رؤية الكلية :

جامعة دمنهور
كلية اآلداب

تتطل الكلية إلى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية معتمدة تحتد
مكاةة مرموقة بين ةظائر ا وتصد بأساتذتها وخري يها إلى مستوى
المةا سة محليأ و اقليميإا من خالد برامج دراسية متميزة ى
مرحلتى الليساةس والدراسات العليا تسهم ى الرقى و التةمية
المستدامة للم تم .

Damanhur university
Faculty of Art

=========================================================
مجلس الكلية التاسع للعام الجامعي 0201/0202
المنعقد يوم األثنين المو افق 0201/4/10
**********
اجتمع مجلس الكلية في تمام الساعة الحادية عشر برئاسة السيد األستاذ الدكتور /محمد رفعت االمام عميد الكلي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة وبحضور
ومشاركة كل من :
 .1أ.د /سماح محمد الصاوى
وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث
قائم بعمل وكيل الكلية لشئون خدمة املجتمع وتنمية البيئة
 .0أ2د /وفدى السيد أبوالنضر
رئيس مجلس قسم الجغر افيا
 .3أ.د /عبدالعظيم أحمد عبدالعظيم
رئيس مجلس قسم اللغة االنجليزية
 .4أ.د /ايمان محمد حلمى المليجى
رئيس مجلس قسم اآلثار والدراسات اليونانية والرومانية
 .5أ.د عبير عبداملحسن قاسم
رئيس مجلس قسم التاريخ
 .6أ.د /ابراهيم محمد على مرجونة
رئيس مجلس قسم اللغة العربية وآدابها
 .7أ.د /ايمان فؤاد بركات
قائم بعمل رئيس مجلس قسم اللغات الشرقية
 .8د .محمد أحمد الفقي
األستاذ بقسم اللغة العربية والمديرالتنفيذي لوحدة ضمان الجودة بالكلية
 .9أ .د .محمد محمود ابوعلى
األستاذ المتفرغ بقسم الفلسفة
 .12أ.د /فضل الله محمد اسماعيل
األستاذ المتفرغ بقسم التاريخ
 .11أ.د /على أحمد السيد
األستاذ المتفرغ بقسم الجغر افيا
 .10أ.د /عالءالدين عزت شلبى
األستاذ بقسم اللغة االنجليزية
 .13أ.د ميراندا محمد خميس الزوكة
األستاذ المساعد بقسم اللغة العربية
 .14د .رانيا محمد عزيز نظمى
المدرس بقسم الجغر افيا
 .15د .ابراهيم مصطفى شعبان
مدير وحدة الخدمات االلكترونية
 .16د .أحمد عطية حميدة
أمين الكلية
 .17السيد /خالد الوليد حلمى لحوتي
وتم دعوت كل من :
القائم بعمل رئيس مجلس قسم اآلثار
السيد الدكتور /أحمد سعيد عثمان
المديرالتنفيذي لوحدة التعليم المدمج
السيد الدكتور  /فايز أنور عبدالمطلب
رسالة الكلية :
تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترقى إلى مستوى التميزز واببزداف زج م زاد ا دال والعلزوم ابةسزاةية زى سزوا العمزد محليزا إ و إقليميزا اسزتةاداإ إلزى معزايير
ال ودة التعليمية و البحثية  ،و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التكةولو ية  ،و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و القدرات العلمية و البحثية ألساتذتها
و طالبها  ،و استخدام وسائد تعليمية حديثة ،و متابعة الخري ين ،و إتاحة الفرصة لها لمتابعة ال ديد من العلوم و المعارف و الخبرات  ،و تلبية احتيا زات الم تمز
،والمسزا مة زج حززد مالزكالت  ،و بةززاخ الالخصززية المصززرية و تةميزة قززيم اوةتمززاخ و المززواطةين مزن خززالد إ ززراخات تتسززم باوسزتقاللية و التعززاون و التقززويم الزذاتج
والمستمر .
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رؤية الكلية :

جامعة دمنهور
كلية اآلداب

تتطل الكلية إلى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية معتمدة تحتد
مكاةة مرموقة بين ةظائر ا وتصد بأساتذتها وخري يها إلى مستوى
المةا سة محليأ و اقليميإا من خالد برامج دراسية متميزة ى
مرحلتى الليساةس والدراسات العليا تسهم ى الرقى و التةمية
المستدامة للم تم .

Damanhur university
Faculty of Art

=========================================================
افتتح السيد أ.د /محمد رفعت االمام عميد الكلية االجتماع

-

 في بداية االجتماع رحب السيد أ.د /محمد رفعت االمام عميد الكلية ورئيس املجلس بجميع السادة سواء بالحضور أوالمشاركة .
افتتح السيد األستاذ الدكتور  /محمد رفعت االمام عميد الكلية بالتهنئة بحلول شهر رمضان المبارك اعادة الله علينا وعلى
اآلمة العربية باليمن والبركات .
ثم تقدم بالتهنئة لكل من :
السيدة األستاذ الدكتور /حنان خميس الشافعى على ما بذلته من جهود حثيثه خالل فترة عمادتها.
السيدة األستاذ الدكتور /سماح الصاوى لصدور قرار السيد األستاذ الدكتور  /رئيس الجامعة بتوليها القيام بعمل وكيل الكلية
لشئون التعليم والطالب بجانب وكالة الكلية للدراسات العليا والبحوث.
السيدة األستاذ الدكتور /ايمان محمد حلمى المليجى لصدور قرار رئيس الجامعة بتوليها رئاسة مجلس قسم اللغة االنجليزية
بالكلية .
السيدة األستاذ الدكتور /عبير عبداملحسن قاسم لصدور قرار رئيس الجامعة بتوليها رئاسة مجلس قسم اآلثار والدراسات
اليونانية والرومانية بالكلية .
السيد األستاذ الدكتور /فضل الله محمد اسماعيل لصدور قرار رئيس الجامعة بتوليه االشراف على مجلس قسم الفلسفة
بالكلية .
السيد الدكتور  /أحمد سعيد عثمان لصدور قراررئيس الجامعة بالقيام بأعمال مجلس قسم اآلثار بالكلية .
ثم عرض اعتذارالسي دة األستاذ الدكتور /حنان خميس الشافعى عن حضور املجلس حيث انه قد تم دعوتها لحضور املجلس .
تم الترحيب بالسيد األستاذ الدكتور /على أحمد السيد األستاذ المتفرغ بقسم التاريخ باعتباره أقدم أستاذ بقسم التاريخ.
ثم شرع سيادته في موضوعات املجلس على النحو التالي :

أوال  :موضوعات اإلحاطة و التصديق -:
-

ً
الموضوعات التى طرحت في مجلس الجامعة،

• التركيز على المقررات االلكترونية خالل الفترة القادمة .
 التصديق على محضر مجلس الكلية السابق . التصديق على محضر مجلس الكلية بجلسته الطارئه في 0201/4/4القرار:
رسالة الكلية :
تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترقى إلى مستوى التميزز واببزداف زج م زاد ا دال والعلزوم ابةسزاةية زى سزوا العمزد محليزا إ و إقليميزا اسزتةاداإ إلزى معزايير
ال ودة التعليمية و البحثية  ،و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التكةولو ية  ،و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و القدرات العلمية و البحثية ألساتذتها
و طالبها  ،و استخدام وسائد تعليمية حديثة ،و متابعة الخري ين ،و إتاحة الفرصة لها لمتابعة ال ديد من العلوم و المعارف و الخبرات  ،و تلبية احتيا زات الم تمز
،والمسزا مة زج حززد مالزكالت  ،و بةززاخ الالخصززية المصززرية و تةميزة قززيم اوةتمززاخ و المززواطةين مزن خززالد إ ززراخات تتسززم باوسزتقاللية و التعززاون و التقززويم الزذاتج
والمستمر .
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رؤية الكلية :
تتطل الكلية إلى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية معتمدة تحتد
مكاةة مرموقة بين ةظائر ا وتصد بأساتذتها وخري يها إلى مستوى
المةا سة محليأ و اقليميإا من خالد برامج دراسية متميزة ى
مرحلتى الليساةس والدراسات العليا تسهم ى الرقى و التةمية
المستدامة للم تم .

جامعة دمنهور
كلية اآلداب

Damanhur university
Faculty of Art

=========================================================
تم التصديق على املحضر.

ثانيا :موضوعات وحدة ضمان الجودة :
أوال  :التصديق علي الجلسة السابقة
القرار :تم التصديق
القرار :
ً
أحيط مجلس الكلية علما
ثانيا :تهنئة سعادة أد .محمد رفعت اإلمام عميد الكلية بتولي سيادته منصب العمادة .
القرار :
ً
أحيط مجلس الكلية علما
ثالثا  :اعتماد تعديل التشكيل الجديد ملجلس إدارة وحدة ضمان الجودة ،وهو على النحو التالي :
عميد الكلية ورئيس مجلس اإلدارة
أد .محمد رفعت اإلمام
مديرالوحدة
أد .محمد محمود أبو علي
د .عصام كمال المصري
نائب مديرالوحدة
عضوا
د .محمد عبده بدرالدين
عضوا
د .إبراهيم شعبان املحروقي
عضوا
د .أحم د خميس شتيه
المدرس المساعد بقسم الفلسفة  -عضوا معاونا
أ .زينب حميدة عبد العزيز
المعيد بقسم الجغر افيا  -عضوا معاونا
أ .جيالن عبدالنبي عرقوب
أمين الكلية – عضوا
أ .خالد الوليد الحوتي
أ .علي ثابت صبري
فريق إداري
فريق إداري
أ .كمال فرج صالح
القرار :و افق املجلس
القرار :
و افق مجلس الكلية .
رسالة الكلية :
تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترقى إلى مستوى التميزز واببزداف زج م زاد ا دال والعلزوم ابةسزاةية زى سزوا العمزد محليزا إ و إقليميزا اسزتةاداإ إلزى معزايير
ال ودة التعليمية و البحثية  ،و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التكةولو ية  ،و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و القدرات العلمية و البحثية ألساتذتها
و طالبها  ،و استخدام وسائد تعليمية حديثة ،و متابعة الخري ين ،و إتاحة الفرصة لها لمتابعة ال ديد من العلوم و المعارف و الخبرات  ،و تلبية احتيا زات الم تمز
،والمسزا مة زج حززد مالزكالت  ،و بةززاخ الالخصززية المصززرية و تةميزة قززيم اوةتمززاخ و المززواطةين مزن خززالد إ ززراخات تتسززم باوسزتقاللية و التعززاون و التقززويم الزذاتج
والمستمر .
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رؤية الكلية :

جامعة دمنهور
كلية اآلداب

تتطل الكلية إلى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية معتمدة تحتد
مكاةة مرموقة بين ةظائر ا وتصد بأساتذتها وخري يها إلى مستوى
المةا سة محليأ و اقليميإا من خالد برامج دراسية متميزة ى
مرحلتى الليساةس والدراسات العليا تسهم ى الرقى و التةمية
المستدامة للم تم .

Damanhur university
Faculty of Art

=========================================================
رابعا :مخاطبة األقسام العلمية بضرورة مو افاة الوحدة بملفات اإلرشاد األكاديمي بمستوياته الثالثة :
علميا  .المتعثرون ً
ً
( المتعثرون ً
صحيا ( .
ماديا  .المتعثرون
القرار  :و افق املجلس على إسناد األمر للسيد الدكتور عصام المصري نائب مدير الوحدة لتقديم تصور كامل عن عملية الدعم
الطالبي باختالف فئات الطالب وظروفهم على النحو التالي :
أ :آلية إرشاد الطالب العادي :
جامعة دمنهور
كلية اآلداب
آليات الدعم الطالبي
تقييم سلوك الطالب :

ممتاز

جيد

مقبول

سيئ

سيئ ً
جدا

الفصل الدراس ي األول :
الفصل الدراس ي الثاني :
الخدمات اإلرشادية المقدمة للطالب :
..............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. ................................................
..............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
مالحظات المرشد :
..............................................................................................................................................................................................

رسالة الكلية :
تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترقى إلى مستوى التميزز واببزداف زج م زاد ا دال والعلزوم ابةسزاةية زى سزوا العمزد محليزا إ و إقليميزا اسزتةاداإ إلزى معزايير
ال ودة التعليمية و البحثية  ،و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التكةولو ية  ،و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و القدرات العلمية و البحثية ألساتذتها
و طالبها  ،و استخدام وسائد تعليمية حديثة ،و متابعة الخري ين ،و إتاحة الفرصة لها لمتابعة ال ديد من العلوم و المعارف و الخبرات  ،و تلبية احتيا زات الم تمز
،والمسزا مة زج حززد مالزكالت  ،و بةززاخ الالخصززية المصززرية و تةميزة قززيم اوةتمززاخ و المززواطةين مزن خززالد إ ززراخات تتسززم باوسزتقاللية و التعززاون و التقززويم الزذاتج
والمستمر .
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رؤية الكلية :

جامعة دمنهور
كلية اآلداب

تتطل الكلية إلى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية معتمدة تحتد
مكاةة مرموقة بين ةظائر ا وتصد بأساتذتها وخري يها إلى مستوى
المةا سة محليأ و اقليميإا من خالد برامج دراسية متميزة ى
مرحلتى الليساةس والدراسات العليا تسهم ى الرقى و التةمية
المستدامة للم تم .

Damanhur university
Faculty of Art

=========================================================
........................................................................................................................................................ ......................................
..............................................................................................................................................................................................
القرار :
ً
أحيط مجلس الكلية علما

ب -آلية إرشاد الطالب المتعثر ً
علميا :
جامعة دمنهور
كلية اآلداب

آليات الدعم الطالبي
ً
دراسيا
الطالب المتعثر

عدد السنوات التي تعثر فيها الطالب :
المواد التي تكرر تعثرالطالب بها :
أسباب هذا التعثر :
ما تم ا تخاذه من آليات لمساعدته :
تقييم سلوك الطالب :

ممتاز

جيد

مقبول

سيئ

سيئ ً
جدا

رسالة الكلية :
تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترقى إلى مستوى التميزز واببزداف زج م زاد ا دال والعلزوم ابةسزاةية زى سزوا العمزد محليزا إ و إقليميزا اسزتةاداإ إلزى معزايير
ال ودة التعليمية و البحثية  ،و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التكةولو ية  ،و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و القدرات العلمية و البحثية ألساتذتها
و طالبها  ،و استخدام وسائد تعليمية حديثة ،و متابعة الخري ين ،و إتاحة الفرصة لها لمتابعة ال ديد من العلوم و المعارف و الخبرات  ،و تلبية احتيا زات الم تمز
،والمسزا مة زج حززد مالزكالت  ،و بةززاخ الالخصززية المصززرية و تةميزة قززيم اوةتمززاخ و المززواطةين مزن خززالد إ ززراخات تتسززم باوسزتقاللية و التعززاون و التقززويم الزذاتج
والمستمر .
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رؤية الكلية :

جامعة دمنهور
كلية اآلداب

تتطل الكلية إلى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية معتمدة تحتد
مكاةة مرموقة بين ةظائر ا وتصد بأساتذتها وخري يها إلى مستوى
المةا سة محليأ و اقليميإا من خالد برامج دراسية متميزة ى
مرحلتى الليساةس والدراسات العليا تسهم ى الرقى و التةمية
المستدامة للم تم .

Damanhur university
Faculty of Art

=========================================================
الفصل الدراس ي األول :
الفصل الدراس ي الثاني :
القرار :
ً
أحيط مجلس الكلية علما
جـ -آلية دعم الطالب المتعثر ماديا :
جامعة دمنهور
كلية اآلداب
آليات الدعم الطالبي
الطالب المتعثر ً
ماديا

ما تم اتخاذه من آليات لمساعدته :
تقييم سلوك الطالب :

ممتاز

جيد

مقبول

سيئ

سيئ ً
جدا

الفصل الدراس ي األول :
الفصل الدراس ي الثاني :
الخدمات اإلرشادية المقدمة للطالب :
........................................................................................................................................... ...................................................
مالحظات المرشد :
..............................................................................................................................................................................................
رسالة الكلية :
تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترقى إلى مستوى التميزز واببزداف زج م زاد ا دال والعلزوم ابةسزاةية زى سزوا العمزد محليزا إ و إقليميزا اسزتةاداإ إلزى معزايير
ال ودة التعليمية و البحثية  ،و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التكةولو ية  ،و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و القدرات العلمية و البحثية ألساتذتها
و طالبها  ،و استخدام وسائد تعليمية حديثة ،و متابعة الخري ين ،و إتاحة الفرصة لها لمتابعة ال ديد من العلوم و المعارف و الخبرات  ،و تلبية احتيا زات الم تمز
،والمسزا مة زج حززد مالزكالت  ،و بةززاخ الالخصززية المصززرية و تةميزة قززيم اوةتمززاخ و المززواطةين مزن خززالد إ ززراخات تتسززم باوسزتقاللية و التعززاون و التقززويم الزذاتج
والمستمر .
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رؤية الكلية :

جامعة دمنهور
كلية اآلداب

تتطل الكلية إلى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية معتمدة تحتد
مكاةة مرموقة بين ةظائر ا وتصد بأساتذتها وخري يها إلى مستوى
المةا سة محليأ و اقليميإا من خالد برامج دراسية متميزة ى
مرحلتى الليساةس والدراسات العليا تسهم ى الرقى و التةمية
المستدامة للم تم .

Damanhur university
Faculty of Art

=========================================================
الخدمات اإلرشادية المقدمة للطالب :
............................................................................................................................................................................................
مالحظات المرشد :
...........................................................................................................................................................................................
القرار :
ً
أحيط مجلس الكلية علما
د -آليات دعم الطالب المتفوق :
جامعة دمنهور
كلية اآلداب
آليات الدعم الطالبي
الطالب المتفوق
ترتيب الطالب علي الفرقة :
أي مجاالت أخري تفوق بها الطالب :
ما تم اتخاذه من آليات لمكافأته :
تقييم سلوك الطالب :

ممتاز

جيد

مقبول

سيئ

سيئ ً
جدا

الفصل الدراس ي األول :
الفصل الدراس ي الثاني :
الخدمات اإلرشادية المقدمة للطالب :
رسالة الكلية :
تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترقى إلى مستوى التميزز واببزداف زج م زاد ا دال والعلزوم ابةسزاةية زى سزوا العمزد محليزا إ و إقليميزا اسزتةاداإ إلزى معزايير
ال ودة التعليمية و البحثية  ،و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التكةولو ية  ،و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و القدرات العلمية و البحثية ألساتذتها
و طالبها  ،و استخدام وسائد تعليمية حديثة ،و متابعة الخري ين ،و إتاحة الفرصة لها لمتابعة ال ديد من العلوم و المعارف و الخبرات  ،و تلبية احتيا زات الم تمز
،والمسزا مة زج حززد مالزكالت  ،و بةززاخ الالخصززية المصززرية و تةميزة قززيم اوةتمززاخ و المززواطةين مزن خززالد إ ززراخات تتسززم باوسزتقاللية و التعززاون و التقززويم الزذاتج
والمستمر .
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رؤية الكلية :

جامعة دمنهور
كلية اآلداب

تتطل الكلية إلى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية معتمدة تحتد
مكاةة مرموقة بين ةظائر ا وتصد بأساتذتها وخري يها إلى مستوى
المةا سة محليأ و اقليميإا من خالد برامج دراسية متميزة ى
مرحلتى الليساةس والدراسات العليا تسهم ى الرقى و التةمية
المستدامة للم تم .

Damanhur university
Faculty of Art

=========================================================
..............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................
مالحظات المرشد :
القرار :
ً
أحيط مجلس الكلية علما
ً
خامسا  :مخاطبة األقسام العلمية بضرورة عقد لجان فحص الكتاب الجامعي حسب النموذج األخيرالذي أقرته الوحدة .

رسالة الكلية :
تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترقى إلى مستوى التميزز واببزداف زج م زاد ا دال والعلزوم ابةسزاةية زى سزوا العمزد محليزا إ و إقليميزا اسزتةاداإ إلزى معزايير
ال ودة التعليمية و البحثية  ،و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التكةولو ية  ،و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و القدرات العلمية و البحثية ألساتذتها
و طالبها  ،و استخدام وسائد تعليمية حديثة ،و متابعة الخري ين ،و إتاحة الفرصة لها لمتابعة ال ديد من العلوم و المعارف و الخبرات  ،و تلبية احتيا زات الم تمز
،والمسزا مة زج حززد مالزكالت  ،و بةززاخ الالخصززية المصززرية و تةميزة قززيم اوةتمززاخ و المززواطةين مزن خززالد إ ززراخات تتسززم باوسزتقاللية و التعززاون و التقززويم الزذاتج
والمستمر .
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رؤية الكلية :

جامعة دمنهور
كلية اآلداب

تتطل الكلية إلى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية معتمدة تحتد
مكاةة مرموقة بين ةظائر ا وتصد بأساتذتها وخري يها إلى مستوى
المةا سة محليأ و اقليميإا من خالد برامج دراسية متميزة ى
مرحلتى الليساةس والدراسات العليا تسهم ى الرقى و التةمية
المستدامة للم تم .

Damanhur university
Faculty of Art

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

القرار :
ً
أحيط مجلس الكلية علما
سادسا  :بشأن ترشيح منسق للجودة عن كل قسم.
ً
القرار :و افق املجلس على مخاطبة األقسام العلمية لترشيح منسق للجودة وممثال للقسم فيما يخص الجودة.
القرار :
و افق مجلس الكلية .
رسالة الكلية :
تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترقى إلى مستوى التميزز واببزداف زج م زاد ا دال والعلزوم ابةسزاةية زى سزوا العمزد محليزا إ و إقليميزا اسزتةاداإ إلزى معزايير
ال ودة التعليمية و البحثية  ،و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التكةولو ية  ،و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و القدرات العلمية و البحثية ألساتذتها
و طالبها  ،و استخدام وسائد تعليمية حديثة ،و متابعة الخري ين ،و إتاحة الفرصة لها لمتابعة ال ديد من العلوم و المعارف و الخبرات  ،و تلبية احتيا زات الم تمز
،والمسزا مة زج حززد مالزكالت  ،و بةززاخ الالخصززية المصززرية و تةميزة قززيم اوةتمززاخ و المززواطةين مزن خززالد إ ززراخات تتسززم باوسزتقاللية و التعززاون و التقززويم الزذاتج
والمستمر .
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رؤية الكلية :

جامعة دمنهور
كلية اآلداب

تتطل الكلية إلى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية معتمدة تحتد
مكاةة مرموقة بين ةظائر ا وتصد بأساتذتها وخري يها إلى مستوى
المةا سة محليأ و اقليميإا من خالد برامج دراسية متميزة ى
مرحلتى الليساةس والدراسات العليا تسهم ى الرقى و التةمية
المستدامة للم تم .

Damanhur university
Faculty of Art

=========================================================
سابعا  :بشأن المقترح المقدم بإعداد مصفوفة تدريبية للسادة أعضاء هيئة التدريس أون الين .
القرار  :و افق املجلس على أن يتم ذلك بالتعاون مع المدربين المعتمدين ،مع تضمين هذه المصفوفة على دورات خاصة بتكنولوجيا
التعليم  ،كما يتم إعداد مصفوفة تدريبية للسادة اإلداريين تتضمن التحول الرقمي واألرشفة الرقمية والورقية  ،ويتم االستعانة
بالسيد الدكتور /محمد عبده بدرالدين في هذا األمر .
القرار :
و افق مجلس الكلية .
ثامنا  :بشأن لجنة مراجعة األسئلة ،ورفع التقارير .
القرار  :إعادة تفعيل اللجنة ومخاطبة األقسام إلرسال نسخ من امتحانات الفصل الدراس ي األول للعام الجامعي  0201/0202على
وجه السرعة  ،حتى يتسنى إعداد تقرير عن مدي نجاح االمتحان اإللكتروني  ،وكذلك تفادي السلبيات إن وجدت  -على أن يتم ذلك من
خالل مجموعة من ورش العمل مع األقسام العلمية.-
القرار :
و افق مجلس الكلية .
تاسعا  :بخصوص المقترح المقدم من السيد الدكتور  /عصام كمال المصري بتصميم استبيان قياس رضا طالب الدراسات العليا
ً
إلكترونيا
القرار :و افق املجلس مع توجيه الشكر للدكتور عصام كمال المصري على نشاطه ومقترحاته المتجددة .
القرار :
و افق مجلس الكلية .

رسالة الكلية :
تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترقى إلى مستوى التميزز واببزداف زج م زاد ا دال والعلزوم ابةسزاةية زى سزوا العمزد محليزا إ و إقليميزا اسزتةاداإ إلزى معزايير
ال ودة التعليمية و البحثية  ،و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التكةولو ية  ،و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و القدرات العلمية و البحثية ألساتذتها
و طالبها  ،و استخدام وسائد تعليمية حديثة ،و متابعة الخري ين ،و إتاحة الفرصة لها لمتابعة ال ديد من العلوم و المعارف و الخبرات  ،و تلبية احتيا زات الم تمز
،والمسزا مة زج حززد مالزكالت  ،و بةززاخ الالخصززية المصززرية و تةميزة قززيم اوةتمززاخ و المززواطةين مزن خززالد إ ززراخات تتسززم باوسزتقاللية و التعززاون و التقززويم الزذاتج
والمستمر .
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رؤية الكلية :

جامعة دمنهور
كلية اآلداب

تتطل الكلية إلى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية معتمدة تحتد
مكاةة مرموقة بين ةظائر ا وتصد بأساتذتها وخري يها إلى مستوى
المةا سة محليأ و اقليميإا من خالد برامج دراسية متميزة ى
مرحلتى الليساةس والدراسات العليا تسهم ى الرقى و التةمية
المستدامة للم تم .

Damanhur university
Faculty of Art

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

القرار :
ً
أحيط مجلس الكلية علما .

رسالة الكلية :
تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترقى إلى مستوى التميزز واببزداف زج م زاد ا دال والعلزوم ابةسزاةية زى سزوا العمزد محليزا إ و إقليميزا اسزتةاداإ إلزى معزايير
ال ودة التعليمية و البحثية  ،و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التكةولو ية  ،و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و القدرات العلمية و البحثية ألساتذتها
و طالبها  ،و استخدام وسائد تعليمية حديثة ،و متابعة الخري ين ،و إتاحة الفرصة لها لمتابعة ال ديد من العلوم و المعارف و الخبرات  ،و تلبية احتيا زات الم تمز
،والمسزا مة زج حززد مالزكالت  ،و بةززاخ الالخصززية المصززرية و تةميزة قززيم اوةتمززاخ و المززواطةين مزن خززالد إ ززراخات تتسززم باوسزتقاللية و التعززاون و التقززويم الزذاتج
والمستمر .
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رؤية الكلية :

جامعة دمنهور
كلية اآلداب

تتطل الكلية إلى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية معتمدة تحتد
مكاةة مرموقة بين ةظائر ا وتصد بأساتذتها وخري يها إلى مستوى
المةا سة محليأ و اقليميإا من خالد برامج دراسية متميزة ى
مرحلتى الليساةس والدراسات العليا تسهم ى الرقى و التةمية
المستدامة للم تم .

Damanhur university
Faculty of Art

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

عاشرا  :بشأن المقترح المقدم بعمل استبيان عن النماذج الموهوبة بالكلية وضرورة رعايتها .
القرار :المو افقة على النموذج المقدم من السيد د .عصام المصري .

القرار :
و افق مجلس الكلية .
رسالة الكلية :
تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترقى إلى مستوى التميزز واببزداف زج م زاد ا دال والعلزوم ابةسزاةية زى سزوا العمزد محليزا إ و إقليميزا اسزتةاداإ إلزى معزايير
ال ودة التعليمية و البحثية  ،و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التكةولو ية  ،و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و القدرات العلمية و البحثية ألساتذتها
و طالبها  ،و استخدام وسائد تعليمية حديثة ،و متابعة الخري ين ،و إتاحة الفرصة لها لمتابعة ال ديد من العلوم و المعارف و الخبرات  ،و تلبية احتيا زات الم تمز
،والمسزا مة زج حززد مالزكالت  ،و بةززاخ الالخصززية المصززرية و تةميزة قززيم اوةتمززاخ و المززواطةين مزن خززالد إ ززراخات تتسززم باوسزتقاللية و التعززاون و التقززويم الزذاتج
والمستمر .
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رؤية الكلية :

جامعة دمنهور
كلية اآلداب

تتطل الكلية إلى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية معتمدة تحتد
مكاةة مرموقة بين ةظائر ا وتصد بأساتذتها وخري يها إلى مستوى
المةا سة محليأ و اقليميإا من خالد برامج دراسية متميزة ى
مرحلتى الليساةس والدراسات العليا تسهم ى الرقى و التةمية
المستدامة للم تم .

Damanhur university
Faculty of Art

=========================================================
حادي عشر  :مخاطبة األقسام العلمية بضرورة مو افاة الوحدة بتوصيفات المقررات .
القرار  :يتم مخاطبة البوابة اإللكترونية بإنشاء رابط لرفع توصيفات المقررات الدراسية للفصل الدراس ي الثاني للعام الجامعي
 ،0201/0202على أن يرفع القسم العلمى مقرر اته كاملة في ملف , pdfوذلك بعد مراجعة كل منسق قسم توصيفات القسم مع وحدة
ضمان الجودة قبل رفعها .
القرار :
و افق مجلس الكلية .

ً
ثالثا :موضوعات وحدة تكنولوجيا المعلومات : IT
أوال :بخصوص رصد نتائج امتحانات الفصل الدراس ي األول للعام الدراس ي الحالي فقد تـم االنتهـاء مـن رصـد معظـم نتـائج الكليـة وإعالنهـا
علـى الموقــع الرسـمي للكليــة تباعـا وألول مــرة فـي تــاريخ كليـة اآلداب يــتم االنتهــاء مـن رصــد وإعـالن نتــائج مـا يقــرب مـن ( 18222ثمانيــة عشــرة
ألف طالب) في خالل أسبوع مـن تـاريخ امتحـان آخـرمـادة بالكليـة  ،وفقـا للنظـام الجديـد لتحـحيح االمتحانـات ورصـدها مباشـرة ،فـي إطـار
التعاون والتكامل مع وحدة القياس والتقويم بالكلية تحت إدارة د /رانيا نظمي.
ثانيــا  :بخصــوص ربــط برنــامج التقــديم اإللكترونــي ببرنــامج ( ) Misفيمــا يخــص النتــائج لتــوفير قاعــدة بيانــات كاملــة للطــالب تســهم إلنجــاح
اس ــتخراج الش ــهادات الثبوتي ــة م ــن العاص ــمة اإلداري ــة الجدي ــدة فق ــد ت ــم التواص ــل م ــع د /أحم ــد الخم ــاري م ــدير وح ــدة المش ــروعات
بالجامعة إلمكانية التنفيذ  ،وقد و افق سيادته على الفور  ،وستبدأ الوحدة في التنفيذ.
القرار :
ً
أحيط مجلس الكلية علما.
ثانيا :بشأن البوابة اإللكترونية أفاد أ /كيرلس سامي مسئول الـ Portalباألتى:
_1تـم تجهيــزالصـفحة الخاصــة بـاعالن نتــائج الفصـل الدراسـ ى األول مـن العــام الجـامعى  0201/0202وتزويــدها بـرابط خــاص بالشــكاوى
والــدعم الفنــى ونســخة كامل ــة مــن أرقــام الجل ــوس وذلــك مــن خ ــالل الموقــع الرســمى للكليــة حي ــث تــم البــدء ب ــاعالن النتــائج يــوم الثالث ــاء
المو افق  0201/3/16للطالب من خالل الموقع الرسمى للكلية .
رسالة الكلية :
تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترقى إلى مستوى التميزز واببزداف زج م زاد ا دال والعلزوم ابةسزاةية زى سزوا العمزد محليزا إ و إقليميزا اسزتةاداإ إلزى معزايير
ال ودة التعليمية و البحثية  ،و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التكةولو ية  ،و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و القدرات العلمية و البحثية ألساتذتها
و طالبها  ،و استخدام وسائد تعليمية حديثة ،و متابعة الخري ين ،و إتاحة الفرصة لها لمتابعة ال ديد من العلوم و المعارف و الخبرات  ،و تلبية احتيا زات الم تمز
،والمسزا مة زج حززد مالزكالت  ،و بةززاخ الالخصززية المصززرية و تةميزة قززيم اوةتمززاخ و المززواطةين مزن خززالد إ ززراخات تتسززم باوسزتقاللية و التعززاون و التقززويم الزذاتج
والمستمر .
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رؤية الكلية :

جامعة دمنهور
كلية اآلداب

تتطل الكلية إلى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية معتمدة تحتد
مكاةة مرموقة بين ةظائر ا وتصد بأساتذتها وخري يها إلى مستوى
المةا سة محليأ و اقليميإا من خالد برامج دراسية متميزة ى
مرحلتى الليساةس والدراسات العليا تسهم ى الرقى و التةمية
المستدامة للم تم .

Damanhur university
Faculty of Art

=========================================================
_0تـم تغطيـة كافـة فعاليـات المـؤتمرالـدولى الثالـث للكليـة بجميـع جلســاته األون اليـن علـى مـدار يـومين حيـث تـم تجهيـزالـرو ابط الخاصــة
بحضور المشاركين من الخارج (اون الين ) وذلك من خالل الموقع الرسمى للكلية .
 -3ت ــم اع ــالن ج ــدول محاض ــرات الفص ــل الدراسـ ـ ي الث ــانى م ــن الع ــام الج ــامعى  0201/0202ف ــى الي ــوم الت ــالى النته ــاء امتحان ــات الفص ــل
الدراس ي األول وذلك من خالتل الموقع الرسمى للكلية .
_4استمرارالوحده في تنظيم كافة االجتماعات وورش العمل والمناقشات اون الين
-5اسـتمرارالوحــدة فــي تقـديم الــدعم الفنــي للطـالب فيمــا يخــص شـكاوي االيميــل الجـامعي خاصـة مــع بدايــة الفصـل الدراسـ ي الثــانى وبــدء
املحاضرت االون الين.
 قـامـت الـوحدة في خالل شهـرمارسبـإرسال-عـبر اإليمـيالت األكاديـمية للـسادة أعـضاء هـيئةالتدريس -ما يلي :
أ -محضر مجلس الكلية .
ب -دعوة مجلس الكلية  ،وجدول األعمال لشهر أبريل0201م.
ج -دعوات مجالس األقسام لبعض األقسام العلمية بالكليةومحاضر اللجان.
د -االستدعاءات الخاصة بمكتب تحقيقات السادة أعضاء هيئة التدريس.
ه -جميع األخبارالتى تنشر على الموقع الرسمي ترسل نسخة منها على البريداإللكتروني.
=ســجل الموقــع الرســمي للكليــة حتــى اليــوم مــا يزيــد عــن خمســة ماليــين وخمســمائة ألــف زيــارة  ،كمــا بلــا عــدد القــراءات لموقــع الكليــة مــا
يزيد عنمليون وثمانمائةوثالثين ألف قراءة للموضوعات المنشورة على الموقع.
وفي نهاية االجتماع توجه الدكتور أحمد عطية المديرالتنفيذي للوحدة بالشكرالجزيل واالمتنان لكل من  :أ /حسـن أنـور أبـو اليزيـد  ،أ/
كيـرلس سـامي بــدير ،أ /طـارق أبــو قمـر لــتحملهم عنـاء ومشــقة رصـد النتـائج اآلليــة للكليـة بالكامــل  ،ومواصـلة العمــل ليـل نهــار والمكـوث فــي
الكليــة بعــد انتهــاء أوقــات العمــل الرســمية ثــم إكمــال األعمــال مــن منــازلهم  ،والحضــور اليــومي للكليــة -فــي ظــل تقســيم أيــام العمــل -بســبب
جائحة كورونا إلنجاز المطلوب.
القرار :

ً
أحيط مجلس الكلية علما.
رسالة الكلية :

تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترقى إلى مستوى التميزز واببزداف زج م زاد ا دال والعلزوم ابةسزاةية زى سزوا العمزد محليزا إ و إقليميزا اسزتةاداإ إلزى معزايير
ال ودة التعليمية و البحثية  ،و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التكةولو ية  ،و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و القدرات العلمية و البحثية ألساتذتها
و طالبها  ،و استخدام وسائد تعليمية حديثة ،و متابعة الخري ين ،و إتاحة الفرصة لها لمتابعة ال ديد من العلوم و المعارف و الخبرات  ،و تلبية احتيا زات الم تمز
،والمسزا مة زج حززد مالزكالت  ،و بةززاخ الالخصززية المصززرية و تةميزة قززيم اوةتمززاخ و المززواطةين مزن خززالد إ ززراخات تتسززم باوسزتقاللية و التعززاون و التقززويم الزذاتج
والمستمر .
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رؤية الكلية :

جامعة دمنهور
كلية اآلداب

تتطل الكلية إلى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية معتمدة تحتد
مكاةة مرموقة بين ةظائر ا وتصد بأساتذتها وخري يها إلى مستوى
المةا سة محليأ و اقليميإا من خالد برامج دراسية متميزة ى
مرحلتى الليساةس والدراسات العليا تسهم ى الرقى و التةمية
المستدامة للم تم .

Damanhur university
Faculty of Art

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

موضوعات شئون هيئة التدريس :
 .1كتاب السيدة أ.د /ايمان بركات رئيس مجلس قسم اللغة العربية بالكلية بشأن مو افقة مجلس القسم بجلسته المنعقدة في
 0201/4/5على تشكيل لجنة لفحص صالحية رسالة الدكتوراه المقدمة من األستاذة  /دعاء جمعه سعد البياع المدرس
المساعد بالقسم من كل من :
أستاذ األدب العربي ورئيس قسم اللغة العربية بكلية االداب جامعة دمنهور
 أ.د /ايمان فؤاد بركاتأستاذ العلوم اللغوية بكلية االداب جامعة دمنهور
 أ.د /محمود فراج عبدالحافظأستاذ الدراسات االسالمية ووكيل كلية االداب جامعة المنوفية .
 أ.د /حسن السيد حامد خطابالقرار :
و افق مجلس الكلية .

 .0خطاب السيد أ.د /ابراهيم مرجونة رئيس مجلس قسم التاريخ بالكلية بشأن المو افقة على انتداب الدكتور /فايز أنور
ً
عبدالمطلب مسعود للتدريس بقسم اآلثار واللغات جامعة مطروح ثالث مقررات بموجب ثمان ساعات اسبوعيا .
القرار :
و افق مجلس الكلية .
 .3خطاب السيد الدكتور /أحمد سعيد عثمان القائم بعمل رئيس مجلس قسم اآلثار بشأن المو افقة على تشكيل مجلس قسم
اآلثار على النحو التالي :
ً
رئيسا
األستاذ المساعد بالقسم والمكلف بالقيام بأعمال رئيس القسم
 أ.م .د /احمد سعيد عثمان بدرً
عضوا
األستاذ المساعد بالقسم
 أ .م.د/منى السيد عثمان مرعىً
عضوا
المدرس بالقسم
 د /عبدالباسط رياض محمدرسالة الكلية :
تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترقى إلى مستوى التميزز واببزداف زج م زاد ا دال والعلزوم ابةسزاةية زى سزوا العمزد محليزا إ و إقليميزا اسزتةاداإ إلزى معزايير
ال ودة التعليمية و البحثية  ،و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التكةولو ية  ،و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و القدرات العلمية و البحثية ألساتذتها
و طالبها  ،و استخدام وسائد تعليمية حديثة ،و متابعة الخري ين ،و إتاحة الفرصة لها لمتابعة ال ديد من العلوم و المعارف و الخبرات  ،و تلبية احتيا زات الم تمز
،والمسزا مة زج حززد مالزكالت  ،و بةززاخ الالخصززية المصززرية و تةميزة قززيم اوةتمززاخ و المززواطةين مزن خززالد إ ززراخات تتسززم باوسزتقاللية و التعززاون و التقززويم الزذاتج
والمستمر .

==========================================================================
ت -1496633540 :ت  +فاكس 1496633540
~~15
مجمع الكليات – األبعادية– دمنهور – البحيرة
website:www.Damanhour.edu.eg
E-mail:Smartgate@damanhour.edu.eg

رؤية الكلية :

جامعة دمنهور
كلية اآلداب

تتطل الكلية إلى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية معتمدة تحتد
مكاةة مرموقة بين ةظائر ا وتصد بأساتذتها وخري يها إلى مستوى
المةا سة محليأ و اقليميإا من خالد برامج دراسية متميزة ى
مرحلتى الليساةس والدراسات العليا تسهم ى الرقى و التةمية
المستدامة للم تم .

Damanhur university
Faculty of Art

=========================================================
د /صابرمحمد صادق

القرار :
و افق مجلس الكلية .

المدرس بالقسم

ً
عضوا

 .4خطاب السيد أ.د /ابراهيم مرجونة رئيس مجلس قسم التاريخ بالكلية بشأن تقديم الشكر للسيدة أ.د /حنان الشافعى على فترتها
في العمادة وعلى ما قدمت من انجازات خالل فترتها .
القرار :
ً
أحيط مجلس الكلية علما
 .5خطاب السيد أ.د /ابراهيم مرجونة رئيس مجلس قسم التاريخ بالكلية بشأن تقديم التهانى والتبركات للسيد أ.د /محمد رفعت
ً
االمام بمناسبة صدور قرار بتعيين سيادته عميدا للكلية واملجلس يتمنى دوام العطاء والخير والتوفيق .
القرار :
ً
أحيط مجلس الكلية علما

ً
خامسا  :موضوعات شئون الطالب :
موضوعات املحضر :

ً
أوال  :التصديق على موضوعات الجلسة السابقة .
تم التصديق .
القرار :
ً
أحيط مجلس الكلية علما
ً
ثانيا :موضوعات وحدات :الجودة  -MIS -القياس والتقويم:
 .1فيما يتعلق بوحدة الجودة :يرفع املحضر ملجلس الكلية.
 .0فيما يتعلق بوحدة  : MISيرفع املحضر ملجلس الكلية.

 .3فيما يتعلق بوحدة القياس والتقويم  :أفادت السيدة الدكتورة /رانيا نظمي -المديرالتنفيذي للوحدة بما يلي:
ً
أوال بالنسبة لعملية التححيح اإلليكتروني:

رسالة الكلية :
تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترقى إلى مستوى التميزز واببزداف زج م زاد ا دال والعلزوم ابةسزاةية زى سزوا العمزد محليزا إ و إقليميزا اسزتةاداإ إلزى معزايير
ال ودة التعليمية و البحثية  ،و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التكةولو ية  ،و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و القدرات العلمية و البحثية ألساتذتها
و طالبها  ،و استخدام وسائد تعليمية حديثة ،و متابعة الخري ين ،و إتاحة الفرصة لها لمتابعة ال ديد من العلوم و المعارف و الخبرات  ،و تلبية احتيا زات الم تمز
،والمسزا مة زج حززد مالزكالت  ،و بةززاخ الالخصززية المصززرية و تةميزة قززيم اوةتمززاخ و المززواطةين مزن خززالد إ ززراخات تتسززم باوسزتقاللية و التعززاون و التقززويم الزذاتج
والمستمر .
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رؤية الكلية :

جامعة دمنهور
كلية اآلداب

تتطل الكلية إلى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية معتمدة تحتد
مكاةة مرموقة بين ةظائر ا وتصد بأساتذتها وخري يها إلى مستوى
المةا سة محليأ و اقليميإا من خالد برامج دراسية متميزة ى
مرحلتى الليساةس والدراسات العليا تسهم ى الرقى و التةمية
المستدامة للم تم .

Damanhur university
Faculty of Art

=========================================================
 .3.1تم االنتهاء من عملية التححيح االلكتروني لكل أقسام الكلية اليوم األربعاء المو افق  0201 / 4 / 7أي بعد أسبوع فقط
من االنتهاء من االمتحانات.
 .3.0تم التنسيق مع وحدة  ITبإرسال تقارير التححيح الخاصة بالمقررات بصيغة  Excelلرصدها مباشرة ونجحت التجربة
وتم توفير كثيرمن الوقت مما ساعد في سرعة إعالن النتائج.
 .3.3تم إعالن نتائج أغلب الفرق الدراسية بالكلية
 .3.4الفرق التي لم تعلن نتائجها السبب في ذلك أن بها مقررات مقالية لم ترصد بعد .
 .3.5بالنسبة للفرقتين الثانية والثالثة قسم السياسة يوجد مادة لكل فرقة تم سحبها بالوحدة ولكن بدون نموذج إجابة ،
وتم التواصل مع رئيس كنترول كل فرقة إلحضار نموذج اإلجابة .حتى يتم االنتهاء من تححيح المادتين واعالن نتائج الفرقتين الثانية
والثالثة قسم السياسة.
ً
ثانيا بالنسبة لصيانة األجهزة:
 . 3.6تعطل الجهاز الحديث أكثر من مرة مما أدي إلى تأخر االنتهاء من التححيح لمدة أسبوع بعد انتهاء االمتحانات ،ألنه تم
االعتماد على الجهاز القديم فقط.
 .3.7تم التواصل مع الشركة المسؤولة عن الجهاز لعمل الصيانة الالزمة .
 .3.8تطالب الوحدة بسرعة عمل صيانة الجهازين الموجودين بالوحدة
 .3.9تطالب الوحدة بتوفير جهاز ثالث للتححيح بالوحدة بإمكانات أعلى حتى يتسنى لها القيام بدورها بسرعة عملية
التححيح بالتزامن مع االمتحانات.
القرار :
ُ
أحيط مجلس الكلية علما وو افق على تشكيل لجنة لمراجعة النتائج .

ً
ثالثا :موضوعات قسم اللغة اإلنجليزية:

 .4الموضوع :كتاب مجلس قسم اللغة اإلنجليزيةبجلسته ُ
المنعقدة في  0201/ 4 /1بشأن تقديم جزيل الشكر واالمتنان ألعضاء
الكونتروالت وللهيئة المعاونة مع تقديرضميرهم اليقظ ومجهودهم الكبير واإلتقان والسرعة في أداء كــل األعمــال ورعايــة مصــالح
الطالب رعاية فائقة.
القرار :تتوجه اللجنة بالشكر لهم.

القرار :
ً
أحيط مجلس الكلية علما

رسالة الكلية :
تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترقى إلى مستوى التميزز واببزداف زج م زاد ا دال والعلزوم ابةسزاةية زى سزوا العمزد محليزا إ و إقليميزا اسزتةاداإ إلزى معزايير
ال ودة التعليمية و البحثية  ،و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التكةولو ية  ،و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و القدرات العلمية و البحثية ألساتذتها
و طالبها  ،و استخدام وسائد تعليمية حديثة ،و متابعة الخري ين ،و إتاحة الفرصة لها لمتابعة ال ديد من العلوم و المعارف و الخبرات  ،و تلبية احتيا زات الم تمز
،والمسزا مة زج حززد مالزكالت  ،و بةززاخ الالخصززية المصززرية و تةميزة قززيم اوةتمززاخ و المززواطةين مزن خززالد إ ززراخات تتسززم باوسزتقاللية و التعززاون و التقززويم الزذاتج
والمستمر .
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رؤية الكلية :

جامعة دمنهور
كلية اآلداب

تتطل الكلية إلى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية معتمدة تحتد
مكاةة مرموقة بين ةظائر ا وتصد بأساتذتها وخري يها إلى مستوى
المةا سة محليأ و اقليميإا من خالد برامج دراسية متميزة ى
مرحلتى الليساةس والدراسات العليا تسهم ى الرقى و التةمية
المستدامة للم تم .

Damanhur university
Faculty of Art

=========================================================
ر ً
ابعا :موضوعات قسم التاريخ:

 .5الموضوع:كتاب مجلس قسم التاريخ بجلسته المنعقدة بتاريخ  0201/4/1بشأنالموافقة على مقترح أ.د /عبد المنعم
مجاهد وأ.د /ابراهيم مرجونة  ،اعضاء لجنة اللوائح بالقسم والكلية الذى ينص على فتح وإعداد الئحة لبرنامج خاص يحمل
عنوان الدراسات التاريخية لحوض النيل والبحراالحمر (ليسانس – دراسات عليا) وقد و افقت لجنة اللوائح واملجالس املختصة
على المقترح وبناء عليه رفع المقترح من قبل االساتذه ملجلس القسم وو افق املجلس على فتح البرنامج وتشكيل لجنة لوائح
بالقسم ولجنة مراجعة العداد الئحة البرنامج فى صورتها النهائية والتشكيل على النحو االتى :
رئيسا
 -1أ.د /على احمد السيد
عضوا
 -0أ.د /عبد المنعم مجاهد
عضوا
 -3أ.د /ابراهيم مرجونة
عضوا
 -4أ.د /محمد رفعت االمام
عضوا
 -5أ.م.د /فايز أنور عبد المطلب
عضوا وللجنة إضافة ما تراه مناسبا من االعضاء واملختصين
 -6أ.م.د /تيسير محمد شادى
ولجنة المراجعة من :
أ.د /على احمد السيد ،أ.د /محمد رفعت االمام ،أ.د /عبد المنعم مجاهد ،أ.د /ابراهيم مرجونة

القرار :و افقت اللجنة.
القرار :
و افق مجلس الكلية .
 .6الموضوع:كتاب مجلس قسم التاريخ بجلسته المنعقدة بتاريخ  0201/4/1بشأنالمو افقة على فتح برنامج (مرحلة
الليسانس) باالشتراك مع االقسام املختصة يحمل عنوان " الدراسات الجيو حضارية " ويقبل طالب الثانوية العامة وما يعادلها
وكذلك خريجى الكليات والمعاهد المعتمدة من وزارة التعليم العالى وكلف املجلس لجنة اللوائح ولجنة المراجعة بالقسم باعداد
الالئحة الخاصة بالبرنامج وللجنة حرية اضافة بعض االعضاء من قسم الجغر افية لفريق العمل وخروج الالئحة فى صورتها
النهائية

القرار :و افقت اللجنة.
القرار :
و افق مجلس الكلية.

رسالة الكلية :
تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترقى إلى مستوى التميزز واببزداف زج م زاد ا دال والعلزوم ابةسزاةية زى سزوا العمزد محليزا إ و إقليميزا اسزتةاداإ إلزى معزايير
ال ودة التعليمية و البحثية  ،و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التكةولو ية  ،و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و القدرات العلمية و البحثية ألساتذتها
و طالبها  ،و استخدام وسائد تعليمية حديثة ،و متابعة الخري ين ،و إتاحة الفرصة لها لمتابعة ال ديد من العلوم و المعارف و الخبرات  ،و تلبية احتيا زات الم تمز
،والمسزا مة زج حززد مالزكالت  ،و بةززاخ الالخصززية المصززرية و تةميزة قززيم اوةتمززاخ و المززواطةين مزن خززالد إ ززراخات تتسززم باوسزتقاللية و التعززاون و التقززويم الزذاتج
والمستمر .
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رؤية الكلية :

جامعة دمنهور
كلية اآلداب

تتطل الكلية إلى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية معتمدة تحتد
مكاةة مرموقة بين ةظائر ا وتصد بأساتذتها وخري يها إلى مستوى
المةا سة محليأ و اقليميإا من خالد برامج دراسية متميزة ى
مرحلتى الليساةس والدراسات العليا تسهم ى الرقى و التةمية
المستدامة للم تم .

Damanhur university
Faculty of Art

=========================================================
 .7الموضــوع:كتاب مجلــس قســم التــاريخ بجلســته المنعقــدة بتــاريخ  0201/4/1بشــأن اعتم ا مقتــرح الجــدول الدراسـ ى المقــدم
م ـن د /ك ــارم القاو ـ ى وعل ــى الجمي ــع االلت ــزام بالمواعي ــد المعلن ــة وكــذلك اس ــتخدام المنص ــات المنص ــوص عليه ــا م ــن قب ــل املجل ــس
االعلــى للجامعــات والجامعــة وادارة الكليــة وعــدم االعتمــاد علــى رســائل التواصــل االجتمــاعى فيمــا يخــص املحاضــرات وعلــى الجميــع
رفـع الـرو ابط والمواعيـد الـى د /كـارم القاوـ ى حتـى تعلـن مجمعـة للطــالب امـا بالنسـبة لبدايـة الفصـل الدراسـ ى الثـانى فهـو بـدأ فعليــا
مــن  02مــارس 0201م فكــل فرقــة دراســية انهــت امتحاناتهــا يــتم التعامــل معهــا  ON LINEالــى أن تفــرغ ونشــكرالــزمالء الــذين بــدأوا
ً
فعليا محاضرات مع طالبهم القاعات الدراسية وتكون مهيأة الستقبال الطالب

القرار :أحيطت اللجنة ً
علما.

القرار :
ً
أحيط مجلس الكلية علما
 .8الموضوع:كتاب مجلس قسم التاريخ بجلسته المنعقدة بتاريخ  0201/4/1بشأنمو افقة املجلس على مقترح توزيع االعباء
الدراسية الخاصة بدكتور/ماهر ابو السعيد لظروفه الححية ُ
والمقدم من أ.د /على السيد أستاذ العصور الوسطى وهو على
النحو االتى :
 .8.1مقرر مصر تحت الحكم البيزنطى الفرقة الدراسية الثانية  ،فصل دراس ي ثانى يوزع تدريسه على السيد الزميل الدكتور/
عادل اسماعيل هالل
 .8.0توزيع الساعات المكتبية الخاصه به على أ.د /على احمد السيد
ُ
ُ
 .8.3باقى االعباء الخاصة بسيادته توزع على د /ايمان خالوى  ،واملجلس يتمنى له الشفاء العاجل وعود أحمد بمشيئة الله .

القرار :و افقت اللجنة ،مع تمنيات الجنة بالشفاء العاجل للسيد الدكتور /ماهرأبو السعيد.

القرار :
و افق مجلس الكلية .

 .9الموضوع:كتاب مجلس قسم التاريخ بجلسته المنعقدة بتاريخ  0201/4/1بشأنإحاطة املجلس علما بالتقرير ُ
المقدم من
أ.د /فايز انور رئيس لجنة فحص الكتاب الجامعى بالقسم وو افق املجلس على ما ورد فى التقرير شريطة أن يلتزم الجميع
بالمالحظات الواردة ويستكمل باقى االعضاء رفع المقررات الدراسية الخاصة بهم وفى حال عدم التزام البعض بما ورد بالتقرير
للقسم األحقية فى اتخاذ ما يراه من قرارات تضمن حسن سير العملية التعليمية .

القرار :أحيطت اللجنة ً
علما.

القرار :
رسالة الكلية :
تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترقى إلى مستوى التميزز واببزداف زج م زاد ا دال والعلزوم ابةسزاةية زى سزوا العمزد محليزا إ و إقليميزا اسزتةاداإ إلزى معزايير
ال ودة التعليمية و البحثية  ،و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التكةولو ية  ،و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و القدرات العلمية و البحثية ألساتذتها
و طالبها  ،و استخدام وسائد تعليمية حديثة ،و متابعة الخري ين ،و إتاحة الفرصة لها لمتابعة ال ديد من العلوم و المعارف و الخبرات  ،و تلبية احتيا زات الم تمز
،والمسزا مة زج حززد مالزكالت  ،و بةززاخ الالخصززية المصززرية و تةميزة قززيم اوةتمززاخ و المززواطةين مزن خززالد إ ززراخات تتسززم باوسزتقاللية و التعززاون و التقززويم الزذاتج
والمستمر .
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رؤية الكلية :

جامعة دمنهور
كلية اآلداب

تتطل الكلية إلى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية معتمدة تحتد
مكاةة مرموقة بين ةظائر ا وتصد بأساتذتها وخري يها إلى مستوى
المةا سة محليأ و اقليميإا من خالد برامج دراسية متميزة ى
مرحلتى الليساةس والدراسات العليا تسهم ى الرقى و التةمية
المستدامة للم تم .

Damanhur university
Faculty of Art

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

أحيط مجلس الكلية علما

 .12الموضوع:كتاب قسم التاريخ بشأن الطلب ُ
المقدم من الطالبة /رفيدا سعد نبيوه مسعد ،بالفرقة األولى انتظام ،برقم
جلوس ( ، )11083والذي تتقدم به الطالبة حيث إنها تغيبت في امتحان مادة " تاريخ صدر اإلسالم" بتاريخ ،0201/3/17
لظروفها الححية حيث مرضت بتاريخ  ،0201/3/17-16وكان اشتباه كورونا ومرض بالكلى اليسرى ،وقامت بعمل
التحاليل الالزمة والمعاينة الححية ،واألمرمرفوع لجنة التخاذ الالزم في ضوء اللوائح والقوانين المنظمة.
القرارُ :يرفع األمر للجنة شؤون التعليم والطالب بالجامعة.
القرار :

ُيرفع األمر للجنة شؤون التعليم والطالب بالجامعة

ً
خامسا:موضوعات قسم الجغر افيا:

 .11الموضوع :كتاب مجلس قسم الجغر افيا بجلسته المنعقدة  0201/4/1بشأن المو افقة على الطلب ُ
المقدم مـن السـيد
األستاذ الدكتور /عبد العظيم أحمد عبد العظيم ،بشأن تدريسه لمادة " الجغر افيا االقتصـادية -الفرقـة الثانيـة" ،علـى
أن يقوم السيد األستاذ الدكتور /محمد عبد القادرعبد الحميد ،بتدريس مادة " الكشوف الجغر افية -الفرقة األولى" في
الفصل الدراس ي الثاني.
القرار :و افقت اللجنة.
القرار :
و افق مجلس الكلية .

 .10الموض ــوع :كت ــاب مجل ــس قس ــم الجغر افي ــا بجلس ــته المنعق ــدة  0201/ 4 /1بش ــأن المو افق ــة عل ــى الطل ــب ُ
المق ــدم م ــن
السيد الدكتور /محمد السمني -األستاذ المساعد بالقسم ،بإسناد تدريس ُمقرر "موضوع خاص" بالفرقة الثالثة شعبة
مساحةد للدكتورة /هبه عزاز حيث إنها تدرس نفس ُ
المقرر للشعبة العامة بنفس الفرقة ،في الفصل الدراس ي الثاني.
القرار :و افقت اللجنة.
القرار :
و افق مجلس الكلية .

رسالة الكلية :
تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترقى إلى مستوى التميزز واببزداف زج م زاد ا دال والعلزوم ابةسزاةية زى سزوا العمزد محليزا إ و إقليميزا اسزتةاداإ إلزى معزايير
ال ودة التعليمية و البحثية  ،و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التكةولو ية  ،و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و القدرات العلمية و البحثية ألساتذتها
و طالبها  ،و استخدام وسائد تعليمية حديثة ،و متابعة الخري ين ،و إتاحة الفرصة لها لمتابعة ال ديد من العلوم و المعارف و الخبرات  ،و تلبية احتيا زات الم تمز
،والمسزا مة زج حززد مالزكالت  ،و بةززاخ الالخصززية المصززرية و تةميزة قززيم اوةتمززاخ و المززواطةين مزن خززالد إ ززراخات تتسززم باوسزتقاللية و التعززاون و التقززويم الزذاتج
والمستمر .
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رؤية الكلية :

جامعة دمنهور
كلية اآلداب

تتطل الكلية إلى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية معتمدة تحتد
مكاةة مرموقة بين ةظائر ا وتصد بأساتذتها وخري يها إلى مستوى
المةا سة محليأ و اقليميإا من خالد برامج دراسية متميزة ى
مرحلتى الليساةس والدراسات العليا تسهم ى الرقى و التةمية
المستدامة للم تم .

Damanhur university
Faculty of Art

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

 .13الموض ــوع :كت ــاب مجل ــس قس ــم الجغر افي ــا بجلس ــته المنعق ــدة  0201/ 4 /1بش ــأن المو افق ــة عل ــى الطل ــب ُ
المق ــدم م ــن
السـ ــيد الـ ــدكتور /إب ـ ـراهيم مصـ ــطفى ،باسـ ــتبدال ُمقـ ــرر "الجغر افيـ ــة التاريخيـ ــة -الفرقـ ــة األولـ ــى" بقسـ ــم اآلثـ ــار ُبمقـ ــرر "
الجغر افيـا البشـرية – الفرقـة الرابعــة" بقسـم الجغر افيـا ،الشـعبة العامــة ،وذلـك مـع السـيد الــدكتور /محمـد عبـده بــدر
الدينً ،
علما بمو افقة سيادته على هذا التعبير.
القرار :و افقت اللجنة.
القرار :
و افق مجلس الكلية .

 .14الموض ــوع :كت ــاب مجل ــس قس ــم الجغر افي ــا بجلس ــته المنعق ــدة  0201/ 4 /1بش ــأن المو افق ــة عل ــى الطل ــب ُ
المق ــدم م ــن
السـيد الـدكتور /محمـد الشـرقاوي ،بإســناد تـدريس مـادة " الجيومورفولوجيـا التطبيقيــة -الفرقـة الرابعـة" شـعبة عامــة،
إلى الدكتورة /شهينازالجمال.
القرار :و افقت اللجنة.
القرار :
و افق مجلس الكلية .

 .15الموض ــوع :كت ــاب مجل ــس قس ــم الجغر افي ــا بجلس ــته المنعق ــدة  0201/ 4 /1بش ــأن المو افق ــة عل ــى الطل ــب ُ
المق ــدم م ــن
الطالب /محمد هاني السعدنى ،بالفرقة الرابعة إلجراء امتحـان شـفوي فـي مـادتي " الـزمن الرابـع" ،و" النقـل" حيـث إن
ً
الطالب كان محجوزا بالمستشفى.
القرارُ :يرفع األمر للجنة شؤون الطالب بالجامعة ،مع رفع المستندات الدالة على ذلك.
القرار :

ُيرفع األمر للجنة شؤون الطالب بالجامعة ،مع رفع المستندات الدالة على ذلك.

 .16الموضوع :كتاب مجلـس قسـم الجغر افيـا بجلسـته المنعقـدة  0201/ 4 /1بشـأن توزيـع مـواد االنتسـاب علـى الفـرق األربـع
على النحو اآلتي:
أستاذ المادة
الفرقة
د /محمد عبده
األولى ( الئحة قديمة  +حديثة)
رسالة الكلية :
تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترقى إلى مستوى التميزز واببزداف زج م زاد ا دال والعلزوم ابةسزاةية زى سزوا العمزد محليزا إ و إقليميزا اسزتةاداإ إلزى معزايير
ال ودة التعليمية و البحثية  ،و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التكةولو ية  ،و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و القدرات العلمية و البحثية ألساتذتها
و طالبها  ،و استخدام وسائد تعليمية حديثة ،و متابعة الخري ين ،و إتاحة الفرصة لها لمتابعة ال ديد من العلوم و المعارف و الخبرات  ،و تلبية احتيا زات الم تمز
،والمسزا مة زج حززد مالزكالت  ،و بةززاخ الالخصززية المصززرية و تةميزة قززيم اوةتمززاخ و المززواطةين مزن خززالد إ ززراخات تتسززم باوسزتقاللية و التعززاون و التقززويم الزذاتج
والمستمر .
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رؤية الكلية :

جامعة دمنهور
كلية اآلداب

تتطل الكلية إلى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية معتمدة تحتد
مكاةة مرموقة بين ةظائر ا وتصد بأساتذتها وخري يها إلى مستوى
المةا سة محليأ و اقليميإا من خالد برامج دراسية متميزة ى
مرحلتى الليساةس والدراسات العليا تسهم ى الرقى و التةمية
المستدامة للم تم .

Damanhur university
Faculty of Art

=========================================================
الثانية ( الئحة قديمة  +حديثة)
الثالثة ( الئحة قديمة  +حديثة)
الرابعة ( الئحة قديمة  +حديثة)
القرار :و افقت اللجنة.

د /إبراهيم مصطفى
د /هبه عزاز
د /محمد الشرقاوي

القرار :
و افق مجلس الكلية .

 .17الموض ــوع :كت ــاب مجل ــس قس ــم الجغر افي ــا بجلس ــته المنعق ــدة  0201/ 4 /1بش ــأن توزي ــع ُ
المق ــررات الدراس ــية لمرحل ــة
الليسانس للعام الجامعي  (0201/0202الئحة قديمة) ( .وفق المعرض)
القرار :و افقت اللجنة.
القرار :
و افق مجلس الكلية .

س ًس  :موضوع ت قسم اللغة العربية:

المنعقدة بتاريخ  0201/4/5بشأن توزيع ُمقررات التعلـيم ُ
 .18الموضوع :كتاب مجلس قسم اللغة العربية بجلسته ُ
المـدمج،
وتم رفعه للسيد الدكتور /فايزأنور.
القرار :أحيطت الجنة ً
علما.
القرار :
و افق مجلس الكلية .

 .19الموضــوع :كتــاب مجلــس قســم اللغــة العربيــة بجلســته ُ
المنعقــدة بتــاريخ  0201/4/5بشــأن إرســال التوصــيفات الخاصــة
ُ
بالمقررات الدراسية لهذا الفصل الدراس ي على البريد اإلليكتروني الخاص بوحدة ضمان الجودة بالكليـة ،كمـا تـم تسـليم
نسخة ورقية منها إلى القسم.
القرار :أحيطت الجنة ً
علما.
القرار :
ً
أحيط مجلس الكلية علما .

رسالة الكلية :
تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترقى إلى مستوى التميزز واببزداف زج م زاد ا دال والعلزوم ابةسزاةية زى سزوا العمزد محليزا إ و إقليميزا اسزتةاداإ إلزى معزايير
ال ودة التعليمية و البحثية  ،و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التكةولو ية  ،و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و القدرات العلمية و البحثية ألساتذتها
و طالبها  ،و استخدام وسائد تعليمية حديثة ،و متابعة الخري ين ،و إتاحة الفرصة لها لمتابعة ال ديد من العلوم و المعارف و الخبرات  ،و تلبية احتيا زات الم تمز
،والمسزا مة زج حززد مالزكالت  ،و بةززاخ الالخصززية المصززرية و تةميزة قززيم اوةتمززاخ و المززواطةين مزن خززالد إ ززراخات تتسززم باوسزتقاللية و التعززاون و التقززويم الزذاتج
والمستمر .
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رؤية الكلية :

جامعة دمنهور
كلية اآلداب

تتطل الكلية إلى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية معتمدة تحتد
مكاةة مرموقة بين ةظائر ا وتصد بأساتذتها وخري يها إلى مستوى
المةا سة محليأ و اقليميإا من خالد برامج دراسية متميزة ى
مرحلتى الليساةس والدراسات العليا تسهم ى الرقى و التةمية
المستدامة للم تم .

Damanhur university
Faculty of Art

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

 .02الموضــوع :كتــاب مجلــس قســم اللغــة العربيــة بجلســته ُ
المنعقــدة بتــاريخ  0201/4/5بشــأن تشــكيل لجنــة فحــص الكتــاب
الجامعي للفصل الدراس ي الثاني للعام الجامعي  0201/0202على النحو التالي:
رئيس مجلس القسم
أ.د /إيمان فؤاد بركات
ُ
أستاذ العلوم اللغوية المتفرغ بالقسم
أ.د /محمود فراج عبد الحافظ
أستاذ النقد والبالغة بالقسم
أد /محمد محمود أبوعلي
القرار :أحيطت الجنة ً
علما.
القرار :
ً
أحيط مجلس الكلية علما .

ساب ًعا :موضوعات قسم اآلثاروالدراسات اليونانية والرومانية:

 .01الموضوع :كتاب مجلس قسم االثار والدراسات اليونانية والرومانية بجلسته ُ
المنعقدة بتاريخ 0201/4/7م onlineبشأن
اعتماد الجدول الدراس ى للفصل الدراس ى الثاني.
القرار :أحيطت اللجنة ً
علما ،وسوف تقوم السيدة األستاذة الدكتورة /حنان الشافعي ،بتدريس مواد السيدة األستاذة
الدكتورة /سماح الصاوي ،لحين عودة سيادتها بالسالمة.
القرار :
ً
أحيط مجلس الكلية علما .

 .00الموضوع :كتاب مجلس قسم االثار والدراسات اليونانية والرومانية بجلسته ُ
المنعقدة بتاريخ 0201/4/7م onlineبشأن
المو افقة على المقترح المقدم من أ.د /عبير قاسم بخصوص مقرر الفرقة األولى "تدريب عملى فى المو اقع األثرية " على
عمل عروض تقديمية من جانب الطالب تحت اشراف أستاذة المادة بدال من التدريب العملى بالمو اقع ً
نظرا لظروف
ً
ً
واتباعا لتعليمات معالى دولة رئيس الوزراء ومعالى وزير التعليم العالى ومعالى
حرصا على مصلحة الطالب
جائحة كورونا
السيد رئيس الجامعة ،كنوع من تدريب الطالب على كيفية دراسة مو اقع أثرية وإعداد عروض تقديمية لها بغرض
الدعاية للمو اقع األثرية بمحافظة البحيرة لتعزيزانتماء الطالب البحراوى آلثارمحافظته .
القرار :أحيطت الجنة ً
علما.
القرار :
ً
أحيط مجلس الكلية علما .

ً
ثامنا:موضوعات قسم الفلسفة:
رسالة الكلية :
تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترقى إلى مستوى التميزز واببزداف زج م زاد ا دال والعلزوم ابةسزاةية زى سزوا العمزد محليزا إ و إقليميزا اسزتةاداإ إلزى معزايير
ال ودة التعليمية و البحثية  ،و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التكةولو ية  ،و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و القدرات العلمية و البحثية ألساتذتها
و طالبها  ،و استخدام وسائد تعليمية حديثة ،و متابعة الخري ين ،و إتاحة الفرصة لها لمتابعة ال ديد من العلوم و المعارف و الخبرات  ،و تلبية احتيا زات الم تمز
،والمسزا مة زج حززد مالزكالت  ،و بةززاخ الالخصززية المصززرية و تةميزة قززيم اوةتمززاخ و المززواطةين مزن خززالد إ ززراخات تتسززم باوسزتقاللية و التعززاون و التقززويم الزذاتج
والمستمر .
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رؤية الكلية :

جامعة دمنهور
كلية اآلداب

تتطل الكلية إلى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية معتمدة تحتد
مكاةة مرموقة بين ةظائر ا وتصد بأساتذتها وخري يها إلى مستوى
المةا سة محليأ و اقليميإا من خالد برامج دراسية متميزة ى
مرحلتى الليساةس والدراسات العليا تسهم ى الرقى و التةمية
المستدامة للم تم .

Damanhur university
Faculty of Art

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

 .03الموضوع :كتاب مجلس قسم الفلسفة بجلسته ُ
المنعقدة بتاريخ  0201/4/1بشأن ما يلي:
القرار:و افق مجلس الكلية .

 .04الموضوع :كتاب قسم الفلسفة بشأن التقريرالشهري لشهرمارس  ،0201والذي يفيد بمدى التزام السادة أعضـاء هيئـة
التدريس والهية المعاونة بالقسم.
القرار :أحيطت اللجنة ً
علما.
القرار :
ً
أحيط مجلس الكلية علما .
 .05الموضـوع :الطلــب المرفــوع مــن الطالبــة /ربـاب إبــراهيم فــتح اللــه إبــراهيم خيمــر -بالفرقـة األولــى – قســم االجتمــاع ،بشــأن التماســها
عقد امتحان إليكتروني لها وذلك لعدم قدرتها على الكتابة باليد.
القرارُ :مطالبة الطالبة برفع تقرير طبي يفيد بحالتها من الشؤون الطبية بالجامعة.
القرار :
ُمطالبة الطالبة برفع تقرير طبي يفيد بحالتها من الشؤون الطبية بالجامعة.
 .06الموضوع :جدول قسم االجتماع للفصل الدراس ي الثاني للعام الجامعي .0201/0202
القرار :أحيطت اللجنة ً
علما
القرار :
ً
أحيط مجلس الكلية علما .
 .07الموضوع :خطاب السيد  /مدير عام شئون الطالب بالجامعة بشأن االلتماس المقدم من الطالبتان :
 نرمين ناصرابراهيم محمد خليل الفرقة الثانية قسم االجتماع بالكلية شروق عدرمحمد مرس ى الفرقة الثانية قسم التاريخ انتساب موجه بالكليةالقرار :
يرجأ للعرض على لجنة شئون الطالب لجلسة مايو . 0201
ً
عاشرا :الموضوع :اعذار طالب الكلية على النحو التالى :
الفرقة  /القسم
اسم الطالب /الطالبة
م

سبب العذر

الفترة

القرار

رسالة الكلية :
تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترقى إلى مستوى التميزز واببزداف زج م زاد ا دال والعلزوم ابةسزاةية زى سزوا العمزد محليزا إ و إقليميزا اسزتةاداإ إلزى معزايير
ال ودة التعليمية و البحثية  ،و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التكةولو ية  ،و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و القدرات العلمية و البحثية ألساتذتها
و طالبها  ،و استخدام وسائد تعليمية حديثة ،و متابعة الخري ين ،و إتاحة الفرصة لها لمتابعة ال ديد من العلوم و المعارف و الخبرات  ،و تلبية احتيا زات الم تمز
،والمسزا مة زج حززد مالزكالت  ،و بةززاخ الالخصززية المصززرية و تةميزة قززيم اوةتمززاخ و المززواطةين مزن خززالد إ ززراخات تتسززم باوسزتقاللية و التعززاون و التقززويم الزذاتج
والمستمر .
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رؤية الكلية :
تتطل الكلية إلى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية معتمدة تحتد
مكاةة مرموقة بين ةظائر ا وتصد بأساتذتها وخري يها إلى مستوى
المةا سة محليأ و اقليميإا من خالد برامج دراسية متميزة ى
مرحلتى الليساةس والدراسات العليا تسهم ى الرقى و التةمية
المستدامة للم تم .

جامعة دمنهور
كلية اآلداب

Damanhur university
Faculty of Art

=========================================================
.1

سارة عاشور على بسيونى

 / .0سلمى حسين السيد على قاسم
.3

نهله عبدالغنى محمد شلتوت

.4

اسماء نايل محمد نايل

.5

فاطمة مصطفى محمد حافظ

الفرقة الثانية قسم
اآلثاراليونانى
والرومانى انتظام
الفرقة الثانية قسم
االجتماع انتظام
الفرقة الثالثة قسم
االجتماع انتساب
موجه
الفرقة الرابعة قسم
التاريخ انتساب موجه
الئحة قديمة من
الخارج
الفرقة الرابعة قسم
اللغة العربية انتظام

عذرمرو ى

مادة الفخاراليونانى يوم
0201/3/15

وافق مجلس
الكلية

عذر
اجتماعى
عذر
اجتماعى

العام الجامعى 0201/0202

و افق مجلس
الكلية
و افق مجلس
الكلية

العام الجامعى 0201/0202

عذر
اجتماعى

أعوام 0219/0218
0202/0219
0201/0202

و افق مجلس
الكلية

عذر
اجتماعى

العام الجامعى 0201/0202

و افق مجلس
الكلية

ً
سادسا :موضوعات الدراسات العليا:
ً
أوال  :قسم اللغة العربية :
 -1كتاب مجلس قسم اللغة العربية بجلسته المنعقدة في 0201/4/5م بشأن اعتماد نتيجة التكميلي لطالب الدراسات العليا
ً
القرار :أحيطت اللجنة علما.
القرار :
و افق مجلس الكلية .

رسالة الكلية :
تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترقى إلى مستوى التميزز واببزداف زج م زاد ا دال والعلزوم ابةسزاةية زى سزوا العمزد محليزا إ و إقليميزا اسزتةاداإ إلزى معزايير
ال ودة التعليمية و البحثية  ،و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التكةولو ية  ،و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و القدرات العلمية و البحثية ألساتذتها
و طالبها  ،و استخدام وسائد تعليمية حديثة ،و متابعة الخري ين ،و إتاحة الفرصة لها لمتابعة ال ديد من العلوم و المعارف و الخبرات  ،و تلبية احتيا زات الم تمز
،والمسزا مة زج حززد مالزكالت  ،و بةززاخ الالخصززية المصززرية و تةميزة قززيم اوةتمززاخ و المززواطةين مزن خززالد إ ززراخات تتسززم باوسزتقاللية و التعززاون و التقززويم الزذاتج
والمستمر .
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رؤية الكلية :

جامعة دمنهور
كلية اآلداب

تتطل الكلية إلى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية معتمدة تحتد
مكاةة مرموقة بين ةظائر ا وتصد بأساتذتها وخري يها إلى مستوى
المةا سة محليأ و اقليميإا من خالد برامج دراسية متميزة ى
مرحلتى الليساةس والدراسات العليا تسهم ى الرقى و التةمية
المستدامة للم تم .

Damanhur university
Faculty of Art

=========================================================
 -0كتاب مجلس قسم اللغة العربية بجلسته المنعقدة في  0201/4/5م بشأن مو افقته على تكليف الطالب خريجي اإلعالم
واالتصال والمتقدمين لاللتحاق بالدراسات العليا بالقسم (ماجستير -دكتوراه) تخصص الدراسات اإلسالمية بدراسة مقررات
تكميلية عددها ستة مقررات  ،وهي:
-1علوم القرآن.
-2علوم الحديث.
-3مناهج المفسرين.
-4علم المعاني.
-5األدب المقارن.
-6النحو والصرف الفرقة الثالثة
القرار :و افقت اللجنة
القرار :
و افق مجلس الكلية .
 -3كتاب مجلس قسم اللغة العربية بجلسته المنعقدة في 0201/4/5م بشأن رفض التحاق طالب التعليم المفتوح ببرامج
الدراسات العليا بالقسم (ماجستير ودكتوراه) مراعاة الستكمال مسيرتهم العلمية التي بدأوها في الكليات التي حصلوا منها على
درجاتهم العلمية.
ً
القرار :أحيطت اللجنة علما.
القرار :
ً
أحيط مجلس الكلية علما .
 -4كتاب مجلس قسم اللغة العربية بجلسته المنعقدة في  0201/4/5م بشأن مو افقته على تكليف طالب التكميلي الراسبين في مادة
علم المعاني بدراسة مقرر بديل هذا الفصل الدراس ي وهو :علم المعاني (الئحة قديمة).
القرار :و افقت اللجنة
القرار :
و افق مجلس الكلية .

رسالة الكلية :
تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترقى إلى مستوى التميزز واببزداف زج م زاد ا دال والعلزوم ابةسزاةية زى سزوا العمزد محليزا إ و إقليميزا اسزتةاداإ إلزى معزايير
ال ودة التعليمية و البحثية  ،و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التكةولو ية  ،و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و القدرات العلمية و البحثية ألساتذتها
و طالبها  ،و استخدام وسائد تعليمية حديثة ،و متابعة الخري ين ،و إتاحة الفرصة لها لمتابعة ال ديد من العلوم و المعارف و الخبرات  ،و تلبية احتيا زات الم تمز
،والمسزا مة زج حززد مالزكالت  ،و بةززاخ الالخصززية المصززرية و تةميزة قززيم اوةتمززاخ و المززواطةين مزن خززالد إ ززراخات تتسززم باوسزتقاللية و التعززاون و التقززويم الزذاتج
والمستمر .
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رؤية الكلية :

جامعة دمنهور
كلية اآلداب

تتطل الكلية إلى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية معتمدة تحتد
مكاةة مرموقة بين ةظائر ا وتصد بأساتذتها وخري يها إلى مستوى
المةا سة محليأ و اقليميإا من خالد برامج دراسية متميزة ى
مرحلتى الليساةس والدراسات العليا تسهم ى الرقى و التةمية
المستدامة للم تم .

Damanhur university
Faculty of Art

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

 -5كتاب مجلس قسم اللغة العربية بجلسته المنعقدة في  0201/4/5م بشأن مو افقته على تسجيل خطة بحث الستكمال
متطلبات درجة الدكتوراه في اآلداب بنظام الساعات المعتمدة من قسم اللغة العربية وآدابها تخصص الدراسات األدبية
والنقدية على النحو التالي- :
اسم الباحث

اإلشـ ــراف

عنوان الخطة

" الســياق وأث ــره البالا ــي عنــد الواح ــدي ف ــي
محمود محمد
تفس ــيرال ــنص وش ــرحه -دراس ــة تحليلي ــة ف ــي
محمد سيد أحمد
كتابي ـ ــه تفس ـ ــير الق ـ ــرآن الك ـ ــريم المس ـ ــمى ب ـ ـ ـ
الكومي
(البسيط )،وشرح ديوان المتنبي "

-

1

أ.د /محمد مصطفى أبو
شوارب

0

أ.د /إيمان فؤاد بركات

أستاذ األدب والنقد ورئيس
قسم اللغة العربية كلية التربية-
جامعة اإلسكندرية.
أس ـ ـ ـ ـ ــتاذ األدب العرب ـ ـ ـ ـ ــي ورئ ـ ـ ـ ـ ــيس
قســم اللغــة العربيــة كليــة اآلداب-
جامعة دمنهور

ً
علما بأن تاريخ السيمنار 0201/3/05م .
القرار :و افقت اللجنة

القرار :
و افق مجلس الكلية .

 -6كتاب مجلس قسم اللغة العربية بجلسته المنعقدة في  0201/4/5م بشأن مو افقته على تسجيل خطة بحث الستكمال متطلبات
درجة الماجستير في اآلداب بنظام الساعات المعتمدة من قسم اللغة العربية وآدابها تخصص الدراسات األدبية والنقدية على
النحو التالي- :
اإلشـ ــراف
عنوان الخطة
اسم الباحث
1
عبدالفتاح وحيد " البعد األسطوري في كتابات سـناء شـعالن
عبدالفتاح محمد – رو اية السقوط في الشمس أنموذجا"

القرار :

0

أ.د /عمر شحاتة محمد

أستاذ األدب والنقد كلية
اآلداب -جامعة دمنهور

أسـ ـ ــتاذ األدب العربـ ـ ــي المس ـ ـ ــاعد
أ.م.د /أسماء شمس الدين.
كلية اآلداب -جامعة دمنهور

ً
 علما بأن تاريخ السيمنار 0201/3/05م.القرار- :و افقت اللجنة
رسالة الكلية :

تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترقى إلى مستوى التميزز واببزداف زج م زاد ا دال والعلزوم ابةسزاةية زى سزوا العمزد محليزا إ و إقليميزا اسزتةاداإ إلزى معزايير
ال ودة التعليمية و البحثية  ،و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التكةولو ية  ،و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و القدرات العلمية و البحثية ألساتذتها
و طالبها  ،و استخدام وسائد تعليمية حديثة ،و متابعة الخري ين ،و إتاحة الفرصة لها لمتابعة ال ديد من العلوم و المعارف و الخبرات  ،و تلبية احتيا زات الم تمز
،والمسزا مة زج حززد مالزكالت  ،و بةززاخ الالخصززية المصززرية و تةميزة قززيم اوةتمززاخ و المززواطةين مزن خززالد إ ززراخات تتسززم باوسزتقاللية و التعززاون و التقززويم الزذاتج
والمستمر .
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رؤية الكلية :

جامعة دمنهور
كلية اآلداب

تتطل الكلية إلى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية معتمدة تحتد
مكاةة مرموقة بين ةظائر ا وتصد بأساتذتها وخري يها إلى مستوى
المةا سة محليأ و اقليميإا من خالد برامج دراسية متميزة ى
مرحلتى الليساةس والدراسات العليا تسهم ى الرقى و التةمية
المستدامة للم تم .

Damanhur university
Faculty of Art
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و افق مجلس الكلية .

 -7كتاب مجلس قسم اللغة العربية بجلسته المنعقدة في  0201/4/5م بشأن مو افقته على تسجيل خطة بحث الستكمال متطلبات
درجة الماجستير في اآلداب بنظام الساعات المعتمدة من قسم اللغة العربية وآدابها تخصص الدراسات األدبية والنقدية على
النحو التالي- :
اسم الباحث

اإلشـ ــراف

عنوان الخطة
1

محمد إبراهيم
مصطفى
الخيوطي

" تنـ ـ ــوع السـ ـ ــياق القرآنـ ـ ــي وأثـ ـ ــره فـ ـ ــي إثـ ـ ــراء
ال ــدالالت وانس ــجام الم ــدلوالت -آي ــات م ــن
القصص القرآني آدم ونوح وهود عليهم
تحليلية"
السالم أنموذجا -دراسة وصفية
0

أ.د /إيمان فؤاد بركات

أستاذ األدب العربي ورئيس
قسم اللغة العربية كلية اآلداب-
جامعة دمنهور

د /أحمد شتيه

مدرس الدراسات اإلسـالمية كليـة
اآلداب -جامعة دمنهور

ً
 علما بأن تاريخ السيمنار 0201/3/05م.القرار :و افقت اللجنة
القرار :
و افق مجلس الكلية .
 -8كتاب مجلس قسم اللغة العربية بجلسته المنعقدة في  0201/4/5م بشأن مو افقته على تسجيل خطة بحث الستكمال متطلبات
درجة الماجستير في اآلداب بنظام الساعات المعتمدة من قسم اللغة العربية وآدابها تخصص الدراسات األدبية والنقدية على
اسم الباحث

اإلشـ ــراف

عنوان الخطة
1

" مظ ـ ـ ــاهرالحض ـ ـ ــارة فـ ـ ـ ــي النث ـ ـ ــراألدبـ ـ ـ ــي
غادة حسنين
باألن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدلس عص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرالطوائ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــف
أحمد موس ى نافع
والمرابطين دراسة تحليلية"

0

أ.د /أشرف محمود نجا

أستاذ األدب والنقد العربي القديم
كلية التربية -جامعة عين شمس

أ.م.د /مروة شحاته
الشقرفي

أسـ ـ ــتاذ األدب األندلع ـ ـ ـ ي المسـ ـ ــاعد
كلية اآلداب -جامعة دمنهور

النحو التالي- :
رسالة الكلية :
تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترقى إلى مستوى التميزز واببزداف زج م زاد ا دال والعلزوم ابةسزاةية زى سزوا العمزد محليزا إ و إقليميزا اسزتةاداإ إلزى معزايير
ال ودة التعليمية و البحثية  ،و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التكةولو ية  ،و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و القدرات العلمية و البحثية ألساتذتها
و طالبها  ،و استخدام وسائد تعليمية حديثة ،و متابعة الخري ين ،و إتاحة الفرصة لها لمتابعة ال ديد من العلوم و المعارف و الخبرات  ،و تلبية احتيا زات الم تمز
،والمسزا مة زج حززد مالزكالت  ،و بةززاخ الالخصززية المصززرية و تةميزة قززيم اوةتمززاخ و المززواطةين مزن خززالد إ ززراخات تتسززم باوسزتقاللية و التعززاون و التقززويم الزذاتج
والمستمر .
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رؤية الكلية :

جامعة دمنهور
كلية اآلداب

تتطل الكلية إلى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية معتمدة تحتد
مكاةة مرموقة بين ةظائر ا وتصد بأساتذتها وخري يها إلى مستوى
المةا سة محليأ و اقليميإا من خالد برامج دراسية متميزة ى
مرحلتى الليساةس والدراسات العليا تسهم ى الرقى و التةمية
المستدامة للم تم .

Damanhur university
Faculty of Art

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

ً
 علما بأن تاريخ السيمنار 0201/3/05م.القرار :و افقت اللجنة
القرار :
و افق مجلس الكلية .

 -9كتاب مجلس قسم اللغة العربية بجلسته المنعقدة في  0201/4/5م بشأن مو افقته على تشكيل لجنة الحكم والمناقشة
الستكمال متطلبات درجة الماجستير في اآلداب من قسم اللغة العربية وآدابها تخصص الدراسات األدبية والنقدية على النحو
التالي:
اسم الباحث

لجنة المناقشة و الحكم للماجستير /ساعات معتمدة

الموضوع

1

هي ـ ـ ـ ـ ــثم جمـ ـ ـ ـ ـ ــال " النقـ ـ ــد االجتمـ ـ ــاعي السـ ـ ــاخر بـ ـ ــين
السيد الصديق الغزال والمعري"

أ.د/محمد السيد أحمد
الدسوقي

أســتاذ النق ــد والبالغ ــة
كلي ـ ـ ـ ـ ــة اآلداب جامعـ ـ ـ ـ ـ ــة
طنطا

رئيسا و
مناقشا

أ.د /بهلول أحمد سالم

أس ـ ـ ـ ــتاذ األدب والنقـ ـ ـ ـ ــد
كليـ ـ ـ ــة التربيـ ـ ـ ــة جامعـ ـ ـ ــة
دمنهور

مناقشا

0

أ.د /محمد محمود أبو علي
3

أس ــتاذ النقـ ــد والبالغـ ــة
كلي ـ ـ ـ ـ ــة اآلداب جامعـ ـ ـ ـ ـ ــة
دمنهور

مشرفا

رسالة الكلية :
تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترقى إلى مستوى التميزز واببزداف زج م زاد ا دال والعلزوم ابةسزاةية زى سزوا العمزد محليزا إ و إقليميزا اسزتةاداإ إلزى معزايير
ال ودة التعليمية و البحثية  ،و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التكةولو ية  ،و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و القدرات العلمية و البحثية ألساتذتها
و طالبها  ،و استخدام وسائد تعليمية حديثة ،و متابعة الخري ين ،و إتاحة الفرصة لها لمتابعة ال ديد من العلوم و المعارف و الخبرات  ،و تلبية احتيا زات الم تمز
،والمسزا مة زج حززد مالزكالت  ،و بةززاخ الالخصززية المصززرية و تةميزة قززيم اوةتمززاخ و المززواطةين مزن خززالد إ ززراخات تتسززم باوسزتقاللية و التعززاون و التقززويم الزذاتج
والمستمر .
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رؤية الكلية :

جامعة دمنهور
كلية اآلداب

تتطل الكلية إلى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية معتمدة تحتد
مكاةة مرموقة بين ةظائر ا وتصد بأساتذتها وخري يها إلى مستوى
المةا سة محليأ و اقليميإا من خالد برامج دراسية متميزة ى
مرحلتى الليساةس والدراسات العليا تسهم ى الرقى و التةمية
المستدامة للم تم .

Damanhur university
Faculty of Art

=========================================================
أ.م.د /مـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــروة ش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــحاته أسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتاذ األدب
األندلعـ ـ ـ ـ ـ ـ ي المس ـ ـ ـ ـ ــاعد
الشقرفي
4
كلي ـ ـ ـ ــة اآلداب -جامع ـ ـ ـ ــة
دمنهور

مشرفا

القرار  :و افقت اللجنة
القرار :
و افق مجلس الكلية .
 -12كتاب مجلس قسم اللغة العربية بجلسته المنعقدة في 0201/4/5م بشأن مو افقته على اعتذار أ.د /إيمان فؤاد بركات عن
اإلشراف على كل من:
الطالبة :وفاء داغر.
الطالبة :أميرة عبد الجواد.
المسجلتين لدرجة الماجستيرفي تخص الدراسات األدبية والنقدية وذلك:
لعدم تواصلهما مع المشرف منذ أكثر من أربعة أعوام.
وانتهاء المدة القانونية المسموح بها إلنهاء الرسالة العلمية والحصول على الدرجة.
القرار :يحال األمرإلى قسم الدراسات العليا للوقوف على حالة الطالبتين
القرار :
يحال األمرإلى قسم الدراسات العليا للوقوف على حالة الطالبتين

ً
ثانيا  :قسم اللغة االنجليزية :
 .1كتاب مجلس قسم اللغة اإلنجليزية بجلستة المنعقدة فى 0201/4/1م بشأن المو افقة على قبول طالب التكميلى والماجستير
والدكتوراة شعبتى األدب اإلنجليزى واللغويات والترجمة فى ربيع 0201م
أوال :شعبة األدب اإلنجليزي:
م
1
2
3
4
5

المرحلة
التكميلي
الماجستير

االسم
أحمد حسنعلي
محمود رضا عطية
محمد صبحي حسن
أحمد محمد عباس
محمود حجاج

المستوى

الثاني

رسالة الكلية :
تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترقى إلى مستوى التميزز واببزداف زج م زاد ا دال والعلزوم ابةسزاةية زى سزوا العمزد محليزا إ و إقليميزا اسزتةاداإ إلزى معزايير
ال ودة التعليمية و البحثية  ،و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التكةولو ية  ،و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و القدرات العلمية و البحثية ألساتذتها
و طالبها  ،و استخدام وسائد تعليمية حديثة ،و متابعة الخري ين ،و إتاحة الفرصة لها لمتابعة ال ديد من العلوم و المعارف و الخبرات  ،و تلبية احتيا زات الم تمز
،والمسزا مة زج حززد مالزكالت  ،و بةززاخ الالخصززية المصززرية و تةميزة قززيم اوةتمززاخ و المززواطةين مزن خززالد إ ززراخات تتسززم باوسزتقاللية و التعززاون و التقززويم الزذاتج
والمستمر .
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رؤية الكلية :

جامعة دمنهور
كلية اآلداب

تتطل الكلية إلى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية معتمدة تحتد
مكاةة مرموقة بين ةظائر ا وتصد بأساتذتها وخري يها إلى مستوى
المةا سة محليأ و اقليميإا من خالد برامج دراسية متميزة ى
مرحلتى الليساةس والدراسات العليا تسهم ى الرقى و التةمية
المستدامة للم تم .

Damanhur university
Faculty of Art

=========================================================
6
7
8
9
11
11
12
13
14
15
16
17
18
19
21
21
22
23
24
25
26
27
28
29
31
31
32
33
-

ناجحون بالتكميلي ومقبولون بالماجستير

الدكتوراة:

التكميلي

الماجستير

ناجحون بالتكميلي ومقبولون بالماجستير

نورا أيمن نور
آية ضياء عباس
سماح أشرف علواني
هاجر محمد المزيودي
هبه وجيه الجنزوري
ندى حمدي رفاعي
نهى علي حسن
نورهان اسماعيل محمد
ندى سعد بدر
نوران أحمد علي
أسماء خميس رمضان
ممدوح علي المزين
ممدوح علي المزين
نهلة ابراهيم حامد خضر
ثانيا :شعبة اللغويات والترجمة:
دينا بدرالحداد
حسناء حسن بكر عبد النبي
عالء السيد أحمد
عمر أنور البهنساوي
أحمد عبد الباقي عبد الله
خالد ناجي هليل
خلود جابر يوسف
ريهام سعيد حسن جودة
ميرنا أشرف المسيري
ندى محمد محجوب
نور محمود عبيد
هدى وجيه أنور
إيمان مبروك عبد العظيم
إيمان يسري عبد الله
.2

األول

الثاني
األول

األول

العدد الكلي: 33 :
4األدب اإلنجايزي :دكتوراة 12 .ماجستير 3 .تكميلي.
اللغويات والترجمة 11 :ماجستير 4 .تكميلي.
رسالة الكلية :

تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترقى إلى مستوى التميزز واببزداف زج م زاد ا دال والعلزوم ابةسزاةية زى سزوا العمزد محليزا إ و إقليميزا اسزتةاداإ إلزى معزايير
ال ودة التعليمية و البحثية  ،و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التكةولو ية  ،و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و القدرات العلمية و البحثية ألساتذتها
و طالبها  ،و استخدام وسائد تعليمية حديثة ،و متابعة الخري ين ،و إتاحة الفرصة لها لمتابعة ال ديد من العلوم و المعارف و الخبرات  ،و تلبية احتيا زات الم تمز
،والمسزا مة زج حززد مالزكالت  ،و بةززاخ الالخصززية المصززرية و تةميزة قززيم اوةتمززاخ و المززواطةين مزن خززالد إ ززراخات تتسززم باوسزتقاللية و التعززاون و التقززويم الزذاتج
والمستمر .
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رؤية الكلية :

جامعة دمنهور
كلية اآلداب

تتطل الكلية إلى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية معتمدة تحتد
مكاةة مرموقة بين ةظائر ا وتصد بأساتذتها وخري يها إلى مستوى
المةا سة محليأ و اقليميإا من خالد برامج دراسية متميزة ى
مرحلتى الليساةس والدراسات العليا تسهم ى الرقى و التةمية
المستدامة للم تم .

Damanhur university
Faculty of Art

=========================================================
ً
القرار :أحيطت اللجنة علما
القرار :
و افق مجلس الكلية .

ً
ثالثا  :قسم التاريخ :
 .1و افق مجلس قسم التاريخ المنعقد فى 0201/4/1م بشأن اعتماد الجداول الدراسية مباشر و  ON LINEالمقدمه من االرشاد
االكاديمى فى التخصصات االربعة بمرحلتي الماجستير والدكتوراه .
ً
القرار :أحيطت اللجنة علما
القرار :
و افق مجلس الكلية .

 -0و افق مجلس قسم التاريخ المنعقد في 0201/4/1م على تسجيل خطة بحث الستكمال متطلبات درجة الماجستير في اآلداب من
قسم التاريخ  -شعبة التاريخ الحديث بنظام الساعات المعتمدة على النحو التالي- :
اسم الباحث

اإلشـ ــراف

عنوان الخطة

1
كريم رجب عزت
محمد جامع

ا.د /محمد رفعت اإلمام

أس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتاذ الت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاريخ الح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــديث
والمعاصــر – كليــة اآلداب جامعــة
دمنهور

" جهود منظمة االمم المتحدة لحظر
انتشارالسالح النووى 1968-1965م"
0

أ.د .عبد العظيم أحمد عبد أسـ ـ ـ ــتاذ الجغر افيـ ـ ـ ــا البشـ ـ ـ ــرية –
كلية اآلداب – جامعة دمنهور
العظيم

رسالة الكلية :
تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترقى إلى مستوى التميزز واببزداف زج م زاد ا دال والعلزوم ابةسزاةية زى سزوا العمزد محليزا إ و إقليميزا اسزتةاداإ إلزى معزايير
ال ودة التعليمية و البحثية  ،و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التكةولو ية  ،و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و القدرات العلمية و البحثية ألساتذتها
و طالبها  ،و استخدام وسائد تعليمية حديثة ،و متابعة الخري ين ،و إتاحة الفرصة لها لمتابعة ال ديد من العلوم و المعارف و الخبرات  ،و تلبية احتيا زات الم تمز
،والمسزا مة زج حززد مالزكالت  ،و بةززاخ الالخصززية المصززرية و تةميزة قززيم اوةتمززاخ و المززواطةين مزن خززالد إ ززراخات تتسززم باوسزتقاللية و التعززاون و التقززويم الزذاتج
والمستمر .

==========================================================================
ت -1496633540 :ت  +فاكس 1496633540
~~32
مجمع الكليات – األبعادية– دمنهور – البحيرة
website:www.Damanhour.edu.eg
E-mail:Smartgate@damanhour.edu.eg

رؤية الكلية :

جامعة دمنهور
كلية اآلداب

تتطل الكلية إلى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية معتمدة تحتد
مكاةة مرموقة بين ةظائر ا وتصد بأساتذتها وخري يها إلى مستوى
المةا سة محليأ و اقليميإا من خالد برامج دراسية متميزة ى
مرحلتى الليساةس والدراسات العليا تسهم ى الرقى و التةمية
المستدامة للم تم .

Damanhur university
Faculty of Art

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

ً
علما بأن تاريخ السيمنار 0201/ 3/08م .
القرار :و افقت اللجنة
القرار :
و افق مجلس الكلية .

 -3و افق مجلس قسم التاريخ بجلسته المنعقدة في 0201/4/1م على تشكيل لجنة الحكم والمناقشة الستكمال متطلبات درجة
الماجستيرفى التاريخ بنظام الساعات المعتمده بقسم التاريخ تخصص التاريخ اإلسالمى على النحو التالي:
اسم الباحث

لجنة المناقشة و الحكم للماجستير /ساعات معتمدة

الموضوع

1
" الم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــؤثرات السياس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــية
أميـ ـ ـ ـ ـ ــرة سـ ـ ـ ـ ـ ــالمة والحضـ ـ ــارية بـ ـ ــين دولـ ـ ــة بنـ ـ ــى
محمـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد عب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد تغلـ ـ ـ ـ ــق واملجتمـ ـ ـ ـ ــع الهن ـ ـ ـ ـ ــدى
821-702هـ ـ ـ 1399-1302/م
الجواد
"

ً
رئيسا
أ.د /س ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــامية مص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــطفى أستاذ التاريخ االسـالمى
ً
و مناقشا
وحض ــارته كلي ــة اآلداب
مسعد
جامعة الزقازيق

أ.د /أسامة سيد على
0

3

4

استاذ التاريخ االسـالمى
وحضـ ــارته كليـ ــة اآلداب
والعلـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوم االنسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــانية
جامعــة -قنــاة الســويس
ورئيس قسم التاريخ

استاذ التاريخ االسـالمى
أ.د /ابراهيم محمد على وحضـارته ورئـيس قســم
الت ـ ـ ــاريخ –كلي ـ ـ ــة اآلداب
مرجونة
–جامعة دمنهور

أ.م.د /تيسيرمحمد شادى

اس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتاذ التـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاريخ
االس ـ ـ ـ ـ ــالمى وحض ـ ـ ـ ـ ــارته
المس ــاعد كلي ــة اآلداب
–جامعة دمنهور

ً
(مناقشا )

ً
(مشرفا )

ً
(مشرفا )

رسالة الكلية :
تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترقى إلى مستوى التميزز واببزداف زج م زاد ا دال والعلزوم ابةسزاةية زى سزوا العمزد محليزا إ و إقليميزا اسزتةاداإ إلزى معزايير
ال ودة التعليمية و البحثية  ،و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التكةولو ية  ،و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و القدرات العلمية و البحثية ألساتذتها
و طالبها  ،و استخدام وسائد تعليمية حديثة ،و متابعة الخري ين ،و إتاحة الفرصة لها لمتابعة ال ديد من العلوم و المعارف و الخبرات  ،و تلبية احتيا زات الم تمز
،والمسزا مة زج حززد مالزكالت  ،و بةززاخ الالخصززية المصززرية و تةميزة قززيم اوةتمززاخ و المززواطةين مزن خززالد إ ززراخات تتسززم باوسزتقاللية و التعززاون و التقززويم الزذاتج
والمستمر .
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رؤية الكلية :

جامعة دمنهور
كلية اآلداب

تتطل الكلية إلى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية معتمدة تحتد
مكاةة مرموقة بين ةظائر ا وتصد بأساتذتها وخري يها إلى مستوى
المةا سة محليأ و اقليميإا من خالد برامج دراسية متميزة ى
مرحلتى الليساةس والدراسات العليا تسهم ى الرقى و التةمية
المستدامة للم تم .

Damanhur university
Faculty of Art

=========================================================
القرار :و افقت اللجنة
القرار :
و افق مجلس الكلية .
 -4و افـ ــق مجلـ ــس قسـ ــم التـ ــاريخ بجلسـ ــته المنعقـ ــدة فـ ــي 0201/4/1م علـ ــى مـ ــنح الباحثـ ــة /شـ ــر هان سـ ــعيد محمـ ــد إبـ ــراهيم شـ ــلبي درجـ ــة
الماجســتيرفــي اآلداب مــن قســم التــاريخ شــعبة التــاريخ الحــديث والمعاصــر بنظــام الســاعات المعتمــدة فــى موضــوع "سياســة االمبراطوريــة
ً
النمساوية تجاه الدولة العثمانية (1914-1867م)" علما بأن الطالبة اتمت التصويبات والمالحظات واستوفت جميع الشروط.
القرار :و افقت اللجنة
القرار :
و افق مجلس الكلية .

ً
رابعا  :قسم الجغر افيا :
-1و افــق مجل ــس قس ــم الجغر افيــا بجلس ــتة المنعق ــدة فــى 0201/4/1م عل ــى توزي ــع مــواد دبل ــوم المس ــاحة للفصــل الدراس ـ ى الث ــانى عل ـى
النحو التالى :
اسم المقرر
كود المقرر
التدريس
م
د .أحمد فرحات السيد
الخرائط الجيولوجيه
gis 7
.1
أ.د /محمد مجدى تراب
الخرائط الكنتورية
gis 8
.0
د .ابراهيم مصطفى شعبان
مساقط الخرائط
gis 9
.3
د .حسام الدين حمدى مازن
نظم المعلومات الجغر افية
gis 10
.4
د .حسام الدين حمدى مازن
االستشعار عند بعد
gis 11
.5
د .عبدالمولى شعبان عرقوب
مشروع تطبيقي ( متصله )
gis 12
.6
ً
القرار :احيطت اللجنة علما
القرار :
و افق مجلس الكلية .

رسالة الكلية :
تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترقى إلى مستوى التميزز واببزداف زج م زاد ا دال والعلزوم ابةسزاةية زى سزوا العمزد محليزا إ و إقليميزا اسزتةاداإ إلزى معزايير
ال ودة التعليمية و البحثية  ،و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التكةولو ية  ،و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و القدرات العلمية و البحثية ألساتذتها
و طالبها  ،و استخدام وسائد تعليمية حديثة ،و متابعة الخري ين ،و إتاحة الفرصة لها لمتابعة ال ديد من العلوم و المعارف و الخبرات  ،و تلبية احتيا زات الم تمز
،والمسزا مة زج حززد مالزكالت  ،و بةززاخ الالخصززية المصززرية و تةميزة قززيم اوةتمززاخ و المززواطةين مزن خززالد إ ززراخات تتسززم باوسزتقاللية و التعززاون و التقززويم الزذاتج
والمستمر .
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رؤية الكلية :

جامعة دمنهور
كلية اآلداب

تتطل الكلية إلى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية معتمدة تحتد
مكاةة مرموقة بين ةظائر ا وتصد بأساتذتها وخري يها إلى مستوى
المةا سة محليأ و اقليميإا من خالد برامج دراسية متميزة ى
مرحلتى الليساةس والدراسات العليا تسهم ى الرقى و التةمية
المستدامة للم تم .

Damanhur university
Faculty of Art

=========================================================
 -0و افق مجلس قسم الجغر افيا بجلستة المنعقدة فى 0201/4/1م على قبول طالب الماجستير فصل الربيع 0201م على النحـو التـالى
:
قراراملجلس
التخصص مالحظات
االسم
م
محمد أحمد محمد عبدالوهاب الصاوى
تكميلى استشعار س1
تربية دمنهور " 0218جيد"
.1
نظم معلومات س0
تخطيط سكان س 3
تربية اسكندرية  0218جيد جدا تخطيط حضري س 4
أحمد السيد ابراهيم
.0
.3
.4
.5
.6
.7
.8

روفيده لطف الله عبجالرحمن ابراهيم -
جبريل
ا هاب جمال نصر شلتوت
عبدالحميد عبدالفتاح عبدالحميد ابراهيم بشري
غالى
بشري
ايمان خالد عبدالستار عبدالسالم الدامى
معوض ادريس ابراهيم الشناوى
بشرى
هنا عبدالحميد عبدالجواد البربري

كينج مريوط  " 0211جيد"

رفض املجلس

مقبول
جغر افيا أزهر " 0221ممتاز

رفض املجلس
مو افقة

أزهر  0218جيدجدا
اداب دمنهور  " 0228جيد "

مو افقة
مو افقة

ً
القرار :احيطت اللجنة علما
القرار :
و افق مجلس الكلية .
 -3و افـ ــق مجلـ ــس قسـ ــم الجغر افيـ ــا بجلسـ ــتة المنعقـ ــدة فـ ــى 0201/4/1م علـ ــى توزيـ ــع مـ ــواد الماجسـ ــتير شـ ــعبة الجغر افيـ ــا البشـ ــرية –
المسنوى األول فصل الربيع 0201-0202م على النحو التالى :
استاذ المقرر
المقرر
م
أ.د /عالء الدين عزت شلبي
نظم المعلومات الجغر افية ()1
1
أ.د /محمد عبدالقادرعبدالحميد
موضوع خاص في الجغر افيا البشرية
0
أ.د /ياسر أحمد السيد
احصاء تحليلي ()1
3
أ.د /عبدالعظيم أحمد عبدالعظيم
مناهج واساليب بحث بشرية
4
رسالة الكلية :
تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترقى إلى مستوى التميزز واببزداف زج م زاد ا دال والعلزوم ابةسزاةية زى سزوا العمزد محليزا إ و إقليميزا اسزتةاداإ إلزى معزايير
ال ودة التعليمية و البحثية  ،و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التكةولو ية  ،و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و القدرات العلمية و البحثية ألساتذتها
و طالبها  ،و استخدام وسائد تعليمية حديثة ،و متابعة الخري ين ،و إتاحة الفرصة لها لمتابعة ال ديد من العلوم و المعارف و الخبرات  ،و تلبية احتيا زات الم تمز
،والمسزا مة زج حززد مالزكالت  ،و بةززاخ الالخصززية المصززرية و تةميزة قززيم اوةتمززاخ و المززواطةين مزن خززالد إ ززراخات تتسززم باوسزتقاللية و التعززاون و التقززويم الزذاتج
والمستمر .
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رؤية الكلية :

جامعة دمنهور
كلية اآلداب

تتطل الكلية إلى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية معتمدة تحتد
مكاةة مرموقة بين ةظائر ا وتصد بأساتذتها وخري يها إلى مستوى
المةا سة محليأ و اقليميإا من خالد برامج دراسية متميزة ى
مرحلتى الليساةس والدراسات العليا تسهم ى الرقى و التةمية
المستدامة للم تم .

Damanhur university
Faculty of Art

=========================================================
توزيع مواد الماجستير شعبة الجغر افيا البشرية المستوى الثانى فصل الربيع 0201/0202
استاذ المقرر
المقرر
م
أ.د /عالء الدين عزت شلبي
نصوص جغر افية
1
أ.د /محمد عبدالقادرعبدالحميد
موارد مائية
0
أ.د /عبدالعظيم أحمد عبدالعظيم
توزيعات مكانية
3
ً
القرار :احيطت اللجنة علما
القرار :
و افق مجلس الكلية .
 -4و افق مجلس قسم الجغر افيا بجلستة المنعقدة فى 0201/4/1م على قبول طالب الدراسات العليا (الدبلوم) على النحو التالى :
االسم
م
أحمد رجب عطية محمد عيع ى
1
أحمد عصام عبدالله زنباع
0
اسراء ابراهيم على على الخراش ى
3
أمانى محمد كامل ابوخميس
4
حسن السيد محمد حسن صقر
5
رويده محمد ابراهيم عبدالعاطى باشة
6
عبدالعاطى فوزي أدمين رحومة
7
عبدالعزيزمسعد عبدالعزيززكى الصعيدى
8
على محمد على اسماعيل شرف
9
محمد عيد ابراهيم محمد سعد بدر
12
ً
القرار :احيطت اللجنة علما
القرار :
و افق مجلس الكلية .

رسالة الكلية :
تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترقى إلى مستوى التميزز واببزداف زج م زاد ا دال والعلزوم ابةسزاةية زى سزوا العمزد محليزا إ و إقليميزا اسزتةاداإ إلزى معزايير
ال ودة التعليمية و البحثية  ،و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التكةولو ية  ،و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و القدرات العلمية و البحثية ألساتذتها
و طالبها  ،و استخدام وسائد تعليمية حديثة ،و متابعة الخري ين ،و إتاحة الفرصة لها لمتابعة ال ديد من العلوم و المعارف و الخبرات  ،و تلبية احتيا زات الم تمز
،والمسزا مة زج حززد مالزكالت  ،و بةززاخ الالخصززية المصززرية و تةميزة قززيم اوةتمززاخ و المززواطةين مزن خززالد إ ززراخات تتسززم باوسزتقاللية و التعززاون و التقززويم الزذاتج
والمستمر .
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رؤية الكلية :

جامعة دمنهور
كلية اآلداب

تتطل الكلية إلى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية معتمدة تحتد
مكاةة مرموقة بين ةظائر ا وتصد بأساتذتها وخري يها إلى مستوى
المةا سة محليأ و اقليميإا من خالد برامج دراسية متميزة ى
مرحلتى الليساةس والدراسات العليا تسهم ى الرقى و التةمية
المستدامة للم تم .

Damanhur university
Faculty of Art

=========================================================
-5و افـق مجلــس قسـم الجغر افيــا بجلسـتة المنعقــدة فـى 0201/4/1م علــى تســجيل خطـة بحــث السـتكمال متطلبــات درجـة الماجســتيرفــي
اآلداب من قسم الجغر افيا بنظام الساعات المعتمدة على النحو
التالي- :
اإلشـ ــراف

اسم الباحث

عنوان الخطة

سارة رمضان
بسيوني عبد
القادر

"مركز حوش عيع ى – دراسة فى جغر افية
السكان خالل الفترة من (" )0217 -1996

1

0

أسـ ـ ـ ــتاذ الجغر افيـ ـ ـ ــا البشـ ـ ـ ــرية –
ا.د /عبد العظيم أحمد عبد
كلية اآلداب جامعة دمنهور
العظيم

مـدرس جغر افيـة السـكان – كليـة
د .إبراهيم مصطفى شعبان
اآلداب – جامعة دمنهور

ً
 علما بأن تاريخ السيمنار 0201/ 4/1مالقرار :و افقت اللجنة
القرار :
و افق مجلس الكلية .

 -6و اف ــق مجل ــس قس ــم الجغر افي ــا بجلس ــتة المنعق ــدة ف ــى  0201/4/1م عب ــرال ــواتس عل ــى تش ــكيل لجن ــة الحك ــم والمناقش ــة الس ــتكمال
متطلبات درجة الما جستير فى اآلداب من قسم الجغر افيا بنظام الساعات المعتمدة على النحو التالي:
اسم الباحث

الموضوع

لجنة المناقشة و الحكم للماجستير /ساعات معتمدة
رسالة الكلية :

تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترقى إلى مستوى التميزز واببزداف زج م زاد ا دال والعلزوم ابةسزاةية زى سزوا العمزد محليزا إ و إقليميزا اسزتةاداإ إلزى معزايير
ال ودة التعليمية و البحثية  ،و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التكةولو ية  ،و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و القدرات العلمية و البحثية ألساتذتها
و طالبها  ،و استخدام وسائد تعليمية حديثة ،و متابعة الخري ين ،و إتاحة الفرصة لها لمتابعة ال ديد من العلوم و المعارف و الخبرات  ،و تلبية احتيا زات الم تمز
،والمسزا مة زج حززد مالزكالت  ،و بةززاخ الالخصززية المصززرية و تةميزة قززيم اوةتمززاخ و المززواطةين مزن خززالد إ ززراخات تتسززم باوسزتقاللية و التعززاون و التقززويم الزذاتج
والمستمر .
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رؤية الكلية :

جامعة دمنهور
كلية اآلداب

تتطل الكلية إلى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية معتمدة تحتد
مكاةة مرموقة بين ةظائر ا وتصد بأساتذتها وخري يها إلى مستوى
المةا سة محليأ و اقليميإا من خالد برامج دراسية متميزة ى
مرحلتى الليساةس والدراسات العليا تسهم ى الرقى و التةمية
المستدامة للم تم .

Damanhur university
Faculty of Art

=========================================================
1

" جغر افية إنتاج الخبزالبلدى المدعوم
رشــا رجــب عبــد
وإستهالكة فى مدينة كفرالدوار "
العزيز بركات

0

3

4

أ2د 2محمد عبد القادر عبد
الحميد

أستاذ الجغر افية بكلية
اآلداب – جامعة دمنهور

أستاذ الجغر افية المساعد
د .محمد شوقى محمد ناصف بكلية اآلداب – جامعة
المنصورة
أستاذ الجغر افية المساعد
بكلية اآلداب – جامعة
د .موس ى فتحى موس ى عتلم
المنوفية

ً
مشرفا
ً
ورئيسا

ً
عضوا

ً
عضوا

ً
أستاذ الجغر افية المساعد مشرفا
ً
د .مرفت عبد اللطيف غالب بكلية اآلداب  -جامعة دمنهور مشاركا

القرار :و افقت اللجنة
القرار :
و افق مجلس الكلية .

ً
خامسا  :قسم اآلثاروالدراسات اليونانية والرمانية :
 -0لإلحاط ــة علم ــا ب ــأن مجل ــس قس ــم االث ــار والدراس ــات اليوناني ــة والروماني ــة بجلس ــته ف ــي 0201/4/7م أون الي ــن ق ــد اعتم ــد ج ــدول
الدراسات العليا لفصل الربيع  0201لمرحلة الماجستير.
ً
القرار :احيطت اللجنة علما
القرار :
ً
أحيط مجلس الكلية علما
رسالة الكلية :
تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترقى إلى مستوى التميزز واببزداف زج م زاد ا دال والعلزوم ابةسزاةية زى سزوا العمزد محليزا إ و إقليميزا اسزتةاداإ إلزى معزايير
ال ودة التعليمية و البحثية  ،و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التكةولو ية  ،و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و القدرات العلمية و البحثية ألساتذتها
و طالبها  ،و استخدام وسائد تعليمية حديثة ،و متابعة الخري ين ،و إتاحة الفرصة لها لمتابعة ال ديد من العلوم و المعارف و الخبرات  ،و تلبية احتيا زات الم تمز
،والمسزا مة زج حززد مالزكالت  ،و بةززاخ الالخصززية المصززرية و تةميزة قززيم اوةتمززاخ و المززواطةين مزن خززالد إ ززراخات تتسززم باوسزتقاللية و التعززاون و التقززويم الزذاتج
والمستمر .
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رؤية الكلية :

جامعة دمنهور
كلية اآلداب

تتطل الكلية إلى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية معتمدة تحتد
مكاةة مرموقة بين ةظائر ا وتصد بأساتذتها وخري يها إلى مستوى
المةا سة محليأ و اقليميإا من خالد برامج دراسية متميزة ى
مرحلتى الليساةس والدراسات العليا تسهم ى الرقى و التةمية
المستدامة للم تم .

Damanhur university
Faculty of Art

=========================================================
 -0و افق مجلس قسم االثار والدراسات اليونانية والرومانية بجلسته في 0201/4/7م اون الين قد و افق
على منح الطالبة /صفاء رجب أبو بكر عيع ى ،درجة الدكتوراه في االثار اليونانية والرومانية بنظام
الساعات المعتمدة ،في موضوع بعنوان:
" عمالت هودا الرومانية بجنوب فلسطين خالل العصر اإلمبراطوري الروماني"
وذلك بعد ان أتمت الطالبة التصويبات والمالحظات التي أبدتها لجنة المناقشة والحكم.
القرار :و افقت اللجنة
القرار :
و افق مجلس الكلية .
 -6و افــق مجلــس قســم االثــار والدراســات اليونانيــة والرومانيــة بجلســته فــي 0201/4/7م اون اليــن علــى مــنح الطالبــة /شــيماء فــاروق
محمود ابو النجا ،درجة الدكتوراه في اآلثار اليونانية والرومانية بنظام الساعات المعتمدة ،في موضوع بعنوان:
" مراسم وطقوس الزواج في الفن الروماني (دراسة أثرية تحليلية)"
وذلك بعد ان أتمت الطالبة التصويبات والمالحظات التي أبدتها لجنة المناقشة والحكم.
القرار :و افقت اللجنة
القرار :
و افق مجلس الكلية .

 -4و افـق مجلـس قســم االثـار والدراســات اليونانيـة والرومانيـة بجلســته المنعقـدة فــى 0201/4/7م أون اليـن علـى إعــادة تشـكيل لجنــة
الحكم والمناقشة الستكمال متطلبات درجة الماجستير بنظام الساعات المعتمدة على النحو التالي-:

اسم الباحث

الموضوع

عبدالحليم
عبدالحميد
عبدالحليم

“تـ ـ ـ ــالل األث ـ ـ ـ ــار بمرك ـ ـ ـ ــزاب ـ ـ ـ ــو
المطـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــامير  -محافظـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه

لجنة المناقشة و الحكم للماجستير /ساعات معتمدة
1

أ.د /حنان خميس الشافعي

أس ـ ـ ـ ــتاذ اآلث ـ ـ ـ ــار والدراس ـ ـ ـ ــات
اليونانيـ ــة والرومانيـ ــة بكليـ ــة
اآلداب جامعة دمنهور

رئيسا
ومناقشا

رسالة الكلية :
تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترقى إلى مستوى التميزز واببزداف زج م زاد ا دال والعلزوم ابةسزاةية زى سزوا العمزد محليزا إ و إقليميزا اسزتةاداإ إلزى معزايير
ال ودة التعليمية و البحثية  ،و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التكةولو ية  ،و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و القدرات العلمية و البحثية ألساتذتها
و طالبها  ،و استخدام وسائد تعليمية حديثة ،و متابعة الخري ين ،و إتاحة الفرصة لها لمتابعة ال ديد من العلوم و المعارف و الخبرات  ،و تلبية احتيا زات الم تمز
،والمسزا مة زج حززد مالزكالت  ،و بةززاخ الالخصززية المصززرية و تةميزة قززيم اوةتمززاخ و المززواطةين مزن خززالد إ ززراخات تتسززم باوسزتقاللية و التعززاون و التقززويم الزذاتج
والمستمر .
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رؤية الكلية :

جامعة دمنهور
كلية اآلداب

تتطل الكلية إلى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية معتمدة تحتد
مكاةة مرموقة بين ةظائر ا وتصد بأساتذتها وخري يها إلى مستوى
المةا سة محليأ و اقليميإا من خالد برامج دراسية متميزة ى
مرحلتى الليساةس والدراسات العليا تسهم ى الرقى و التةمية
المستدامة للم تم .

Damanhur university
Faculty of Art

=========================================================
محمد

البحي ـ ـ ـ ـ ـ ــرة ف ـ ـ ـ ـ ـ ــي العص ـ ـ ـ ـ ـ ــرين
اليوناني والروماني

0

( دراسة أثريه )"

أ.د /حسام المسيري

أ.د /سماح محمد الصاوي
3

4

أسـ ـ ـ ــتاذ اآلثـ ـ ـ ــار والدراسـ ـ ـ ــات
اليونانيـ ــة والرومانيـ ــة بكليـ ــة
اآلداب جامعة كفر الشيخ
أس ـ ـ ـ ـ ـ ــتاذ اآلث ـ ـ ـ ـ ـ ــاراليوناني ـ ـ ـ ـ ـ ــة
والرومانيـ ـ ـ ـ ـ ــة بكلي ـ ـ ـ ـ ـ ــة اآلداب
جامعة دمنهور

د /احمــد سـعيد ابــراهيم الخرادلــي

مناقشا

مشرفا

مشرفا

 وذلك لمرض األستاذ الدكتور  /ممدوح درويشالقرار :و افقت اللجنة
القرار :
و افق مجلس الكلية .

 -9و افق مجلس قسم االثار والدراسات اليونانية والرومانية بجلسته المنعقدة فى 0201/4/7م أون الين على تشكيل لجنة الحكم
والمناقشة الستكمال متطلبات درجة الماجستير بنظام الساعات المعتمدة على النحو التالي-:
اسم الباحث

الموضوع

أحمد على
سعد محمد
اسماعيل

" صـ ــناعة النبيـ ــذ فـ ــي غـ ــرب
الــدلتا بمصــرفــي العصــريين

لجنة المناقشة و الحكم للماجستير /ساعات معتمدة
1

أ.د /عزت زكى حامد قادوس

أس ـ ـ ـ ــتاذ اآلث ـ ـ ـ ــار والدراس ـ ـ ـ ــات
اليونانيـ ــة والرومانيـ ــة بكليـ ــة
اآلداب جامعة اإلسكندرية

رئيسا
ومناقشا

رسالة الكلية :
تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترقى إلى مستوى التميزز واببزداف زج م زاد ا دال والعلزوم ابةسزاةية زى سزوا العمزد محليزا إ و إقليميزا اسزتةاداإ إلزى معزايير
ال ودة التعليمية و البحثية  ،و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التكةولو ية  ،و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و القدرات العلمية و البحثية ألساتذتها
و طالبها  ،و استخدام وسائد تعليمية حديثة ،و متابعة الخري ين ،و إتاحة الفرصة لها لمتابعة ال ديد من العلوم و المعارف و الخبرات  ،و تلبية احتيا زات الم تمز
،والمسزا مة زج حززد مالزكالت  ،و بةززاخ الالخصززية المصززرية و تةميزة قززيم اوةتمززاخ و المززواطةين مزن خززالد إ ززراخات تتسززم باوسزتقاللية و التعززاون و التقززويم الزذاتج
والمستمر .

==========================================================================
ت -1496633540 :ت  +فاكس 1496633540
~~41
مجمع الكليات – األبعادية– دمنهور – البحيرة
website:www.Damanhour.edu.eg
E-mail:Smartgate@damanhour.edu.eg

رؤية الكلية :
تتطل الكلية إلى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية معتمدة تحتد
مكاةة مرموقة بين ةظائر ا وتصد بأساتذتها وخري يها إلى مستوى
المةا سة محليأ و اقليميإا من خالد برامج دراسية متميزة ى
مرحلتى الليساةس والدراسات العليا تسهم ى الرقى و التةمية
المستدامة للم تم .

جامعة دمنهور
كلية اآلداب

Damanhur university
Faculty of Art

=========================================================
اليوناني والروماني
( دراس ـ ـ ـ ــة تطبيقي ـ ـ ـ ــة علـ ـ ـ ـ ــى

0

أ.د /حنان خميس الشافعي

معاص ـ ــرالنبي ـ ــذ بمحافظ ـ ــة
البحيرة)"

3

أ.د /سماح محمد الصاوي

أس ـ ـ ـ ــتاذ اآلث ـ ـ ـ ــار والدراس ـ ـ ـ ــات
اليونانيـ ــة والرومانيـ ــة بكليـ ــة
اآلداب جامعة دمنهور
أس ـ ـ ـ ـ ـ ــتاذ اآلث ـ ـ ـ ـ ـ ــاراليوناني ـ ـ ـ ـ ـ ــة
والرومانيـ ـ ـ ـ ـ ــة بكلي ـ ـ ـ ـ ـ ــة اآلداب
جامعة دمنهور

ً
مشرفا
ً
مناقشا

أس ـ ـ ـ ـ ـ ــتاذ الت ـ ـ ـ ـ ـ ــاريخ الق ـ ـ ـ ـ ـ ــديم
أ.م.د /فـ ـ ــايز أنـ ـ ــور عبـ ـ ــد المطلـ ـ ــب وحض ـ ــارته المس ـ ــاعد بكليـ ـ ــة
4

اآلداب جامعة دمنهور

مشرفا

القرار :و افقت اللجنة
القرار :
و افق مجلس الكلية .

 -3و افق مجلس قسم االثار والدراسات اليونانية والرومانية بجلسته المنعقدة في 0201/4/7م أون الين على تشكيل لجنة الحكم
والمناقشة الستكمال متطلبات درجة الماجستير بنظام الساعات المعتمدة على النحو التالي:

اسم الباحث
ابتسام محمد
ابو زيد

الموضوع
" األقنعـ ـ ــة المسـ ـ ــرحية فـ ـ ــي 1

لجنة المناقشة و الحكم للماجستير /ساعات معتمدة
أ.د /حنان خميس الشافعي

أس ـ ـ ـ ــتاذ اآلث ـ ـ ـ ــار والدراس ـ ـ ـ ــات
اليونانيـ ــة والرومانيـ ــة بكليـ ــة

ً
مشرفا
ً
ورئيسا

رسالة الكلية :
تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترقى إلى مستوى التميزز واببزداف زج م زاد ا دال والعلزوم ابةسزاةية زى سزوا العمزد محليزا إ و إقليميزا اسزتةاداإ إلزى معزايير
ال ودة التعليمية و البحثية  ،و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التكةولو ية  ،و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و القدرات العلمية و البحثية ألساتذتها
و طالبها  ،و استخدام وسائد تعليمية حديثة ،و متابعة الخري ين ،و إتاحة الفرصة لها لمتابعة ال ديد من العلوم و المعارف و الخبرات  ،و تلبية احتيا زات الم تمز
،والمسزا مة زج حززد مالزكالت  ،و بةززاخ الالخصززية المصززرية و تةميزة قززيم اوةتمززاخ و المززواطةين مزن خززالد إ ززراخات تتسززم باوسزتقاللية و التعززاون و التقززويم الزذاتج
والمستمر .
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رؤية الكلية :

جامعة دمنهور
كلية اآلداب

تتطل الكلية إلى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية معتمدة تحتد
مكاةة مرموقة بين ةظائر ا وتصد بأساتذتها وخري يها إلى مستوى
المةا سة محليأ و اقليميإا من خالد برامج دراسية متميزة ى
مرحلتى الليساةس والدراسات العليا تسهم ى الرقى و التةمية
المستدامة للم تم .

Damanhur university
Faculty of Art

=========================================================
العصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرين اليونـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاني

اآلداب جامعة دمنهور

والروماني "

أس ـ ـ ـ ـ ـ ــتاذ اآلث ـ ـ ـ ـ ـ ــاراليوناني ـ ـ ـ ـ ـ ــة
والرومانيـ ـ ـ ـ ـ ــة بكلي ـ ـ ـ ـ ـ ــة اآلداب
جامعة دمنهور

ً
مناقشا

أس ـ ـ ـ ـ ـ ــتاذ اآلث ـ ـ ـ ـ ـ ــاراليوناني ـ ـ ـ ـ ـ ــة
والرومانيـ ـ ـ ـ ـ ــة بكلي ـ ـ ـ ـ ـ ــة اآلداب
جامعة طنطا

ً
مناقشا

0

3

أ.د /سماح محمد الصاوي

أ.د /امل حشاد

أس ـ ـ ـ ـ ـ ــتاذ اآلث ـ ـ ـ ـ ـ ــاراليوناني ـ ـ ـ ـ ـ ــة
4

أ.د /ممدوح درويش

والرومانيـ ـ ـ ـ ـ ــة بكلي ـ ـ ـ ـ ـ ــة اآلداب
جامعة المينا

ً
مشرفا

القرار :و افقت اللجنة
القرار :
و افق مجلس الكلية .

ً
سادسا  :قسم االجتماع
 .1مو افقة مجلس قسم االجتماع بجلسته المنعقدة في  0201/4/11على تسجيل الخطة المقدمة من الطالبة  /أسماء محمود
محمد حسين عوض الستكمال متطلبات درجة الماجستير بنظام الساعات المعتمدة بعنوان " النمو السكانى ومخاطر تغير
النسق االيكولوجى " دراسة تطبيقية على منطقة البوصيلى التابعة لمركزرشيد باشراف :
-

الدكتور /محمود عبدالحميد حمدى أستاذ علم االجتماع المساعد بقسم االجتماع كلية اآلداب جامعة دمنهور
الدكتور  /حمدى على أحمد

أستاذ علم االجتماع المساعد بقسم االجتماع كلية االداب جامعة دمنهور
رسالة الكلية :

تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترقى إلى مستوى التميزز واببزداف زج م زاد ا دال والعلزوم ابةسزاةية زى سزوا العمزد محليزا إ و إقليميزا اسزتةاداإ إلزى معزايير
ال ودة التعليمية و البحثية  ،و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التكةولو ية  ،و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و القدرات العلمية و البحثية ألساتذتها
و طالبها  ،و استخدام وسائد تعليمية حديثة ،و متابعة الخري ين ،و إتاحة الفرصة لها لمتابعة ال ديد من العلوم و المعارف و الخبرات  ،و تلبية احتيا زات الم تمز
،والمسزا مة زج حززد مالزكالت  ،و بةززاخ الالخصززية المصززرية و تةميزة قززيم اوةتمززاخ و المززواطةين مزن خززالد إ ززراخات تتسززم باوسزتقاللية و التعززاون و التقززويم الزذاتج
والمستمر .
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رؤية الكلية :

جامعة دمنهور
كلية اآلداب

تتطل الكلية إلى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية معتمدة تحتد
مكاةة مرموقة بين ةظائر ا وتصد بأساتذتها وخري يها إلى مستوى
المةا سة محليأ و اقليميإا من خالد برامج دراسية متميزة ى
مرحلتى الليساةس والدراسات العليا تسهم ى الرقى و التةمية
المستدامة للم تم .

Damanhur university
Faculty of Art

=========================================================
القرار :
و افق مجلس الكلية .
 .0مو افقـة مجلـس قسـم االجتمـاع بشـأن تسـجيل الخطـة المقدمـة مـن الطالبـة  /هويـدا أمـين عطيـة محمـد السـتكمال متطلبـات درجـة
ال ــدكتوراه بنظ ــام الس ــاعات المعتم ــدة بعن ــوان " التح ــديات االجتماعي ــة للتماس ــك االس ــرى ف ــي املجتم ــع المص ــري دراس ــة كيفي ــة
ملجموعة من األسر بمحافظة البحيرة .
-

الدكتور  /حمدى على أحمد

أستاذ علم االجتماع المساعد بقسم االجتماع كلية االداب جامعة دمنهور

-

الدكتورة /رهام فايزرضوان

مدرس علم االجتماع كلية اآلداب جامعة دمنهور

القرار :
و افق مجلس الكلية .

ً
سابعا  :موضوعات العالقات الثقافية والخارجية :
أوال  /كتاب مجلس قسم التاريخ بجلسته فى 0201 /4/1م بشأن احاطات أ.د /ابراهيم مرجونة باألنشطة العلمية واألكاديمية
والبحثية اآلتية :
 -1عضوية اللجنة العلمية للمؤتمر الدولى الموسوم ب /الفكر االصالحى واثره عبر العصور  ،بالجامعة االسالمية بوالية منسوتا
االمريكية –فرع الهند  ،ايام  00-01-02مارس 0202م
 -0عضوية سيادته فى نظام تحكيم الرسائل واالطروحات وادوات البحث العلمى وااللكترونى باالكاديمية االمريكية للتعليم العالى
والتدريب بتاريخ 0201/3/6م.
 -3المشاركة بورقة بحثية بعنوان " املحدث على بن عبد الله المدينى البصرى 034-161هـ فى المؤتمر الدولى الثالث المعنون ب
العلوم االنسانية واالجتماعية والتربوية واالدبية واالدارية واالقتصادية –جامعة البصرة –العراق – و مركز البحث وتطوير
الموارد -رماح –االردن 0201/3/15م
 -4المشاركة بورقة بحثية فى المؤتمر الدولى العلمى التاسع  10-11ابريل 0201م  ،جامعة البصرة – العراق  ،والبحث بعنوان "
الرايات واالعالم واثرها الحربى خالل العصرالمملوكى"
 -5المشاركة بورقة بحثية فى المؤتمر الدولى  /الفكر االصالحى واثره عبر العصور من  00-02مارس 0201م بوالية متسوتا
االمريكية فرع الهند والبحث بعنوان  /الشيخ عبد القادرالكيالنى واثره الفكرى واالصالحى بمدينة بغداد خالل العصرالعباس ى.
رسالة الكلية :
تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترقى إلى مستوى التميزز واببزداف زج م زاد ا دال والعلزوم ابةسزاةية زى سزوا العمزد محليزا إ و إقليميزا اسزتةاداإ إلزى معزايير
ال ودة التعليمية و البحثية  ،و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التكةولو ية  ،و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و القدرات العلمية و البحثية ألساتذتها
و طالبها  ،و استخدام وسائد تعليمية حديثة ،و متابعة الخري ين ،و إتاحة الفرصة لها لمتابعة ال ديد من العلوم و المعارف و الخبرات  ،و تلبية احتيا زات الم تمز
،والمسزا مة زج حززد مالزكالت  ،و بةززاخ الالخصززية المصززرية و تةميزة قززيم اوةتمززاخ و المززواطةين مزن خززالد إ ززراخات تتسززم باوسزتقاللية و التعززاون و التقززويم الزذاتج
والمستمر .
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رؤية الكلية :

جامعة دمنهور
كلية اآلداب

تتطل الكلية إلى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية معتمدة تحتد
مكاةة مرموقة بين ةظائر ا وتصد بأساتذتها وخري يها إلى مستوى
المةا سة محليأ و اقليميإا من خالد برامج دراسية متميزة ى
مرحلتى الليساةس والدراسات العليا تسهم ى الرقى و التةمية
المستدامة للم تم .

Damanhur university
Faculty of Art

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

 -6المشاركة بورقة بحثية فى المؤتمر الدولى بفرنسا مؤسسة  APTEESالفرنسية باالشتراك مع الجمعية العربية للحضارة
والفنون االسالمية من  5-3مارس 0201م والبحث بعنوان " التسامح واالخاء االنسانى من خالل وثيقة الرسول صلى الله عليه
وسلم بالمدينة المنورة دراسة تاريخية .
 -7عضوية اللجنة العلمية للمؤتمر الدولى الثالث  /العلوم االنسانية واالجتماعية من  17-15مارس  0201والذى تنظمه جامعة
البصره – العراق – ومركزالبحث العلمى – االردن .
 -8المشاركة بورقة بحثية فى المؤتمر الدولى الثالث لكلية االداب – جامعة دمنهور والمعنون ب  /الرقمنه بين الحاجه والضرورة
 00-01مارس 0201م وعنوان الورقة البحثية  /الرقمنه ودورها فى حماية التاريخ
 -9رئاسة الجلسة الخامسة للمؤتمر الدولى الثالث بكلية االداب – جامعة دمنهور والمعنون ب /الرقمنه بين الحاجه والضرورة
00-01مارس 0201م
ن
 -12حضور دورة  APAاالمريكى فى التوثيق من مركز احياء التراث العلمى العربى بالتعاو مع مركز دراسات الموصل – جامعة
الموصل بالعراق
ل
 -11رئاسة الجلسة السادسة فى المؤتمرالدولى األو بوالية مينسوتا االمريكية  01مارس 0201م
القــرار :أحيطــت اللجنــة علمــا  ،وتتقــدم بخــالص الشــكرالــى االســتاذ الــدكتور  /ابــراهيم مرجونــة علــى جهــوده العلميــة والثقافيــة علــى
المستويات املحلية واالقليمية والدولية التى من شأنها اعالء اسم جامعة دمنهور عامة وكلية االداب خاصة فى افاق المنابرالعلمية
القرار :
ً
أحيط مجلس الكلية علما
ثانيـا  /كتـاب مجلــس قسـم التــاريخ بجلسـته فــى 0201 /4/1م بشـأن االحاطــة المقدمـة مـن أ.د /فــايزة ملـوك والتــى تفيـد بأنـه تـم تكريمهــا
من قبل الهيئة العامة لقصور الثقافه بالقاهرة كأفضل شخصية عامه على مستوى محافظـة البحيـرة لعـام 0201/0202م بمناسـبة
تكريم المرأة فى اليوم العالمى.و املجلس ينهىء سيادتها ويتمنى لها مزيد من التقدم والتوفيق
القرار :أحيطت اللجنة علما
القرار :
ً
أحيط مجلس الكلية علما
ثالثا  /كتاب مجلس قسم التاريخ بجلسـته فـى0201 /4/1م بشـأن الطلـب المقـدم مـن د /محمـد رشـاد المقـدم بتعـديل موعـد سـفره فـى
مهمـة علميــة شخصـية الجــراء أبحـاث مــا بعـد الــدكتوراهع وذلـك لمــدة عـام اعتبـ ًـارا مـن تــاريخ السـفر وحتــى 0200/3/08م بجامعـة تويــو
ايــو باليابــان طبقــا للخطــاب الــوارد مــن األســتاذ الــدكتور كــازوكو واتانــابي  KazukoWatanabeبمرتــب يصــرف مــن الــداخل مــع إقــراره
بتحم ــل مص ــاريف اإلقام ــة ف ــي الياب ــان عل ــى نفقت ــه الخاص ــة وق ــد ج ــاء التع ــديل نتيج ــة لتعلي ــق اص ــدارالتأش ــيرات بالس ــفارة الياباني ــة
بالقاهرة بسبب جائحة كورونا
القرار :و افقت اللجنة
القرار :
و افق مجلس الكلية
رسالة الكلية :
تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترقى إلى مستوى التميزز واببزداف زج م زاد ا دال والعلزوم ابةسزاةية زى سزوا العمزد محليزا إ و إقليميزا اسزتةاداإ إلزى معزايير
ال ودة التعليمية و البحثية  ،و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التكةولو ية  ،و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و القدرات العلمية و البحثية ألساتذتها
و طالبها  ،و استخدام وسائد تعليمية حديثة ،و متابعة الخري ين ،و إتاحة الفرصة لها لمتابعة ال ديد من العلوم و المعارف و الخبرات  ،و تلبية احتيا زات الم تمز
،والمسزا مة زج حززد مالزكالت  ،و بةززاخ الالخصززية المصززرية و تةميزة قززيم اوةتمززاخ و المززواطةين مزن خززالد إ ززراخات تتسززم باوسزتقاللية و التعززاون و التقززويم الزذاتج
والمستمر .
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رؤية الكلية :

جامعة دمنهور
كلية اآلداب

تتطل الكلية إلى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية معتمدة تحتد
مكاةة مرموقة بين ةظائر ا وتصد بأساتذتها وخري يها إلى مستوى
المةا سة محليأ و اقليميإا من خالد برامج دراسية متميزة ى
مرحلتى الليساةس والدراسات العليا تسهم ى الرقى و التةمية
المستدامة للم تم .

Damanhur university
Faculty of Art

=========================================================
**موضوعات قسم اآلثار والدراسات اليونانية والرومانية :
ً
أوال /احاطة مجلس قسم اآلثار والدراسات اليونانية والرومانية بجلسته المنعقدة بتاريخ 0201/4/7م علما بإشتراك السيدة
األستاذة الدكتورة /عبير عبد املحسن قاسم فى الندوة االون الين بعنوان " الفسيفساء فن وحياة " يوم  0201/4/6وذلك تطوعا فى
الدورة التدريبية المقامة من تنظيم اللجنة العليا لالثار والتثقيف السياحى بمنطقة قطاع الدلتا
القرار :أحيطت اللجنة علما
القرار :
ً
أحيط مجلس الكلية علما
**موضوعات قسم اآلثار :
أوال  :احاطة قسم اآلثار علما بإشتراك السيد الدكتور  /صابرمحمد صادق فى األنشطة العلمية واألكاديمية والبحثية اآلتية :
* محاضرة اون الين بعنوان " العلوم االنسانية الرقمية نماذج ناجحة " يوم الخميس  00اكتوبر  0202بمكتبة االسكندرية
* محاضـرة اون اليــن بعنــوان " التحــول الرقمـى فـى صــناعة االعــالم والترفيــة ارادة التغييـر وادارة التغييــر " يــوم الخمــيس  5نــوفمبر 0202
بمكتبة االسكندرية
*محاضــرة بعنــوان "اســتخدام تقنيــة االمــواج فــوق الصــوتية غيــرالمتلفــة فــى فحــص القطــع والتراكيــب ال جريــة " فــى هيئــة الشــارقة
لالثار يوم االثنين  4يناير 0201
**محاضـرة بعنــوان "المنهجيـة العلميــة لفحــص وتحليـل االثــارالخشــبية وتقيـيم طــرق العــالج والصـيانة " فــى هيئــة الشـارقة لالثــار يــوم
 00مارس0201
* محاضرة بعنوان "العوامل المؤثرة فى املخطوط وطرق الحماية منها " فى هيئة الشارقة لالثار يوم االثنين  14ديسمبر 0202
*محاضرة بعنوان "القيم الجمالية فى املخطوطات االسالمية " فى هيئة الشارقة لالثار يوم االثنين  18يناير 0201
* محاضــرة بعنــوان "المــوروث االثــري والحضــاري لمدينــة االقصــرالقديمــة خــالل العصــرين البطلمــى والرومــانى" فــى هيئــة الشــارقة
لالثار يوم االثنين 32نوفمبر 0202
*محاضرة بعنوان " الفروض البحثية وكيفية معالجتها احصائيا " عبرالمنصة االلكترونية بتاريخ  3فبراير 0201
*ورشة عمل بعنوان " كتابة الملخصات العلمية " عبرمنصة مهارات فى  11فبراير 0201
* محاضرة بعنوان " التعليم االلكترونى وتطبيقاته فى ظل جائحة كورونا " عبرالمنصة االلكترونية بتاريخ  15يونيه 0202
* محاضرة بعنوان " اللقاء التعريفي االفتراو ى بمنصة قيم " عبرالمنصة االلكترونية بتاريخ  05يونيه 0202
* محاضرة بعنوان " امن المعلومات وانظمتها فى العصرالرقمى " عبرالمنصة االلكترونية بتاريخ 08يناير 0201
رسالة الكلية :
تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترقى إلى مستوى التميزز واببزداف زج م زاد ا دال والعلزوم ابةسزاةية زى سزوا العمزد محليزا إ و إقليميزا اسزتةاداإ إلزى معزايير
ال ودة التعليمية و البحثية  ،و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التكةولو ية  ،و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و القدرات العلمية و البحثية ألساتذتها
و طالبها  ،و استخدام وسائد تعليمية حديثة ،و متابعة الخري ين ،و إتاحة الفرصة لها لمتابعة ال ديد من العلوم و المعارف و الخبرات  ،و تلبية احتيا زات الم تمز
،والمسزا مة زج حززد مالزكالت  ،و بةززاخ الالخصززية المصززرية و تةميزة قززيم اوةتمززاخ و المززواطةين مزن خززالد إ ززراخات تتسززم باوسزتقاللية و التعززاون و التقززويم الزذاتج
والمستمر .

==========================================================================
ت -1496633540 :ت  +فاكس 1496633540
~~45
مجمع الكليات – األبعادية– دمنهور – البحيرة
website:www.Damanhour.edu.eg
E-mail:Smartgate@damanhour.edu.eg

رؤية الكلية :

جامعة دمنهور
كلية اآلداب

تتطل الكلية إلى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية معتمدة تحتد
مكاةة مرموقة بين ةظائر ا وتصد بأساتذتها وخري يها إلى مستوى
المةا سة محليأ و اقليميإا من خالد برامج دراسية متميزة ى
مرحلتى الليساةس والدراسات العليا تسهم ى الرقى و التةمية
المستدامة للم تم .

Damanhur university
Faculty of Art

=========================================================
*محاضرة بعنوان " مهارات التخطيط " بكلية الطب -جامعة الملك ابن عبدالعزيز عبر برنامج الزوم بتاريخ  4يوليه0202
* محاضرة بعنوان " الشخصية االيجابية " بكلية الطب -جامعة الملك ابن عبدالعزيز عبر برنامج الزوم بتاريخ  07يونيه 0202
* محاضرة بعنوان " معايير تحديد المشكلة البحثية " عبرالمنصة االلكترونية بتاريخ  15فبراير 0201
* محاضـ ـ ـ ــرة بعنـ ـ ـ ــوان " القواعـ ـ ـ ــد االساسـ ـ ـ ــية فـ ـ ـ ــى بنـ ـ ـ ــاء المفـ ـ ـ ــاهيم العلميـ ـ ـ ــة " عبـ ـ ـ ــرالمنصـ ـ ـ ــة االلكترونيـ ـ ـ ــة بتـ ـ ـ ــاريخ  8فبرايـ ـ ـ ــر 0201
القرار :أحيطت اللجنة علما
القرار :
ً
أحيط مجلس الكلية علما .

ً
ثامنا  :موضوعات خدمة املجتمع وتنمية البيئة :
المدرس بقسم االجتماع ،بشأن ُ
 .08الموضوع :كتاب السيدة الدكتورة /شيماء حلمي شحاتهُ -
المقترح الخاص بمشروع محو األمية
ضمن ُمبادرة " حياة كريمة" بأن :تتمثل ٱليات هذا العمل التعاوني في تنفيذ قرار مجلس الجامعة الذي يشترط على الطالب محو
ً
أمية خمسة أفراد أميين قبل تخرجه عنطريق توزيع هؤالء الطالب كال تبع قريته ليمحوأميةأهل قريته وتسهيال عليه يتم توفير
هؤالء األميين من قبل مجلس المدينة بشرط أن يكونوا من نفس قريته حتى ال ينتقل من قرية إلى أخرى خاصة فى ظل جائحة
كورونا التي يعانى منها الجميع ،باإلضافة إلى تحفيز الطالب علي العمل املجتمعي من خالل ماده التدريب العملي للقسم االجتماع
لعمل استبيانات يقيس فيها :
 -1أهم األنشطة التي تقوم بها المرآه الريفية .
 -0مدي االرتباط بين التعليم والدور التي تقوم به المرأة الريفية .
 -3الي اي مدي تساعد المرأة الرجل في الريف المصري.
 -4معرفه العالقة بين عدد االطفال وبين مستوي التعليم عند المرأة في الريف المصري
 -5معرفه تأثير مدي تعدد أدوارالمرأه الريفية علي الحالة الححية لها.
 -6معرفه هل هناك فروق فردية في التعليم بين المرأة والرجل في الريف المصري .
من خالل االستبيانات يمكن معرفه االسباب آلتي أدت الي أميه المرأة مما يجعل سهل توعيه المرأة للحفاظ علي صحتها
وتوجيها الي التعليم.
رسالة الكلية :
تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترقى إلى مستوى التميزز واببزداف زج م زاد ا دال والعلزوم ابةسزاةية زى سزوا العمزد محليزا إ و إقليميزا اسزتةاداإ إلزى معزايير
ال ودة التعليمية و البحثية  ،و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التكةولو ية  ،و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و القدرات العلمية و البحثية ألساتذتها
و طالبها  ،و استخدام وسائد تعليمية حديثة ،و متابعة الخري ين ،و إتاحة الفرصة لها لمتابعة ال ديد من العلوم و المعارف و الخبرات  ،و تلبية احتيا زات الم تمز
،والمسزا مة زج حززد مالزكالت  ،و بةززاخ الالخصززية المصززرية و تةميزة قززيم اوةتمززاخ و المززواطةين مزن خززالد إ ززراخات تتسززم باوسزتقاللية و التعززاون و التقززويم الزذاتج
والمستمر .
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رؤية الكلية :

جامعة دمنهور
كلية اآلداب

تتطل الكلية إلى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية معتمدة تحتد
مكاةة مرموقة بين ةظائر ا وتصد بأساتذتها وخري يها إلى مستوى
المةا سة محليأ و اقليميإا من خالد برامج دراسية متميزة ى
مرحلتى الليساةس والدراسات العليا تسهم ى الرقى و التةمية
المستدامة للم تم .

Damanhur university
Faculty of Art

=========================================================
القرار:
يرفع الى لجنة خدمة املجتمع وتنمية البيئة بالجامعة .

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

هذا وقد انتهى االجتماع الساعة الثانية بعد الظهر .
عميد الكلية
أ.د /محمد رفعت االمام

رسالة الكلية :
تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترقى إلى مستوى التميزز واببزداف زج م زاد ا دال والعلزوم ابةسزاةية زى سزوا العمزد محليزا إ و إقليميزا اسزتةاداإ إلزى معزايير
ال ودة التعليمية و البحثية  ،و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التكةولو ية  ،و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و القدرات العلمية و البحثية ألساتذتها
و طالبها  ،و استخدام وسائد تعليمية حديثة ،و متابعة الخري ين ،و إتاحة الفرصة لها لمتابعة ال ديد من العلوم و المعارف و الخبرات  ،و تلبية احتيا زات الم تمز
،والمسزا مة زج حززد مالزكالت  ،و بةززاخ الالخصززية المصززرية و تةميزة قززيم اوةتمززاخ و المززواطةين مزن خززالد إ ززراخات تتسززم باوسزتقاللية و التعززاون و التقززويم الزذاتج
والمستمر .
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