رؤية الكلية :

جامعة دمنهور
كلية اآلداب

تتطل الكلية إلى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية
معتمدة تحتد مكاةة مرموقة بين ةظائرما وتصد بأساتذتها
وخري يها إلى مستوى المةا سة محليأ و اقليميا من خالد
برامج دراسية متميزة ى مرحلتى الليساةس والدراسات
العليا تسهم ى الرقى و التةمية المستدامة للم تم .
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=========================================================
مجلس الكلية األول للعام الجامعي 0202/0202
المنعقد يوم الثالثاء المو افق 0202/8/27
**********
اجتمع مجلس الكلية في تمام الساعة الحادية عشر برئاسة السيد األستاذ الدكتور /محمد رفعت االمام عميد الكلية
وبحضور كل من :
 .2أ.د /سماح محمد الصاوى
قائم بعمل وكالتى الكلية للدراسات العليا والبحوث وشئون التعليم والطالب
وكيل الكلية لشئون خدمة املجتمع وتنمية البيئة
 .0أ2د /وفدى السيد أبوالنضر
رئيس مجلس قسم اللغة االنجليزية
 .3أ.د /ايمان محمد حلمى المليجى
رئيس مجلس قسم اآلثار والدراسات اليونانية والرومانية
 .4أ.د /عبير عبداملحسن قاسم
رئيس مجلس قسم التاريخ
 .5أ.د /ابراهيم محمد مرجونة
رئيس مجلس قسم اللغة العربية
 .6أ.د /ايمان فؤاد بركات
رئيس مجلس قسم الفلسفة
 .7أ.د /فضل الله محمد اسماعيل
القائم بعمل رئيس مجلس قسم اآلثار
 .8د /أحمد سعيد عثمان
األستاذ بقسم الجغر افيا
 .9أ.د /محمد عبدالقادر عبدالحميد
األستاذ بقسم اللغة العربية
 .22أ.د /عمر شحاته محمد
األستاذ بقسم اللغة االنجليزية
 .22أ.د /ميراندا محمد خميس الزوكة
األستاذ المتفرغ بقسم التاريخ
 .20أ.د /فايزة محمود صقر
األستاذ المساعد بقسم اللغة العربية
 .23د /أسماء محمود شمس الدين
المديرالتنفيذى لوحدة ضمان الجودة بالكلية
 .24أ.د /محمد محمود أبوعلى
مدير وحدة الخدمات االلكترونية
 .25د /أحمد عطية حميدة
أمين الكلية
 .26السيد /خالد الوليد حلمى لحوتي
وتم دعوة كل من :
قائم بعمل رئيس مجلس قسم اللغات الشرقية
 .2د/محمد أحمد الفقي
األستاذ المساعد المتفرغ بقسم االجتماع
 .0د .حمدى على أحمد على
وقد اعتذر عن الحضور :
رئيس مجلس قسم الجغر افيا
 .2أ.د /عبدالعظيم أحمد عبدالعظيم
األستاذ بقسم اآلثار والدراسات اليونانية والرومانية
 .0أ.د /حنان خميس الشافعى
األستاذ المتفرغ بقسم الفلسفة
 .3أ.د /ميالد زكى غالى
المدرس بقسم التاريخ
 .4د /ماهرمحمد أبوالسعيد

رسالة الكلية :
تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترقى إلى مستوى التميزز واببزداف زج م زاد ا دال والعلزوم ابةسزاةية زى سزوا العمزد محليزا و إقليميزا اسزتةادا 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 إت احة الفرصة لها لمتابعة ال ديد من العلوم و المعارف و الخبرات  ،و تلبية احتيا زات الم تمز
،والمسزاممة 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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معتمدة تحتد مكاةة مرموقة بين ةظائرما وتصد بأساتذتها
وخري يها إلى مستوى المةا سة محليأ و اقليميا من خالد
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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 الحضور او عن طريقأون الين.
 ثم توجيه سيادته بخالص الشكر والتقدير لجميع أعضاء املجلس السابق والترحيب باألعضاء الجدد بالدوره الحالية . ثم قام بتقديم واجب العزاء للسيد األستاذ  /خالد الوليد لحوتى أمين الكلية في وفاة شقيقة سيادته سائلين المولى عز وجلان يتغمدها برحمته .
 ثم قام باالحتفاء بوحدة  ITووحدة القيام والتقويم بلمسة وفاء باالصالة عن املجلس و قام بتقديم الشكر على الجهدالمبذول خالل العام الدراس ى السابق وقام بتكريم كل من :
 .2السيد أ.د /وفدى السيد أبوالنضر
 .0السيد أ.د /محمد محمود أبوعلى
 .3السيدة الدكتورة  /رانيا محمد عزيز نظمى
 .4السيد الدكتور /كارم عبدالجليل القاض ى
 .5السيد الدكتور /سامح كمال عبدالمنعم
 .6السيدة الدكتور /نهله محمد نجيب
 .7السيد الدكتور /أحمد عطية حميدة
 .8األستاذ  /خالد الوليد لحوتى
 .9األستاذ  /على ثابت صبري
 .22األستاذ /حسن أنور عبدالاله
 .22األستاذ  /طار محمد أبوقمر
 .20األستاذ  /كيرلس سامى بدير
 .23األستاذة  /شيماء صالح

رسالة الكلية :
تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترقى إلى مستوى التميزز واببزداف زج م زاد ا دال والعلزوم ابةسزاةية زى سزوا العمزد محليزا و إقليميزا اسزتةادا 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 إت احة الفرصة لها لمتابعة ال ديد من العلوم و المعارف و الخبرات  ،و تلبية احتيا زات الم تمز
،والمسزاممة 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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أوال  :موضوعات اإلحاطة و التصديق -:

ً
 الموضوعات التى طرحت في مجلس الجامعة، التصديق على محضر مجلس الكلية السابق .القرار:
تم التصديق على املحضر.

ثانيا :موضوعات وحدة ضمان الجودة :
ً
أوال  :التصديق على محضرالجلسة السابق .
القرار :تم التصديق .
القرار :
ً
احيط مجلس الكلية علما.
ً
ثانيا  :بخصوص شكرمجلس اإلدارة عن الدورة السابقة وما تم من إنجاز .
القرار :يتقدم املجلس بالشكر والتقدير ملجلس وحدة ضمان الجودة السابق .
القرار :
ً
احيط مجلس الكلية علما.
ً
ثالثا  :بشأن اعتماد منسقي األقسام الجدد.
القرار :لم يتقدم سوى قسم الفلسفة والتاريخ ،ويهيب املجلس ببقية األقسام بسرعة رفع أسماء السادة منسقي الجودة .
القرار :
ً
احيط مجلس الكلية علما.
ر ً
ابعا  :بشأن عقد دورة عن توصيف المقررات واعتماد البرنامج د .سالي فايد كلية تمريض .
القرار :و افق املجلس على أن يتم عقدها يوم االثنين المو افق  26أغسطس . 0202
رسالة الكلية :
تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترقى إلى مستوى التميزز واببزداف زج م زاد ا دال والعلزوم ابةسزاةية زى سزوا العمزد محليزا و إقليميزا اسزتةادا 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 إت احة الفرصة لها لمتابعة ال ديد من العلوم و المعارف و الخبرات  ،و تلبية احتيا زات الم تمز
،والمسزاممة 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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القرار :
ً
احيط مجلس الكلية علما.
ً
خامسا  :بشأن مقترح مواصفات الكتاب االلكتروني المقدم من أ.د .محمد أبوعلي .
القرار :و افق املجلس على رفع المقترح إلى أ .د .وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب .
القرار :
و افق مجلس الكلية.
ً

سادسا  :بشأن مقترح الخطط التدريبية للعام الجامعي  ( 0200/0202أعضاء هيئة التدريس – الهيئة المعاونة -الجهاز اإلداري )

القرار :و افق املجلس ،وإحالة األمر إلى لجنة التدريب بوحدة ضمان الجودة التخاذ اإلجراءات الالزمة لعمل الخطة التدريبية للكلية
(أعضاء هيئة التدريس – الهيئة المعاونة -الجهازاإلداري ) .
القرار :
و افق مجلس الكلية.
سابعا ً  :بشأن الخطة التدريبية لقسم التاريخ للعام الجامعي . 0100/0101
القرار :و افق املجلس وإحالة األمرإلى لجنة التدريب بوحدة ضمان الجودة لربطها بالخطة التدريبية لكلية اآلداب .
القرار :
و افق مجلس الكلية.
ً
ثامنا  :موقف البرامج من االعتماد وتحديد موعد لزيارة المركز للكلية .
القرار :لم يتقدم سوى قسم التاريخ بخطته العتماد البرنامج مرفق ( ،) 4ويهيب امل جلس باألقسام العلمية بالكلية لبيان الحالة
والموقف من االعتماد .
القرار :
ً
احيط مجلس الكلية علما.
ً
تاسعا  :بشأن إعداد التقريرالسنوي للعام الماض ي إلنجازات الوحدة وقطاعات الكلية.
القرار :و افق املجلس وإسناد األمرإلى أ .كمال فرج صالح و أ .علي ثابت صبري.
رسالة الكلية :
تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترقى إلى مستوى التميزز واببزداف زج م زاد ا دال والعلزوم ابةسزاةية زى سزوا العمزد محليزا و إقليميزا اسزتةادا 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 إت احة الفرصة لها لمتابعة ال ديد من العلوم و المعارف و الخبرات  ،و تلبية احتيا زات الم تمز
،والمسزاممة 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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القرار :
و افق مجلس الكلية.
ً
عاشرا  :بخصوص تفعيل دور اللجان المنبثقة لوحدة ضمان الجودة.
القرار :قامت وحدة ضمان الجودة في هذا الشأن باعتماد تشكيالت اللجان المنبثقة وكذلك توزيع مهام كل لجنة ،لذلك يهيب
املجلس بسرعة إجراء اجتماعات اللجان المنبثقة لوضع آلية العمل .
القرار :
ً
احيط مجلس الكلية علما.
حادي عشر :بشأن تسليم قسم اللغة اإلنجليزية لتوصيف المقررات للعام الجامعي 0200/0202
القرار :توجيه الشكر لقسم اللغة اإلنجليزية .
القرار :
ً
احيط مجلس الكلية علما.
ثاني عشر :خطط قطاعات الكلية التطويرية للعام القادم .
القرار :مخاطبة قطاعات الكلية لتقديم الخطط التطويرية للعام الجامعي . 0200/0202
القرار :
و افق مجلس الكلية.
ثالث عشر :المذكرة المقدمة من أ .زينب حميدة عبدالعزيز عضو مجلس إدارة الجودة بشأن عملية حصررسائل الماجستير
والدكتوراة .
القرار :و افق املجلس على رفع األمر للسيدة أ.د .وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث .
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 و إقليميزا اسزتةادا 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 إت احة الفرصة لها لمتابعة ال ديد من العلوم و المعارف و الخبرات  ،و تلبية احتيا زات الم تمز
،والمسزاممة 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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ً
ثالثا :موضوعات وحدة تكنولوجيا المعلومات : IT
أوال :بشأن استئناف إعالن نـتائـج االمـتحانـات فـقـد قـامـت الوحدة باستئناف إعالن النتائج بعد مو افقة مجلس الكلية في
0202/7/08م  ،وقد شارفت الوحدة على االنتهاء منها.
القرار :
ً
احيط مجلس الكلية علما.
ثانيا :قـامت الـوحـدة بـتفعـيل رو ابـط امـتـحان مـادتـي قـضايا مجـتمعـية(الوالء واالنتماء) وحقو اإلنسان ( )on lineمرة أخرى بعـد قرار
مجلس الكلية في  25يوليو 0202م بإعادة االمتحان()on lineللطالب الذين لم يتـمكـنـوا مـن أداء االمـتحـان في المـرة األولـى  ،وبـالفعل
تم عقد امتحان مرة أخرى فـي مـادة حـقـو اإلنـسان يـوم  0202/8/9م  ،وفي مـادة قـضـايـامـجـتـمعـيـة(الوالء واالنتماء) يوم
0202/8/22م.
القرار :

ً
احيط مجلس الكلية علما.

ثالثا :بشأن الـعمل فـي الـمكـتـبة الـرقـميـة أفـاد أ  /هـاني أبـو النجا أنه يتم حاليا رفع عناوين وملخصات رسائل الـماجـستير والدكـتـوراة
وغـيـرهـا من العناصر على المكتبة الرقمية بهدف استكمال رفع جميع الرسائل الخاصة بالكلية.
القرار :

ً
احيط مجلس الكلية علما.

رابعا :بشأن البوابة اإللكترونية أفاد أ /كيرلس سامي مسئول وحدة  Portalبأنه تم
رسالة الكلية :
تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترقى إلى مستوى التميزز واببزداف زج م زاد ا دال والعلزوم ابةسزاةية زى سزوا العمزد محليزا و إقليميزا اسزتةادا 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 إت احة الفرصة لها لمتابعة ال ديد من العلوم و المعارف و الخبرات  ،و تلبية احتيا زات الم تمز
،والمسزاممة 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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تتطل الكلية إلى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية
معتمدة تحتد مكاةة مرموقة بين ةظائرما وتصد بأساتذتها
وخري يها إلى مستوى المةا سة محليأ و اقليميا من خالد
برامج دراسية متميزة ى مرحلتى الليساةس والدراسات
العليا تسهم ى الرقى و التةمية المستدامة للم تم .

Damanhur university
Faculty of Art

=========================================================
أ -استمرار الوحدة فى اعالن نتائج الفصل الدراس ي الثانى على الموقع الرسمى للكلية وذلك بعد مراجعتها واعتمادها من
الكنترول وادارة الكلية وفق مو افقة مجلس الكلية فى 0202/7/08
ب -تم االنتهاء من اعداد الرو ابط الخاصة بامتحانات مقررى حقو االنسان والوالء واالنتماء (قضايا مجتمعية ) وذلك
للفرصة الثانية التى اقرها مجلس الكلية وذلك على الموقع الرسمى للكلية وفقا للمواعيد املحددة من قبل ادارة الكلية .
ت -استمرار الوحدة فى تنظيم كافة االجتماعات وورش العمل اون الين وذلك لجميع اجتماعات اللجان ومجالس األقسام
ومجلس الكلية ووحدة ضمان الجودة .
ث -استمرار تقديم الدعم الفنى لجميع الطالب فيما يخص مشاكل اإليميل الجامعى على مدار الساعة وذلك من خالل الصفحة
الرسمية للكلية .
 قـامـت الـوحدة في خالل شهـرأغسطس بـإرسال-عـبراإليمـيالت األكاديـمية للـسادة أعـضاء هـيئة التدريس -ما يلي :أ -محضر مجلس الكلية .
ب -دعوة مجلس الكلية  ،وجدول األعمال لشهر أغسطس0202م.
ج -دعوات مجالس األقسام لبعض األقسام العلمية بالكليةومحاضراللجان.
د -االستدعاءات الخاصة بمكتب تحقيقات السادة أعضاء هيئة التدريس.
ه -جميع األخبارالتى تنشر على الموقع الرسمي ترسل نسخة منها على البريداإللكتروني.
-

سجل الموقع الرسمي للكلية حتى اليوم ما يزيد عن ستة ماليين وخمسين ألف زيارة  ،كما بلغ عدد القراءات لموقع الكلية
ما يزيد عن مليون وثمانمائةوتسعين ألف قراءة للموضوعات المنشورة على الموقع.

-

وفي نهاية االجتماع أثنى الدكتور أحمد عطية على املجهور الكبير والرائع الذي يقوم به كل من أ  /حسن أنور أبو اليزيد  ،وأ /
كيرلس سامي بدير  ،وأ /طار أيو قمر فيما يتعلق بعمليات الرصد اآللي من الربط والتنسيق بين وحدة تكنولوجيا المعلومات
ووحدة القياس والتقويم  ،ومواصلتهم العمل ليل نهار دون التقيد بمواعيد العمل الرسمية.
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 و إقليميزا اسزتةادا 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 إت احة الفرصة لها لمتابعة ال ديد من العلوم و المعارف و الخبرات  ،و تلبية احتيا زات الم تمز
،والمسزاممة 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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وخري يها إلى مستوى المةا سة محليأ و اقليميا من خالد
برامج دراسية متميزة ى مرحلتى الليساةس والدراسات
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ً
رابعا  :موضوعات شئون هيئة التدريس :
 .1خطاب السيد أ.د /ابراهيم مرجونة رئيس مجلس قسم التاريخ بمو افقة املجلس بجلسته المنعقدة فى  0202/8/2على ندب
ً ً
السيد الدكتور /أحمد جالل بسيونى الى الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا – مركز األدب والثقافه ندبا كليا لمدة
ً
عام ثان اعتبارا من  0202/22/2حتى . 0200/9/32
القرار :
و افق مجلس الكلية .
 .0خطاب السيدة أ.د /ايمان المليجى رئيس مجلس قسم اللغة االنجليزية بمو افقة املجلس بجلسته في  0202/8/2على ندب
الدكتور  /محمد السيد داود صبح أستاذ األدب االنجليزي المساعد بكلية التربية جامعة دمنهور لتدريس المقررات اآلتية
بمرحلة الدراسات العليا في العام الجامعى  0200/0202على النحو التالى :
خريف : 0200
دراسات  :28دكتوراة أدب انجليزي :ساعة واحدة السبت أسبوعيا
دراسات العصرالفكتوري :دكتوراة أدب انجليزي :ساعة واحدة :السبت أسبوعيا
مسرح حديث ومعاصر :ماجستير أدب انجليزي :ساعة واحدة :السبت أسبوعيا
ربيع : 0200
دراسات ثقافية :دكتوراة أدب انجليزي :ساعة واحدة :السبت أسبوعيا
شكسبير :دكتوراة أدب انجليزي :ساعة واحدة :السبت أسبوعيا
أدب عالمي :ماجستير أدب انجليزي :ساعة واحدة :السبت أسبوعيا
القرار :
و افق مجلس الكلية .
 .6خطاب السيدة أ.د /ايمان المليجى رئيس مجلس قسم اللغة االنجليزية بمو افقة املجلس بجلسته في  0202/8/2على ندب
الدكتور  /نادر مصطفى أحمد حلمى أستاذ األدب االنجليزي المساعد بكلية التربية جامعة دمنهور لتدريس المقررات األربعة
بمرحلة الليسانس في العام الجامعى  0200/0202على النحو التالى :
رسالة الكلية :
تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترقى إلى مستوى التميزز واببزداف زج م زاد ا دال والعلزوم ابةسزاةية زى سزوا العمزد محليزا و إقليميزا اسزتةادا 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 إت احة الفرصة لها لمتابعة ال ديد من العلوم و المعارف و الخبرات  ،و تلبية احتيا زات الم تمز
،والمسزاممة 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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الفصل الدراس ى األول:
تراث كالسيكي (يوناني وروماني) :حضارة وأساطير :الفرقة الثانية أدب 3 :ساعات :السبت أسبوعيا
مسرحية : 28الفرقة الثالثة أدب 3 :ساعات :السبت أسبوعيا
الفصل الدراس ى الثاني:
أدب أمريكي  :29الفرقة الثالثة أدب 3 :ساعات :السبت أسبوعيا
رو اية  : 29الفرقة الثالثة أدب 3 :ساعات :السبت أسبوعيا
القرار :
و افق مجلس الكلية .
 .4خطاب السيدة أ.د /ايمان المليجى رئيس مجلس قسم اللغة االنجليزية بشأن مخاطبة أ.د /غادة غتورى رئيس مجلس قسم اللغة
الفرنسية بكلية التربية جامعة دمنهور بشأن طلب انتاب من يقوم بتدريس المقررات التالية لمرحلة الليسانس في العام الجامعى
 0200/0202باجمالى  6ساعات كما يلى :
الفصل الدراس ى األول :
ً
الفرقة األولى  :لغة فرنسية ساعتان اسبوعيا .
الفصل الثانى :
ً
الفرقة الثانية  :لغة فرنسية ساعتان اسبوعيا.
ً
الفرقة الثالثة  :لغة فرنسية ساعتان اسبوعيا.
القرار :
و افق مجلس الكلية .
 .9خطاب السيد أ.د /عبدالعظيم أحمد عبدالعظيم رئيس مجلس الجغر افيا بمو افقة املجلس بجلسته في  0202/8/26على
تعيين السيد الدكتور /محمد عوض السمنى األستاذ المساعد بقسم الجغر افيا بوظيفة أستاذ تخصص( الجغر افيا
المناخية) بذات القسم ً
بناء على تقرير اللجنة العلمية الدائمة لترقية األساتذة ( لجنة الجغر افيا ) والمذكور مشهود له
بالسمعة الطيبه والسيرة الحسنة محسن في أداء عمله منذ تعيينه .
القرار :
و افق مجلس الكلية .
 .3خطاب السيد أ.د /وفدى ابوالنضر وكيل الكلية لشئون خدمة املجتمع وتنمية البيئة ورئيس مجلس قسم االجتماع بشأن
مو افقة مجلس قسم االجتماع في  0202/8/4والممتدة حتى  0202/8/8على الطلب المقدم من األستاذة  /مريم شحاته ابراهيم
شحاته المدرس المساعد بقسم االجماع بالكلية تخصص اتصال واعالم على استكمال دراستها للدراسات العليا لدرجة
ُ
الدكتوراه خارج الجامعة نظرا لعدم وجود التخصص العلمى ( اتصال واعالم ) في مرحلة الدكتوراه بالكلية .
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 و إقليميزا اسزتةادا 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 إت احة الفرصة لها لمتابعة ال ديد من العلوم و المعارف و الخبرات  ،و تلبية احتيا زات الم تمز
،والمسزاممة 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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 .3خطاب السيد أ.د /وفدى ابوالنضر وكيل الكلية لشئون خدمة املجتمع وتنمية البيئة ورئيس مجلس قسم االجتماع بشأن
مو افقة مجلس قسم االجتماع في  0202/8/4والممتدة حتى  0202/8/8على الطلب المقدم من الدكتور /رحاب فتح الله فياض
ً
المدرس بقسم االجتماع بالكلية على تجديد االجازة الخاصة بها بدون مرتب لمر افقة الزوج وذلك لمدة عام اعتبارا من
 0202/9/2وحتى . 0200/8/32
القرار :
و افق مجلس الكلية .
 .8مقترح تشكيل لجنة لمراجعة مرتبات السادة أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالكلية .
القرار :
و افق مجلس الكلية على تفويض األستاذ /خالد الوليد لحوتى أمين الكلية لتشكيل لجنة بخصوص هذا الشأن .

ً
ن
خامسا  :موضوعات شئو الطالب :
 .2و افق مجلس الكلية على اعتماد نتيجة دور مايو  0202/0202لجميع اقسام الكلية العلمية .
 .0و افـ ـ ق مجل ــس الكلي ــة عل ــى ف ــتح ب ــاب التظلم ــات لنتيج ــة الع ــام الج ــامعى  0202/0202اعتب ــارا م ــن  0202/8/28حت ــى 0202/8/04
لجميع الفر الدراسية .
موضوعات لجنة شئون التعليم والطالب -:
ً
أوال  :التصديق على محضرالجلسة السابقة :
القرار  :تم التصديق
القرار :
ً
أحيط مجلس الكلية علما .
ً
ثانيا  :موضوعات وحدات الجودة  - MIS -والقياس والتقويم :
رسالة الكلية :
تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترقى إلى مستوى التميزز واببزداف زج م زاد ا دال والعلزوم ابةسزاةية زى سزوا العمزد محليزا و إقليميزا اسزتةادا 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 إت احة الفرصة لها لمتابعة ال ديد من العلوم و المعارف و الخبرات  ،و تلبية احتيا زات الم تمز
،والمسزاممة 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 ةظائرما وتصد بأساتذتها
وخري يها إلى مستوى المةا سة محليأ و اقليميا من خالد
برامج دراسية متميزة ى مرحلتى الليساةس والدراسات
العليا تسهم ى الرقى و التةمية المستدامة للم تم .

Damanhur university
Faculty of Art

=========================================================
 .1فيما يتعلق بوحدة الجودة  :يرفع املحضر ملجلس الكلية .
 .1فيما يتعلق بوحدة  : MISيرفع املحضر ملجلس الكلية.
 .0فيما يتعلق بوحدة القياس والتقويم :
 .3.2طلب يوجه لكل رئيس قسم بخصوص بنك االسئلة علي أن تسلم بنوك االسئلة قبل بداية الفصل الدراس ي األول ً
نظرا لقرار
رئيس الجامعة بتفعيل المقرر والكتاب االلكتروني والمقررات االلكترونية .
 .3.0ترشيح عضوين من كل قسم لحضور دورة في بنوك األسئلة.

ً
ثالثا :موضوعات قسم اللغة اإلنجليزية:

 .4الموض ــوع :كت ــاب مجل ــس قس ــم اللغ ــة اإلنجليزي ــة بجلس ــته ُ
المنعق ــدة بت ــاريخ  0202/8/2بش ــأن تع ــديل توزي ــع مق ــرر الحض ــارة الفرق ــة
ً
الثاني ــة أدب ليق ــوم بالت ــدريس د .عمـ ـرو الش ــريف وذل ــك ب ــدال م ــن مس ــرحية  28الفرق ــة الثالث ــة أدب والت ــي س ــتكون ض ــمن المق ــررات
األربعة التي سينتدب لها د .نادر حلمي قسم اللغة اإلنجليزية تربية دمنهور.
القرار :و افقت اللجنة.
القرار :
و افق مجلس الكلية .
 .0الموضــوع :كتــاب مجلــس قس ــم اللغــة اإلنجليزيــة بجلســته ُ
المنعق ــدة بتــاريخ  0202/8/2بشــأن شــرو قب ــول الطــالب للعــام الج ــامعي
 0200/0202على النحو اآلتي:
أوال :شرو قبول طالب أولى:
 -2يقبل القسم بحد أقص ى أعلى  352طالبا في درجة اللغة اإلنجليزية بالثانوية العامة
 -0يقبل القسم عدد  322طالبا انتظام األعلى في درجة اللغة اإلنجليزية بالثانوية العامة
 -3يقبل القسم  32طالبا انتساب موجه وفئات درجة اللغة اإلنجليزية بالثانوية العامة
 -4يقبل القسم  02طالبا انتساب عادي مؤهالت عليا
ثانيا :شر القبول بشعبة اللغة:
النجاح في مادة اللغويات بالفرقة األولى
تم اإلعالن عن هذا الشر في ميثا الدخول العام الماض ي وحيث إنه لم يرسب سوى سبعة طالب فسنبدأ بهم شعبة األدب مع كل
من يتقدم لها والباقين لإلعادة:
ملحوظة:
رسالة الكلية :
تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترقى إلى مستوى التميزز واببزداف زج م زاد ا دال والعلزوم ابةسزاةية زى سزوا العمزد محليزا و إقليميزا اسزتةادا 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 إت احة الفرصة لها لمتابعة ال ديد من العلوم و المعارف و الخبرات  ،و تلبية احتيا زات الم تمز
،والمسزاممة 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 ةظائرما وتصد بأساتذتها
وخري يها إلى مستوى المةا سة محليأ و اقليميا من خالد
برامج دراسية متميزة ى مرحلتى الليساةس والدراسات
العليا تسهم ى الرقى و التةمية المستدامة للم تم .

Damanhur university
Faculty of Art

=========================================================
في نفس الظروف بلغ عدد شعبة األدب في  02-02مائة وثالثين طالبا معظمهم اختارالشعبة ولم يضطر لدخولها.
القرارُ :يرجأ الموضوع للشهر القادم بمشيئة الله.
القرار :
يرجأ للشهر القادم .
.3الموضـوع :كتـاب مجلـس قسـم اللغـة اإلنجليزيـة بجلسـته ُ
المنعقـدة بتـاريخ  0202/8/2بشـأن كـونترول دور سـبتمبر هـو تشـكيل كـونترول
الفرقة الرابعة ذاته.
القرار :و افقت اللجنة.
القرار :
و افق مجلس الكلية .

ر ً
ابعا :موضوعات قسم التاريخ:

 .4الموضوع :كتاب مجلس قسم التاريخ بجلسته ُ
المنعقدة بتاريخ 0202/8/2بشأن المو افقة واعتماد خطة االبداع واالبتكار
المقدمة من أ.د /تيسير شادى التنفيذى لالبداع واالبتكار بالقسم ويتقدم لها املجلس بالشكر ويتمنى لسيادتها التوفيق واالزدهار.
القرارُ :أحيطت اللجنة ً
علما.
القرار :
ً
أحيط مجلس الكلية علما .
 .5الموضوع :كتاب مجلس قسم التاريخ بجلسته ُ
المنعقدة بتاريخ 0202/8/2بشأن االطمنان على أعمال الكنتروالت األربع بالقسم
ووقف على مدى حرص رؤساء الكنتروالت وفر عملهم على دقة العمل وإنهاء المراجعات للنتائج وااللتزام بالقواعد والضوابط
والقوانين المنظمة وسرية النتائج واظهارها بالشكل الصحيح من خالل ادارة الكلية والمو اقع الرسمية  .وبناء عليه يتقدم املجلس
ً
جميعا.
بالشكر والتقدير واالمتنان لرؤساء الكنتروالت األربعة وأعضاء الكنتروالت
القرارُ :أحيطت 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 و إقليميزا اسزتةادا 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 إت احة الفرصة لها لمتابعة ال ديد من العلوم و المعارف و الخبرات  ،و تلبية احتيا زات الم تمز
،والمسزاممة 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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تتطل الكلية إلى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية
معتمدة تحتد مكاةة مرموقة بين ةظائرما وتصد بأساتذتها
وخري يها إلى مستوى المةا سة محليأ و اقليميا من خالد
برامج دراسية متميزة ى مرحلتى الليساةس والدراسات
العليا تسهم ى الرقى و التةمية المستدامة للم تم .
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 .6الموضوع :كتاب مجلس قسم التاريخ بجلسته ُ
المنعقدة بتاريخ 0202/8/2بشأن المو افقة واعتماد تشكيل كنترول دور سبتمبر
0202م على ان يكون هو نفسه تشكيل كنترول الفرقة الرابعة لهذا العام برئاسة أ.م.د /تيسير محمد شادى ونيابة د /احمد خميس
الفقى وباقى اعضاء الكنترول .
القرار :و افقت اللجنة ،وتهيب بباقي األقسام إرسال تشكيالتها.
القرار :
و افق مجلس الكلية .
 .7الموضوع :كتاب مجلس قسم التاريخ بجلسته ُ
المنعقدة بتاريخ 0202/8/2بشأن المو افقة على اختيار أ.د /إبراهيم مرجونة
منسقا للجمعية التاريخية للقسم ويكلف بتشكيل فريق العمل من الطالب واالداريين وأعضاء هيئة التدريس ورفع خطة العمل على
مدار عام واعتمادها من املجلس القادم.
القرارُ :أحيطت اللجنة ً
علما.
القرار :
ً
أحيط مجلس الكلية علما .
 .8الموضوع :كتاب مجلس قسم التاريخ بجلسته ُ
المنعقدة بتاريخ 0202/8/2بشأن المو افقة على تكليف املجلس د /شيماء البنا
بالمتابعة مع الزمالء بالقسم واعداد استمارات التصحيح وكذلك استمارات التدريس (انتساب موجه) للفصل الدراس ى المنقض ى.
القرارُ :أحيطت اللجنة ً
علما.
القرار :
ً
أحيط مجلس الكلية علما .
 .9الموضوع :كتاب مجلس قسم التاريخ بجلسته ُ
المنعقدة بتاريخ 0202/8/2بشأن المو افقة على تكليف د /كارم القاض ى  ،د/
محمد المقدم  ،إلعداد الجداول الدراسية للفصل الدراس ى االول 0200/0202م مباشر و اون الين وعليهما متابعة جميع المتطلبات
والمتغيرات التى قد تطرأ على األمور.
القرارُ :يرجأ الموضوع للشهرالقادم بمشيئة الله.
القرار :
ُيرجأ الموضوع للشهرالقادم بمشيئة الله.

رسالة الكلية :
تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترقى إلى مستوى التميزز واببزداف زج م زاد ا دال والعلزوم ابةسزاةية زى سزوا العمزد محليزا و إقليميزا اسزتةادا 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 إت احة الفرصة لها لمتابعة ال ديد من العلوم و المعارف و الخبرات  ،و تلبية احتيا زات الم تمز
،والمسزاممة 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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جامعة دمنهور
كلية اآلداب

تتطل الكلية إلى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية
معتمدة تحتد مكاةة مرموقة بين ةظائرما وتصد بأساتذتها
وخري يها إلى مستوى المةا سة محليأ و اقليميا من خالد
برامج دراسية متميزة ى مرحلتى الليساةس والدراسات
العليا تسهم ى الرقى و التةمية المستدامة للم تم .
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 .22الموضوع :كتاب مجلس قسم التاريخ بجلسته ُ
المنعقدة بتاريخ 0202/8/2بشأن المو افقة على تشكيل لجنة فحص الكتاب
الجامعى االلكترونى او الورقى وهى على النحو االتى :
ً
 أ.م.د /فايزانور ،رئيسا
وعضوية كل من :
 -1أ.م.د /تيسير شادى
 -0د /احمد خميس الفقى
 -6د /ايمان خالوى
 -4د /محمد المقدم
بجانب عضو الجودة المقترح من قبل وحدة ضمان الجودة بالكلية وعلى اللجنة االلتزام بكل ما يرد من قرارات ومستجدات فى هذا
الشأن.
ُ
ً
القرار :أحيطت اللجنة علما ،وتهيب بباقي األقسام العلمية إرسال تشكيالتها.
القرار :
ً
أحيط مجلس الكلية علما .
 .22الموضوع :تقرير عن سير العمل وانتظام العملية التدريسية وأداء السادة أعضاء القسم الموقرين ومدى االلتزام بأدء العمل
والمهام التدريسية وما أوكل إليهم من أنشطة من قبل مجلس القسم وذلك عن شهر يولية .0202
القرارُ :أحيطت اللجنة ً
علما
القرار :
ً
أحيط مجلس الكلية علما .

ً
خامسا :موضوعات قسم اللغة العربية:

 .20الموضوع :كتاب مجلس قسم اللغة العربية بجلسته ُ
المنعقدة بتاريخ 0202/8/4بشأن تحديد لجنة فحص الكتاب الجامعي
اإلليكتروني للعام 0200-0202م يوم 0202/8/8م ،والمكونة من:
= أ.د /إيمان فؤاد بركات ،رئيس مجلس القسم،
= أ.د /محمود فراج عبد الحافظ.
= أ.د /محمد محمود أبو علي.
باإلضافة إلى عضو الجودة.
القرارُ :أحيطت 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 و إقليميزا اسزتةادا 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 إت احة الفرصة لها لمتابعة ال ديد من العلوم و المعارف و الخبرات  ،و تلبية احتيا زات الم تمز
،والمسزاممة 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 ةظائرما وتصد بأساتذتها
وخري يها إلى مستوى المةا سة محليأ و اقليميا من خالد
برامج دراسية متميزة ى مرحلتى الليساةس والدراسات
العليا تسهم ى الرقى و التةمية المستدامة للم تم .

Damanhur university
Faculty of Art

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

 .23كتاب مجلس قسم اللغة العربية بجلسته ُ
المنعقدة بتاريخ 0202/8/4بشأن اعتماد تشكيل كونترول دور سبتمبر هو كونترول
الفرقة الرابعة ذاته.
القرار :و افقت اللجنة.
القرار :
و افق مجلس الكلية .

ً
سادسا :موضوعات قسم الجغر افيا:
 .24الموض ـ ــوع :كت ـ ــاب مجل ـ ــس قس ـ ــم الجغر افي ـ ــا بجلس ـ ــته المنعق ـ ــدة بت ـ ــاريخ  0202/8/0بش ـ ــأن المو افق ـ ــة عل ـ ــى م ـ ــا ورد بالم ـ ــذكرتين

المـرفقتين مـن أ.د /ماجــد شـعلة بشـأن تــدريب طـالب الفرقـة الرابعــة شـعبة الخـرائط الخــاص بمـادة مشـروع تطبيقــي ،علـى أن ُيكلــف د/
إبراهيم مصطفى بمتابعة التنفيذ.
القرار :و افقت اللجنة.
القرار :
و افق مجلس الكلية .

ً
سابعا :موضوعات قسم اآلثار:
 .25الموضوع :توزيع مقررات تخصص اآلثاراالسالمية للعام الجامعى .0200/0202
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 و إقليميزا اسزتةادا 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 إت احة الفرصة لها لمتابعة ال ديد من العلوم و المعارف و الخبرات  ،و تلبية احتيا زات الم تمز
،والمسزاممة 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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تتطل الكلية إلى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية
معتمدة تحتد مكاةة مرموقة بين ةظائرما وتصد بأساتذتها
وخري يها إلى مستوى المةا سة محليأ و اقليميا من خالد
برامج دراسية متميزة ى مرحلتى الليساةس والدراسات
العليا تسهم ى الرقى و التةمية المستدامة للم تم .
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 .26الموضوع :شرو تقسيم طالب الفرقة الثانية بقسم اآلثار للعام الجامعي  0200/0202إلى شـعبتي اآلثـارالمصـرية واإلسـالمية هـي
نفســها الشــرو والقواعــد التــي كانـت مطبقــة فــي الســنوات الســابقة ،ويتــولى القــائم بعمــل رئــيس القســم تطبيــق هــذه الشــرو والقواعــد
ً
واإلشراف على تقسـيم الطـالب ،كمـا أن شـرو القبـول بالقسـم هـي أيضـا نفـس الشـرو والقواعـد المطبقـة فـي السـنوات السـابقة ،كمـا
يوكد السيد الدكتور /أحمد سعيد عثمان -القائم بعمل رئـيس قسـم اآلثـار ،علـى أن طبيعـة الدراسـة بالقسـم غيـرمناسـبة لطـالب الـدمج
ً
والمكفوفين ،وهي من القواعد التي حددها القسم ُمسبقا بعدم قبوله لهؤالء الطالب لاللتحا بقسم اآلثار.
القرارُ :يرجأ الموضوع للشهر القادم بمشيئة الله.
القرار :
ُيرجأ الموضوع للشهر القادم بمشيئة الله.
 .27الموضوع :التنبيه على الزمالء اعضاء هيئة التدريس بشعبة االثار المصرية القديمة اكثر من مرة لتقديم مقترح بتوزيع المقررات
الدراسية للعام الجامعي  0200 / 0202تخصص االثار المصرية القديمة وذلك ليدخل ضمن اعمال لجنة التعليم والطالب لشهر
يوليو الماض ى ولكن لم يرسل أحد منهم هذا المقترح ،وحتى تاريخه لم يرسل للسيد الدكتور  /أحمد عثمان بيان بذلك ،وعليه تقدم
سيادته بمقترح توزيع مقررات تخصص اآلثار االسالمية فقط.
القرار :تم تسليم توزيع ُ
المقررات لمكتب وكيل الكلية لشؤون التعليم والطالب قبل انعقاد اللجنة.
القرار :
ً
أحيط مجلس الكلية علما .

ً

ثامنا :موضوعات قسم الفلسفة:
 .28الموضـ ــوع :كتـ ــاب مجلـ ــس قسـ ــم الفلسـ ــفة بجلسـ ــته المنعقـ ــدة بتـ ــاريخ  0202/8/2بشـ ــأن المو افقـ ــة علـ ــى تحديـ ــد مسـ ــؤولي الـ ــدعم
الطالبي بالقسم على النحو التالي:
أ.م.د/عصام كمال المصري
الفرقة األولى
الفرقة الثانية
ا.م.د.رشامحمود رجب
الفرقة الثالثة
د.حسام محمد السعيد رحومة
الفرقة الرابعة
د /منى محمود عثمان
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 و إقليميزا اسزتةادا 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 إت احة الفرصة لها لمتابعة ال ديد من العلوم و المعارف و الخبرات  ،و تلبية احتيا زات الم تمز
،والمسزاممة 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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جامعة دمنهور
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تتطل الكلية إلى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية
معتمدة تحتد مكاةة مرموقة بين ةظائرما وتصد بأساتذتها
وخري يها إلى مستوى المةا سة محليأ و اقليميا من خالد
برامج دراسية متميزة ى مرحلتى الليساةس والدراسات
العليا تسهم ى الرقى و التةمية المستدامة للم تم .
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ً
تاسعاُ :
المقررات اإلليكترونية:

 .29الموضــوعُ :
المقترحــات المرفوعــة مــن أقســام :اللغــة اإلنجليزيــة ،والتــاريخ ،واللغــة العربيــة ،واالجتمــاع ،واآلثــار والدراســات اليونانيــة
والرومانية ،واللغات الشرقية.
المقترح ــات ملجل ــس الكلي ــة للوص ــول إل ــى ُ
الق ــرارُ :ترف ــع ُ
المقت ــرح النه ــائي للكلي ــة ،م ــع التنبي ــه عل ــى الس ــادة المنت ــدبين للت ــدريس باألقس ــام
العلمية على أنهم سوف يقومون بتدريس ُمقررات إليكترونية.
القرار :
ً
أحيط مجلس الكلية علما .

ً
عاشرا :ما ُيستجد من أعمال:
 .02الموضوع :تشكيل تدريس قسم اللغات الشرقية للعام الجامعي .0200/0202
القرار :و افقت اللجنة.
القرار :
و افق مجلس الكلية .

 . 00الموضوع :تشكيل لجنة فحص الكتاب الجامعي اإلليكتروني الخاص بقسم اللغة اإلنجليزية على النحو اآلتي:
أ.د /ميراندا الزوكة
د /محمد عبده – عضو الجودة
د /عمرو الشريف – ممثل القسم في الجامعة
أ /بسمة دياب -منسق القسم
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 و إقليميزا اسزتةادا 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 إت احة الفرصة لها لمتابعة ال ديد من العلوم و المعارف و الخبرات  ،و تلبية احتيا زات الم تمز
،والمسزاممة 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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تتطل الكلية إلى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية
معتمدة تحتد مكاةة مرموقة بين ةظائرما وتصد بأساتذتها
وخري يها إلى مستوى المةا سة محليأ و اقليميا من خالد
برامج دراسية متميزة ى مرحلتى الليساةس والدراسات
العليا تسهم ى الرقى و التةمية المستدامة للم تم .
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 .03الموض ــوع :كت ــاب اإلدارة العام ــة لش ــؤون التعل ــيم والط ــالب بش ــأن ع ــدم اس ــتالم الط ــالب الخ ــريجين لملف ــاتهم س ــوى أص ــل اس ــتمارة
الثانويــة العامــة وشــهادة المــيالد فقــط بعــد تصــويرهم مــن الملــف ،ع لــى أن يــتم االحتفــام بتلــك الملفــات بكامــل محتوياتهــا بالكليــة مــع
ضــرورة وضــع صــورة مــن شــهادة المــيالد وصــورة مــن بطاقــة الــرقم القــومي وصــورة شخصــية ورقــم موبايــل للطالــب مــع بــاقي محتوي ــات
ُ
الملف ويتم االحتفام بتلك الملفات بشكل يسهل الرجوع إليها متى طلب ذلك بمعرفة الكلية.
القرار :و افقت اللجنة ،وتقترح اللجنة في إطارالتحول الرقمي أن يتم سحب الملف  Scannerوتحويله  Pdfعلى النظام بالكلية.
القرار :
و افق مجلس الكلية .
 .04الموضـوع :كتـاب اإلدارة المركزيــة لشـؤون الطـالب الو افــدين بشـأن إعفـاء الطــالب الفلسـطينين الو افـدين القــادمين مـن قطـاع غــزة
للدراسة بالجامعات الحكومية المصرية من القسط الثاني للمصروفات الجامعية للعام الجامعي 0202/0202م.
القرار :أحيطت اللجنة ً
علما.
القرار :
ً
أحيط مجلس الكلية علما ,

 . 05الموضوع :اعذار طالب الكلية على النحو التالى :
الفرقة  /القسم
اسم الطالب
م
/الطالبة
 .2روان جمعه خميس الفرقة األولى قسم
الجغر افيا انتظام
على ماجد
 / .0عبدالعزيز سعيد
عبدالعزيز على
عبدالحميد
 .3نورهان عبدالحميد
على عمر
أيه عبدالمعطى
.4
عبدالرحمن محمد
سليمان

الفترة

القرار

سبب
العذر
عذر
اجتماعى

العام الجامعى 0202/0202

وافق مجلس
الكلية

الفرقة األولى قسم
التاريخ انتساب موجه

عذر
اجتماعى

العام الجامعى 0202/0202

و افق مجلس
الكلية

الفرقة الثالثة قسم
التاريخ انتظام
الفرقة الثالثة قسم
الثالثة قسم التاريخ
انتظام

عذر
اجتماعى
عذر
اجتماعى

العام الجامعى 0202/0202

و افق مجلس
الكلية
و افق مجلس
الكلية

مادة( تاريخ مصر تحت الحكم البيزنطى ) بالفصل
الدراس ي الثانى العام الجامعى 0202/0202

رسالة الكلية :
تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترقى إلى مستوى التميزز واببزداف زج م زاد ا دال والعلزوم ابةسزاةية زى سزوا العمزد محليزا و إقليميزا اسزتةادا 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 إت احة الفرصة لها لمتابعة ال ديد من العلوم و المعارف و الخبرات  ،و تلبية احتيا زات الم تمز
،والمسزاممة 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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تتطل الكلية إلى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية
معتمدة تحتد مكاةة مرموقة بين ةظائرما وتصد بأساتذتها
وخري يها إلى مستوى المةا سة محليأ و اقليميا من خالد
برامج دراسية متميزة ى مرحلتى الليساةس والدراسات
العليا تسهم ى الرقى و التةمية المستدامة للم تم .
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.5
.6

االء محمد ابراهيم
مدين الخرادلى
ايه مصطفى
العفيفى
ابوالمعاطى
شيماء على نويرى
حمادة
حمادة السيد
محمود السيد
عبير عادل سعد
الغريب

الفرقة الثالثة قسم
التاريخ انتظام
الفرقة الثالثة قسم
التاريخ انتساب موجه

الفرقة الثالثة قسم
.7
اللغة التاريخ انتظام
الفرقة الثالثة قسم
.8
التاريخ انتظام
الفرقة الثالثة قسم
.9
آثار يونانى ورومانى
انتظام
 .22شريف رضا السعيد الفرقة الثالثة قسم
السخاوى
اللغة االنجليزية
انتظام
 .22زهيره نصر جودة الفرقة الرابعة قسم
الفلسفة انتظام
السيد
 .20أمل شعبان رمضان الفرقة الرابعة قسم
الفلسفة انتظام
محمد

و افق مجلس
الكلية
و افق مجلس
الكلية

مادة تاريخ الدولة االسالمية الحديثة بالفصل
عذر
الدراس ى الثانى العام الجامعى 0202/0202
اجتماعى
مادتى ( تاريخ مصر تحت الحكم البزنطى – ومادة
عذر
اجتماعى تاريخ الدولة االسالمية الحديثة في القرن العشرين )
بالفصل الدراس ى الثانى العام الجامعى 0202/0202
مادة ( الجغر افيا التاريخية) بالفصل الدراس ى الثانى و افق مجلس
عذر
الكلية
العام الجامعى 0202/0202
اجتماعى
مادة مادة ( الجغر افيا التاريخية) بالفصل الدراس ى و افق مجلس
عذر
الكلية
الثانى العام الجامعى 0202/0202
مرض ى
الفصل الدراس ى الثانى العام الجامعى  0202/0202وافق مجلس
عذر
الكلية
اجتماعى

اصابته
بفيروس
كورونا
عذر
اجتماعى
عذر
اجتماعى

الفصل الدراس ى الثانى العام الجامعى 0202/0202

وافق مجلس
الكلية

مادة الفلسفة الحديثة والنصوص العام الجامعى
0202/0202
مادة نصوص سياسية بلغة اوربية العام الجامعى
0202/0202

و افق مجلس
الكلية
و افق مجلس
الكلية

ً
سادسا :موضوعات الدراسات العليا:

ً
 -1فتح باب التقديم للدراسات العليا اعتبارا من  0202/8/05وحتى . 0202/9/05
 -0مقتــرح الســيدة أ.د /ســماح الصــاوى وكيــل الكليــة للدراســات العليــا والبحــوث والقــائم بعمــل وكيــل الكليــة لشــئون التعلــيم والطــالب
بشــأن مبــادرة أنــا بحــراوى أنــا موجــود ( بــراعم بحريــة تزهــرمــن جامعــة دمنهــور ) والخاصــة بطــالب الدراســات العليـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا ( ماجســتير و
دكتــوراه) وهــى مبــادرة لعــرض رســائل الماجســتير والــدكتوراه الخاصــة بطــالب جامعــة دمنهــور ( كليــة االداب ) التــى تخــص محافظــة
البحيــرة ( قســم اآلثــار – قســم التــاريخ – قســم الجغر افيــا – قســم االجتمــاع ) و ذلــك الحيــاء ذكــرى العيــد القــومى ملحافطــة البحيــرة
المو افق يوم التاسع عشرمن سبتمبر.
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 و إقليميزا اسزتةادا 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 إت احة الفرصة لها لمتابعة ال ديد من العلوم و المعارف و الخبرات  ،و تلبية احتيا زات الم تمز
،والمسزاممة 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 -1496633541 :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 ةظائرما وتصد بأساتذتها
وخري يها إلى مستوى المةا سة محليأ و اقليميا من خالد
برامج دراسية متميزة ى مرحلتى الليساةس والدراسات
العليا تسهم ى الرقى و التةمية المستدامة للم تم .

Damanhur university
Faculty of Art

=========================================================
ً
أوال  :قسم اللغة العربية :
 -1كتـاب مجلــس قســم اللغـة العربيــة بجلســتة المنعقـدة يــوم األربعــاء المو افـق 0202/8/4م لإلحاطــة ً
علمــا بشـأن اعتمــاد جــدول
الدراسات العليا لدرجتي الماجستيروالدكتوراة شعبتي الدراسات األدبية والنقدية ،والدراسات اللغوية.
القرار :
ً
أحيط مجلس الكلية علما ,
 -0كتـاب مجلـس قسـم اللغــة العربيــة بجلسـتة المنعقــدة يــوم األربعـاء المو افـق 0202/8/4م لإلحاطــة ً
علمـا بشــأن اعتمـاد جــدول
الدراسات العليا لدرجتي الماجستيروالدكتوراة شعبة األدب والنقد.
القرار :
ً
أحيط مجلس الكلية علما ,
 -6كتـاب مجلــس قســم اللغــة العربيــة بجلســتة المنعقــدة يــوم األربعــاء المو افــق 0202/8/4م لإلحاطـة ً
علمابشــأن اعتمــاد جــدول
الدراسات العليا لدرجتي الماجستيروالدكتوراة شعبة الدراسات اإلسالمية .
القرار :
ً
أحيط مجلس الكلية علما ,
 -4كتاب مجلس قسم اللغة العربية بجلستة المنعقدة يوم األربعاء المو افق 0202/8/4م بشأن المو افقة على تشكيل لجنة الحكم
والمناقشة للحصول على درجة الماجستير في اآلداب من قسم اللغة العربية وآدابها بنظام الساعات المعتمدة تخصص
الدراسات األدبية والنقدية على النحو التالى :
اسم الباحث
سمر نبيل محمود
شومان

الموضوع

لجنة المناقشة و الحكم للماجستير /ساعات معتمدة

أ.د/محم ـ ــد عب ـ ــد الحمي ـ ــد أسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتاذ األدب والنقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد ،رئيسا
" البنية السردية في رو ايات شريف
ورئــيس قســم اللغــة العربي ــة ومشرفا
 2خليفة
"
بكلية التربية بدمنهور
رسالة الكلية :

تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترقى إلى مستوى التميزز واببزداف زج م زاد ا دال والعلزوم ابةسزاةية زى سزوا العمزد محليزا و إقليميزا اسزتةادا 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 إت احة الفرصة لها لمتابعة ال ديد من العلوم و المعارف و الخبرات  ،و تلبية احتيا زات الم تمز
،والمسزاممة 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 ةظائرما وتصد بأساتذتها
وخري يها إلى مستوى المةا سة محليأ و اقليميا من خالد
برامج دراسية متميزة ى مرحلتى الليساةس والدراسات
العليا تسهم ى الرقى و التةمية المستدامة للم تم .

Damanhur university
Faculty of Art

=========================================================
أ.د /محم ـ ـ ــد محم ـ ـ ــود أب ـ ـ ــو أس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتاذ النق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد األدب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي
والبالغـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة -كليـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة اآلداب
 0علي
جامعة دمنهور

3

4

أ.م.د /أسماء محمود
شمس الدين

أستاذ األدب العربي

مشرفا
مناقشا

المساعد كلية اآلداب
جامعة دمنهور.

أ.م.د /محمود عسران
محمد إسماعيل

أس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتاذ األدب العرب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي
المسـاعد وقــائم بعمـل وكيــل
كليـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة التربيـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة للطفولـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
المبكرة -جامعة دمنهور

مشرفا

وبإشراف :أ.د/محمد عبد الحميد خليفة ،أ.د /محمد محمود أبو علي
القرار :
و افق مجلس الكلية
 -9كتاب مجلس قسم اللغة العربية بجلستة المنعقدة يوم األربعاء المو افق 0202/8/4م بشأن المو افقة على تسجيل موضوع
الباحثة /نهال السيد خضر ،لدرجة الدكتوراة في اآلداب بنظام الساعات المعتمدة من قسم اللغة العربية وآدابها تخصص
الدراسات األدبية والنقدية ،في موضوع "صور املجتمع وقضايا الذات في أدب عائشة التيمورية -دراسة موضوعية فنية"
وبإشراف:
أ.د/إيمان فؤاد بركات .أستاذ األدب العربي ورئيس قسم اللغة العربية بكلية اآلداب جامعة دمنهور.
أ.م.د /أسماء شمس الدين.أستاذ األدب العربي المساعد بكلية اآلداب جامعة دمنهورً .
علما بأن تاريخ السيمنار0202/7/06م
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 و إقليميزا اسزتةادا 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 إت احة الفرصة لها لمتابعة ال ديد من العلوم و المعارف و الخبرات  ،و تلبية احتيا زات الم تمز
،والمسزاممة 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 ةظائرما وتصد بأساتذتها
وخري يها إلى مستوى المةا سة محليأ و اقليميا من خالد
برامج دراسية متميزة ى مرحلتى الليساةس والدراسات
العليا تسهم ى الرقى و التةمية المستدامة للم تم .

Damanhur university
Faculty of Art

=========================================================
 -3كتاب مجلس قسم اللغة العربية بجلستة المنعقدة يوم األربعاء المو افق 0202/8/4م بشأن المو افقة على تسجيل موضوع
الباحث /معوض موس ى معوض عبد الجواد ،لدرجة الماجستير في اآلداب بنظام الساعات المعتمدة من قسم اللغة العربية
وآدابها تخصص الدراسات األدبية والنقدية ،في موضوع "عناصراإلبداع الفني في شعر على الجارم" ،وبإشراف:
أ.د/عبد الواحد حسن الشيخ.أستاذ النقد والبالغة بكلية اآلداب جامعة دمنهور.
أ.د /عمر شحاته محمد.أستاذ األدب والنقد بكلية اآلداب جامعة دمنهورً .
علما بأن تاريخ السيمنار0202/7/06م
القرار :
و افق مجلس الكلية.
 -3كتاب مجلس قسم اللغة العربية بجلستة المنعقدة يوم األربعاء المو افق 0202/8/4م بشأن المو افقة على تسجيل موضوع
الباحثة /دعاء سعيد محمد ناجي ،لدرجة الماجستير في اآلداب بنظام الساعات المعتمدة من قسم اللغة العربية وآدابها
تخصص الدراسات األدبية والنقدية ،في موضوع " توظيف الحيوان بين إخوان الصفاء وجورج أوريل -دراسة مقارنة"،
وبإشراف :أ.د /محمد محمود أبو علي .أستاذ النقد األدبي والبالغة -كلية اآلداب جامعة دمنهور.
د /إيمان عبد السميع.مدرس النقد األدبي والبالغة بكلية اآلداب جامعة دمنهورً .
علما بأن تاريخ السيمنار0202/7/06م
القرار :
و افق مجلس الكلية.

ً
ثانيا  :قسم اللغة االنجليزية :
 -1كتاب مجلس قسم اللغة اإلنجليزية في جلسته المنعقدة إلكترونيا في 0202/8/ 2م بشأن المو افقة على تسجيل موضوع
خطة بحث دكتوراة األدب اإلنجليزي ساعات معتمدة للباحث عاصم عادل النمكي بعنوان:
المظلة المقدسة  :التحليل النقدي للخطاب الديني متمثال في تعليقات
عبد الله رشدي واسالم البحيري المنشورة على فيسبوك
The Sacred Canopy:
A Critical Discourse Analysis of the Facebook Posts of
Abdullah Rushdy and Islam El-Behery.
لجنة اإلشراف:
رسالة الكلية :
تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترقى إلى مستوى التميزز واببزداف زج م زاد ا دال والعلزوم ابةسزاةية زى سزوا العمزد محليزا و إقليميزا اسزتةادا 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 إت احة الفرصة لها لمتابعة ال ديد من العلوم و المعارف و الخبرات  ،و تلبية احتيا زات الم تمز
،والمسزاممة 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 ةظائرما وتصد بأساتذتها
وخري يها إلى مستوى المةا سة محليأ و اقليميا من خالد
برامج دراسية متميزة ى مرحلتى الليساةس والدراسات
العليا تسهم ى الرقى و التةمية المستدامة للم تم .

Damanhur university
Faculty of Art

=========================================================
ا.د .إيمان المليجي :أستاذ األدب اإلنجليزي :قسم اللغة اإلنجليزية كلية اآلداب جامعة دمنهور.
ا.د .ميراندا الزوكة أستاذ اللغويات والترجمة :قسم اللغة اإلنجليزية كلية اآلداب جامعة دمنهور.
علما بأن تاريخ السمنار هو0202/7/24م.
القرار :
و افق مجلس الكلية.
 -0كتاب مجلس قسم اللغة اإلنجليزية في جلسته المنعقدة إلكترونيا في0202/8/2م بشأن المو افقة على تسجيل موضوع خطة
بحث دكتوراة األدب اإلنجليزي ساعات معتمدة للباحثة أسماء خميس رمضان بعنوان:
جاك مارشال :قراءة ثقافية لسيرته الذاتية وقصائد مختارة
Jack Marshall: A Cultural Reading of His Autobiography and Selected Poems
لجنة اإلشراف:
ا.د .إيمان المليجي ود .أسماء الشيخ :قسم اللغة اإلنجليزية كلية اآلداب جامعة دمنهور.
علما بأن تاريخ السمنار هو 0202 /7/24م .
القرار :
و افق مجلس الكلية.
 -6كتاب مجلس قسم اللغة اإلنجليزية في جلسته المنعقدة إلكترونيا في0202/8/2م بشأن المو افقة على تسجيل موضوع خطة
بحث دكتوراة األدب اإلنجليزي ساعات معتمدة للباحث ممدوح علي محمود بعنوان:
مالمح مفهوم المكافيء الديناميكي في الترجمه عند يوجين نايدا:
دراسه تطبيقية تحليلية
Features of Eugene Nida’s Concept of
Dynamic Equivalence:
An Applied, Analytical Study
لجنة اإلشراف:
ا.د .إيمان المليجي :أستاذ بقسم اللغة اإلنجليزية كلية اآلداب جامعة دمنهور.
ا.م.د .ناجي محمد فهيم رشوان :األستاذ المساعد بقسم اللغة اإلنجليزية كلية اآلداب 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 و إقليميزا اسزتةادا 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 إت احة الفرصة لها لمتابعة ال ديد من العلوم و المعارف و الخبرات  ،و تلبية احتيا زات الم تمز
،والمسزاممة 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 ةظائرما وتصد بأساتذتها
وخري يها إلى مستوى المةا سة محليأ و اقليميا 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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علما بأن تاريخ السمنار هو 0202/7/ 24م .
القرار :
و افق مجلس الكلية.
 -4كتاب مجلس قسم اللغة اإلنجليزية في جلسته المنعقدة إلكترونيا في0202/8/2م بشأن المو افقة على شرو قبول الطالب
بالتكميلي شعبتي األدب واللغويات :
 -2خريج تربية عام وليس أساس ي
-0الحصول على جيد تراكمي في كلية التربية
شرو قبول الطالب بالماجستير شعبتي األدب واللغويات:
 -2الحصول على جيد تراكمي في قسم اللغة اإلنجليزية كلية اآلداب
(أو األلسن أو اللغات والترجمة حسب دراسة الحاالت)
 -0الحصول على جيد تراكمي في التكميلي لخريجي تربية عام بتقدير جيد تراكمي وجيد في كل مادة
شرو قبول الطالب بالدكتوراة شعبتي األدب واللغويات:
 -2الحصول على الماجستير من قسم اللغة اإلنجليزية كلية اآلداب (أو األلسن أو اللغات والترجمة حسب دراسة الحاالت)
القرار :
و افق مجلس الكلية.
 -9كتاب مجلس قسم اللغة اإلنجليزية في جلسته المنعقدة إلكترونيا في 0202/8/2م بشأن المو افقة على على تشكيل لجنة
االمتحان التأهيلي لطلبة الدكتوراة أدب انجليزي ساعات معتمدة التالي أسماؤهم:
أسماء خميس رمضان :مدرس مساعد بالقسم
عاصم عادل النمكي :باحث دكتوراة
ممدوح علي المزين :باحث دكتوراة
على أن يكون أعضاء اللجنة على النحو التالى :
ا.د .إيمان حلمي المليجي :أستاذ قسم اللغة االنجليزية كلية اآلداب جامعة دمنهور
ا.د .ميراندا خميس الزوكة :أستاذ قسم اللغة االنجليزية كلية اآلداب جامعة دمنهور
ا.م.د .محمد السيد داود :أستاذ مساعد قسم اللغة االنجليزية كلية التربية جامعة دمنهور
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 و إقليميزا اسزتةادا 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 إت احة الفرصة لها لمتابعة ال ديد من العلوم و المعارف و الخبرات  ،و تلبية احتيا زات الم تمز
،والمسزاممة 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 ةظائرما وتصد بأساتذتها
وخري يها إلى مستوى المةا سة محليأ و اقليميا 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.

ً
ثالثا  :قسم التاريخ :
 -1كتاب مجلس قسم التاريخ بجلسته المنعقدة بجلسته االعتيادية يوم0202/8/2م بشأن المو افقة على منح الطالب  /احمد
الصافى محمد على ،درجة الماجستير فى االداب من قسم التاريخ شعبة التاريخ االسالمى بنظام الساعات المعتمدة  ،فى موضوع
رسالته الذى يحمل عنوان " المشاكل االسرية لبالد المغرب واالندلس من خالل نوازل الونشريس ي 924-834هـ2528-2432/م "
.وذلك بعد أستوفاء ال طالب جميع التعديالت ومالحظات لجنة الحكم والمناقشة.
القرار :
و افق مجلس الكلية.
 -2كتاب مجلس قسم التاريخ بجلسته المنعقدة بجلسته االعتيادية يوم0202/8/2م بشأن المو افقة على منح الطالب  /صبرى
يوسف محمد ابو العينين ،درجة الماجستير فى االداب من قسم التاريخ شعبة التاريخ االسالمى بنظام الساعات المعتمدة  ،وبعد
مناقشته عالنيه فى موضوع رسالته الذى يحمل عنوان " أثر نكبة البرامكة على الحياة السياسية والحضارية خالل العصر
العباس ى االول 030-287هـ 847-823/م " وذلك بعد أستوفاء الطالب جميع التعديالت ومالحظات لجنة الحكم والمناقشة
القرار :
و افق مجلس الكلية.
 -3كتاب مجلس قسم التاريخ بجلسته المنعقدة بجلسته االعتيادية يوم 0202/8/2م بشأن المو افقة على مقترح التشكيل للجنة
االمتحان التاهيلى للطالب /محمد عبدالغنى السيد يونس المسجل لدرجة الدكتوراه وهى على النحو التالى :
استاذ التاريخ الحديث والمعاصر – كلية االداب جامعة دمنهور
 أ.د /صالح احمد هريدى أ .د /محمد عمر عبد العزيز عمر استاذ التاريخ الحديث والمعاصر – كلية االداب جامعة االسكندرية أ.د /فايزة محمد حسن ملوك استاذ التاريخ الحديث والمعاصر – كلية االداب جامعة دمنهورالقرار :
و افق مجلس الكلية.
 -4كتاب مجلس قسم التاريخ بجلسته المنعقدة بجلسته االعتيادية يوم 0202/8/2م بشأن المو افقة على بتشكيل لجنة الحكم
والمناقشة فى الرسالة المقدمه الستكمال متطلبات درجة الماجستير فى االداب بنظام الساعات المعتمدة من قسم التاريخ
شعبة التاريخ االسالمى وعنوان رسالته و التشكيل على النحو االتى:
رسالة الكلية :
تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترقى إلى مستوى التميزز واببزداف زج م زاد ا دال والعلزوم ابةسزاةية زى سزوا العمزد محليزا و إقليميزا اسزتةادا 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 إت احة الفرصة لها لمتابعة ال ديد من العلوم و المعارف و الخبرات  ،و تلبية احتيا زات الم تمز
،والمسزاممة 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 ةظائرما وتصد بأساتذتها
وخري يها إلى مستوى المةا سة محليأ و اقليميا من خالد
برامج دراسية متميزة ى مرحلتى الليساةس والدراسات
العليا تسهم ى الرقى و التةمية المستدامة للم تم .

جامعة دمنهور
كلية اآلداب

Damanhur university
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اسم الباحث

لجنة المناقشة و الحكم للماجستير /ساعات معتمدة

الموضوع
2

اسـ ـ ـ ـ ــتاذ التـ ـ ـ ـ ــاريخ االسـ ـ ـ ـ ــالمى
عفيف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي محم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــود وحض ـ ـ ـ ـ ــارته – كلي ـ ـ ـ ـ ــة االداب
جامعة بنها
ابراهيم

" المواجهـ ـ ـ ــة الفكريـ ـ ـ ــة 0
محم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد جم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال للمــد الشــيعى فــى عصــر
محم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد حس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن س ـ ـ ـ ـ ــالطين الس ـ ـ ـ ـ ــالجقة
العظـ ــام ( 485-409هـ ـ ـ
ضبيع
3
2290-2238 /م"

أ.د /اب ـ ـ ــراهيم محم ـ ـ ــد أسـ ـ ـ ـ ــتاذ التـ ـ ـ ـ ــاريخ االسـ ـ ـ ـ ــالمى
وحض ـ ـ ـ ــارته ورئ ـ ـ ـ ــيس قس ـ ـ ـ ــم
على مرجونة
الت ــاريخ كلي ــة االداب جامع ــة
دمنهور
أسـ ـ ـ ـ ــتاذ التـ ـ ـ ـ ــاريخ االسـ ـ ـ ـ ــالمى
أ.م .د /تيسير محمد وحض ـ ـ ــارته المس ـ ـ ــاعد كلي ـ ـ ــة
االداب جامعة دمنهور
شادى

4

أسـ ـ ـ ـ ــتاذ التـ ـ ـ ـ ــاريخ االسـ ـ ـ ـ ــالمى
وحض ـ ـ ــارته المس ـ ـ ــاعد كلي ـ ـ ــة
االداب جامعة المنصورة

د  /أحمد محمد عبد
الحميد

ً
مشرفا
ً
ورئيسا
ً
عضوا
ً
مشرفا
ً
عضوا
ً
مناقشا
ً
عضوا
ً
مناقشا

القرار :
و افق مجلس الكلية.
 -5كتاب مجلس قسم التاريخ بجلسته المنعقدة بجلسته االعتيادية يوم/8/2و افق على اضافة أ .م .د /تيسير محمد محمد شادى
الى لجنة االشراف على الطالبة  /أسماء محمد شعبان محمود السنهورى في موضوع رسالتها للماجستير المعنون ب " الدور
السياس ى والحضاري لألرمن في مصر خالل العصر الفاطمى ( 567-466ه  2272- 2273 /م ) وذلك لتخصصها الدقيق في الدولة
الفاطمية ولحاجة الدراسة الى وجودها ولسيادتها عدة أبحاث ومؤلفات في ذلك األمر وتصبح لجنة االشراف كاألتى :
أستاذ التاريخ االسالمى وحضارته كلية اآلداب جامعة بنها.
 .23أ.د /عفيفى محمود ابراهيم
 .24أ.د /ابراهيم محمد على مرجونة أستاذ التاريخ االسالمي وحضارته كلية االداب جامعة دمنهور
أستاذ التاريخ االسالمى وحضارته المساعد كلية االداب جامعة دمنهور.
 .25أ.م.د /تيسير محمد محمد شادى
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 و إقليميزا اسزتةادا 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 إت احة الفرصة لها لمتابعة ال ديد من العلوم و المعارف و الخبرات  ،و تلبية احتيا زات الم تمز
،والمسزاممة 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 ةظائرما وتصد بأساتذتها
وخري يها إلى مستوى المةا سة محليأ و اقليميا 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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ً
رابعا  :قسم االجتماع :
 -2كتاب مجلس قسم اإلجتماع بجلستة المنعقدة بتاريخ  0202/8/4م بشأن المو افقة على تشكيل لجنة الحكم والمناقشة
للطالب /إسالم محمد صبرى النجار لنيل درجة الدكتوراة فى اآلداب تخصص علم اإلجتماع بنظام الساعات المعتمدة فى
الرساله المقدمة منة بعنوان" قضايا اإلصالح اإلجتماعى فى فكراإلمام أبى العزائم " (دراسة بيوجر افية)
وتتكون لجنة المناقشة كمايلى :
ً
مناقشا ورئيساً
 -2أ.د .نبيل محمد توفيق السمالوطى
ً
أستاذ علم اإلجتماع وعميد كلية الدراسات اإلنسانية -جامعة األزهر سابقا
ً
مناقشا
 -0أ.د .وجدى شفيق عبد اللطيف
أستاذ علم اإلجتماع – كلية اآلداب -جامعة طنطا
مشرفأ
-3أ.م.د .ناجى بدرإبراهيم
أستاذ علم اإلجتماع المساعد – كلية اآلداب -جامعة دمنهور
القرار :
و افق مجلس الكلية.
 - 0كتاب مجلس قسم اإلجتماع بجلستة المنعقدة بتاريخ 0202/8/4م بشأن اإلحاطة باعتماد نتيجة طالب التكميلى والمستوى
األول والمستوى الثانى والمستوى اثالث ماجستير(الربيع 0202م) ،المستوى األول والمستوى الثانى دكتوراة (الربيع 0202م)
الفصل الدراس ى الثانى 0202/0202م.
القرار :
و افق مجلس الكلية.

ً
خامسا  :قسم الجغر افيا :

 -2كتاب مجلس قسم الجغر افيا بجلسته في  0202/08على منح درجة الماجستيرفي االداب من قسم الجغر افيا بنظام الساعات
المعتمدة للسيدة  /جيالن عبدالنبي عبدالعزيز جويدة عرقوب المعيدة بالقسم في موضوع " حركة السياحة الداخلية الى مدينة
الغردقة في العقد الثانى من القرن الحادى والعشرين – دراسة في جغر افية السياحة  .بعد ان اتم الطالبة تصويب الرسالة بعد
مناقشتها واستوفت مالحظات لجنة المناقشة والحكم .
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 و إقليميزا اسزتةادا 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 إت احة الفرصة لها لمتابعة ال ديد من العلوم و المعارف و الخبرات  ،و تلبية احتيا زات الم تمز
،والمسزاممة 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 ةظائرما وتصد بأساتذتها
وخري يها إلى مستوى المةا سة محليأ و اقليميا 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.

ً
سادسا  :قسم اآلثاروالدراسات اليونانية والرومانية :

 -2كتاب مجلس قسم االثار والدراسات اليونانية والرومانية بجلسته المنعقدة فى 0202/8/4م ،بشأن المو افقة على تشكيل لجنة
الحكم والمناقشة للباحثة  /ياسمين محمود محمد الدش المسجلة لدرجة الماجستير فى اآلداب بنظام الساعات المعتمدة من قسم
اآلثار والدراسات اليونانية والرومانية فى موضوع  ":اللوحات الجدارية بمقابر كتاكومب روما من القرن الثانى الميالدى حتى القرن
السابع الميالدى " (دراسة أثرية)
وتتكون لجنة الحكم والمناقشة من كل من :
ً
رئيسا و مناقشا
 -2أ.د /حنان خميس الشافعى
أستاذ اآلثار والدراسات اليونانية والرومانية بكلية اآلداب جامعة دمنهور
ً
 -0أ.د /سماح محمد الصاوى
مشرفا
أستاذ اآلثاراليونانية والرومانية بكلية اآلداب جامعة دمنهور
ً
مناقشا
-3أ .د /شذى جمال محمد اسماعيل
استاذاالثاروالفنون القبطية قسم االرشادالسياحي كليةالسياحة والفناد جامعة حلوان
ً
مشرفا
-4د /ايمان عبد الخالق
مسؤول الوعى االثرى بقطاع االثارالمصرية  ،منسق القطاع بادارة التنمية الثقافية بمكتب وزيراالثار
القرار :
و افق مجلس الكلية.
 -0كتاب مجلس قسم االثار والدراسات اليونانية والرومانية بجلسته المنعقدة فى 0202/8/4م ،بشأن المو افقة على تشكيل لجنة
الحكم والمناقشة للباحثة  /هديرر افت عبدالنبي يونس ،المسجلة لدرجة الماجستيرفى اآلداب بنظام الساعات المعتمدة من قسم
اآلثار والدراسات اليونانية والرومانية فى موضوع  ":التقدمات الحيوانيةعلى اللوحات النحتية فى ايطاليامنذالقرن الثالث قبل
الميالد حتى اواخرالقرن الثالث الميالدى"
وتتكون لجنة الحكم والمناقشة من كل من :
ً
ً
رئيسا ومناقشا
 -2أ.د/ابراهيم سعد صالح
أستاذ اآلثاراليونانية والرومانية بكلية اآلداب جامعة طنطا
ً
مشرفا
 -0أ.د /محمدالسيدعبدالغنى
أستاذالتاريخ والحضارةاليونانية والرومانية -جامعةاالسكندرية
مشرفا ً
 -3أ.د /عبير عبد املحسن قاسم
أستاذ اآلثاراليونانية والرومانية بكلية اآلداب جامعة دمنهور
ً
مناقشا
-4أ.د /فتحية فتحى عبده السالمى
استاذمساعداالثاروالدراسات اليونانية والرومانية-كليةاالداب -جامعةاالسكندرية
رسالة الكلية :
تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترقى إلى مستوى التميزز واببزداف زج م زاد ا دال والعلزوم ابةسزاةية زى سزوا العمزد محليزا و إقليميزا اسزتةادا 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 إت احة الفرصة لها لمتابعة ال ديد من العلوم و المعارف و الخبرات  ،و تلبية احتيا زات الم تمز
،والمسزاممة 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 ةظائرما وتصد بأساتذتها
وخري يها إلى مستوى المةا سة محليأ و اقليميا من خالد
برامج دراسية متميزة ى مرحلتى الليساةس والدراسات
العليا تسهم ى الرقى و التةمية المستدامة للم تم .
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القرار :
و افق مجلس الكلية.
- 3كتاب مجلس قسم االثار والدراسات اليونانية والرومانية بجلسته المنعقدة فى 0202/8/4م ،بشأن المو افقة على منح الباحثة
 /سمر سامى أحمد عمارة ،درجة الماجستير من قسم االثاروالدراسات اليونانية والرومانية ،بنظام الساعات المعتمدة فى
موضوع بعنوان " المنازل فى مصر خالل العصرين اليونانى والرومانى" (دراسة تطبيقية على منازل الواحات )  ،وذلك بعد أن
استوفت الباحثة جميع التعديالت ومالحظات لجنة الحكم والمناقشة.
القرار :
و افق مجلس الكلية.

ً
سابعا  :قسم الفلسفة :

 -1كتاب مجلس قسم الفلسفة بجلستة المنعقدة بتاريخ 0202/8/2م بشأن المو افقة تشكيل مقررات الدراسات العليا لفصل
الخريف للعام الجامعى 0200/0202م(مرحلتى الدكتوراة والماجستسر فصل أول وثانى)

القرار :
و افق مجلس الكلية.

ً
سابعا  :موضوعات العالقات الثقافية والخارجية :
موضوعات قسم التاريخ :
 .1خطاب السيد أ.د /اابراهيم مرجونةرئيس مجلس قسم التاريخ بمو افقة املجلس بجلسته في  0202/7/4على تشكيل لجنة فريق
المؤتمرات بالقسم على النحو التالى :
 أ.د /ابراهيم محمد على مرجونة أ.د /عبدالمنعم محمد مجاهد الدكتور /فايز أنورعبدالمطلب الدكتورة /تيسير محمد شادى الدكتورة /ميرفت فراج عبدالرحيمومن االداريين :
 أ .والء صابرالبوصاتي أ .ميادة محمود سعد أ .على ثابت صبريرسالة الكلية :
تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترقى إلى مستوى التميزز واببزداف زج م زاد ا دال والعلزوم ابةسزاةية زى سزوا العمزد محليزا و إقليميزا اسزتةادا 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 إت احة الفرصة لها لمتابعة ال ديد من العلوم و المعارف و الخبرات  ،و تلبية احتيا زات الم تمز
،والمسزاممة 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 ةظائرما وتصد بأساتذتها
وخري يها إلى مستوى المةا سة محليأ و اقليميا من خالد
برامج دراسية متميزة ى مرحلتى الليساةس والدراسات
العليا تسهم ى الرقى و التةمية المستدامة للم تم .
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 أ .أحمد على سعدالقرار :
و افق مجلس الكلية.

 .0كتاب مجلس قسم التاريخ بجلسته فى0202 /7/4م بشأن احاطات أ.د /ابراهيم مرجونة باألنشطة العلمية واألكاديمية والبحثية
اآلتية :
 -2حضور ورشة تدريبية بعنوان " جودة اآلداء االدارى"  32آيار0202م  ،مؤسسة ايفاد الدولية للتطوير األكاديمى
 -0شهادة مشاركة من جامعة الموصل – العرا  ،فى الندوة الموسومة ( منهج تدوين كتب التراجم فى كتابة البحث التاريخى ) -09
 32ايار0202م
 -3شهادة حضور ورشة تدريبية بعنوان "البحث العلمى  ،معرفة وفن ومهارة  4حيزران 0202م مؤسسة ايفاد الدولية للتطوير
االكاديمى .
 -4شهادة مشاركة من جامعة ديالى العرا فى ورشة " آلية تطبيق معايير الجودة التخصصية من قبل االفقسام العلمية
0202/5/09م.
 -9شهادة مشاركة من مؤسسة ايفاد الدولية للتطوير االكاديمى فى محاضرة بعنوان " اعتبارات منهجية فى النشر االكاديمى
باللغة العربية " بتاريخ  22حزيران 0202م .
 -3شهادة مشاركة من مؤسسة ايفاد الدولية للتطوير االكاديمى ،فى محاضرة بعنوان " جودة التعليم والبحث العلمى " بتاريخ 22
حزيران 0202م .
 -3شهادة مشاركة من مؤسسة ايفاد الدولية للتطوير االكاديمى فى محاضرة بعنوان " مهارات استخدام تطبيقات االنترنت فى
البحث العلمى "  25حزيران 0202م
 -8شهادة مشاركة من جامعة ديالى العرا فى ورشة عمل بعنوان " استراتيجيات التقييم فى بيئة التدريس االفتراضية
0202/6/25م.
 -5شهادة مشاركة من مؤسسة ايفاد الدولية للتطوير االكاديمى فى المشاركة بمحاضرة بعنوان " مهارات ادارة الوقت وضرورتها
فى البحث العلمى "  28حزيران 0202م.
شهادة مشاركة من مؤسسة ايفاد الدولية للتطوير االكاديمى  ،فى الورشة التدريبية بعنوان " مراحل بناء الهوية
-11
االحتر افية المتكاملة "  02حزيران 0202م.
شهادة مشاركة من جامعة ديالى – العرا فى مؤتمر " التعليم االلكترونى و آفا التغييير " تحت شعار نحو مستقبل
-11
واعد " بتاريخ 0202/6/22م.
رسالة الكلية :
تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترقى إلى مستوى التميزز واببزداف زج م زاد ا دال والعلزوم ابةسزاةية زى سزوا العمزد محليزا و إقليميزا اسزتةادا 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 إت احة الفرصة لها لمتابعة ال ديد من العلوم و المعارف و الخبرات  ،و تلبية احتيا زات الم تمز
،والمسزاممة 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 ةظائرما وتصد بأساتذتها
وخري يها إلى مستوى المةا سة محليأ و اقليميا من خالد
برامج دراسية متميزة ى مرحلتى الليساةس والدراسات
العليا تسهم ى الرقى و التةمية المستدامة للم تم .
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Faculty of Art
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شهادة مشاركة من كلية التربية المقداد – جامعة يالى العرا بعنوان " كيفية استخدام برنامج  FCCبتاريخ
-10
0202/6/05م.
القرار :
ً
أحيط مجلس الكلية علما .
 .6كتاب مجلس قسم التاريخ بجلسته االعتيادية يوم الثالثاء  0202 /7/4م قد أحيط علما بالطلب المقدم من األستاذ  /احمد
عبد القوى شعير برغبته فى عمل محاضرة عامة بعنوان " العلوم االنسا نية فى عصرالرقمنة فى ألمانيا  :المناهج  ،وسائل البحث ،
المشاريع البحثية والتمويل علما بأن سيادته فى منحه بجامعة ماربورج بألمانيا وقد و افق املجلس على طلبه بعد التنسيق مع
أ.د /محمد ابو على المدير التنفيذى لوحدة ضمان الجودة وعلى الزميل ارسال السيرة الذاتية الخاصه به ومحاور املحاضرة
والمادة العلمية .
القرار :
ً
أحيط مجلس الكلية علما .
 .4كتاب مجلس قسم التاريخ بجلسته االعتيادية يوم الثالثاء 0202 /7/4م قد احيط علما بالطلب المقدم من أ.د /محمد رفعت
االمام والذى يفيد باالتى :
 -1االشتراك فى برنامج ورش عمل  :قراءة التاريخ فى ضوء االكتشافات االثرية الحديثة بمحاضرة بعنوان " السيا االيدولوجى
لالكتشافات االثرية فى مصر تشابكات القوة والعقيدة ورأس المال  ،االربعاء 0202/7/24م  ،الهيئة العامة لقصور الثقافة
–دمنهور .
 -0االشتراك بمحاضرة بنفس العنوان السابق ببرنامج ى تثقيفى مجانى فى الفترة -25-24يوليو  0202بمركز االبداع الفنى
بدمنهور .
القرار :
ً
أحيط مجلس الكلية علما .
 .9كتاب مجلس قسم التاريخ بجلسته االعتيادية يوم الثالثاء  0202 /7/4م قد احيط علما بالطلب المقدم من أ.د /صالح هريدى ،
والذى يفيد بدعوة سيادته للمشاركة فى مؤتمر األقص ى جذور عريقة التابعة للجامعة االسالمية بوالية منيسوتا ببحث بعنوان "
ً
جهود العثمانيين فى إنشاء العمائرفى بيت المقدس السلطان سليمان القانونى إنموذجا"
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 و إقليميزا اسزتةادا 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 إت احة الفرصة لها لمتابعة ال ديد من العلوم و المعارف و الخبرات  ،و تلبية احتيا زات الم تمز
،والمسزاممة 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 ةظائرما وتصد بأساتذتها
وخري يها إلى مستوى المةا سة محليأ و اقليميا من خالد
برامج دراسية متميزة ى مرحلتى الليساةس والدراسات
العليا تسهم ى الرقى و التةمية المستدامة للم تم .

Damanhur university
Faculty of Art

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

 .3كتاب مجلس قسم التاريخ بجلسته االعتيادية يوم الثالثاء 0202 /7/4م قد احيط علما بالطلب المقدم من أ.د /فايزة ملوك ،
والذى يفيد بدعوة سيادتها للمشاركة فى مؤتمر األقص ى جذور عريقة التابعة للجامعة االسالمية بوالية منيسوتا ببحث بعنوان "
االوقاف المصرية على القدس فى العصرالعثمانى من و اقع سجالت املحكمة الباب العالى " فى الفترة  04-03يوليو 0202م .
القرار :
ً
أحيط مجلس الكلية علما .
ً
 .3كتاب مجلس قسم التاريخ بجلسته االعتيادية يوم الثالثاء 0202 /7/4م قد و افق على إختيار أ.د /عبد المنعم مجاهد مقررا
للصالون الثقافى
القرار :
و افق مجلس الكلية .
ً
 .8أحيط سيادتكم علما بأن مجلس قسم التاريخ بجلسته االعتيادية يوم  0202 /8/2م بأن القسم يقدم بجميع منتسبيه بخالص
التهانى والتبريكات ل ا.د /ابراهيم محمد على مرجونه لتميزه العلمى واالدارى واالكاديمى وانشتطه المتنوعه بما فيها املجاالت
االدبية وحصوله على عضوية اتحاد كتاب مصر ،متمنين لسيادته مزيدا من التقدم والرقى .
القرار :
ً
أحيط مجلس الكلية علما .
ً
 .5أحيط سيادتكم علما بأن مجلس قسم التاريخ بجلسته االعتيادية يوم 0202 /8/2م قد أحيط علما بشأن الخطاب الوارد من
أ.د /ابراهيم محمد على مرجونة والذى يفيد :
 -2بمشاركته فى ورشة عمل عبرالمنصه االلكترونية بعنوان " تقنيات اعداد البحث العلمى للنشر" يونيه 0202م .
 - 0ومشاركة سيادته فى ورشة عمل بعنوان " دور المؤسسات العلمية فى دعم البحث العلمى عبر المنصه االلكترونية  27يوليو
0202م والورشتين من هيئة ايفاد
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 و إقليميزا اسزتةادا 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 إت احة الفرصة لها لمتابعة ال ديد من العلوم و المعارف و الخبرات  ،و تلبية احتيا زات الم تمز
،والمسزاممة 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 ةظائرما وتصد بأساتذتها
وخري يها إلى مستوى المةا سة محليأ و اقليميا من خالد
برامج دراسية متميزة ى مرحلتى الليساةس والدراسات
العليا تسهم ى الرقى و التةمية المستدامة للم تم .

Damanhur university
Faculty of Art

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

ً
 .11أحيط سيادتكم علما بأن مجلس قسم التاريخ بجلسته االعتيادية يوم  0202 /8/2م قد احيط علما بشأن االفادة المقدمة
من أ.د /فايزة محمد حسن ملوك والتى تفيد بمشاركة سيادتها بورقة بحثية فى المؤتمر العلمى الدولى االول بالجامعة االسالمية
منسوتا والبحث بعنوان " االوقاف المصرية على القدس فى العصر العثمانى من و اقع سجالت محكمة الباب العالى " فى الفترة
من .0202 7/04-03
القرار :
ً
أحيط مجلس الكلية علما .
ً
 .11أحيط سيادتكم علما بأن مجلس قسم التاريخ بجلسته االعتيادية يوم  0202 /8/2م قد احيط علما بشأن االفادة المقدمة
من أ.د /صالح أحمد هريدى والذى يفيد بمشاركة سيادته بورقة بحثية فى المؤتمر العلمى الدولى االول بالجامعة االسالمية
منسوتا  :والبحث بعنوان " جهود العثمانين فى انشاء العمائر فى بيت المقدس السلطان سليمان القانونى نموذجا فى الفترة من
0202/7/04-03م
القرار :
ً
أحيط مجلس الكلية علما .
ً
 .10أحيط سيادتكم علما بأن مجلس قسم التاريخ بجلسته االعتيادية يوم 0202 /8/2م قد أحيط علما وو افق على ترشيح
أ.م.د /فايز أنور عبدالمطلب مسعود أستاذ التاريخ القديم المساعد بالقسم للتقدم لجائزة االتحاد العام لآلثاريين العرب في
ميدان النقوش الكتابية العربية على الصخور واألحجار والواجهات ،والمقدمة من سمو الشيخة اليازية بنت نهيان آل نهيان.
واملجلس يتمنى لسيادته مزيد من التقدم والرقى.
القرار :
ً
أحيط مجلس الكلية علما .
موضوعات قسم اآلثار والدراسات اليونانية والرومانية :
 .1احاطة مجلس قسم اآلثار والدراسات اليونانية والرومانية بجلسته المنعقدة بتاريخ  0202/7/3م علما ا .د .عبير قاسم ،بحضور
ورشة عمل مشروع  ReHeEdالمقدمة من جامعة ديموكريتوس ب تر اقيا ببالد اليونان  -اون الين بعنوان :
" تعليم التراث في منظومة المدارس والمتاحف والمو اقع االثرية " في الفترة من  0202/ 6 /24الي 0202 /6 /28
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 و إقليميزا اسزتةادا 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 إت احة الفرصة لها لمتابعة ال ديد من العلوم و المعارف و الخبرات  ،و تلبية احتيا زات الم تمز
،والمسزاممة 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 ةظائرما وتصد بأساتذتها
وخري يها إلى مستوى المةا سة محليأ و اقليميا من خالد
برامج دراسية متميزة ى مرحلتى الليساةس والدراسات
العليا تسهم ى الرقى و التةمية المستدامة للم تم .

Damanhur university
Faculty of Art

=========================================================
 .0احاطة مجلس قسم اآلثار والدراسات اليونانية والرومانية بجلسته المنعقدة بتاريخ  0202/7/3م علما ا .د .حنان الشافعى،
بحضور ورشة عمل مشروع  ReHeEdالمقدمة من جامعة ديموكريتوس ب تر اقيا ببالد اليونان  -اون الين بعنوان :
" تعليم التراث في منظومة المدارس والمتاحف والمو اقع االثرية " في الفترة من  0202/ 6 /24الي 0202 /6 /28
القرار :
ً
أحيط مجلس الكلية علما .
 .6احاطة مجلس قسم اآلثار والدراسات اليونانية والرومانية بجلسته المنعقدة بتاريخ  0202/7/3م علما باشتراك ا .د .سماح
الصاوى ،بحضور ورشة عمل مشروع  ReHeEdالمقدمة من جامعة ديموكريتوس ب تر اقيا ببالد اليونان  -اون الين بعنوان :
" تعليم التراث في منظومة المدارس والمتاحف والمو اقع االثرية " في الفترة من  0202/ 6 /24الي 0202 /6 /28
القرار :
ً
أحيط مجلس الكلية علما .
 .4احاطة مجلس قسم اآلثار والدراسات اليونانية والرومانية بجلسته المنعقدة بتاريخ  0202/7/3م علما باشتراك ا .لبنى فوزى
محمود ،بحضور ورشة عمل مشروع  ReHeEdالمقدمة من جامعة ديموكريتوس ب تر اقيا ببالد اليونان  -اون الين بعنوان :
" تعليم التراث في منظومة المدارس والمتاحف والمو اقع االثرية " في الفترة من  0202/ 6 /24الي 0202 /6 /28
القرار :

ً
أحيط مجلس الكلية علما .
 .9احاطة مجلس قسم اآلثار والدراسات اليونانية والرومانية بجلسته المنعقدة بتاريخ  0202/7/3م علما باشتراك ا.خلود حمدى
سليمان الشريف ،بحضور ورشة عمل مشروع  ReHeEdالمقدمة من جامعة ديموكريتوس ب تر اقيا ببالد اليونان  -اون الين
بعنوان :
" تعليم التراث في منظومة المدارس والمتاحف والمو اقع االثرية " في الفترة من  0202/ 6 /24الي 0202 /6 /28

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 و إقليميزا اسزتةادا 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 إت احة الفرصة لها لمتابعة ال ديد من العلوم و المعارف و الخبرات  ،و تلبية احتيا زات الم تمز
،والمسزاممة 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 ةظائرما وتصد بأساتذتها
وخري يها إلى مستوى المةا سة محليأ و اقليميا 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 .

 .3احاطة مجلس قسم اآلثار والدراسات اليونانية والرومانية بجلسته المنعقدة بتاريخ  0202/7/3م علما باشتراك ا.نهلة عامر
النجار ،بحضور ورشة عمل مشروع  ReHeEdالمقدمة من جامعة ديموكريتوس ب تر اقيا ببالد اليونان  -اون الين بعنوان :
" تعليم التراث في منظومة المدارس والمتاحف والمو اقع االثرية " في الفترة من  0202/ 6 /24الي 0202 /6 /28
القرار :
ً
أحيط مجلس الكلية علما .
موضوعات قسم اللغة االنجليزية :
 .1تقديم جزيل الشكر واالمتنان للدكتور محمد فارو لتحمله أمانة القسم ثالثة أعوام متتالية.
القرار :

ً
أحيط مجلس الكلية علما .
 .0المهام التى قام بها د .محمد محمد فارو عبد التواب فى قسم اللغة االنجليزية من عام  0228و حتى :0202
-

أمانة قسم اللغة االنجليزية من  0228و حتى 0202

-

رئاسة كنترول الفرقة الرابعة من  0228و حتى 0202

-

عضوية لجنة شؤون الطالب من  0228و حتى 0229

-

عضوية لجنة المكتبة من  0229و حتى 0202

-

القاء محاضرة فى النقد االدبى لطالب الدراسات العليا للعام الدراس ى 0229/0228

القرار :
ً
أحيط مجلس الكلية علما .

ً
ثامنا  :موضوعات خدمة املجتمع وتنمية البيئة :
 -1التصديق على محضرالجلسة السابقة
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 و إقليميزا اسزتةادا 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 إت احة الفرصة لها لمتابعة ال ديد من العلوم و المعارف و الخبرات  ،و تلبية احتيا زات الم تمز
،والمسزاممة 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 ةظائرما وتصد بأساتذتها
وخري يها إلى مستوى المةا سة محليأ و اقليميا 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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القرار :
ً
أحيط مجلس الكلية علما .
ً
ً
 -0اجتمعت اللجنة في أجواء إيجابية بناءة تعكس إيمانا عميقا بمبدأ التعاون المؤسس ي بين الجامعة من جانب والقيادات
التنفيذية باملحافظة من جانب آخر.
ً
وقد رحب األستاذ الدكتور وفدى أبو النضر في بداية اللقاء بالسادة الحضور وأعقب ذلك استعراضا للخطة التفصيلية للعام الحالي،
ثم تم فتح الباب للنقاش واالستماع إلى قترحات األعضاء التي أثرت خطة ا لعمل المقترحة بالعديد من األفكار والخطوات التنفيذية
التي تستهدف تنمية املجتمع البحراوى على كافة المستويات واضعة نصب أعينها توجهات الدولة نحو رعاية المواطنين من كافة فئات
وأطياف املجتمع في تجربة رائدة وجادة لتأكيد الدور التنموى الفعال للجامعة في تنمية وخدمة املجتمع ورعاية مواطنية.
حيث تنفرد وكالة كلية اآلداب لشئون البيئة وخدمة املجتمع بجامعة دمنهوربخوض تلك التجربة وتنفيذها على أرض الو اقع تأكيداً
على ريادتها في العمل املجتمعى وأهتمامها بالمشاركة الفعلية في تنفيذ التوجيهات الرئاسية في المشاريع التنموية للدولة ،وقد تضمنت
الخطة التفصيلية للجنة العديد من المبادرات المستهدف تنفيذها وفق جدول زمنى محدد ،منها على سبيل المثال:
 -1حياة كريمة
 -0محو األمية
 -6أعرف إنجازات وطنك
 -4المياه حياة
وقد أختتم الحضور هذا القاء على وعد ببذل الجهد والعطاء الالزم إلنجاز هذه المهام ،مع التأكيد على تطوير األفكار وخطط العمل
بشكل دائم يتناسب مع األحداث املجتمعية على المستوى القومي واإلقليمي والعالمي ،داعين المولى عز وجل أن يحفظ وطننا الغالي
مصر ويعلى من شأن قيادته الحكيمة
القرار :
و افق مجلس الكلية .

 املجلس في حالة انعقاد دائم منذ بداية أزمة كورونا وحتى تاريخه.
هذا وقد انتهى االجتماع الساعة الرابعة بعد العصر .
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 و إقليميزا اسزتةادا 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 إت احة الفرصة لها لمتابعة ال ديد من العلوم و المعارف و الخبرات  ،و تلبية احتيا زات الم تمز
،والمسزاممة 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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