا .ومجلس االدارة یتقدم لقسم 
 التاریخ بخالص الشكر واالمتنان لقیامھ برفع عدة أنشطة لوحدة ضمان الجودة وھى على النحو التالى :

 الخطة البحثیة  -١
 خطة النشاط الصیفى -٢
 تأھیل القسم لألیزو طلب  -٣
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المنافسة محلیأ و اقلیمًیا من خالل برامج دراسیة متمیزة فى 
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 .  المستدامة للمجتمع

 ٢٠١٨تقریر المقرر للفصل الدراسى الثانى  -٤
 استحداث وحدة بالقسم لالبداع واالبتكار  -٥
 شوامخ التاریخ وتكریم االساتذه .  -٦
 لوحة شرف للطالب المتفوقین  -٧

 - القرار  :   
  وافق مجلس الكلیة .

  
داب وفًقا لمتطلبات الجودة المحلیة بشأن مشروع رفع القدرة المؤسسیة لكلیة اآلشادى مقترح دكتورة تیسیر    .١٣

 والعالمیة 
 أعتماد برنامج. - أ

 م.٩٠٠١/٢٠٢٥التاھیل للحصول علي االیزو - ب
  اطلع المجلس ووافق على مقترح د/ تیسیر شادى الخاص بمشروع رفع القدرة المؤسسیة. -

ابعة االمر م وفوض المدیر التنفیذى فى مت٩٠٠١/٢٠١٥ووافق المجلس على التأھیل للحصول على األیزو 
  بكافة اجرائاتھ 

  ووافق المجلس على بدء التأھیل العتماد برنامج وعلیھ یتم مخاطبة األقسام العلمیة .بھذا الشأن .       
 - القرار  : 

  وافق مجلس الكلیة .
  

 مقترح األستعانة بالسادة أعضاء الھیئة المعاونة بالكلیة، یكون لھم جمیعًا یوم حضور في الجودة وتنفیذ ما .١٤
  یكلفوا بھ من أعمال (علي أن یتم توزیعھم علي أیام األسبوع).

القرار: وافق المجلس  على ان یقوم المدیر التنفیذى بعمل جدول للھیئة المعاونھ ومدرسى المواد ویتم توزیعھم 
  من خاللھ بعد مراجعة أقسامھم والجودة تشكر األقسام سلفا على حسن التعاون.

 - القرار  : 
  كلیة .وافق مجلس ال

  
مقترح الدكتورة تیسیر شادي المدیر التنفیذي لوحدة ضمان الجودة بشأن قسم الوالء عند منح الطالب  .١٥

  الماجستیر أو الدكتوراة.
  القرار: وافق المجلس  

 - القرار  : 
  وافق مجلس الكلیة .

  
  احتیاجات الوحدة .  .١٦

مذكرة تفصیلیة باالحتیاجات الضروریة  القرار: وافق المجلس  وعلى المدیر التنفیذى وفریقھ االدارى رفع
  للوحدة.

 - القرار  : 
  وافق مجلس الكلیة .
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مستوى  یھا إلىبأساتذتھا وخریج وتصل مكانة مرموقة بین نظائرھا
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  ملصقات الوحدة. .١٧

ن یكون المتابع لمصقات الوحدة د. ایمان عبد الاله على ان یكون ھناك آلیات أالقرار: وافق المجلس  على 
  وضع اآللیات  العالنات الكلیة والوحدة واماكن مخصصھ لإلعالن وفوض المدیر التنفیذى فى

 - القرار  : 
  وافق مجلس الكلیة .

  
  ما یستجد من أعمال. .١٨

  القرار: 
  وافق المجلس على عقد بعض السیمنارات العلمیة بداخل الجودة أو الحجرات التابعھ لھا .

وافق المجلس على مقترح د. تیسیر شادى بدعوة مركز الجودة بالجامعة لعقد اجتماع المدیرین التنفیذیین  -
 لجودة بكلیة االداب .  ورحب المجلس بھذا المقترح واثنى علیھ  بمقر ا

ووافق المجلس على مقترح أ.د . حنان الشافعى على انشاء وحدة للمراجعة اللغویة فى الرسائل العلمیة  -
 واالعمال األكادیمیة 

من قبل  الموافقة على استمارة فحص الكتاب الجامعى في تصمیمھا وشكلھا الجدید والمعدة والمقترحة -
 الدكتورة/ تیسیر شادى المدیر التنفیذى لوحدة ضمان الجودة وفقًا لمعاییر الجودة.

 تكلیف السید أ.د/ ابراھیم مرجونة بعقد دورات في االمتحانات االلكترونیة . -
 -القرار  :   

  وافق مجلس الكلیة .
  

 : الدروع وشھادات التقدیر لھم وھم  من اختیار بین المتقدمین وتقدیمما انتھت الیھ لجنة الجوائز بالجودة   .١٩
 أستاذ    أ.د/ محمد مجدى تراب -
 أستاذ مساعد      د. عصام المصري -
 مدرس      د. میرفت فراج -
 مدرس      د. ایمن سالم -
 مدرس مساعد      حسام مازن أ. -
 معید      أ. أحمد سعید -
 ادارة الكلیة      أ.ھبھ عزازى -
 ادارة الكلیة      أ. رمزى العلیمي -
 لیمانالعامل / محمد محمد س -
 العامل / محمود بسیونى ناموس -
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  رسالة الكلیة :
وم اإلنسانیة    ى سوق  تقدم الكلیة خدمة تعلیمیة وبحثیة متمیزة ترقى إلى مستوى التمیز واإلبداع في مجال اآلداب والعل اییر        ف ى مع تنادًا إل ا اس ًا و إقلیمی العمل محلی

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

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

مستوى  یھا إلىبأساتذتھا وخریج وتصل مكانة مرموقة بین نظائرھا
المنافسة محلیأ و اقلیمًیا من خالل برامج دراسیة متمیزة فى 
مرحلتى اللیسانس والدراسات العلیا تسھم فى الرقى و التنمیة 

 .  المستدامة للمجتمع

  : ITات تكنولوجیا المعلوموحدة  ثالثًا:   موضوعات 
  

 على النحو التالى :  ٢٠١٨ /١٣/٨یوم  المنعقد محضر اجتماع وحدة تكنولوجیا المعلومات 
دعم الكلى لوضع وجھ السید الدكتور/ أحمد عطیة المدیر التنفیذى للوحدة الشكر للسیدة أ.د/ عمید الكلیة على ال .١

 الوحدة في المصاف األول في الجامعة كما وجھ الشكر لكل السادة العمداء السابقین  على ما بذلوه.
 - القرار  : 

  . أحیط مجلس الكلیة علمًا
  
امعى     .٢ ام الج یة للع ائج الدراس الن النت م اع وم      ٢٠١٧/٢٠١٨ت ن ی دءًا م ة ب مى للكلی ع الرس ى الموق عل

١٧/٧/٢٠١٨ . 
 - القرار  : 

  . أحیط مجلس الكلیة علمًا
  

ى   .٣ تم استكمال برنامج التقدیم االلكترونى لطالب الفرقة األولى لیشمل جمیع فئات الطالب بعد أن كان یقتصر عل
ة   روعات بالجامع ة وادارة المش ة للكلی ة االلكترونی ین البواب اون ب تكمال بالتع ذا االس م ھ ط . وت تجدین فق المس

 . الدكتور/ حنان الشافعى عمید الكلیة وبدعم كبیر من السیدة األستاذ 
 - القرار  : 

  ، أحیط مجلس الكلیة علمًا
  
سیبدأ موقع الكلیة في استقبال تقدیم الطالب الجدد على برنامج التقدیم االلكترونى بدءًا من یوم الثالثاء الموافق  .٤

١٤/٨/٢٠١٨ . 
 - القرار  : 

  أحیط مجلس الكلیة علمًا،
  
زیارة ، كما بلغ عدد القراءات لموقع  ألف مائتىو ملیونین حتى الیوم ما یزید عن  سجل الموقع الرسمي للكلیة .٥

 .قراءة  للموضوعات المنشورة على الموقع ومائتى ألفملیون الكلیة ما یزید عن 
 - القرار  : 

  أحیط مجلس الكلیة علمًا،
  
السید/ حسن عبدالاله للجھد قدم مجلس الكلیة الشكر للسید الدكتور/ أحمد عطیة والسید / كیرلس سامى و  .٦

  الكبیر المبذول لخدمة العملیة التعلیمیة .
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  رؤیة الكلیة :
تتطلع الكلیة إلى أن تكون مؤسسة تعلیمیة وبحثیة معتمدة تحتل 

مستوى  یھا إلىبأساتذتھا وخریج وتصل مكانة مرموقة بین نظائرھا
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 .  المستدامة للمجتمع

  

  ًا:   موضوعات شئون ھیئة التدریس :رابع
  
  
بشأن ترقیة السیدة الدكتورة /  ١٢/٨/٢٠١٨كتاب مجلس قسم اآلثار والدراسات الیونانیة والرومانیة بتاریخ  .١

الى درجة أستاذ تخصص اآلثار الرومانیة المتأخرة والفن سماح محمد الصاوى ابراھیم  األستاذ المساعد بالقسم 
م وجود ثالثة أساتذة بالقسم والموجود ھما أ.د/ حنان الشافعى  ، و أ.د/ عبیر قاسم  یرفع األمر دالقبطى نظرًا لع

 الدارة الكلیة التخاذ الالزم نحو تعیین سیادتھا أستاذ بالقسم .
 -القرار  :   

  أحیط مجلس الكلیة علمًا.
 

بشأن تشكیل لجنة للنظر في تقریر اللجنة العلمیة الدائمة لترقیة  عمید الكلیة حنان خمیس الشافعى أ.د/  ةالسید قرار .٢
الدكتورة/ تخصص اآلثار الرومانیة المتأخرة ) بشأن ترقیة السیدة  –األساتذة واألساتذة المساعدین  ( لجنة اآلثار 

 وظیفة أستاذل عد بقسم اآلثار والدراسات الیونانیة والرومانیة بالكلیة سماح محمد الصاوى ابراھیم األستاذ المسا
و  نظرأص لعدم اكتمال نصاب األساتذة بالقسم  اآلثار الرومانیة المتأخرة والفن القبطى تخصص  بذات القسم  

 تشكیل اللجنة على النحو التالى :
 عمید الكلیة    أ.د/ حنان خمیس الشافعى -
 وكیل الكلیة لشئون التعلیم والطالب      یسىأ.د/ أحمدعبدالعزیز ع -
 األستاذ بقسم الفلسفة    أ.د/ فضل اهللا محمد اسماعیل -
 -القرار  :   

  أحیط مجلس الكلیة علمًا.
  

 –المشكلة للنظر في تقریر اللجنة العلمیة الدائمة لترقیة األساتذة و األساتذة المساعدین ( لجنة اآلثار تقریر اللجنة  .٣
لدكتورة/ سماح محمد الصاوى  مانیة المتأخرة والفن القبطى) و الذى أفاد بترقیة السیدة اتخصص اآلثار الرو

تخصص بذات القسم   أستاذالى درجة ابراھیم األستاذ المساعد بقسم اآلثار والدراسات الیونانیة والرومانیة بالكلیة 
ة علىى تعیین سیادتھا أستاذًا لآلثار وعلیھ قررت اللجنة الموافق  اآلثار والرومانیة المتأخرة والفن القبطى

و سیادتھا مشھود لھا بالسمعھ علمًا بأن الیونانیة والرومانیة تخصصص اآلثار الرومانیة المتأخرة والفن القبطى  
یرفع األمر الدارة الكلیة التخاذ الالزم نحو تعیین  ا بالكلیةینھیالطیبة والسیرة الحسنة ومحسنھ الداء عملھا منذ تع

 . ھا أستاذ بالقسم سیادت
 -القرار  :   

  .  وافق مجلس الكلیة
 

 مساعد في وظیفة أستاذبقسم االجتماع بالكلیة  / نھا عبدالمقصود غالى  المدرس لدكتورةا تعیین السیدة النظر في  .٤
لترقیة  تخصص إعالم والتخصص الدقیق ( اذاعة وتلیفزیون )  بناًء على تقریر اللجنة العلمیة الدائمةبذات القسم  

و بناًء على تقریر اللجنة  "ـذة و األساتـذة المساعدیــــــــن "لجنة االعالمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاألساتـــــ
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  رؤیة الكلیة :
تتطلع الكلیة إلى أن تكون مؤسسة تعلیمیة وبحثیة معتمدة تحتل 

مستوى  یھا إلىبأساتذتھا وخریج وتصل مكانة مرموقة بین نظائرھا
المنافسة محلیأ و اقلیمًیا من خالل برامج دراسیة متمیزة فى 
مرحلتى اللیسانس والدراسات العلیا تسھم فى الرقى و التنمیة 

 .  المستدامة للمجتمع

و سیادتھا مشھود لھا بالسمعھ الطیبة والسیرة الحسنة أن ـــــالمشكلة من األساتذة بالكلیة كلجنة علمیة علمًا ب
 ا بالكلیة .ینھیا منذ تعومحسنھ الداء عملھ

 -القرار  :   
ع نظرًا لوجود منازعات بین السیدة الدكتورة/ نھا غالى وقسم االجتماع باالجماعلى التعیین وافق مجلس الكلیة 

  قد أحیط علمًا بترقیة سیادتھا . ٨/٨/٢٠١٨كما أن مجلس قسم االجتماع بجلستھ في  وتقدیمھا مذكرات بذلك
  
من القسم على تشكیل لجنة علمیة اھیم مرجونھ  رئیس مجلس قسم التاریخ بموافقة المجلس كتاب السید أ.د/ ابر .٥

السیدة / منار ابراھیم بھنسى  المدرس المساعد بقسم التاریخ بالكلیة تخصص ( آثار مصریة ) للنظر في تعیین 
 على النحو التالى :

 األستاذ بقسم التاریخ بالكلیة  أ.د/ عبدالمنعم محمد مجاھد -
 األستاذ المساعد بقسم التاریخ بالكلیة  دكتور/ وفدى السید أبوالنظرال -
 .األستاذ المساعد بقسم التاریخ بالكلیة   الدكتور/ فایز أنور عبدالمطلب -

 -القرار  :   
  وافق مجلس الكلیة .

 
لى تعیین ع ١/٨/٢٠١٨كتاب السید أ.د/ ابراھیم مرجونھ  رئیس مجلس قسم التاریخ بموافقة المجلس بجلستھ في   .٦

 ) اآلثار المصریة المدرس المساعد بالقسم في وظیفة مدرس تخصص (منار ابراھیم بھنسى  / الدكتورة ةالسید
في  ةمحسنوالسیرة الحسنة ،  طیبھالسمعھ الب مشھود لھا  اعلمًا بأن سیادتھبذات القسم لحصولھا على الدكتوراه 

 .بالقسم ةمعیدا منذ تعینھ اأداء عملھ
 - القرار  :  

  وافق مجلس الكلیة .
  

على ٢/٨/٢٠١٨كتاب السید أ.د/فضل اهللا محمداسماعیل  رئیس مجلس قسم الفلسفة بموافقة المجلس بجلستھ فى  .٧
الطلب المقدم من السید الدكتور/ ابراھیم مصطفى ابراھیم األستاذ المساعد المتفرغ بقسم الفلسفة بشأن عدم 

لیا ، وعدم االشراف على الرسائل العلمیة بالقسم  واالعتذار عن عضویة االشتراك في التدریس لطالب الدراسات الع
 مجلس قسم الفلسفة .

 -القرار  :   
  وافق مجلس الكلیة .

 
كتاب السیدة الدكتورة/ تیسیر محمد شادى المدیر التنفیذي لوحدة ضمان الجودة بالكلیة بشأن مقترح تشكیل مجس  .٨

 - لنحو التالى :ادارة وحدة ضمان الجودة بالكلیة على ا
 رئیس مجلس االدارة    عمیدالكلیة    أ.د/ حنان خمیس الشافعى -
 المدیر التنفیذى            د. تیسیر محمد شادى -
 عضوًا             د. ناجى رشوان -
 عضوًا              د. شیرویت فضل -
 عضوًا            د. ایمان عبدالسمیع -
 عضوًا            د. أیمن محمد سالم -
 عضوًا              د. ایمان عبدالاله -

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

مستوى  یھا إلىبأساتذتھا وخریج وتصل مكانة مرموقة بین نظائرھا
المنافسة محلیأ و اقلیمًیا من خالل برامج دراسیة متمیزة فى 
مرحلتى اللیسانس والدراسات العلیا تسھم فى الرقى و التنمیة 

 .  المستدامة للمجتمع

 عضوًا              أ. نشوى سالم -
 عضوًا              أ. لبنى فوزى -

  من االداریین :
 أمین الكلیة              أ. نفین رحومة -

  من الطالب :
 ممثل عن الطالب تتم دعوتھ عند مناقشة الموضوعات التى تخص الطالب. -

  مدعون للحضور:
 المراجعون الخارجیون لنظم الجودة بالكلیة -
 لضرورة ( خبراء متخصصون )أعضاء من الخارج عند ا -
 -القرار  :   

  وافق مجلس الكلیة .
  

 . ٢٠/٧/٢٠١٨محضر لجنة الحكماء المنعقد في  .٩
  القرار  :   

  أحیط مجلس الكلیة علمًا
  

 اقتراح برنامج ممیز للغة االنجلیزیة . .١٠
 -القرار  :   

  وافق مجلس الكلیة .
  

 اقتراح برنامج ممیز لقسم الجغرافیا. .١١
 -القرار  :   

  وافق مجلس الكلیة .
  

 اقتراح برنامج ممیز لقسم اآلثار والدراسات الیونانیة والرومانیة  .١٢
 -القرار  :   

  وافق مجلس الكلیة .
  
  

  :   موضوعات شئون الطالب : ًاخامس
  
  

   أوًال: التصدیق على موضوعات اللجنة السابقة.       
  ئون الطالب    –قام السید األستاذ الدكتور/ أحمد عبد العزیز عیسى ُمقرر اللجنة بتوجیھ الشكر ألعضاء لجنة ش

امعي   ام الج ن الع تاذ    ٢٠١٧/٢٠١٨ع ید األس ودة الس ة بع دیم التھنئ دد، وتق ة الج اء اللجن ب بأعض ، والترحی
دكتور/        تاذ ال ید األس ة للس دیم التھنئ فة، وتق الدكتور/ فضل اهللا محمد اسماعیل وتولي سیادتھ رئاسة قسم الفلس
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  رؤیة الكلیة :
تتطلع الكلیة إلى أن تكون مؤسسة تعلیمیة وبحثیة معتمدة تحتل 

مستوى  یھا إلىبأساتذتھا وخریج وتصل مكانة مرموقة بین نظائرھا
المنافسة محلیأ و اقلیمًیا من خالل برامج دراسیة متمیزة فى 
مرحلتى اللیسانس والدراسات العلیا تسھم فى الرقى و التنمیة 

 .  المستدامة للمجتمع

یر              إبراھیم محمد دكتورة/ تیس ة لل دیم التھنئ اریخ، وتق یس قسم الت ل رئ ا بعم یادتھ قائًم ولي س ة لت علي مرجون
ھ              اروق لتعیین د ف دكتور/ محم ة للسید ال دیم التھنئ ذلك تق ودة، وك دة ضمان الج دیر وح شادي لتولیھا منصب م

 مدرًسا بقسم اللغة اإلنجلیزیة بالكلیة.
 -القرار  :   

  .أحیط مجلس الكلیة علمًا 
 

 .التصدیق على الجلسة السابقة: وقد تم التصدیق علیھا 
 -القرار  :   

  أحیط مجلس الكلیة علمًا .
 

  :MIS –ثانیًا: موضوعات وحدات: الجودة 
  فیما یتعلق بوحدة الجودة : .١

  . تسلیم األقسام العلمیة لتقریر ُمقررات الفصل الدراسي الثاني وتوصیفات الفصل الدراسي األول.٢٫١
وذج    . ض٢٫٢ ا للنم ودة طبًق رورة تسلیم تقریر لجنة فحص الكتاب الجامعي معتمد من األقسام العلمیة بوحدة ضمان الج

  الموجود.
  . إخطار وحدة ضمان الجودة بمنسقي الجودة في األقسام ومسئولي الدعم الطالبي.٢٫٣

  القرار: وافقت اللجنة.
 -القرار  :   

  أحیط مجلس الكلیة علمًا .
  
 :MISبوحدة فیما یتعلق  .٢

على الموقع الرسمي للكلیة من یوم  ٢٠١٧/٢٠١٨. بدأت الوحدة بإعالن النتائج الدراسیة للعام الجامعي ٣٫١
١٧/٧/٢٠١٨.  

 -القرار  :   
  أحیط مجلس الكلیة علمًا .

  
  ثالًثا: الُمقررات الدراسیة والفعالیات الُمتعلقة بھا:  
و       .٥ د ی فة الُمنعق م الفلس اب مجلس قس وع: كت ق  الموض یس المواف ة    ٢/٨/٢٠١٨م الخم دریس الفرق أن تشكیل ت بش

 .٢٠١٩-٢٠١٨شعبة السیاسة، وذلك إلحاًقا بتشكیل تدریس الفصل الدراسي األول للعام الجامعي  –الرابعة 
  القرار: ُأحیطت اللجنة علًما.      

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

مستوى  یھا إلىبأساتذتھا وخریج وتصل مكانة مرموقة بین نظائرھا
المنافسة محلیأ و اقلیمًیا من خالل برامج دراسیة متمیزة فى 
مرحلتى اللیسانس والدراسات العلیا تسھم فى الرقى و التنمیة 

 .  المستدامة للمجتمع

 ة بقسمي اللغة العربیة واالجتماع، والسیاسة.الموضوع: ورود توزیعات الُمقررات الخاص .٦
  القرار: ُأحیطت اللجنة علًما.

 -القرار  :   
  أحیط مجلس الكلیة علمًا .

  
ق   .٧ اء المواف وم األربع دة ی تھ الُمنعق ة بجلس ة العربی م اللغ اب قس وع: كت ادة  ١/٨/٢٠١٨الموض د الس أن تحدی بش

 على أقسام الكلیة كالتالي: األعضاء اآلتي أسماؤھم لتدریس مادة اللغة العربیة
  القائم بالتدریس  الفرقة  القسم

  د.محمد أبوعلي  األولى والثانیة  اللغة اإلنجلیزیة
  األولى  التاریخ

  الثانیة

  د.بدور أبوجنینة

  د. إیمان عبد السمیع
  د.محمد محفوظ األولى والثانیة  الجغرافیا

  د.أحمد شتیة األولى والثانیة  اآلثار
  د.أسماء شمس الدین األولى والثانیة  اللغات الشرقیة

  د.إیمان رضوان األولى والثانیة  االجتماع
  القرار: وافقت اللجنة.

 -القرار  :   
  وافق مجلس الكلیة .

  
  رابًعا: الموضوعات المُتعلقة باالمتحانات التحریریة:

 .٢٠١٧/٢٠١٨الموضوع: تحدید موعد امتحانات دور سبتمبر للعام الجامعي  .٨
  .١٩/٩/٢٠١٨وحتى ١٦/٩/٢٠١٨فقت اللجنة على أن تبدأ امتحانات دور سبتمبر یوم السبت القرار:وا

 -القرار  :   
  وافق مجلس الكلیة .

  
رول دور سبتمبر    .٩ كیل كنت وع: تش ة   ٢٠١٨الموض ات الیونانی ار والدراس ة واآلث ة اإلنجلیزی مي اللغ اص بقس الخ

 والرومانیة.
ع التأك     ا، م ة علًم ة           القرار: ُأحیطت اللجن رول الفرق و تشكیل كنت رول دور سبتمبر ھ كیل كنت ون تش ى أن یك د عل ی

  الرابعة ذاتھ، وللكنترول حق اإلضافة أو الحذف.
  القرار: وافقت اللجنة. 

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

مستوى  یھا إلىبأساتذتھا وخریج وتصل مكانة مرموقة بین نظائرھا
المنافسة محلیأ و اقلیمًیا من خالل برامج دراسیة متمیزة فى 
مرحلتى اللیسانس والدراسات العلیا تسھم فى الرقى و التنمیة 

 .  المستدامة للمجتمع

  
  خامًسا: خطابات واردة من األقسام العلمیة:

ق   الموضوع: كتاب مجلس قسم الجغرافیا بجلستھ الُمنعقدة ی  .١٠ ین المواف ول     ٦/٨/٢٠١٨وم االثن روط القب أن ش بش
 .٢٠١٩-٢٠١٨بشعبة الخرائط والمساحة للعام الجامعي 

  القرار: ُأحیطت اللجنة علًما، ووافقت.
 -القرار  :   

  وافق مجلس الكلیة .
  

ق     .١١ ین المواف وم االثن أن الخطاب ال   ٦/٨/٢٠١٨الموضوع: كتاب مجلس قسم الجغرافیا بجلستھ الُمنعقدة ی وارد بش
 –من الطالب/ عبد الرحمن محمد محمد خلیل الطحان الذي كان مقیدًا بالفرقة الثالثة العام الماضي بقسم الجغرافیا 

 الشعبة العامة ویدرس بجامعة مارك التشیكیة.
  الفرقة الثالثة. -القرار: ُأحیطت اللجنة علًما، ووافقت مع ضرورة إرسال نسخة من كتاب المجلس لشؤون الطالب

 -القرار  :   
  وافق مجلس الكلیة .

  
بشأن إسناد مادة " الجغرافیا االقتصادیة  ١/٨/٢٠١٨الموضوع: كتاب مجلس قسم التاریخ بجلستھ الُمنعقدة یوم  .١٢

ل قسم                 –"  ھ داخ دني نتائج رًا لت ادر نظ د الق د عب دكتور/ محم تاذ ال ة لألس ة قدیمة وحدیث ي أول الئح ل دراس فص
م الجغرافیا ترشیح أستاذ آخر في ذات التخصص حرًصا على سیر العملیة التعلیمیة التاریخ، والقسم یطلب من قس

ة    ائج مترتب وفي حالة التمسك بإسناد المقرر لألستاذ الدكتور/ محمد عبد القادر فالقسم یخلي مسئولیتھ عن أي نت
 على ھذا االختیار. مع تحفظ السید األستاذ الدكتور/ أحمد عبد العزیز على ذلك.

ر: وافقت اللجنة باألغلبیة على قرار مجلس قسم التاریخ، مع رفع األمر لقسم الجغرافیا للرد على ما جاء في القرا
  كتاب مجلس قسم التاریخ وقد رأى أ.د/ فضل اهللا اسماعیل رد الموضوع لقسم التاریخ.

 -القرار  :   
  وافق مجلس الكلیة .

  
وم      ١/٨/٢٠١٨دة یوم الموضوع: كتاب مجلس قسم التاریخ بجلستھ الُمنعق .١٣ ل دبل رح بعم ى مقت بشأن الموافقة عل

 مھني في الدراسات التاریخیة  بنظام التعلیم االلیكتروني المدمج المقدم من الدكتور/ فایز أنور.
  القرار: وافقت اللجنة، على أن یتم التنسیق بین السید الدكتور/ فایز أنور وإدارة الكلیة.

 -القرار  :   
  ة .وافق مجلس الكلی

  



    

                                                                                                                                               
        Damanhur university                                                                                   جامعة دمنھور                                      
          Faculty of Artكلیة اآلداب                                                                                                                                

                                                         
  

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

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

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

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

مستوى  یھا إلىبأساتذتھا وخریج وتصل مكانة مرموقة بین نظائرھا
المنافسة محلیأ و اقلیمًیا من خالل برامج دراسیة متمیزة فى 
مرحلتى اللیسانس والدراسات العلیا تسھم فى الرقى و التنمیة 

 .  المستدامة للمجتمع

وم     .١٤ دة ی تھ الُمنعق اریخ بجلس م الت س قس اب مجل وع: كت ة   ١/٨/٢٠١٨الموض راھیم مرجون رح أ.د/ إب أن مقت بش
ار           ى اختی ق المجلس عل د واف اریخ، وق الب قسم الت ین ط واستحداث منسق لرعایة المواھب واالبتكار واإلبداع ب

 أن تقدم خطة العمل على مدار العام.الدكتورة/ تیسیر محمد شادي منسًقا لإلبداع واالبتكار بالقسم على 
  القرار: وافقت اللجنة، ویتم تعمیم الفكرة على بقیة األقسام العلمیة بالكلیة.

 -القرار  :   
  وافق مجلس الكلیة .

  
وم    .١٥ دة ی تھ الُمنعق اریخ بجلس م الت س قس اب مجل وع: كت وامخ  ١/٨/٢٠١٨الموض رح ش ى مقت ة عل أن الموافق بش

إبراھیم مرجونة، بإطالق اسم أحد أساتذة القسم على دفعة الفرقة الرابعة من كل عام على  التاریخ الُمقدم من أ.د/
امعي         ام الج ون شخصیة الع ى أن یك رج. عل ل التخ تاذ    ٢٠١٨/٢٠١٩أن ُیكرم األستاذ مع الدفعة في حف و األس ھ

 الدكتور/ صالح أحمد ھریدي 
 ین األساتذة.( دفعة أ.د/ صالح ھریدي) على أن یسر العمل باألقدمیة ب

  القرار: وافقت اللجنة.
 -القرار  :   

  وافق مجلس الكلیة .
  

رف    ١/٨/٢٠١٨الموضوع: كتاب مجلس قسم التاریخ بجلستھ الُمنعقدة یوم  .١٦ بشأن الموافقة على مقترح لوحة ش
ا              ق فیھ یس القسم تعل رة رئ ل حج ذلك لوحة داخ ودة، وك ات الج ل كأحد متطلب تعلق بالقسم بأسماء الطالب األوائ

 صورة وفترة رؤساء القسم السابقین.
  القرار: وافقت اللجنة.

 -: القرار    
  وافق مجلس الكلیة .

  
اط   ١/٨/٢٠١٨الموضوع: كتاب مجلس قسم التاریخ بجلستھ الُمنعقدة یوم  .١٧ بشأن الموافقة على مقترح خطة النش

 الصیفي الُمقدم من أ.د/ إبراھیم مرجونة.
  القرار: وافقت اللجنة.

 -القرار  :   
  وافق مجلس الكلیة .

  
ق    الموضوع: كتاب مجلس قسم االجتماع بجلستھ ال .١٨ اء المواف وم األربع ى     ٨/٨/٢٠١٨ُمنعقدة ی ھ عل أن موافقت بش

 على النحو التالي: ٢٠١٨/٢٠١٩تشكیل لجنة فحص الكتاب الجامعي للعام الجامعي 
 السید الدكتور/ محمود عبد الحمید حمدي       رئیًسا -
 السیدة الدكتورة/ نھا عبد المقصود غالي       عضوًا -
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لقدرات العلمیة و البحثیة ألساتذتھا الجودة التعلیمیة و البحثیة ، و مواكبة التطورات العلمیة و الفكریة و التكنولوجیة ، و ذلك بالتطویر المستمر للبرامج التعلیمیة و ا
، و تلبیة احتیاجات المجتمع   لخریجین، و إتاحة الفرصة لھا لمتابعة الجدید من العلوم و المعارف و الخبراتو طالبھا ، و استخدام وسائل تعلیمیة حدیثة ،و متابعة ا

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

مستوى  یھا إلىبأساتذتھا وخریج وتصل مكانة مرموقة بین نظائرھا
المنافسة محلیأ و اقلیمًیا من خالل برامج دراسیة متمیزة فى 
مرحلتى اللیسانس والدراسات العلیا تسھم فى الرقى و التنمیة 

 .  المستدامة للمجتمع

 حاتھ          عضوًاالسیدة الدكتورة/ شیماء حلمي ش -
  القرار: وافقت اللجنة.

 -القرار  :   
  وافق مجلس الكلیة .

  
بشأن التأكید على  ٨/٨/٢٠١٨الموضوع: كتاب مجلس قسم االجتماع بجلستھ الُمنعقدة یوم األربعاء الموافق  .١٩

س القسم وفًقا وھذا حق أصیل لمجل ٢٠١٨/٢٠١٩قراره السابق بشأن توزیع الُمقررات الدراسیة للعام الجامعي 
) من قانون تنظیم الجامعات وقد تمسك كل من الدكتور/ حارس ھالل والدكتورة / نسرین ھنداوي ٥٥لنص المادة (

بما خرجت بھ لجنة الحكماء من قرارات في ھذا الشأن ویرى باقي أعضاء المجلس أن ما جاءت بھ لجنة الحكماء 
م والتقدیر ألعضاء اللجنة الموقرة، ویتوجھ كل من الدكتور / من آراء ھي توصیات مع التأكید على كامل االحترا

حارس ھالل والدكتورة/ نسرین ھنداوي بالشكر للجنة الحكماء بالكلیة على مابذلوه من جھد وتكلفوه من عناء، 
 .ویؤكد األستاذ الدكتور/ أحمد عبد العزیز على ضرورة مراعاة التخصص واألقدمیة في توزیع الُمقررات الدراسیة

  القرار: ُأحیطت اللجنة علًما.
 -القرار  :   

  أحیط مجلس الكلیة علمًا.
  

  سادًسا: ما یستجد من أعمال:
 .٢٠١٨/٢٠١٩الموضوع: بشأن قبول الطالب الجدد بقسم اللغة اإلنجلیزیة للعام الجامعي  .٢٠

 غة اإلنجلیزیة بالثانویة العامة.طالًبا ) بقسم اللغة اإلنجلیزیة طبًقا لألعلى درجة بالل ٣٥٠القرار: یتم قبول عدد ( 
 -القرار  :   

  وافق مجلس الكلیة .
  

اریخ   .٢١ د       ١/٨/٢٠١٨الموضوع: كتاب مجلس قسم اللغة اإلنجلیزیة الُمنعقد بت داب د/ محم ى انت ة عل أن الموافق بش
ة      -داود صبح ة التربی اعد بكلی زي المس ررات التال     –أستاذ األدب اإلنجلی دریس الُمق ور، لت ة دمنھ ك   جامع ة، وذل ی

 بواقع ثالث ساعات اإلثنین أسبوعًیا كما یلي:
 ساعات. ٣أدب:  ٣فصل أول: مسرحیة :  -
 ساعات. ٣أدب:  ٣فصل ثان: أدب أمریكي:  -

  القرار: ُیرد للقسم إلسناد ھذین الُمقررین لمن یراه المجلس.
 -القرار  :   

  وافق مجلس الكلیة .
 

ی    .٢٢ ادئ عالج وص ویة (  الموضوع: بالنسبة لُمقرري " مب ار العض اعات)  ٣انة اآلث اري (     –س رمیم المعم ادئ الت مب
 بالفرقة األولى بالفصلین الدراسیین األول والثاني. –ساعتین) " بقسم اآلثار 
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لقدرات العلمیة و البحثیة ألساتذتھا الجودة التعلیمیة و البحثیة ، و مواكبة التطورات العلمیة و الفكریة و التكنولوجیة ، و ذلك بالتطویر المستمر للبرامج التعلیمیة و ا
، و تلبیة احتیاجات المجتمع   لخریجین، و إتاحة الفرصة لھا لمتابعة الجدید من العلوم و المعارف و الخبراتو طالبھا ، و استخدام وسائل تعلیمیة حدیثة ،و متابعة ا

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

مستوى  یھا إلىبأساتذتھا وخریج وتصل مكانة مرموقة بین نظائرھا
المنافسة محلیأ و اقلیمًیا من خالل برامج دراسیة متمیزة فى 
مرحلتى اللیسانس والدراسات العلیا تسھم فى الرقى و التنمیة 

 .  المستدامة للمجتمع

القرار: بموجب التفویض الممنوح من لجنة شؤون الطالب للسید أ.د/ أحمد عبد العزیز للنظر في ھذا الموضوع، 
ى     –رأسھم أ.د/ حنان الشافعي  وبعد أخذ رأي أعضاء القسم وعلى اق عل م االتف عمید الكلیة ورئیس القسم، فقد ت

قا   دلتا            –انتداب السید الدكتور/ عبد الحلیم الس رب ال ط وغ ار وس وزارة اآلث ة ب ة والعلمی ام للشئون الفنی دیر ع م
  لتدریس ھذین الُمقررین، وقد أرسل برنامجھ لتدریسھما عالوة على سیرتھ الذاتیة.

  طت الجنة علًما.یالقرار: ُأح       
 -القرار  :   

  وافق مجلس الكلیة .
  

ول     -الموضوع: كتاب السید األستاذ الدكتور/ یوسف راشد .٢٣ أن قب ات بش القائم بأعمال أمین المجلس األعلى للجامع
 الطالب الوافدین.
  جنة علًما.لالقرار: ُأحیطت ال

 -القرار  :   
  وافق مجلس الكلیة .

  
الُمدرس بكلیة ریاض األطفال، والتي تطلب نقلھا  –المرفوع من الدكتورة/ شیرین أحمد فتیحة  الموضوع: الطلب .٢٤

ة،    –قسم العلوم األساسیة بالجامعة إلى كلیة اآلداب  –من كلیة ریاض األطفال  ا الوظیفی قسم اإلعالم بمثل درجتھ
 بكلیة ریاض األطفال. حیث إن تخصصھا العلمي ھو األقرب إلى شعبة اإلعالم من العلوم األساسیة

  القرار: رفضت اللجنة الطلب ألن قسم اإلعالم لم ُیفتح بعد.
 -القرار  :   

  رفض مجلس الكلیة .
  
  
  

  :الدراسات العلیا:   موضوعات سادسًا
  
  
على قبول الطالب الجدد بالدراسات العلیا من خریجى العام  ١٥/٨/٢٠١٨وافق مجلس الكلیة بجلستھ المنعقدة في  -

  . ٢٠١٩بدءًا من فصل الخریف  ٢٠١٧/٢٠١٨ الجامعى
 . موضوعات قسم اللغة العربیة وآدابھاأوال : 

ى      .١ ا بجلستھا ف رقیة وآدابھ ات الش ى   ٢٠١٨/  ٨/  ١الموضوع : موافقة مجلس قسم اللغة العربیة وآدابھا واللغ عل
ره تخصص "أدب والنقد " لطالب / الخطة المقدمة فى السیمنار العلمى المقام بقسم اللغة العربیة لنیل درجة الدكتوا

 ٧٤٩أحمد محمد مصطفى متولى فى موضوع :" مسالك األبصار فى ممالك األمصار " "البن فضل هللا العمرى ت 
 ھـ) بإشراف : ٦٩٠ -٦٠٠ھـ دراسة موضوعیة فنیة (فى الفترة من 
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  رؤیة الكلیة :
تتطلع الكلیة إلى أن تكون مؤسسة تعلیمیة وبحثیة معتمدة تحتل 

مستوى  یھا إلىبأساتذتھا وخریج وتصل مكانة مرموقة بین نظائرھا
المنافسة محلیأ و اقلیمًیا من خالل برامج دراسیة متمیزة فى 
مرحلتى اللیسانس والدراسات العلیا تسھم فى الرقى و التنمیة 

 .  المستدامة للمجتمع

  جامعة دمنھور   –أ.د/ بھلول أحمد سالم   أستاذ األدب والنقد بكلیة التربیة 
ات  د ؤاد برك ان ف ل  / إیم ائم بعم اعد والق ى المس تاذ األدب العرب ة  أس ة اآلداب جامع ة كلی ة العربی م اللغ یس قس رئ

 دمنھور 
  

 -القرار  :   
  وافق مجلس الكلیة .

 
ى       .٢ ا بجلستھا ف رقیة وآدابھ ات الش ى   ٢٠١٨/ ٨/  ١الموضوع : موافقة مجلس قسم اللغة العربیة وآدابھا واللغ عل

من الطالبة / إسراء فتحى فتحى عید على لنیل درجة الماجستیر  بعنوان :" وصف الصدیق فى شعر  الخطة المقدمة
 لسان الدین بن الخطیب " بإشراف : 

 جامعة اإلسكندریة   –أ.د/ محمد مصطفى أبو شوارب      أستاذ األدب والنقد ورئیس قسم اللغة العربیة  
 جامعة دمنھور . –سى المساعد كلیة اآلداب د/ مروة شحاتھ الشقرفى أستاذ االدب االندل

 -القرار  :   
  وافق مجلس الكلیة .

  
ى       .٣ ا بجلستھا ف رقیة وآدابھ ات الش ى   ٢٠١٨/ ٨/  ١الموضوع : موافقة مجلس قسم اللغة العربیة وآدابھا واللغ عل

ریم محم     ب / ك وع : " القس         دالخطة المقدمة من الطال ى موض ة الماجستیر ف ل درج ة لنی د وھب رآن   محم ى  الق م ف
 الكریم والحدیث النبوى "" دراسة بالغیة وداللیة " " : إشراف :

ریة     –جامعة األزھر  –أ.د/ أحمد عمر ھاشم  أستاذ الحدیث  اء المص ار العلم ر    عضو ھیئة كب ة األزھ یس جامع ورئ
 السابق.

ات  ؤاد برك ان ف ل   د/ إیم ائم بعم اعد والق ى المس تاذ األدب العرب ة أس م اللغ یس قس ة  رئ ة اآلداب جامع ة كلی العربی
 دمنھور 

 -القرار  :   
  وافق مجلس الكلیة .

  
ى       .٤ ا بجلستھا ف رقیة وآدابھ ات الش ى   ٢٠١٨/ ٨/  ١الموضوع : موافقة مجلس قسم اللغة العربیة وآدابھا واللغ عل

وان      وع  بعن ى موض تیر ف :" شكوى  الخطة المقدمة من الطالب / عاطف السید فرج عبد السالم لنیل درجة الماجس
 دراسة فنیة  " بإشراف :  –شیب الرأس فى الشعر األندلسى 

 جامعة المنصورة    –أ.د/ وداد نوفل أستاذ األدب بكلیة التربیة 
 جامعة دمنھور . –د/ مروة شحاتھ الشقرفى أستاذ االدب االندلسى المساعد كلیة اآلداب 

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

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

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

مستوى  یھا إلىبأساتذتھا وخریج وتصل مكانة مرموقة بین نظائرھا
المنافسة محلیأ و اقلیمًیا من خالل برامج دراسیة متمیزة فى 
مرحلتى اللیسانس والدراسات العلیا تسھم فى الرقى و التنمیة 

 .  المستدامة للمجتمع

على الخطة المقدمة  ٢٠١٨/ ٨/  ١غة العربیة وآدابھا واللغات الشرقیة وآدابھا بجلستھا فى موافقة مجلس قسم الل .٥
ارة      ات الحض وان :" تجلی وع  بعن من الطالبة / أمیرة عبد الجواد سعد عبد الجواد  لنیل درجة الماجستیر فى موض

 دراسة فنیة   " بإشراف :  –العربیة فى شعر أمیة بن أبى الصلت األندلسى 
 جامعة االسكندریة     –د/ زكریا عنانى  أستاذ األدب العربى  بكلیة اآلدب أ.

 رئیس قسم اللغة العربیة كلیة اآلداب جامعة دمنھور أستاذ األدب العربى المساعد والقائم بعمل د/ إیمان بركات  
 

 -القرار  :   
  وافق مجلس الكلیة .

 
  ثانیا : موضوعات قسم اللغة االنجلیزیة :

و  .١ ى         الموض ا بجلستھ ف ة وأدابھ ة االنجلیزی م اللغ ة مجلس قس راف       ٢٠١٨/  ٨/ ١ع : موافق ة إش دیل لجن ى تع عل
ى                نیمائیة ف ات الس وع :" األدبی ى موض تیر ف ل درجة الماجس دم لنی اح المتق د الفت ة عب د جمع دى محم الطالب / حم

ابوریو "    ابلو س اكومز وب ز م د دیفی رة عن ات المعاص  Cinemapoetics in Contemporary 'الجمالی
Aesthetics :the Work Of David McCombs  and Pablo Saborio"    /راف : د ة االش بح لجن لتص

 .فى االشراف  ناجى رشوان ود/ ابتسام محمد محمد الشقرفى  العتذار أ.د/ ایمان الملیجى عن االستمرار 
 -القرار  :   

  وافق مجلس الكلیة .
 

ى     الموضوع : موافقة مجلس قسم اللغ .٢ تھ ف ا بجلس راف       ٢٠١٨/  ٨/ ١ة االنجلیزیة وأدابھ ة االش دیل لجن ى تع عل
وع :    The Aesthetics" على رسالة الطالب / عاصم عادل عبده لنیل درجة الماجستیر أدب انجلیزى فى موض

OF Fluxus : The Work of ja ckson Mac Low and DICK Higgins "   ة ات حرك   "جمالی
Fluxus سون ماك لو ودیك ھیجینز "فى أعمال جاك 

 -القرار  :   
  وافق مجلس الكلیة .

  
ى          .٣ تھ ف ا بجلس ة وأدابھ ة االنجلیزی م اللغ س قس ة مجل وع : موافق ررات     ٢٠١٨/  ٨/ ١الموض ع مق ى توزی عل

 . ٢٠١٩ماجستیرأدب انجلیزى ساعات معتمده لخریف 
 -القرار  :   

  وافق مجلس الكلیة .
 

م  .٤ س قس ة مجل وع : موافق ى  الموض دة ف ة المنعق تھ الطارئ ى جلس ة ف ة االنجلیزی ب  ٢٠١٨/  ٨/  ١٢اللغ ى طل عل
استثناء د/ أسماء الشیخ ود/ عمر أمین الشریف من شرط وجود اسم أستاذ معھما فى تدریس الدراسات العلیا وذلك 

  لحاجة القسم الشدیدة الیھما لعدم وجود العدد الكافى من األساتذة واألساتذة المساعدین .
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  رسالة الكلیة :
وم اإلنسانیة    ى سوق  تقدم الكلیة خدمة تعلیمیة وبحثیة متمیزة ترقى إلى مستوى التمیز واإلبداع في مجال اآلداب والعل اییر        ف ى مع تنادًا إل ا اس ًا و إقلیمی العمل محلی

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

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

مستوى  یھا إلىبأساتذتھا وخریج وتصل مكانة مرموقة بین نظائرھا
المنافسة محلیأ و اقلیمًیا من خالل برامج دراسیة متمیزة فى 
مرحلتى اللیسانس والدراسات العلیا تسھم فى الرقى و التنمیة 

 .  المستدامة للمجتمع

  رار: وافقت اللجنة الق
 -القرار  :   

  وافق مجلس الكلیة .
  

 ثالثا: موضوعات قسم الجغرافیة :
جیل خطة    ٢٠١٨/  ٨/  ٦الموضوع :موافقة مجلس قسم الجغرافیة بجلستھ المنعقدة یوم األثنین الموافق  .١ على تس

اطق     بحث الدكتواره  للسید أ/ عبد المولى شعبان عبد المولى المدرس المساعد بالقسم   وان :" من وع بعن ى موض ف
رة        حراوى بمحافظة البحی كندریة الص اھرة / اإلس ق الق ة       –التوسع الزراعى غرب طری ة التنمی ى جغرافی دراسة ف

 الزراعیة " تحت إشراف :
 أ.د/ محمد عبد القادر عبد الحمید االستاذ بالقسم 

  د/ مرفت غالب  االستاذ المساعد بالقسم 
 -القرار  :   

  الكلیة .وافق مجلس 
  

ق        .٢ ین المواف وم األثن دة ی تھ المنعق ة بجلس د     ٢٠١٨/  ٨/  ٦الموضوع :موافقة مجلس قسم الجغرافی طب قی ى ش عل
ا           ة وآثارھ رات المناخی وع :"التغی ى موض ة الماجستیر ف جلة لدرج اد المس الطالبة / أمانى عبد المنعم ابو العال حم

ى"      –دكو محافظة البحیرة االجتماعیة واالقتصادیة المحتملة بمنطقتى رشید وا اخ التطیبق ة المن دراسة فى جغرافی
 حیث أفاد المشرفین ان الطالبة قد انتھت المدة المسموحة لھا كما ان الطالبة انقطعت بالفعل منذ أكثر من عام 

   انذارات شطب لھا .القرار:  یعاد للقسم إلعداد  مذكرة بحالة الطالبة وھل تم ارسال لھا 
 -القرار  :   

  أحیط مجلس الكلیة علمًا
 

ة یجعلى اعتماد نت ٢٠١٨/  ٨/  ٦الموضوع :موافقة مجلس قسم الجغرافیة بجلستھ المنعقدة یوم األثنین الموافق  .٣
 ة .یجمرفق النت ٢٠١٨/  ٢٠١٧طالب تكمیلى للفصل الدراسى الثانى للعام الجامعى 

 -القرار  :   
  وافق مجلس الكلیة .

  
 تماع رابعا :موضوعات قسم االج

ى       .١ دة ف تھ المنعق اع بجلس م اإلجتم س قس ة مجل وع : موافق ان    ٢٠١٨/  ٨/  ٨الموض دول االمتح اد ج ى اعتم عل
  التكمیلى للطالب الوافدین "دكتواره ".

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

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

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

مستوى  یھا إلىبأساتذتھا وخریج وتصل مكانة مرموقة بین نظائرھا
المنافسة محلیأ و اقلیمًیا من خالل برامج دراسیة متمیزة فى 
مرحلتى اللیسانس والدراسات العلیا تسھم فى الرقى و التنمیة 

 .  المستدامة للمجتمع

  خامسا : موضوعات قسم التاریخ  
على تسجیل خطة البحث الستكمال درجة  ٢٠١٨/ ٨/ ١الموضوع : موافقة مجلس قسم التاریخ  فى جلستھ بتاریخ  .١

ر   الماجستیر فى اآلداب بنظام الساعات المعتمدة شعبة التاریخ اإلسالمى فى موضوع : "الكرد فى مصر خالل عص
ة ،تحت      لم)  ١٣٨٢ – ١٢٥٠ -ھـ  ٧٨٤ – ٦٤٨دولة الممالیك البحریة ( وب رجب السید طلب لطالبة / شیماء یعق

أ.د/ عفیفى محمود ابراھیم أستاذ التاریخ االسالمى   أستاذ التاریخ االسالمى بالقسم  ونة إشراف: أ.د/ ابراھیم مرج
 والحضارة االسالمیة بكلیة اآلداب جامعة بنھا 

 -القرار  :   
  وافق مجلس الكلیة .

 
اریخ        .٢ تھ بت ى جلس اریخ  ف م الت ة مجلس قس ى تسجیل خطة البحث الستكمال        ٢٠١٨/ ٨/   ١الموضوع :موافق عل

طلبات درجة الماجستیر فى اآلداب بنظام الساعات المعتمدة  شعبة التاریخ اإلسالمى للطالبة/ أسماء محمد شعبان مت
اطمى (            ر الف ر خالل العص ن فى مص ارى لألرم ى والحض دور السیاس وع "ال ي موض  -٤٦٦محمود السنھورى ، ف

ـ  ٥٦٧ ة   ١١٧١ – ١٠٧٣ -ھ راھیم مرجون راف: أ.د/ اب ت إش تاذ  م))" تح ارة  أس المى والحض اریخ االس الت
 أ.د/ عفیفى محمود ابراھیم أستاذ التاریخ االسالمى والحضارة االسالمیة بكلیة اآلداب جامعة بنھا االسالمیة بالقسم 

 -القرار  :   
  وافق مجلس الكلیة .

 
اریخ      .٣ تھ بت ى جلس اریخ  ف م الت ى تسجیل خطة البحث الس       ٢٠١٨/  ٨/  ١الموضوع : موافقة مجلس قس تكمال عل

د      راھیم محم ر اب ة/ عبی متطلبات درجة الماجستیر فى اآلداب بنظام الساعات المعتمدة  شعبة التاریخ الحدیث للطالب
راف :أ.د/    ١٩١٥ – ١٨٩٥نیة فى الدولة العثمانیة (یشرف الدین ، في موضوع "تطور القضیة األرم م) تحت اش

ام   ت االم د رفع ر بال   محم دیث والمعاص اریخ الح تاذ الت م أس ب    قس د المطل روس عب اریخ   ،أ.د/ عاصم مح أستاذ الت
 بكلیة التربیة جامعة دمنھور.الحدیث والمعاصر 

 -القرار  :   
  وافق مجلس الكلیة .

 
اریخ       .٤ تھ بت ى جلس اریخ  ف م الت ة مجلس قس وع : موافق اد نت   ٢٠١٨/  ٨/  ١الموض ى اعتم ى ش یج عل بة عة التكمیل

 . ٢٠١٨/  ٢٠١٧التاریخ االسالمى للعام الجامعى 
 -القرار  :   

  وافق مجلس الكلیة .
 

اریخ   .٥ تھ بت ى جلس س ف ق المجل وع : واف واره )   ٢٠١٨/  ٨/  ١الموض أھیلى (دكت ان الت ة االمتح كیل لجن ى تش عل
 للطالب / عبد الشافى ھیكل (شعبة التاریخ االسالمى ) وتتكون اللجنة من :

  جامعة بنھا  –مى والحضارة االسالمیة بكلیة اآلداب أ.د/ عفیفى محمود ابراھیم (أستاذ التاریخ االسال -
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  رسالة الكلیة :
وم اإلنسانیة    ى سوق  تقدم الكلیة خدمة تعلیمیة وبحثیة متمیزة ترقى إلى مستوى التمیز واإلبداع في مجال اآلداب والعل اییر        ف ى مع تنادًا إل ا اس ًا و إقلیمی العمل محلی

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

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

مستوى  یھا إلىبأساتذتھا وخریج وتصل مكانة مرموقة بین نظائرھا
المنافسة محلیأ و اقلیمًیا من خالل برامج دراسیة متمیزة فى 
مرحلتى اللیسانس والدراسات العلیا تسھم فى الرقى و التنمیة 

 .  المستدامة للمجتمع

  جامعة دمنھور -أ.د/ ابراھیم محمد على مرجونة (أستاذ التاریخ االسالمى والحضارة االسالمیة بكلیة اآلداب -
  جامعة دمنھور )  –أ.د/ أحمد محمد اسماعیل الجمال (أستاذ التاریخ والحضارة االسالمیة المساعد بكلیة اآلداب  -

 -القرار  :   
  وافق مجلس الكلیة .

  
واره    ٢٠١٨/  ٨/  ١الموضوع : موافقة مجلس قسم التاریخ  فى جلستھ بتاریخ .٦ على تشكیل امتحان التأھیلى (دكت

  ) للطالب / محمد السید بسیونى (شعبة التاریخ االسالمى ) وتتكون اللجنة من :
 جامعة دمنھور ) –داب أ.د/ على أحمد السید (أستاذ التاریخ الوسیط بكلیة اآل

 جامعة بنھا –أ.د/ عفیفى محمود ابراھیم (أستاذ التاریخ االسالمى والحضارة االسالمیة بكلیة اآلداب 
  جامعة دمنھور -أ.د/ ابراھیم محمد على مرجونة (أستاذ التاریخ االسالمى والحضارة االسالمیة بكلیة اآلداب -

 -القرار  :   
  وافق مجلس الكلیة .

  
تیر      ٢٠١٨/  ٨/  ١مجلس قسم التاریخ  فى جلستھ بتاریخ موافقة .٧ وان رسالة ماجس على تعدیل الفترة الزمنیة لعن

ر       ى مص لمین ف ر المس شعبة التاریخ الحدیث للطالبة / مھا طھ سلیمان لیصبح (تطور قضایا االحوال الشخصیة لغی
)بناء على  ١٩٥٥ – ١٢٢٢فى مصر (بدال : من تطور أحوال القضایا الشخصیة لغیر المسلمین  ١٩٣٦ – ١٩٢٢

 . ُاجدید یمس جوھر الدراسة وال یعد تسجیًالالطلب المقدم من لجنة االشراف ،حیث أن ھذا التعدیل ال
 -القرار  :   

  وافق مجلس الكلیة .
  
اریخ      .٨ تھ بت ى جلس اریخ  ف ى رسالة          ٢٠١٨/  ٨/  ١موافقة مجلس قسم الت م والمناقشة عل ة الحك ى تشكیل لجن عل

تواره (شعبة التاریخ القدیم ) بنظام الساعات المعتمدة للطالبة / علیاء عبد اهللا أبو علو المدرس المساعد بالقسم الدك
 وھو على النحو التالى :

ایزة  ود صقر (أستاذ     أ.د/ ف ر و  محم اریخ مص ى    ت رق األدن ارة الش ة   وحض ور   القدیم ة دمنھ ة اآلداب جامع  –بكلی
 )  ومناقشًا رئیسًا

 ) مناقشًا عضوًا –جامعة طنطا  –الحمید مسعد عزب (أستاذ اآلثار المصریة القدیمة بكلیة اآلداب أ.د/ عبد 
  ) مناقشًا عضوًا –أ.د/ عبد المنعم محمد مجاھد (أستاذ التاریخ القدیم وحضارتھ بالقسم كلیة اآلداب جامعة دمنھور 

 -القرار  :   
  وافق مجلس الكلیة .

  
ان   على منح الطالبة/ ایمان عبد السال  ٢٠١٨/  ٨/  ١فى جلستھ بتاریخموافقة مجلس قسم التاریخ   .٩ ن العری م حس

تیر ف   ین             رع درجة الماجس ات ب ى العالق وع :" الدبلوماسیة ف ى موض دة ف اعات المعتم ام الس یط بنظ اریخ الوس الت
ھـ )وقد  ٦٤٨ -ھـ٦١٢م/  ١٢٥٠ – ١٢١٥تینى (الاالمبرطور فردریك الثانى واألیوبیین وانعكاسھا على الشرق ال

 . التى طرحتھا لجنة الحكم والمناقشة  اتمت الطالبة التصویبات
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  رسالة الكلیة :
وم اإلنسانیة    ى سوق  تقدم الكلیة خدمة تعلیمیة وبحثیة متمیزة ترقى إلى مستوى التمیز واإلبداع في مجال اآلداب والعل اییر        ف ى مع تنادًا إل ا اس ًا و إقلیمی العمل محلی

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

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

مستوى  یھا إلىبأساتذتھا وخریج وتصل مكانة مرموقة بین نظائرھا
المنافسة محلیأ و اقلیمًیا من خالل برامج دراسیة متمیزة فى 
مرحلتى اللیسانس والدراسات العلیا تسھم فى الرقى و التنمیة 

 .  المستدامة للمجتمع

 -القرار  :   
  وافق مجلس الكلیة .

 
اریخ  .١٠ ن          ٢٠١٨/  ٨/  ١موافقة مجلس قسم التاریخ  فى جلستھ بت دم م م المق ة للقس رح الخطة البحثی ى مقت عل

 دكتور ابراھیم مرجونة .
 -القرار  :   

  . وافق مجلس الكلیة
 

  سادسا: موضوعات قسم اآلثار والدراسات الیونانیة والرومانیة :
على  ٢٠١٨/ ٣/٨الموضوع : موافقة مجلس قسم اآلثار والدراسات الیونانیة والرومانیة بجلستھ المنعقدة بتاریخ  .١

ن  ار    منح الطالبة / سحر جاب اهللا محمود جاب اهللا  درجة الماجستیر فى اآلداب نظام الساعات المعتمدة م قسم اآلث
ة            و كالودی رة الیولی ى الفت ة الخاصة ف ة الدنیوی انى الرومانی وع :" المب والدراسات الیونانیة والرومانیة فى موض

 دراسة مقارنة بین الحضر والریف " بعد ان أتمت الطالبة التصویبات .
 -القرار  :   

  وافق مجلس الكلیة .
 

ة      .٢ ات الیونانی ار والدراس م اآلث س قس ة مجل اریخ    موافق دة بت تھ المنعق ة بجلس تح   ٢٠١٨/ ٣/٨والرومانی ى ف عل
 . ٢٠١٨الدراسات العلیا لطلبة الماجستیر بفصل الخریف 

 -القرار  :   
  وافق مجلس الكلیة .

 
ى   ٢٠١٨/ ٣/٨الموضوع :موافقة مجلس قسم اآلثار والدراسات الیونانیة والرومانیة بجلستھ المنعقدة بتاریخ  .٣ عل

 ان التأھیلى للدراسات العلیا درجة الدكتواره .ة االمتحیجاعتماد نت
 -القرار  :   

  وافق مجلس الكلیة .
  

 سابعا: موضوعات قسم الفلسفة :
ارى     ٢٠١٨/  ٨/  ٢الموضوع: موافقة مجلس قسم الفلسفة بجلستھ فى   .١ طفى الخم ام مص على منح الطالبة / ابتس

ة ف      ة االیمانی نھج التزكی وع : " م راء        درجة الدكتواره فى موض د اج رى " بع رن الخامس الھج وفیة الق ر ص ى فك
  .   التى طرحتھا لجنة الحكم والمناقشة التعدیالت على الرسالة

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

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

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

مستوى  یھا إلىبأساتذتھا وخریج وتصل مكانة مرموقة بین نظائرھا
المنافسة محلیأ و اقلیمًیا من خالل برامج دراسیة متمیزة فى 
مرحلتى اللیسانس والدراسات العلیا تسھم فى الرقى و التنمیة 

 .  المستدامة للمجتمع

  العالقات الثقافیة والخارجیة :موضوعات :  سابعًا
  
  

  اوال :موضوعات  قسم التاریخ :
/ كتورةدعلى أن تكون العلى إقامة صالون ثقافى للقسم   ٢٠١٨/  ٨/ ١مجلس قسم التاریخ بجلستھ فى  وافق  .١

 میرفت فراج مقررا للصالون الثقافى .
  .تعمیم الفكرة على باقى األقسام العلمیة بالكلیة القرار : 

 -القرار  :   
  وافق مجلس الكلیة .

 
د/ ابراھیم مرجونة التى تفید على إفادة النشر المقدمة من أ. ٢٠١٨/  ٨/  ١أحیط مجلس قسم التاریخ بجلستھ فى  .٢

 –لعلوم االنسانیة ) من مجلة الدراسات التاریخیة واالجتماعیة بكلیة اآلداب وا ٣٤بنشر بحث دولى فى العدد (
للحرمین الشریفین  ىتحت عنوان : " اصالحات واعمال السلطان االشرف قایتبیایتانیا بمور جامعة نواكشوط

  )م١٥٩٥ – ١٤٦٨ھـ/  ٩٠١ – ٨٧٢(
 
 - القرار  :  
  حیط مجلس الكلیة علمُا.أ

  
على إفادة النشر المقدمة من أ.د/ ابراھیم مرجونة التى تفید  ٢٠١٨/  ٨/  ١أحیط مجلس قسم التاریخ بجلستھ فى  .٣

 –) من مجلة الدراسات التاریخیة واالجتماعیة بكلیة اآلداب والعلوم االنسانیة  ٣٤بنشر بحث دولى فى العدد (
 تحت عنوان : " رحلة بن حمزه المغربى للمجاوره بمكة فى القرن العاشر الھجرى "یتانیا ورجامعة نواكشوط بم

 -القرار  :   
  أحیط مجلس الكلیة علمُا.

 
فى فاعلیات عیسى  على مشاركة أ.د/ احمد عبد العزیز  ٢٠١٨/  ٨/  ١موافقة مجلس قسم التاریخ بجلستھ فى  .٤

للبحث العلمى والمعلومات  میمى سات العثمانیة الذى ستنظمھ مؤسسة التالثالث عشر للدراالدولى المؤتمر العلمى 
المرآة والطفل قضایا بورقة بحثیة تحت عنوان : " ٢٠١٨نوفمبر ٢٣ – ٢١بالجمھوریة التونسیة فى الفترة من 

سة وثائقیة من درام )  ١٧٩٧ – ١٥١٧ھـ /  ١٢١٣ – ٩٢٣ى (ــــــــــــــــــــــــــفى االسكندریة فى العصر العثمان
 .سجالت المحكمة الشرعیة

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

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

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

=  =========================================================================  
      ٠٤٥٣٣٦٧٩٤٢ت + فاكس     -٠٤٥٣٣٦٧٩٤١ت:           ~ ٢٦ ~                          البحیرة  –دمنھور  –األبعادیة –مجمع الكلیات                    

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

 

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

مستوى  یھا إلىبأساتذتھا وخریج وتصل مكانة مرموقة بین نظائرھا
المنافسة محلیأ و اقلیمًیا من خالل برامج دراسیة متمیزة فى 
مرحلتى اللیسانس والدراسات العلیا تسھم فى الرقى و التنمیة 

 .  المستدامة للمجتمع

ھریدى فى فاعلیات أحمد  على مشاركة أ.د/ صالح  ٢٠١٨/  ٨/  ١موافقة مجلس قسم التاریخ بجلستھ فى   .٥
لمعلومات للبحث العلمى وایمى لعثمانیة الذى ستنظمھ مؤسسة التمالثالث عشر للدراسات االدولى المؤتمر العلمى 

بورقة بحثیة تحت عنوان : "المرآة والطفل فى  ٢٠١٨نوفمبر ٢٣ – ٢١بالجمھوریة التونسیة فى الفترة من 
 "م ١٧٩٧ – ١٥١٧ھـ /  ١٢١٣ – ٩٢٣ مصر العثمانیة 

 -القرار  :   
  وافق مجلس الكلیة . 

  
من  ٦١سم التاریخ وفقا للمادة على عقد المؤتمر العلمى لق ٢٠١٨/  ٨/  ١موافقة مجلس قسم التاریخ بجلستھ فى  .٦

  ٢٠١٨/  ٩/  ١٧قانون تنظیم الجامعات لمناقشة القضایا العلمیة وتسلم المقترحات على ان یكون ذلك فى 
 -القرار  :   

  وافق مجلس الكلیة .
 

تسجیل د/ صابر محمد صادق سالم فى دورة األیقونة المقدسة والتى سینظمھا المركز الثقافى الفرنسیساكى  .٧
أغسطس  ١١ – ٨الفترة من  –بالعمرانیة بمقر دیر سانت كاترین لآلباء الفر نسیسكان  –راسات القبطیة للد

٢٠١٨  (. 
 -القرار  :   

  أحیط مجلس الكلیة علمُا.
 
 

على حضور ومشاركة أ.د/ صالح ھریدى أستاذ التاریخ  ٢٠١٨/  ٨/  ١مجلس قسم التاریخ بجلستھ فى  موافقة .٨
لمؤتمر الدولى الحادى عشر بعنوان :"الحدود والمناطق الحدودیة ) الذى سیعقد فى مدینة الحدیث والمعاصر فى ا

بورقة بحثیة معنونة "الحدود البحریة لمصر العثمانیة فى  ٢٠١٨نوفمبر  ٣٠ – ٢٨باجة بتونس فى الفترة من 
 عھد الخدیوى اسماعیل " 

 -القرار  :   
  وافق مجلس الكلیة .

 
المشاركة العلمیة وشھادات التقدیر المقدمة من د/ ب علمًا  ٢٠١٨/  ٨/  ١بجلستھ فى  أحیط مجلس قسم التاریخ .٩

 أیمن سالم .
 -القرار  :   

  أحیط مجلس الكلیة علمُا.
 

على حضور ومشاركة د/ شیماء عبد الحمید البنا  ٢٠١٨/  ٨/  ١موافقة مجلس قسم التاریخ بجلستھ فى  .١٠
"الحدود والمناطق ومحوره  المؤتمر الدولى الحادى عشر  فاعلیاتسم مدرس التاریخ والحضارة االسالمیة بالق

بورقة وسوف تشارك  ٢٠١٨نوفمبر  ٣٠ – ٢٨الحدودیة ) الذى سیعقد فى مدینة باجة بتونس فى الفترة من 
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  رسالة الكلیة :
وم اإلنسانیة    ى سوق  تقدم الكلیة خدمة تعلیمیة وبحثیة متمیزة ترقى إلى مستوى التمیز واإلبداع في مجال اآلداب والعل اییر        ف ى مع تنادًا إل ا اس ًا و إقلیمی العمل محلی

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

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

مستوى  یھا إلىبأساتذتھا وخریج وتصل مكانة مرموقة بین نظائرھا
المنافسة محلیأ و اقلیمًیا من خالل برامج دراسیة متمیزة فى 
مرحلتى اللیسانس والدراسات العلیا تسھم فى الرقى و التنمیة 

 .  المستدامة للمجتمع

 " النزاعات على الحدود االندلسیة الغربیة فى القرنین الرابع والخامس الھجرى / العاشر والحادىبعنوان بحثیة 
 . عشر المیالدى مدینة یابره (ایفوار)نموذجًا

 -القرار  :   
  وافق مجلس الكلیة .

 
على حضور ومشاركة د/ ایمان عبد التواب الخالوى  ٢٠١٨/  ٨/  ١موافقة مجلس قسم التاریخ بجلستھ فى  .١١

حدود :" ال ومحوره المؤتمر الدولى الحادى عشر  فاعلیاتمدرس تاریخ وحضارة العصور الوسطى بالقسم 
بورقة بحثیة  ٢٠١٨نوفمبر  ٣٠ – ٢٨الذى سیعقد فى مدینة باجة بتونس فى الفترة من ووالمناطق الحدودیة ) 

 .  با فى العصر الوسیط العملة االسالمیة المنقوشة نموذجًاربعنوان : " العمالت العابرة للحدود فى غرب أرو
 -القرار  :   

  وافق مجلس الكلیة .
 

 یة :ثانیا : قسم الجغراف
على مشاركة د/ محمد عوض السمنى األستاذ المساعد  ٢٠١٨/  ٨/  ٦موافقة مجلس قسم الجغرافیة بجلستھ فى  .١

بالقسم بحث بعنوان : مدةالسطوع الفعلى وتأثیرھا على نضج محصول القطن بدلتا النیل " فى مؤتمر الدولى األول 
 .  ٢٠١٨أكتوبر  ١٥ – ١٣ل یومى خالبالقاھرة الذى سیغقد بمقر الجمعیة الجغرافیة المصریة 

 -القرار  :   
  وافق مجلس الكلیة .

  
 ثالثا : قسم اآلثار والدراسات الیونانیة والرومانیة : 

 ٢٠١٨/  ٨/  ٧خ ــــــــــــــــأحیط مجلس قسم اآلثار والدراسات الیونانیة والرومانیة بجلستھ المنعقدة بتاری .١
ة الدكتورة / نھى عبدالرحمن  فى دورة تنمیة بشریة بعنوان : " إعداد مدرب ـــــــــــــبمشارك علمــــــــــــــــــًا 

 . ٢٠١٨یونیو  ٢٨یونیو وحتى  ٢٤فلى الفترة مابین   "TOT"تنمیة بشریة 
 -القرار  :   

  أحیط مجلس الكلیة علمُا.
 

بحضور السیدة  ٢٠١٨/  ٨/  ٧یخ أحیط مجلس قسم اآلثار والدراسات الیونانیة والرومانیة بجلستھ المنعقدة بتار .٢
األستاذة الدكتورة / سماح محمد الصاوى دورة عن األیقونة فى مركز الدراسات القبطیة بكنیسة دیر سانت كاترین 

 م ) . ٢٠١٨أغسطس  ١١ – ٨ن (ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفى الفترة م
 -القرار  :   

  أحیط مجلس الكلیة علمُا.
 



    

                                                                                                                                               
        Damanhur university                                                                                   جامعة دمنھور                                      
          Faculty of Artكلیة اآلداب                                                                                                                                

                                                         
  

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

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

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

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

مستوى  یھا إلىبأساتذتھا وخریج وتصل مكانة مرموقة بین نظائرھا
المنافسة محلیأ و اقلیمًیا من خالل برامج دراسیة متمیزة فى 
مرحلتى اللیسانس والدراسات العلیا تسھم فى الرقى و التنمیة 

 .  المستدامة للمجتمع

 بمشاركةعلمًا  ٢٠١٨/  ٨/  ٧قسم اآلثار والدراسات الیونانیة والرومانیة بجلستھ المنعقدة بتاریخ أحیط مجلس  .٣
العامة وذلك یوم األحد  ورمحسن قاسم فى ندوه بقاعة المؤتمرات بمكتبة دمنھعبدال/ عبیر األستاذ الدكتور  السیدة
بعنوان :كیف  محاضرة وتفضلھا بإلقاء  ٢٠١٨/  ٧/  ٢٢ق ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمواف

 تستعد لدخول الجامعة .
 -القرار  :   

  أحیط مجلس الكلیة علمُا.
 

 رابعا : تھیب اللجنة بالساده أعضاء ھیئة التدریس ممن لھم أبحاث دولیة منشورة تقدیم أفادات النشر .
 -القرار  :   

  علمُا.أحیط مجلس الكلیة 
  

  امنًا : موضوعات المكتبة  ث
  
  
تؤكد اللجنة على قرارھا السابق و المعتمد من مجلس الكلیة بالموافقة على أن یكون السید فایز بلتاجي محمد  .١

 مناول للمكتبة خاصة أن الكلیة على أعتاب عام دراسي  جدید.
 -القرار  :   

  أحیط مجلس الكلیة علمُا.
  

 ًاكتاب ٧٨كتب المھداه من المعھد العلمي الفرنسي لآلثار الشرقیة بالقاھرة والبالغ عددھا وافقت اللجنة على قبول ال .٢
في فروع العلوم االنسانیة المختلفة و تتوجھ اللجنة بخالص الشكر و التقدیر للسید الدكتور صابر محمد صادق سالم 

یضا إلدارة المعھد الفرنسي على تلك و الذي تولى تلك المھمة في شھر رمضان الماضي.و تتوجھ اللجنة بالشكر أ
 اإلھداءات القیمة .

 -القرار  :   
  أحیط مجلس الكلیة علمُا.

  
وافقت اللجنة على توفیر ماكینة تصویر داخل مكتبة الكلیة لخدمة الطالب بدًال من التصویر خارجھا و ذلك للحفاظ  .٣

یتعرض البعض منھا للتلف و الضیاع عند  على مقتنیات المكتبة من كتب و رسائل علمیة و التي من الممكن أن
 تصویرھا بالخارج.

 -القرار  :   
  أحیط مجلس الكلیة علمُا.

  
 الموافقة على قبول اإلھداء الوارد من أ.د محمد عبده بدرالدین و ھو كتاب أطلس المملكة العربیة السعودیة . .٤
 -القرار  :   

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

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

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

مستوى  یھا إلىبأساتذتھا وخریج وتصل مكانة مرموقة بین نظائرھا
المنافسة محلیأ و اقلیمًیا من خالل برامج دراسیة متمیزة فى 
مرحلتى اللیسانس والدراسات العلیا تسھم فى الرقى و التنمیة 

 .  المستدامة للمجتمع

جتماع شھري للجنة المكتبة طبقا لتوصیات لجنة المكتبة بالجامعة و ذلك للوقوف على ضرورة التأكید على عقد ا .٥
نظام العمل بالمكتبة من مشكالت و العمل على حلھا لخدمة الطالب في مرحلتي اللیسانس و الدراسات العلیا و 

  الخروج بالمقترحات التي من شأنھا النھوض بالعمل داخل المكتبة
 -القرار  :   

  لس الكلیة علمُا.أحیط مج
  
  

  :   المختبرات واألجھزة العلمیةًا:   موضوعات تاسع
  
  
حدات من أجل تقدیم تقریر نھائى لمدى صالحیة قامت اللجنة بعمل جولة شاملة بجمیع المدرجات والقاعات والو .١

 األجھزة بالكلیة 
  القرار :

  . بالتقریر المقدم من اللجنة  أحیط مجلس الكلیة علمًا
  
  

  :  خدمة المجتمع وتنمیة البیئة موضوعات   : ًاعاشر
  
 االستعداد للعام الدراسى الجدید  .٢

  القرار :
  .مخاطبة الجامعة المداد الكلیة بكل مایلزم من أثاث لتجھیز القاعات 

 -القرار  :   
  أحیط مجلس الكلیة علمُا.

  
 استدعاء مشرف النظافة بالكلیة  .٣

 القر ار:
لنظافة بالكلیة بصورة دائمة،مع تكلیف مشرف النظافة  بعمل تقریر عن المعوقات فى أكدت اللجنة على متابعة أعمال ا

  الكلیة كما اوصت اللجنة بعمل یوم للنظافة باإلشتراك مع رعایة الشباب . 
 -القرار  :   

  أحیط مجلس الكلیة علمُا.
  
 عملیة تنظیم دخول الطالب  .٤

  القرار :
  وضع الفتات ارشادیة للطالب یتم تخصیص أبواب لدخول وخروج الطالب مع 
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لقدرات العلمیة و البحثیة ألساتذتھا الجودة التعلیمیة و البحثیة ، و مواكبة التطورات العلمیة و الفكریة و التكنولوجیة ، و ذلك بالتطویر المستمر للبرامج التعلیمیة و ا
، و تلبیة احتیاجات المجتمع   لخریجین، و إتاحة الفرصة لھا لمتابعة الجدید من العلوم و المعارف و الخبراتو طالبھا ، و استخدام وسائل تعلیمیة حدیثة ،و متابعة ا

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

مستوى  یھا إلىبأساتذتھا وخریج وتصل مكانة مرموقة بین نظائرھا
المنافسة محلیأ و اقلیمًیا من خالل برامج دراسیة متمیزة فى 
مرحلتى اللیسانس والدراسات العلیا تسھم فى الرقى و التنمیة 

 .  المستدامة للمجتمع

 -القرار  :   
  أحیط مجلس الكلیة علمُا.

  
اآلثار والدراسات الیونانیة والرومانیة واالجتماع و أ.د/ فضل اهللا اسماعیل على تجمیلھم  ىتقدیم الشكر لقسم .٥

 ھیب باألقسام اآلخرى ان یحذوا حذوھم فى تجمیل األقسام .تلألقسام و
 -القرار  :   

  الكلیة علمُا.أحیط مجلس 
  

  .  بعد الظھر والنصف  الثانیة الساعةھذا وقد انتھى االجتماع 
  

  عمید الكلیة                                                                                                 
  
  

  حنان الشافعىأ.د/                                                                                                  


