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محضر مجلس الكلية العاشر للعام الجامعي1028/1027
املنعقد يوم الربعاءاملوافق 1028/5/9
**********
اجتمع مجلس الكلية في تمام الساعة الحادية عشرة صباحا برئاسة السيدة الستاذ الدكتور /حنان خميس االشافعى
عميد الكلية بحضور كل من -:
املكلف بتسيير أعمال وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب ورئيس مجلس قسم التاريخ
 .2أ.د /أحمد عبدالعزيز عيس ى
قائم بعمل وكيل الكلية لشئون خدمة املجتمع وتنمية البيئة
 .1د .وفدى السيد أبوالنضر
قائم بعمل رئيس مجلس قسم الجغرافيا
 .3أ.د /عبدالعظيم أحمد عبدالعظيم
قائم بعمل رئيس مجلس قسم اللغةاالنجليزية
 .4أ.د /ايمان حلمى املليجى
قائم بعمل رئيس مجلس قسم اآلثاروالدراسات اليونانية والرومانية
 .5أ.د /عبير عبداملحسن قاسم
الستاذ بقسم الجغرافيا
 .6أ.د /ماجد محمد شعله
الستاذ بقسم اللغة االنجليزية
 .7أ.د /ميراندا محمد خميس الزوكة
الستاذ املتفرغ بقسم الفلسفة
 .8أ.د /ميالد زكى غالي
 .9د .عصام كمال املصري
القائم بعمل رئيس مجلس قسم الفلسفة
القائم بعمل رئيس مجلس قسم اللغة العربية
 .20د .ايمان فؤاد بركات
 .22د .سماح محمد الصاوي
الستاذ املساعد بقسم اآلثار والدراسات اليونانية والرومانية
املدرس بقسم الفلسفة
 .21د .دعاء طه البيار
املدير التنفيذي لوحدة ضمان الجودة بالكلية
 .23د .عصام لطفى وهبان
مدير وحدة الخدمات االلكترونية
 .24د .أحمد عطية حميدة
قائم بعمل أمين الكلية
 .25السيدة /نفين محمد رحومة
ادارى
 .26السيد /هانى محمد كتات
واعتذر عن الحضور:
 أ.د .عبدالواحد حسن الشيخ

الستاذ املتفرغ بقسم اللغة العربية

رسالة الكلية :
تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترىزإ ىلزإ مسزتوت التميزة وا بزداج لزا مازاو اعدام والعلزوم ا سزا ية لزإ سزوا العمزو محليزا و و ىىليميزا اسزت اداو ىلزإ معزايير
الاود التعليمية و البحثية  ،و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التك ولواية  ،و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و القزدرات العلميزة و البحثيزة تسزاتذت ا
و طالب ا  ،و استخدام وسائو تعليمية حديثة ،و متابعة الخرياين ،و ىتاحة الفرصة ل ا لمتابعة الاديزد مزن العلزوم و المعزارا و الخبزرات  ،و تلبيزة احتياازات الماتمز
،والمسززاةمة ل زا حززو مالززكالتو  ،و ب ززاص الالخصززية المصززرية و ت ميززة ىززيم اط تمززاص و المززواط ين مززن خززالو ىاززراصات تتسززم باطسززتقاللية و التعززاون و التقززويم ال زذاتا
والمستمر .
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افتتحت السيدة أ.د /حنان خميس الشافعى عميد الكلية
" بسم هللا الرحمن الرحيم "
 في بداية االجتماع رحبت السيدة أ.د /حنان خميس الشافعى عميد الكلية ورئيس املجلس بجميع السادة الحاضرين .
 ثم قدمت التهنئة لجميع السادة الحاضرين بمناسبة قرب حلول شهر رمضان املبارك اعادة هللا علينا وعلى المة
االسالمية باليمن والبركات .
 ثم شرعت سيادتها في موضوعات املجلس على النحو التالي :

أوال  :موضوعات اإلحاطة و التصديق -:
 .2املوضوعات التى طرحت في مجلس الجامعة،
 .2االهتمام بالنشر الدولى حيث انه متطلب لترقية السادة أعضاء هيئة التدريس.
 .1ارسال الشكاوى املرسلة الى الكلية بعد حلها الى السيد أ.د /رئيس الجامعة الرسالها لرئاسة مجلس الوزراء طبقا لقرار
مجلس الوزارء رقم  2855لسنة 1027مع تشكيل لجنة للشكاوى واملقترحات بكل كلية أو لجنة الحكماء .
 .3بروتوكول تعاون بين وزارة التخطيط ووزارة التعليم العالى ملعرفة احتياج سوف العمل ملدة عشرين عاما .
 .4املوافقة على ما تقدمت به كلية الزراعة جامعة دمنهور بتشجير الحدائق املحيطة بالكليات باملجمع النظرى على أن يكون
مشروع تخرج الكلية .
 .5املوافقة على تحصيل املصاريف على مستوى الجامعات عن طريق البنك العام القادم . 1029/1028
 .6تخصيص مبنى كلية الطب البيطرى بادفينا لكلية اآلثار جامعة دمنهور .
 .7التنبيه على اعالن نتيجة العام الجامعى  1028/1027في موعد غايته .1028/7/2
 .8املوافقة على انشاء املستشفى الجامعى لجامعة دمنهور
 .9تم دفن خط الكهرباء ( الضغط العالى ) تحت الرض بمجمع االبعادية و االستاد .
 .20وجه السيد أ.د /رئيس الجامعة الشكر الى السادة اعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بقسم الجغرافيا و فريق العمل الذى
قام بالرفع املساحى لرض االستاد .
 .1التصديق على محضر مجلس الكلية السابق.
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 فيما يتعلق بكتاب مادة حقوق االنسان للفرقة الولى و بعض دفع الفرقة الثانية والذى قام باعداده نخبه من أساتذةالقانون بجامعة طنطا.
القرار - :
يرفع املوضوع الى لجنة الكتاب الجامعى العداد تقرير .

ثانيا :موضوعات وحدة ضمان الجودة :
أوال  :التصديق على قرارات مجلس الوحدة السابقة.
القرار  :وافق أعضاء املجلس .
القرار - :
أحيط مجلس الكلية علما،
ثانيا  :موضوعات اإلحاطة
 -1موضوعات اإلحاطة:
أ – االنتهاء من إجراء استبيانات املقررات الدراسية وأعضاء هيئة التدريس.
ب – مطلوب تقرير إنجاز شهري من السيد عميد الكلية والسادة الوكالء والسيد أمين الكلية.
ت – مطلوب اختيار منسق للتخطيط االستراتيجي للكلية.
ث – توزيع استمارات أعمال االمتحانات على القسام والكنتروالت.
ج – توجيه مركز ضمان الجودة بالجامعة الشكر للوحدة بعد التصميم الجديد لالستبيانات وتوفير اآلستهالك الورقي.
القرارَّ -2 :تم اختيار د .إسالم فوزي منسقا للتخطيط االستراتيجي بوحدة ضمان الجودة.
 -1تثمين مجلس اإلدارة لشكر مركز الجودة بالجامعة ومن قبله مجلس الكلية.
 -3أحيط املجلس علما بباقي املوضوعات.
القرار - :
أحيط مجلس الكلية علما،
ثالثا:بخصوص متطلبات الجودة من القسام ( نموذج فحص الكتب ،تقارير املقرر ،الكتب الدراسية.)...
القرار  :أحيط املجلس علما ،مع توجيه الشكر لألقسام التي استكملت متطلباتها حسب الجدول املرفق.
وبتحليل الجدول يتبين لنا ما يلي
 -2استمرار عزوف قسمي اآلثار والسياسة عن تقديم أي من متطلبات الجودة تحت مظلة عدم وجود هيكل إداري رسمي
للقسمين ،مع الوضع في االعتبار أن قسم الفلسفة قام أخيرا بتسليم الكتب الدراسية للقسم مشفوعة بخطاب رسمي بأسماء
الساتذة الذين قاموا بتسليم الكتب.
 -1استمرار تسليم قسم اجتماع لبعض املتطلبات لعدم استجابة الساتذة ملنسق الجودة بالقسم.
رسالة الكلية :
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و طالب ا  ،و استخدام وسائو تعليمية حديثة ،و متابعة الخرياين ،و ىتاحة الفرصة ل ا لمتابعة الاديزد مزن العلزوم و المعزارا و الخبزرات  ،و تلبيزة احتياازات الماتمز
،والمسززاةمة ل زا حززو مالززكالتو  ،و ب ززاص الالخصززية المصززرية و ت ميززة ىززيم اط تمززاص و المززواط ين مززن خززالو ىاززراصات تتسززم باطسززتقاللية و التعززاون و التقززويم ال زذاتا
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 -3عدم تسليم كتب شعبة اإلعالم حتى اآلن.
رفع المر برمته إلى مجلس الكلية التخاذ القرار املناسب في شأن من امتنع حتى اآلن.
القرار - :
أحيط مجلس الكلية علما ووافق،

رابعا  :بخصوص القيام باعمال االستبيان الكترونيا.
القرار :نظرا للجهد الكبير الذي يتطلبه إجراء االستبيانات ورقيا ،وكذلك كمية الوراق املستخدمة في إجراء االستبيانات،
وتماشيا مع سياسة الكلية في التحول االلكتروني في التعامالت ،وضمانا للنزاهة التامة في إجراء االستبيانات قرر مجلس إدارة
الجودة مخاطبة وحدة القياس والتقويم لعمل رابط الكتروني لالستبيانات على موقع الكلية ويكون شرطا للحصول على النتائج.
القرار - :
أحيط مجلس الكلية علما،
خامسا  :بخصوص تقرير الدعم الطالبي
القرار :أحيط املجلس علما
القرار - :
أحيط مجلس الكلية علما،
سادسا  :بخصوص التقرير السنوي لألقسام العلمية واإلدارية .
القرار :يرجى من السادة رؤساء القسام تقديم التقرير السنوى عن مجمل إنجازات القسم في موعد غايته أسبوعين من انتهاء
مجلس الكلية لشهر مايو.
القرار - :
أحيط مجلس الكلية علما،
سابعا  :لجان املراجعة
القرار :سرعة تشكيل لجان مراجعة االمتحانات على أن تراعي اآلتي:
 -2تمثل جميع القسام.
 -1وإتاحة الفرصة لتكوين صف ثان من الكوادر املؤهلة.
 -3مراعاة القسام ذات الكثافة العالية في املقررات وأعضاء هيئة التدريس.
القرار - :
أحيط مجلس الكلية علما،
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ثامنا  :العقوبات التي يتم توقيعها على الطالب املخالفين للقواعد االمتحانية ّثم إلغائها.

القرار :ضرورة التنبيه على رؤساء الكنتروالت العامة ،والكنتروالت الفرعية وأساتذة املواد بالدقة في تحرير محضر ضبط
الواقعة والوضوح في تحديد مدى االستفادة من الغش لن هذه المور هي الباب التي يتهرب منه الطالب من العقوبة عند
االستئناف.
القرار - :
أحيط مجلس الكلية علما ،
تاسعا  :أعداد الطالب عن العام الدراس ي الجديد بين القسام املختلفة
القرار :يرفع المر للعرض على لجنة شؤون الطالب ومجلس الكلية
علما بأن املعايير القياسية للجودة هي  50:2نسبة عضو هيئة التدريس إلى الطالب.
عاشرا :جائزة املوظف املتميز  ،وجائزة عضو هيئة التدريس املتميز
القرار :يعرض المر على مجلس الكلية التخاذ القرار.
القرار - :
أحيط مجلس الكلية علما ووافق ،

ثالثا :موضوعات وحدة تكنولوجيا املعلومات : IT
محضر اجتماع وحدة تكنولوجيا املعلومات املنعقد يوم  1028 / 5/7على النحو التالى :
 -1فىىى بدايىىة الجلسىىة رحىىب الىىدكتور /احمىىد عطيىىة بأعضىىاء الفريىىق وشىىكرهم علىىى الجهىىد املبىىذول فىىي الفتىىرة املاضىىية وخاصىىة
فيما يتعلق باملؤتمر العلمى الول للكلية تحت عنوان  :البحيرة عبر العصور  ،رؤية تنموية ومستقبلية حيث قامت البوابىة
االلكترونيىة بحهىد كبيىىر فىي متابعىىة فعاليىات املىىؤتمر و جلسىاته العلميىة و مناقشىىاته البحثيىة علىىى مىدار السىىاعة مىن الجلسىىة
االفتتاحيىىة الربعىىاء 1028/4/22وحتىىى الجلسىىة الختاميىىة مسىىاء اليىىوم التىىالى الخمىىيس  ،وهىىذ بىىدوره هىىذا سىىاهم فىىي نجىىاح
املى ىىؤتمر  ،وقى ىىد ظهى ىىر ذلى ىىك فى ىىي متابعى ىىات كبريى ىىات الوى ىىحف املصى ىىرية للمى ىىؤتمر مثى ىىل  :الهى ىىرام و الخبى ىىار واليى ىىوم السى ىىابع و
غيرهى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ىم و أخىىذ بعىىض الخبىىار والصىىور عىىن موقىىع الكليىىة ،وفىىى هىىذا الصىىدد يتقىىدم املىىدير التنفيىىذى بالشىىكر لألسىىتاذ /
كيرلس سامر بدير لدوره الكبير – مىع املىدير التنفيىذى – فىي املتابعىة االعالميىة للمىؤتمر  ،ولعملىه املخلىص وجهىده الكبيىر فىي
العمل بموقع الكلية بصفة عامة .
القرار - :
أحيط مجلس الكلية علما مع تقديم الشكر أ .كيرلس سامى .
رسالة الكلية :
تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترىزإ ىلزإ مسزتوت التميزة وا بزداج لزا مازاو اعدام والعلزوم ا سزا ية لزإ سزوا العمزو محليزا و و ىىليميزا اسزت اداو ىلزإ معزايير
الاود التعليمية و البحثية  ،و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التك ولواية  ،و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و القزدرات العلميزة و البحثيزة تسزاتذت ا
و طالب ا  ،و استخدام وسائو تعليمية حديثة ،و متابعة الخرياين ،و ىتاحة الفرصة ل ا لمتابعة الاديزد مزن العلزوم و المعزارا و الخبزرات  ،و تلبيزة احتياازات الماتمز
،والمسززاةمة ل زا حززو مالززكالتو  ،و ب ززاص الالخصززية المصززرية و ت ميززة ىززيم اط تمززاص و المززواط ين مززن خززالو ىاززراصات تتسززم باطسززتقاللية و التعززاون و التقززويم ال زذاتا
والمستمر .
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تتطل الكلية ىلإ أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية معتمد تحتو
مكا ة مرموىة بين ظائرةا وتصو بأساتذت ا وخرياي ا ىلإ مستوت
الم السة محليأ و اىليم ويا من خالو برامج دراسية متمية لإ
مرحلتإ الليسا س والدراسات العليا تس م لإ الرىإ و الت مية
المستدامة للماتم .
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 -2فيمىىا يتعلىىق بوحىىدة ) (MISأفىىاد أ .حسىىن أنىىور حسىىن مسىىئول ) (MISأن الوحىىدة شىىارفت علىىى االنتهىىاء مىىن انشىىاء
الكنتروالت اآللية المتحانات الفصل الدراسيى الثانى وتجهيز ( شيتات ) الرصد اليدوى .
القرار - :
أحيط مجلس الكلية علما،
 -3قامت البوابة االلكترونية خالل شهر ابريل بنشر جداول االمتحانات للفصل الدراس ى و أرقام الجلىوس وتوزيعىات الطىالب
على لجان االمتحان ( أماكن اللجان ) وامتحانات السنوات السابقة على املوقع الرسمى للكلية .
القرار - :
أحيط مجلس الكلية علما،
 -4وصل عدد الزيارات ملوقع الكلية لعدد  1مليون زيارة يوم الربعاء  30ابريل  1028وقىد تىم العمىل بىاملوقع فىي منتصىف عىام
 1021وس ىىجل ميل ىىون زي ىىارة ف ىىي  24يولي ىىو  1026وف ىىى ه ىىذا الص ىىدد يتق ىىدم ال ىىدكتور /أحم ىىد عطي ىىة امل ىىدير التنفي ىىذي لوح ىىدة
تكنولوجيا املعلومات للسيد أ.د /ماجد شعله العميد السبق للكلية و السيد أ.د /عالء الدين عزت شلبي املدير التنفيذي
السبق لتكنولوجيىا املعلومىات بالكليىة  ،والىى الىدكتورة /مرفىت فىراج املسىئولة السىابقة عىن البوابىة االلكترونيىة للكليىة ملىا
قاموا به من جهد كبير واصرار على انشاء وتفعيل املوقع الرسمى للكلية ومتابعة العمل به بما يخدم الكلية واملجتمع .
القرار - :
أحيط مجلس الكلية علما ويتقدم املجلس بخالص الشكر والتقدير لكل من ساهم في انشاء وتفعيل املوقع الرسمى للكلية.
 -5سجل املوقىع الرسىمي للكليىة حتىى اليىوم مىا يزيىد عىن مليىونين وعشىرة فالف زيىارة  ،كمىا بلىد عىدد القىراءات ملوقىع الكليىة مىا
يزيد عن مليون ومائة وثمانية وعشرين ألف قراءة للموضوعات املنشورة على املوقع.
القرار - :
أحيط مجلس الكلية علما،

رابعا :موضوعات وحدة القياس والتقويم :
محضر اجتماع وحدة القياس والتقويم املنعقد يوم  1028 / 5/5على النحو التالى :
 .2التصديق على قرارات مجلس الوحدة السابقة .
القرار  /وافق أعضاء املجلس .
القرار - :
رسالة الكلية :
تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترىزإ ىلزإ مسزتوت التميزة وا بزداج لزا مازاو اعدام والعلزوم ا سزا ية لزإ سزوا العمزو محليزا و و ىىليميزا اسزت اداو ىلزإ معزايير
الاود التعليمية و البحثية  ،و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التك ولواية  ،و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و القزدرات العلميزة و البحثيزة تسزاتذت ا
و طالب ا  ،و استخدام وسائو تعليمية حديثة ،و متابعة الخرياين ،و ىتاحة الفرصة ل ا لمتابعة الاديزد مزن العلزوم و المعزارا و الخبزرات  ،و تلبيزة احتياازات الماتمز
،والمسززاةمة ل زا حززو مالززكالتو  ،و ب ززاص الالخصززية المصززرية و ت ميززة ىززيم اط تمززاص و المززواط ين مززن خززالو ىاززراصات تتسززم باطسززتقاللية و التعززاون و التقززويم ال زذاتا
والمستمر .
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تتطل الكلية ىلإ أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية معتمد تحتو
مكا ة مرموىة بين ظائرةا وتصو بأساتذت ا وخرياي ا ىلإ مستوت
الم السة محليأ و اىليم ويا من خالو برامج دراسية متمية لإ
مرحلتإ الليسا س والدراسات العليا تس م لإ الرىإ و الت مية
المستدامة للماتم .

Damanhur university
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أحيط مجلس الكلية علما،

 .1بخصوص تشكيل العمل بوحدة القياس والتقويم للفصل الدراس ى الثانى للعام الجامعى 1028/1027
القرار  /سيتم توزيع السماء املقترحة واملرشحه من قبل السيدة أ.د /حنان الشافعى عميد الكلية كاآلتى :
( قسم الجغرافيا)
ايمان عبدالاله  +حسام حمدى
منار بهنس ى  +أحمد على سعد  +شيماء النجار ( قسم التاريخ )
أحمد على سعد  +أميرة الصفتى  +أحمد فرحات ( قسم فثار يونانى  +أثار )
نسرين هنداوى  +هبه عزازى  +عبده العزيزى ( قسم االجتماع)
عبداملولى عرقوب  +منار بهنس ى  +عبده العزيزى ( قسم اللغة العربية )
ايمان عبدالاله  +حسام حمدى ( قسم الفلسفة واللغات الشرقية )
وسيتم ابالغ العضاء بجدول العمال والتوحيح في أقرب وقت
القرار - :
وافق مجلس الكلية .
 .3بخصوص عدد االسئلة التى سيتم اعتمادها بالوحدة .
القرار  /اتفق أعضاء املجلس علىى أن فىي كىل مجموعىة سىيكون عىدد السىئلة ال يتعىدى خمىس وعشىرون سىؤاال بحىد أقىى ى مىع
وجود السؤال املقالى ويكون اختياريا لستاذ املادة و سيتم توزيىع ذلىك القىرار علىى أعضىاء هيئىة التىدريس بالكليىة بعىد اعتمىاده
مىىن مجلىىس الكليىىة نظىىرا لضىىغط العمىىل بالوحىىدة وكءىىرة عىىدد املىىواد واالنتهىىاء مىىن التوىىحيح فىىي الوقىىت املناسىىب حتىىى ال تتىىأخر
الكلية في اظهار النتائج .
القرار - :
أحيط مجلس الكلية علما.
 .4توزيع جدول بأيام التوحيح على أقسام الكلية .
القرار  /سيتم توزيع الجدول ونرجو من السادة أعضاء هيئة التدريس االلتزام به لحسن سير عملية التوحيح وعدم الضغط
على الوحدة  ،مع ضرورة وجود أستاذ املادة أثناء توحيح املادة .
القرار - :
أحيط مجلس الكلية علما ووافق.
 .5أعمال الصيانة .
القرار  /حاجة الوحدة املاسة لتركيب طابعة في الكمبيوتر  ،و تركيب جهاز التكييف و ذلك حفاظا عل ى ى ى ى ى ى ى ىى الجه ى ىزة الخى ى ى ى ى ى ى ى ىرى
و الحاجة املاسة اليه .
القرار - :
أحيط مجلس الكلية علما ووافق .
رسالة الكلية :
تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترىزإ ىلزإ مسزتوت التميزة وا بزداج لزا مازاو اعدام والعلزوم ا سزا ية لزإ سزوا العمزو محليزا و و ىىليميزا اسزت اداو ىلزإ معزايير
الاود التعليمية و البحثية  ،و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التك ولواية  ،و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و القزدرات العلميزة و البحثيزة تسزاتذت ا
و طالب ا  ،و استخدام وسائو تعليمية حديثة ،و متابعة الخرياين ،و ىتاحة الفرصة ل ا لمتابعة الاديزد مزن العلزوم و المعزارا و الخبزرات  ،و تلبيزة احتياازات الماتمز
،والمسززاةمة ل زا حززو مالززكالتو  ،و ب ززاص الالخصززية المصززرية و ت ميززة ىززيم اط تمززاص و المززواط ين مززن خززالو ىاززراصات تتسززم باطسززتقاللية و التعززاون و التقززويم ال زذاتا
والمستمر .
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سادسا  :موضوعات شئون الطالب :
أوال :التصديق على موضوعات اللجنة السابقة.
 .2تم التصديق.
القرار - :
أحيط مجلس الكلية علما.
ثانيا :موضوعات وحدات :الجودة –  -MISالدعم الطالبي:
 .1فيما يتعلق بوحدة الجودةُ :يرفع التقرير ملجلس الكلية.
القرار - :
أحيط مجلس الكلية علما.
ُ
 .3فيما يتعلق بوحدة  : MISأشار السيد الدكتور /أحمد عطية املدير التنفيذي للوحدة إلى ما يلي:
 .3.2تقوم الوحدة اآلن بإعداد الشيتات اليدوية لرصد النتائج.
 .3.1العمل على إنشاء الكنتروالت اإلليكترونية على برنامج الرصد اآللي.
القرار - :
أحيط مجلس الكلية علما.
ُ
 .4فيما يتعلق بوحدة القياس التقويم :أشارت السيدة الدكتورة /رشا رجب املدير التنفيذي للوحدة إلى ما يلي:
 .4.2تم تشكيل العمل بوحدة القياس والتقويم للفصل الدراس ي الثاني للعام الجامعي  .1028/1027ولم يتم رفع ترشيحات
قسم اللغة العربية.
 .4.1موافقة أعضاء املجلس على أن في كل مجموعة سيكون عدد السئلة ال يتعدي خمىس وعشىرون سىؤاال بحىد أقىى ى مىع
وجود السؤال املقالي إجباري.
 .4.3حاجىىة الوحىىدة املاسىىة لتركيىىب طابعىىة فىىي الكمبيىىوتر وتركيىىب جهىىاز التكييىىف وذلىىك حفاظىىا علىىى الجهىىزة الخىىرى والحاجىىة
املاسة إليه.
القرار :أحيطت اللجنة علما ووافقت.
القرار - :
رسالة الكلية :
تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترىزإ ىلزإ مسزتوت التميزة وا بزداج لزا مازاو اعدام والعلزوم ا سزا ية لزإ سزوا العمزو محليزا و و ىىليميزا اسزت اداو ىلزإ معزايير
الاود التعليمية و البحثية  ،و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التك ولواية  ،و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و القزدرات العلميزة و البحثيزة تسزاتذت ا
و طالب ا  ،و استخدام وسائو تعليمية حديثة ،و متابعة الخرياين ،و ىتاحة الفرصة ل ا لمتابعة الاديزد مزن العلزوم و المعزارا و الخبزرات  ،و تلبيزة احتياازات الماتمز
،والمسززاةمة ل زا حززو مالززكالتو  ،و ب ززاص الالخصززية المصززرية و ت ميززة ىززيم اط تمززاص و المززواط ين مززن خززالو ىاززراصات تتسززم باطسززتقاللية و التعززاون و التقززويم ال زذاتا
والمستمر .
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تتطل الكلية ىلإ أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية معتمد تحتو
مكا ة مرموىة بين ظائرةا وتصو بأساتذت ا وخرياي ا ىلإ مستوت
الم السة محليأ و اىليم ويا من خالو برامج دراسية متمية لإ
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أحيط مجلس الكلية علما ووافق.

.5
.5.2
.5.1
.5.3
.5.4
.5.5
.5.6
.5.7

.5.8
.5.9

تقرير الدعم الطالبي املرفوع من السىيد السىتاذ الىدكتور /أحمىد عبىد العزيىزُ -مقىرر اللجنىة بنىاء علىى التقىارير املرفوعىة مىن
القسام العلمية ،وذلك على النحو اآلتي:
التعرف على أهم املشكالت التى واجهت بعض طالب الفرق الربعة خالل ذلك الشهر على سبيل املثال إعادة ترتيب بعض
املواد بالجداول اإلمتحانية للفصل الدراس ى الثانى  1028/1027وتمت االستجابة لهم ،كما تفضل بعض السادة أعضاء
هيئة التدريس بأقسام الكلية مشكورين بتوزيع نسخ مجانية على الطالب غير القادرين .
قام السادة اعضاء هيئة التدريس بتعريف الطالب باملواد التى سيتم فيها االختبارات الشفهية ،وتوجيه نظر الطالب
لكيفية التعامل مع الورقة االمتحانية وورقة االجابة خاصة طالب الفرقة الولى.
مقابلة الطالب بمكاتب السادة اعضاء هيئة التدريس لتوجيه نظرهم لبعض املراجع باملكتبة التى تفيدهم فى موادهم
الدراسية لكل تخصص بكل قسم ،كما قام بعض السادة من أعضاء هيئة التدريس بمساعدة الطالب بمراجع من
مكتبتهم الخاصة،
التواصل مع الطالب املكفوفين للوقوف على ما يواجههم من عقبات والعمل على حلها كما قام قسم اللغة العربية
بتسليم الطالب املكفوفين نسخ اليكترونية من مقرراتهم الدراسية للفرق الربع،تمهيدا لطبعها بطريقة برايل تيسيرا
عليهم.
أفاد بعض املرشدين الكاديمين بأسماء الطالب املتفوقين دراسيا والعمل على دعمهم بإهدائهم الكتب الدراسية مجانا
ومساعدتهم ببعض املراجع لضمان استمرار تفوقهم،وهو ما أفاد به قسمى اللغة العربية والتاريخ.
قام بعض أعضاء هيئة التدريس بالتعرف على املشكالت املادية التى تواجه الطالب والعمل على حلها على سبيل املثال ال
الحصر مساعدة الطالب ببعض الكتب مجانا وتوجيههم لقسم رعاية الشباب لبحث حاالتهم االجتماعية وتقديم الدعم
املادى لهم حسب اللوائح والقوانين.
ى
كما طالب طالب قسم اللغات الشرقية بضرورة وجود معمل صوت بالكلية حتى يتمكنوا من االستفادة القصو من
السادة أعضاء هيئة التدريس بالقسم والسادة املنتدبين  ،وهو ما تمت املطالبة به فى تقرير الشهر املاض ى.
الوقوف على املشكالت االجتماعية التى تواجه بعض الطالب مما أثر عليهم فى تلك الناحية عالوة على التأثير املادى
فاضطر بعض الطالب للعمل من هنا تدخل بعض املرشدين الكاديميين بالتواصل مع أولياء المور لتذليل تلك الصعاب
،يضاف إلى هذا مساعدة الطالب بالكتب الدراسية تخفيفا عنهم .
متابعة ما يستجد من أنشطة طالبية وتنميتها مثل القراءة  ،واإللقاء الشعرى ،واالطالع والرسم واملوسيقى والتمثيل
وهوما ظهر بوضوح فى قسم التاريخ من خالل مسرحة املناهج ،والتعرف على الطالب الذين يتمتعون بمواهب علمية مثل
التفوق الدراس ى  ،والعمل على دعم وتنمية كل ذلك عن طريق إدارة الكلية والسادة أعضاء هيئة التدريس.

القرار :أحيطت الجنة علما.
القرار - :
أحيط مجلس الكلية علما.
رسالة الكلية :
تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترىزإ ىلزإ مسزتوت التميزة وا بزداج لزا مازاو اعدام والعلزوم ا سزا ية لزإ سزوا العمزو محليزا و و ىىليميزا اسزت اداو ىلزإ معزايير
الاود التعليمية و البحثية  ،و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التك ولواية  ،و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و القزدرات العلميزة و البحثيزة تسزاتذت ا
و طالب ا  ،و استخدام وسائو تعليمية حديثة ،و متابعة الخرياين ،و ىتاحة الفرصة ل ا لمتابعة الاديزد مزن العلزوم و المعزارا و الخبزرات  ،و تلبيزة احتياازات الماتمز
،والمسززاةمة ل زا حززو مالززكالتو  ،و ب ززاص الالخصززية المصززرية و ت ميززة ىززيم اط تمززاص و المززواط ين مززن خززالو ىاززراصات تتسززم باطسززتقاللية و التعززاون و التقززويم ال زذاتا
والمستمر .
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رؤية الكلية :

جامعة دمنهور
كلية اآلداب

تتطل الكلية ىلإ أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية معتمد تحتو
مكا ة مرموىة بين ظائرةا وتصو بأساتذت ا وخرياي ا ىلإ مستوت
الم السة محليأ و اىليم ويا من خالو برامج دراسية متمية لإ
مرحلتإ الليسا س والدراسات العليا تس م لإ الرىإ و الت مية
المستدامة للماتم .

Damanhur university
Faculty of Art

=========================================================
ثالثا :التقارير املرفوعة من القسام:
ُ
 .6املوضىوع :تقىارير متابعىىة أداء السىادة أعضىىاء هيئىة التىدريس والهيئىىة املعاونىة :وصىىلت تقىارير أقسىام :اللغىىة اإلنجليزيىة ،واللغىىة
العربية ،واللغات الشرقية ،والجغرافيا ،التاريخ ،اآلثار والدراسات اليونانية والرومانية ،الفلسفة.
القرار :أحيطت اللجنة علما .وتهيب اللجنة بباقي القسام العلمية الخرى إرسال تقاريرها.
القرار - :
أحيط مجلس الكلية علما.
ُ
رابعا :املوضوعات املتعلقة باالمتحانات التحريرية:
 .7املوضوع :اطمئنت اللجنة على سير امتحانات الفصل الدراس ي الثاني للعام الجىامعي  1028/1027مىع توجيىه الشىكر للسىادة
أعضىاء هيئىىة التىىدريس والسىىادة املنتىىدبين علىىى مىىا بىىذلوه ويبىىذلوه مىىن جهىىد كبيىىر أثنىىاء العمليىىة االمتحانيىىة علىىى الىىرغم مىىن قلىىة
املالحظين في السبوع الول من االمتحانات.
عدد ُ
القرار :أحيطت اللجنة علما.
القرار - :
أحيط مجلس الكلية علما.
 .8املوضوع :يطالب أعضاء اللجنة بتسليم أوراق االمتحانات في موعىد مناسىب ولىيكن قبىل نصىف سىاعة مىن بىدء االمتحىان كىي
يتمكن الكنترول من توزيع أوراق السئلة على اللجان ذات العداد الكبيرة خاصة قسىمي االجتمىاع والجغرافيىا ،مىع املطالبىة
بوصول إحصاءات الطالب كاملة من شؤون الطالب حتى ال يتم تجاهل طالب اللالئحة القديمة ،عالوة على االلتزام بحضىور
املالحظين قبل اللجنة بربع ساعة على القل.
القرار :أحيطت اللجنة علما ووافقت.
القرار - :
وافق مجلس الكلية .
.9

املوضوع :تشكيل لجنة املراجعة على كراسات اإلجابة المتحانىات الفصىل الدراسى ي الثىاني للعىام الجىامعي 1028/1027وذلىك
على النحو اآلتي:

م

االسم
أ.د .أحمد عبد العزيز عيس ى

الصفة
ُ
املكلف بتسيير أعمال وكالة الكلية لشئون التعليم
والطالب

املهمة
رئيسا

1
3

د/عصام لطفي وهبان
د /محمد عوض السمني

املدير التنفيذي لوحدة ضمان الجودة
الستاذ املساعد بقسم الجغرافيا

مراجع عام
مراجعة قسم :اآلثار والدراسات

2

رسالة الكلية :
تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترىزإ ىلزإ مسزتوت التميزة وا بزداج لزا مازاو اعدام والعلزوم ا سزا ية لزإ سزوا العمزو محليزا و و ىىليميزا اسزت اداو ىلزإ معزايير
الاود التعليمية و البحثية  ،و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التك ولواية  ،و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و القزدرات العلميزة و البحثيزة تسزاتذت ا
و طالب ا  ،و استخدام وسائو تعليمية حديثة ،و متابعة الخرياين ،و ىتاحة الفرصة ل ا لمتابعة الاديزد مزن العلزوم و المعزارا و الخبزرات  ،و تلبيزة احتياازات الماتمز
،والمسززاةمة ل زا حززو مالززكالتو  ،و ب ززاص الالخصززية المصززرية و ت ميززة ىززيم اط تمززاص و المززواط ين مززن خززالو ىاززراصات تتسززم باطسززتقاللية و التعززاون و التقززويم ال زذاتا
والمستمر .
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جامعة دمنهور
كلية اآلداب

تتطل الكلية ىلإ أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية معتمد تحتو
مكا ة مرموىة بين ظائرةا وتصو بأساتذت ا وخرياي ا ىلإ مستوت
الم السة محليأ و اىليم ويا من خالو برامج دراسية متمية لإ
مرحلتإ الليسا س والدراسات العليا تس م لإ الرىإ و الت مية
المستدامة للماتم .
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م

االسم

الصفة

املهمة
اليونانية والرومانية

4
5

د /منى محمود عثمان
د /كارم علي القاض ي

املدرس بقسم الفلسفة
املدرس بقسم التاريخ

مراجعة قسم :السياسة
مراجعة قسم :االجتماع

6
7
8

د /غادة حسن عشبة
د/أحمد عطية حميدة
د /نهلة محمد نجيب

املدرس بقسم اللغة العربية
املدرس بقسم اللغات الشرقية
املدرس بقسم اللغة اإلنجليزية

مراجعة قسم :الفلسفة
مراجعة قسم :اآلثار
مراجعة قسم :التاريخ

9

د /نهى عبد الرحمن محمد
د /عبد الباسط رياض
محمد

املدرس بقسم اآلثار والدراسات اليونانية والرومانية
املدرس بقسم اآلثار

مراجعة قسم :اللغة اإلنجليزية
مراجعة قسم :اللغة العربية

املدرس بقسم السياسة
املدرس بقسم االجتماع

مراجعة قسم :الجغرافيا
مراجعة قسم :اللغات الشرقية

20

د.فيات عادل زكريا
22
د/أسماء إدريس محمد
21
القرار :وافقت اللجنة.
القرار - :
وافق مجلس الكلية.

 .20املوضىىوع :تشىىكيل لجنىىة التراكمىىي للعىىام الجىىامعي 1028 /1027حتىىى يىىتم االنتهىىاء منىىه فىىي أسىىرع وقىىت ممكىىن بعىىد االنتهىىاء مىىن
نتيجة الفرقة الرابعة ،وذلك على النحو اآلتي:
رئيسا
 2أ.نعمة محمد معروف
عضوا
 1أ.فمال حمدان
عضوا
 3أ.وليد الوكيل
عضوا
 4أ.حسن عبد الال
عضوا
 5أ.حامد عيس ى
عضوا
 6أ.فمال عيس ى
عضوا
 7أ.عبير سعيد عبد املنعم
رسالة الكلية :
تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترىزإ ىلزإ مسزتوت التميزة وا بزداج لزا مازاو اعدام والعلزوم ا سزا ية لزإ سزوا العمزو محليزا و و ىىليميزا اسزت اداو ىلزإ معزايير
الاود التعليمية و البحثية  ،و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التك ولواية  ،و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و القزدرات العلميزة و البحثيزة تسزاتذت ا
و طالب ا  ،و استخدام وسائو تعليمية حديثة ،و متابعة الخرياين ،و ىتاحة الفرصة ل ا لمتابعة الاديزد مزن العلزوم و المعزارا و الخبزرات  ،و تلبيزة احتياازات الماتمز
،والمسززاةمة ل زا حززو مالززكالتو  ،و ب ززاص الالخصززية المصززرية و ت ميززة ىززيم اط تمززاص و المززواط ين مززن خززالو ىاززراصات تتسززم باطسززتقاللية و التعززاون و التقززويم ال زذاتا
والمستمر .
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مكا ة مرموىة بين ظائرةا وتصو بأساتذت ا وخرياي ا ىلإ مستوت
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عضوا
 8أ.رشا محمد حسين
عضوا
 9أ.طارق أبوقمر
عضوا
 20أ.كيرلس سامي بدير
القرار :وافقت اللجنة على أن تصرف لهم مكافأة جهود غير عادية.
القرار - :
وافق مجلس الكلية.
ُ
 .22املوض ىىوع :كت ىىاب مجل ىىس قس ىىم الجغرافي ىىا بجلس ىىته املنعق ىىدة ي ىىوم الربع ىىاء املواف ىىق  1028/5/1بش ىىأن املوافق ىىة عل ىىى إض ىىافة
ُ
الس ىىيدة ال ىىدكتورة  /إيم ىىان محم ىىد فت ىىي عب ىىد ال ىىاله – امل ىىدرس بالقس ىىم ،لتص ىىبح لجن ىىة التو ىىحيح مل ىىادة " البح ىىث املي ىىداني "
بالفرقة الرابعة – شعبة عامة على النحو اآلتي:
مادة البحث امليداني :أ.د.محمد عبد القادر  +د.مرفت غالب  +د.إيمان عبد الاله
القرار :وافقت اللجنة.
القرار - :
وافق مجلس الكلية.
خامسا :خطابات واردة من القسام العلمية:
 .21املوضوع :كتاب مجلس قسم الجغرافيا بجلسته املنعقدة يوم الربعىاء املوافىق  1028/5/1بشىأن املوافقىة علىى اعتبىار دراسىة
الطالب /عبد الرحمن محمد محمد خليل الطحان الذي – كان يدرس بجامعة مارك التشيكية – امتدادا لدراسىته بجامعىة
دمنهىىور ،باعتبىىار أنىىه يىىدرس علىىى منحىىة تبىىادل طالبىىي معتىىرف بهىىا مىىن الجىىامعتين ومىىن ذلىىك اعتىىراف الجىىامعتين بىىاملقررات التىىي
نجح فيها الطالب بالجامعتين وذلك منذ الفصل الدراس ي الثاني للعام الجامعي  1027/1026والعام الجىامعي ،1028/1027
واملوافقىىة علىىى دخىىول الطالىىب دور سىىبتمبر  1028فىىي املقىىررات التىىي رسىىب فيهىىا هنىىاك إضىىافة إلىىى ( مىىادة االنتسىىاب بالفرقىىة
الثانية ) ومقررات مناظرة للالئحة قسم الجغرافيا للمقررات التي رسب فيها هناك في الفترة التي درسها بالجامعة التشيكية.
القرارُ :يرد املوضوع للقسم ملزيد من الدراسة.
القرار - :
أحيط مجلس الكلية علما و يرد للقسم .
ُ

 .23املوضوع :كتاب قسم اللغة العربية بشأن سرعة إرسال كراسة اإلجابة الخاصة بالطالبة  /مرام علىى أبواليزيىد ،لتنفيىذ المىر
اإلداري الوارد بالخطاب.
رسالة الكلية :
تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترىزإ ىلزإ مسزتوت التميزة وا بزداج لزا مازاو اعدام والعلزوم ا سزا ية لزإ سزوا العمزو محليزا و و ىىليميزا اسزت اداو ىلزإ معزايير
الاود التعليمية و البحثية  ،و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التك ولواية  ،و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و القزدرات العلميزة و البحثيزة تسزاتذت ا
و طالب ا  ،و استخدام وسائو تعليمية حديثة ،و متابعة الخرياين ،و ىتاحة الفرصة ل ا لمتابعة الاديزد مزن العلزوم و المعزارا و الخبزرات  ،و تلبيزة احتياازات الماتمز
،والمسززاةمة ل زا حززو مالززكالتو  ،و ب ززاص الالخصززية المصززرية و ت ميززة ىززيم اط تمززاص و المززواط ين مززن خززالو ىاززراصات تتسززم باطسززتقاللية و التعززاون و التقززويم ال زذاتا
والمستمر .
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Damanhur university
Faculty of Art

=========================================================
القرار :وافقت اللجنة.
القرار - :
وافق مجلس الكلية.
 .24املوضوع :كتاب مجلس قسم اآلثار والدراسات اليونانية والرومانيىة بجلسىته املنعقىدة بتىاريخ  1028/5/1بشىأن املوافقىة علىى
املقتىىرح املقىىدم مىىن السىىيدة السىىتاذة الىىدكتورة /عبيىىر عبىىد املحسىىن قاسىىم بعمىىل يىىوم سىىنوي لخريجىىي القسىىم ،علىىى أن تقىىوم
سيادتها بالترتيب له مع أعضاء مجلس القسم.
القرار :وافقت اللجنة.
القرار - :
وافق مجلس الكلية.
 .6اعذار طالب الكلية على النحو التالى :
الفرقة  /القسم
اسم الطالب /الطالبة
م
الفرقة الولى
 .2ريم أحمد رزق شعيب على
قسم االجتماع
ابونعيمه
انتظام باقية
لالعادة
شيماء محمد عبدالرازق
الرابعة قسم
.1
التاريخ انتظام
جمعه
الفرقة االولى
نهى حمدى على
.3
عبداملحسن زيتون
قسم االجتماع
انتساب موجه
 .4أحمد محمود أحمد محمد الفرقة الولى
قسم االجتماع
فايد
انتساب موجه
باقى لالعادة
الفرقة الولى
عبدالرحمن خالد سالم
.5
قسم االجتماع
على سالم
انتظام باقى
لالعادة
 .6على خالد على سرور ادريس الفرقة الولى

مادة
----

سبب العذر
عذر أول
( اجتماعى )

الفترة
العام الجامعى
1028/1027

قرار مجلس الكلية
رفض مجلس الكلية

----

عذر الثانى
( مرض ى)
عذر أول
(اجتماعى)

الفصل الدراس ى
الول 1028/1027
العام الجامعى
1028/1027

وافق مجلس الكلية

--

عذر ثانى
( مرض ى)

الفصل الدراس ى
الثانى 1028/1027

وافق مجلس الكلية

--

عذر
(اجتماعى)

العام الجامعى
1028/1027

رفض مجلس الكلية

--

عذر

العام الجامعى

رفض مجلس الكلية

--

رفض مجلس الكلية

رسالة الكلية :
تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترىزإ ىلزإ مسزتوت التميزة وا بزداج لزا مازاو اعدام والعلزوم ا سزا ية لزإ سزوا العمزو محليزا و و ىىليميزا اسزت اداو ىلزإ معزايير
الاود التعليمية و البحثية  ،و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التك ولواية  ،و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و القزدرات العلميزة و البحثيزة تسزاتذت ا
و طالب ا  ،و استخدام وسائو تعليمية حديثة ،و متابعة الخرياين ،و ىتاحة الفرصة ل ا لمتابعة الاديزد مزن العلزوم و المعزارا و الخبزرات  ،و تلبيزة احتياازات الماتمز
،والمسززاةمة ل زا حززو مالززكالتو  ،و ب ززاص الالخصززية المصززرية و ت ميززة ىززيم اط تمززاص و المززواط ين مززن خززالو ىاززراصات تتسززم باطسززتقاللية و التعززاون و التقززويم ال زذاتا
والمستمر .
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رؤية الكلية :

جامعة دمنهور
كلية اآلداب

تتطل الكلية ىلإ أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية معتمد تحتو
مكا ة مرموىة بين ظائرةا وتصو بأساتذت ا وخرياي ا ىلإ مستوت
الم السة محليأ و اىليم ويا من خالو برامج دراسية متمية لإ
مرحلتإ الليسا س والدراسات العليا تس م لإ الرىإ و الت مية
المستدامة للماتم .

Damanhur university
Faculty of Art

=========================================================
قسم الفلسفة
انتساب موجه
باق لالعادة

(اجتماعى)

 1028/1027فيما
عدا مادة ( مدخل
الى السياسة )

سابعا :موضوعات الدراسات العليا:
 .2املوافقة على مقترح الئحة الوافدين .
 .1واملوافقة على قبول  600طالب وافد.
أوال  :موضوعات قسم اللغة العربية وفدابها :

 .2املوضوع  :كتاب رئيس قسم اللغة العربية بشأن املوافقة على تسجيل الطالب  /حافظ أنور باشا للتسجيل لدرجىة املاجسىتير
والذى سبق له العرض على مجلس الدراسات العليا الشهر املاض ى ومجلس الكلية.
القرار - :
وافق مجلس الكلية
 .1املوضوع  :موافقة مجلس قسم اللغة العربية وفدابها واللغات الشرقية وفدابهىا بجلسىتها فىى  1028 / 5 / 1علىى الخطىة املقدمىة
مىىن الطالىىب  /علىىى خيىىرى محمىىد علىىى لنيىىل درجىىة املاجسىىتير تخصىىص دراسىىات أدبيىىة ونقديىىة بحسىىب التعليمىىات املقدمىىة مىىن
السىىادة أعضىىاء السىىيمنار العلمىىى بالقسىىم فىىى موضىىوع  ":أثىىر رسىىالة التربيىىع والتىىدوير للحىىاجظ فىىى الرسىىائل ال جائيىىة الندلسىىية
خالل القرن الخامس ال جرى " إشرف أ.د /عبد الجواد الفحام د /مروة شحاته
القرار - :
وافق مجلس الكلية
 .3املوضوع  :موافقة مجلس قسم اللغة العربية وفدابها واللغات الشرقية وفدابهىا بجلسىتها فىى  1028 / 5 / 1علىى الخطىة املقدمىة
مىن الطالىب  /هشىام سىعد واعىىر الجبىالى لنيىل درجىة املاجسىىتير تخصىص دراسىات أدبيىة ونقديىىة فىى موضىوع  ":االبىداع الشىىعرى
والصراع السياس ى بين التأثر والتأثير عند شعراء الشيعة حتى القرن الخامس ال جرى "إشرف  :د  /إيمان بركات د /أسىماء
شمس الدين
 .4املوضوع  :موافقة مجلس قسم اللغة العربية وفدابها واللغات الشرقية وفدابهىا بجلسىتها فىى  1028 / 5 / 1علىى الخطىة املقدمىة
من الطالبة  /إيمان خميس أحمد صىديق لنيىل درجىة املاجسىتير تخصىص دراسىات أدبيىة ونقديىة فىى موضىوع " صىورة املنصىور
بن أبى عامر فى عيون الشعراء " إشراف  :أ.د /محمد زكريا عنانى د /مروة شحاته .
رسالة الكلية :
تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترىزإ ىلزإ مسزتوت التميزة وا بزداج لزا مازاو اعدام والعلزوم ا سزا ية لزإ سزوا العمزو محليزا و و ىىليميزا اسزت اداو ىلزإ معزايير
الاود التعليمية و البحثية  ،و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التك ولواية  ،و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و القزدرات العلميزة و البحثيزة تسزاتذت ا
و طالب ا  ،و استخدام وسائو تعليمية حديثة ،و متابعة الخرياين ،و ىتاحة الفرصة ل ا لمتابعة الاديزد مزن العلزوم و المعزارا و الخبزرات  ،و تلبيزة احتياازات الماتمز
،والمسززاةمة ل زا حززو مالززكالتو  ،و ب ززاص الالخصززية المصززرية و ت ميززة ىززيم اط تمززاص و المززواط ين مززن خززالو ىاززراصات تتسززم باطسززتقاللية و التعززاون و التقززويم ال زذاتا
والمستمر .
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رؤية الكلية :

جامعة دمنهور
كلية اآلداب

تتطل الكلية ىلإ أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية معتمد تحتو
مكا ة مرموىة بين ظائرةا وتصو بأساتذت ا وخرياي ا ىلإ مستوت
الم السة محليأ و اىليم ويا من خالو برامج دراسية متمية لإ
مرحلتإ الليسا س والدراسات العليا تس م لإ الرىإ و الت مية
المستدامة للماتم .

Damanhur university
Faculty of Art

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

القرار - :
وافق مجلس الكلية

 .5املوضوع  :موافقة مجلس قسم اللغة العربية وفدابها واللغات الشرقية وفدابهىا بجلسىتها فىى  1028 / 5 / 1علىى الخطىة املقدمىة
مىىن الطالىىب  /محمىىد بكىىر يىىونس لنيىىل درجىىة املاجسىىتير تخصىىص دراسىىات أدبيىىة ونقديىىة فىىى موضىىوع " صىىورة املنصىىور بىىن أبىىى
عامر فى عيون الشعراء " إشراف  :د /محمد أبو على ،د /وفاء البردان  ،د  /ايمان عبد السميع .
القرار - :
وافق مجلس الكلية
 .6املوضوع  :موافقة مجلس قسم اللغة العربية وفدابها واللغات الشرقية وفدابهىا بجلسىتها فىى  1028 / 3 / 4علىى الخطىة املقدمىة
مىىن الطالىىب  /محمىىد سىىمير أحمىىد أيىىوب لنيىىل درجىىة املاجسىىتير فىىى موضىىوع  ":التشىىكيل السىىلوبى لاليغىىال فىىى شىىعر أبىىى تمىىام
دراسة تحليلية " اشراف أ.د /محمد مصطفى أبو الشوارب د /محمد محمود أبو على
القرار - :
وافق مجلس الكلية

ثانيا  :موضوعات قسم اللغة االنجليزية :

 .2املوضىوع  :موافقىة مجلىس قسىم اللغىىة االنجليزيىة وأدابهىا يىوم الربعىاء املوافىىق  1028 / 5 / 1علىى جىدول امتحانىات الدراسىىات
العليا أدب انجليزى ساعات معتمدة ربيع 1028
القرار - :
أحيط مجلس الكلية علما.
 .1املوضىىوع  :موافقىىة مجلىىس قسىىم اللغىىة االنجليزيىىة وأدابهىىا بجلسىىته فىىى  1028 / 5 / 1علىىى عىىدم قبىىول دفعىىة جديىىدة مىىن طىىالب
الدراسات العليا عام ، 1029 / 1028مع استمرار التدريس للطلبة امللتحقين بالفعل .
القرار - :
وافق مجلس الكلية
 .3املوضوع  :موافقة مجلس قسم اللغة االنجليزية وأدابها بجلسته فى  1028 / 5 / 1على التحاق الطالبة /شيماء محمىد محمىود
جىوهر املعيىىدة بالقسىىم تخصىىص الدب االنجليىىزى ببرنىىامج املاجسىىتير وتسىجيلها لىىدى قسىىم اللغىىة االنجليزيىىة كليىىة اآلداب جامعىىة
عين شمس .
القرار - :
وافق مجلس الكلية

رسالة الكلية :
تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترىزإ ىلزإ مسزتوت التميزة وا بزداج لزا مازاو اعدام والعلزوم ا سزا ية لزإ سزوا العمزو محليزا و و ىىليميزا اسزت اداو ىلزإ معزايير
الاود التعليمية و البحثية  ،و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التك ولواية  ،و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و القزدرات العلميزة و البحثيزة تسزاتذت ا
و طالب ا  ،و استخدام وسائو تعليمية حديثة ،و متابعة الخرياين ،و ىتاحة الفرصة ل ا لمتابعة الاديزد مزن العلزوم و المعزارا و الخبزرات  ،و تلبيزة احتياازات الماتمز
،والمسززاةمة ل زا حززو مالززكالتو  ،و ب ززاص الالخصززية المصززرية و ت ميززة ىززيم اط تمززاص و المززواط ين مززن خززالو ىاززراصات تتسززم باطسززتقاللية و التعززاون و التقززويم ال زذاتا
والمستمر .
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رؤية الكلية :

جامعة دمنهور
كلية اآلداب

تتطل الكلية ىلإ أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية معتمد تحتو
مكا ة مرموىة بين ظائرةا وتصو بأساتذت ا وخرياي ا ىلإ مستوت
الم السة محليأ و اىليم ويا من خالو برامج دراسية متمية لإ
مرحلتإ الليسا س والدراسات العليا تس م لإ الرىإ و الت مية
المستدامة للماتم .

Damanhur university
Faculty of Art

=========================================================
ثالثا :موضوعات قسم الجغرافية :

 .2املوضوع :موافقة مجلس قسم الجغرافية بجلسته املنعقىدة يىوم الربعىاءاملوافق  1028 /5 /1علىى مىنح الطالبىة  /شىيماء علىى
الس ىىيد الس ىىيد درج ىىة املاجس ىىتير ف ىىى موضى ىىوع " الت ىىدهور البي ىىى بنط ىىاق خل ىىيج أبى ىىو قي ىىر ش ىىرق االس ىىكندرية – دراس ىىة جغرافيى ىىة
بإستخدام نظم املعلومات الجغرافية والستشعار عن بعد"بعد انتهاء الطالبة من إجراء التصويبات علما بأن املناقشة عقدت
يوم 1028 /3 / 15
القرار - :
وافق مجلس الكلية

رابعا :موضوعات قسم االجتماع :

 .2املوضوع  :موافقة مجلس قسم االجتماع بجلسته املنعقده يوم الحد املوافق  1028 /5 /5على منح الطالبىة  /صىباح إبىراهيم
محم ىىد الص ىىباغ درج ىىة املاجس ىىتير ف ىىى موض ىىوع ":العالق ىىة ب ىىين تن ىىاول العق ىىاقير الطبي ىىة املخ ىىدرة ونم ىىط الجريم ىىة املرتكب ىىة "دراس ىىة
تحليلية لبعض القضايا فى إطار محافظة البحيرة " علما بأن املناقشة تمت بتاريخ  1028 / 9 / 28واتمت التصويبات .
القرار - :
وافق مجلس الكلية
 .1املوضىىوع  :موافقىىة مجلىىس قسىىم االجتمىىاع بجلسىىته املنعقىىده يىىوم الحىىد املوافىىق  1028 /5 /5علىىى التحىىاق الطالىىب  /محمىىد
مصطفى كمال (ببرنامج الدكتوراه )،والطالبة  /هبة محمد مصطفى محمد ( ببرنامج املاجستير) فصل الربيع . 1028
القرار - :
وافق مجلس الكلية

خامسا  :موضوعات قسم التاريخ :

 .2املوضوع  :موافقة مجلس قسىم التىاريخ فىى جلسىته بتىاريخ  1028/ 5/ 3علىى تشىيكل لجنىة الحكىم واملناقشىة لرسىالة املاجسىتير
املقدمة من الطالبة  /ايمان عبد السالم على حسين فرع التاريخ الوسيط بنظام الساعات املعتمدة فى موضوع "دبلوماسية
فردريك الثانى فى سياسة مع اليوبيين  2150 / 2125م 648 / 621،هى "وذلك على النحو التالى
(رئيسا ومناقشا )
أ.د /محمد محمد مرس ى الشيخ
أستاذ تاريخ العصور الوسطى بكلية اآلداب جامعة االسكندرية
(مشرفا )
أ.د /على أحمد السيد
أستاذ تاريخ العصور الوسطى كلية اآلداب جامعة دمنهور
(مشرف من الخارج )
أ.د /ألبرت فوس
العصور
الوسطى جامعة ملبورج  -املانيا
أستاذ التاريخ
(مشرفا )
د /ياسر مصطفى عبد الوهاب
أستاذ تاريخ العصور الوسطى املساعد بكلية اآلداب جامعة كفر الشيخ
( مناقشا)
أ.د /ابراهيم محمد مرجونة
رسالة الكلية :

تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترىزإ ىلزإ مسزتوت التميزة وا بزداج لزا مازاو اعدام والعلزوم ا سزا ية لزإ سزوا العمزو محليزا و و ىىليميزا اسزت اداو ىلزإ معزايير
الاود التعليمية و البحثية  ،و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التك ولواية  ،و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و القزدرات العلميزة و البحثيزة تسزاتذت ا
و طالب ا  ،و استخدام وسائو تعليمية حديثة ،و متابعة الخرياين ،و ىتاحة الفرصة ل ا لمتابعة الاديزد مزن العلزوم و المعزارا و الخبزرات  ،و تلبيزة احتياازات الماتمز
،والمسززاةمة ل زا حززو مالززكالتو  ،و ب ززاص الالخصززية المصززرية و ت ميززة ىززيم اط تمززاص و المززواط ين مززن خززالو ىاززراصات تتسززم باطسززتقاللية و التعززاون و التقززويم ال زذاتا
والمستمر .
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رؤية الكلية :

جامعة دمنهور
كلية اآلداب

تتطل الكلية ىلإ أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية معتمد تحتو
مكا ة مرموىة بين ظائرةا وتصو بأساتذت ا وخرياي ا ىلإ مستوت
الم السة محليأ و اىليم ويا من خالو برامج دراسية متمية لإ
مرحلتإ الليسا س والدراسات العليا تس م لإ الرىإ و الت مية
المستدامة للماتم .

Damanhur university
Faculty of Art

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

أستاذ التاريخ االسالمى وحضارته كلية االداب جامعة دمنهور.
القرار - :
وافق مجلس الكلية

 .1املوضوع  :موافقة مجلس قسم التاريخ فىى جلسىته بتىاريخ  1028/ 5/ 3علىى اسىتكمال الطالىب  /يوس ى ى ى ى ى ى ى ىف عبى ى ىد العزي ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ىز
عبد الرسول حسن محمد الكويتى الجنسية متطلبات درجة املاجستير بقسم التاريخ مبدئيا لحين تحديد تخصصه .
القرار - :
وافق مجلس الكلية مبدئيا لحين استكمال الوراق.
 .3املوضوع :موافقة مجلس قسم التاريخ فى جلسته بتاريخ  1028/ 5/ 3على تسجيل خطة البحث الستكمال درجة املاجستير فىى
اآلداب بنظ ىىام الس ىىاعات املعتم ىىدة ش ىىعبة الت ىىاريخ الق ىىديم للطالب ىىة  /س ىىهرمحمد إب ىىراهيم ن ىىوار ،ف ىىى موض ىىوع ":انتح ىىال الف ىىراد
للخصىىائص امللكيىىة دراسىىة فىىى مقىىابر الفىىراد فىىى مصىىر القديمىىة " تحىىت إشىىراف د /فىىايز أنىىور عبىىد املطلىىب أسىىتاذ التىىاريخ القىىديم
املساعد بالقسم ،د /أيمن سالم مدرس اآلثار املصرية بالقسم .
القرار - :
وافق مجلس الكلية
 .4املوضوع  :موافقىة مجلىس قسىم التىاريخ فىى جلسىته بتىاريخ  1028/ 5/ 3علىى تسىجيل خطىة البحىث السىتكمال درجىة املاجسىتير
فىى اآلداب بنظىىام السىاعات املعتمىىدة شىىعبة التىاريخ القىىديم للطالبىة /أسىىماء رجىىب الحلىوانى نىىوار،فى موضىوع "تقىىديس العوامىىل
الجوي ىىة ف ىىى الع ىىراق الق ىىديم ،الري ىىاح والعاص ىىير نموذج ىىا " تح ىىت إش ىىراف د /وف ىىدى أب ىىو النض ىىر أس ىىتاذ الت ىىاريخ الق ىىديم املس ىىاعد
بالقسم ،أ.د /ماجد محمد شعلة أستاذ الجغرافيا الطبيعية بقسم الجغرافيا بالكلية "
القرار - :
وافق مجلس الكلية
 .5املوضوع  :موافقىة مجلىس قسىم التىاريخ فىى جلسىته بتىاريخ  1028/ 5/ 3علىى تسىجيل خطىة البحىث السىتكمال درجىة املاجسىتير
فى ىىى اآلداب بنظى ىىام السى ىىاعات املعتمى ىىدة شى ىىعبة التى ىىاريخ الحى ىىديث للطالبى ىىة /سى ىىمر محمى ىىد السى ىىيد الحى ىىالج ،فى ىىى موضى ىىوع "الحيى ىىاة
القتصىادية واالجتماعيىة لحىاملى الرتىىب واللقىاب فىى مصىىر فىى القىرنين السىىادس عشىر والسىابع عشىىر " تحىت إشىراف أ.د /صىىالح
هريدى أستاذ التاريخ الحديث واملعاصر بالقسم ود /فايزة ملوك أستاذ التاريخ الحديث واملعاصر املساعد بالقسم .
القرار - :
وافق مجلس الكلية
 .6املوضىىوع  :موافقىىة مجلىىس قس ىم التىىاريخ فىىى جلسىىته بتىىاريخ  1028/ 5/ 3علىىى مىىنح الطالىىب  /علىىى شىىعبان أحمىىد فىىراج درجىىة
املاجسىىتير ف ىىرع الت ىىاريخ الح ىىديث واملعاص ىىر نظ ىىام الس ىىاعات املعتم ىىدة فىىى موض ىىوع ( ج ىىدل الهوي ىىة ف ىىى الدول ىىة العثماني ىىة ف ىىى عه ىىد
السلطان عبد الحميد الثانى 2909-2876م) وقد أتم الطالب التصويبات التى طرحتها لجنة الحكم واملناقشة.
رسالة الكلية :
تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترىزإ ىلزإ مسزتوت التميزة وا بزداج لزا مازاو اعدام والعلزوم ا سزا ية لزإ سزوا العمزو محليزا و و ىىليميزا اسزت اداو ىلزإ معزايير
الاود التعليمية و البحثية  ،و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التك ولواية  ،و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و القزدرات العلميزة و البحثيزة تسزاتذت ا
و طالب ا  ،و استخدام وسائو تعليمية حديثة ،و متابعة الخرياين ،و ىتاحة الفرصة ل ا لمتابعة الاديزد مزن العلزوم و المعزارا و الخبزرات  ،و تلبيزة احتياازات الماتمز
،والمسززاةمة ل زا حززو مالززكالتو  ،و ب ززاص الالخصززية المصززرية و ت ميززة ىززيم اط تمززاص و المززواط ين مززن خززالو ىاززراصات تتسززم باطسززتقاللية و التعززاون و التقززويم ال زذاتا
والمستمر .
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جامعة دمنهور
كلية اآلداب

تتطل الكلية ىلإ أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية معتمد تحتو
مكا ة مرموىة بين ظائرةا وتصو بأساتذت ا وخرياي ا ىلإ مستوت
الم السة محليأ و اىليم ويا من خالو برامج دراسية متمية لإ
مرحلتإ الليسا س والدراسات العليا تس م لإ الرىإ و الت مية
المستدامة للماتم .
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=========================================================

القرار - :
وافق مجلس الكلية

 .7املوضوع  :موافقة مجلس قسم التىاريخ فىى جلسىته بتىاريخ  1028/ 5/ 3علىى مىنح الطالبىة  /شىيماء محمىد علىى إبىراهيم العطىار
درجة املاجستير فرع التاريخ الحديث واملعاصر نظام الساعات املعتمىدة فىى موضىوع ( أغىوات دار السىعادة فىى مصىر فىى القىرنيين
السابع عشر والثامن عشر) ،وقد أتمت الطالبة التصويبات التى طرحتها لجنة الحكم
القرار - :
وافق مجلس الكلية
 .8املوضىىوع  :موافقىىة مجلىىس قسىىم التىىاريخ فىىى جلسىىته بتىىاريخ 1028/ 5/ 3علىىى مىىنح الطالبىىة  /مىىروة محمىىد أحمىىد عبىىد الرسىىول
درجة املاجستير فرع التاريخ الحديث واملعاصر نظام الساعات املعتمدة فى موضوع ( العيون والجواسيس فى نظام حكم محمد
على 2848-2805م)  ،وقد أتمت الطالبة التصويبات التى طرحتها لجنة الحكم واملناقشة.
القرار - :
وافق مجلس الكلية

سادسا  :موضوعات قسم اآلثار والدراسات اليونانية والرومانية :
 .2املوض ىىوع  :موافق ىىة مجل ىىس قس ىىم اآلث ىىار والدراس ىىات اليوناني ىىة والروماني ىىة بجلس ىىته املنعق ىىدة بت ىىاريخ  1028 /5/1عل ىىى تس ىىجيل
الطالب ىىة  /ش ىىيماء عل ىىى عب ىىد الفت ىىاح عثم ىىان درج ىىة املاجس ىىتير ف ىىى اآلداب م ىىن قس ىىم اآلث ىىار والدراس ىىات اليوناني ىىة والروماني ىىة ف ىىى
موضوع  ":املنحوتات اليونانية والرومانية املكتشفة حديثا فى جزيرة كانوب " تحت إشراف :
أ.د /عبيرعبد املحسن قاسم
د /محمد مصطفى
القرار - :
وافق مجلس الكلية
 .1موافق ىىة مجل ىىس قس ىىم اآلث ىىار والدراس ىىات اليوناني ىىة والروماني ىىة بجلس ىىته املنعق ىىدة بت ىىاريخ  1028 /5/1عل ىىى تس ىىجيل الطالب ىىة /
نورهىىان محمىىد كمىىال عىىالم لدرجىىة املاجسىىتير فىىى اآلداب مىىن قسىىم اآلثىىار والدراسىىات اليونانيىىة والرومانيىىة فىىى موضىىوع  ":تصىىوير
تقدم ىة ماعىىت علىىى جىىدارن معابىىد مصىىر العليىىا بدنىىدرة وإسىىنا وكومىىامبو فىىى العصىىر الرومىىانى (دراسىىة أثريىىة – فنيىىة -مقارنىىة ) "
تحت إشراف :
 أ.د /عبيرعبد املحسن قاسمرسالة الكلية :
تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترىزإ ىلزإ مسزتوت التميزة وا بزداج لزا مازاو اعدام والعلزوم ا سزا ية لزإ سزوا العمزو محليزا و و ىىليميزا اسزت اداو ىلزإ معزايير
الاود التعليمية و البحثية  ،و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التك ولواية  ،و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و القزدرات العلميزة و البحثيزة تسزاتذت ا
و طالب ا  ،و استخدام وسائو تعليمية حديثة ،و متابعة الخرياين ،و ىتاحة الفرصة ل ا لمتابعة الاديزد مزن العلزوم و المعزارا و الخبزرات  ،و تلبيزة احتياازات الماتمز
،والمسززاةمة ل زا حززو مالززكالتو  ،و ب ززاص الالخصززية المصززرية و ت ميززة ىززيم اط تمززاص و المززواط ين مززن خززالو ىاززراصات تتسززم باطسززتقاللية و التعززاون و التقززويم ال زذاتا
والمستمر .
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رؤية الكلية :

جامعة دمنهور
كلية اآلداب

تتطل الكلية ىلإ أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية معتمد تحتو
مكا ة مرموىة بين ظائرةا وتصو بأساتذت ا وخرياي ا ىلإ مستوت
الم السة محليأ و اىليم ويا من خالو برامج دراسية متمية لإ
مرحلتإ الليسا س والدراسات العليا تس م لإ الرىإ و الت مية
المستدامة للماتم .

Damanhur university
Faculty of Art

=========================================================
د /مروة عبد املجيد القاض ى
القرار - :
وافق مجلس الكلية
 .3موافقىىة مجلىىس قسىىم اآلثىىار والدراسىىات اليونانيىىة والرومانيىىة بجلسىىته املنعقىىدة بتىىاريخ  1028 /5/1علىىى تعىىديل لجنىىة اإلشىىراف
الخاص بالطالبة  /نهاد خليفة الغايش املسجلة لدرجة املاجستير فى اآلداب من قسم اآلثار والدراسات اليونانيىة والرومانيىة فىى
موضوع  ":املوسيقى واآلالت املوسيقية فى القرنين الخامس والرابع ق.م ببالد اليونان " ليصبح على النحوالتالى :
أ.د /فؤاد شرقاوى
د/سماح الصاوى
د /نهى عبد الرحمن
وتم إضافة السيدة الدكتورة  /نهى عبد الرحمن إلى لجنة اإلشراف وذلك لتخصص سيادتها الدقيق وإثرائها ملوضوع البحث .
القرار - :
وافق مجلس الكلية

سابعا :موضوعات قسم الفلسفة
 .2الخطة املقدمة من الطالبة  /سالى سليمان خضر فى موضوع  " :حقوق االنسان ومنظومة القيم الخالقية فى الفكىر االسىالمى
"الستكمال متطلبات الحصول على الدكتواره فى اآلداب بنظام الساعات املعتمىدة بإشىراف  :د  /منىال أبىو زيىد الشهاب ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ىى
د /عصام كمال املصرى .
 .1الخط ىىة املقدم ىىة م ىىن الطال ىىب /عب ىىد الق ىىادر حس ىىن عب ىىد الق ىىادر وموض ىىوعها  " :أث ىىر الخل ىىوه ومجاه ىىدة ال ىىنفس اإلنس ىىانية عن ىىد
الصىىوفية – دراسىىة تحليليىىة " السىىتكمال متطلبىىات املاجسىىتير بنظىىام السىىاعات املعتمىىدة تخصىىص الفلسىىفة االسىىالمية وتتكىىون
لجنة االشراف م ى ى ىن  :أ.د /عبد القادر عبد القادر البحراوى ،د /عصام املصرى
 .3الخطة املقدمة من الطالب /مصطفى إسماعيل الشىرقاوى وموضىوعها  ":الخىالق اإلسىالمية وأصىولها العقديىة بىين أبىى حامىد
الغزال ىىى واب ىىن ق ىىيم الجوزي ىىة دراس ىىة مقارن ىىة نقدي ىىة " الس ىىتكمال متطلب ىىات الحص ىىول عل ىىى درج ىىة ال ىىدكتواره ف ىىى اآلداب بنظ ىىام
الساعات املعتمدة تخصص الفلسفة االسالمية بإشراف أ.د /السيد محمد عبد الرحمن ،د /عصام كمال املصرى

رسالة الكلية :
تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترىزإ ىلزإ مسزتوت التميزة وا بزداج لزا مازاو اعدام والعلزوم ا سزا ية لزإ سزوا العمزو محليزا و و ىىليميزا اسزت اداو ىلزإ معزايير
الاود التعليمية و البحثية  ،و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التك ولواية  ،و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و القزدرات العلميزة و البحثيزة تسزاتذت ا
و طالب ا  ،و استخدام وسائو تعليمية حديثة ،و متابعة الخرياين ،و ىتاحة الفرصة ل ا لمتابعة الاديزد مزن العلزوم و المعزارا و الخبزرات  ،و تلبيزة احتياازات الماتمز
،والمسززاةمة ل زا حززو مالززكالتو  ،و ب ززاص الالخصززية المصززرية و ت ميززة ىززيم اط تمززاص و المززواط ين مززن خززالو ىاززراصات تتسززم باطسززتقاللية و التعززاون و التقززويم ال زذاتا
والمستمر .
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تتطل الكلية ىلإ أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية معتمد تحتو
مكا ة مرموىة بين ظائرةا وتصو بأساتذت ا وخرياي ا ىلإ مستوت
الم السة محليأ و اىليم ويا من خالو برامج دراسية متمية لإ
مرحلتإ الليسا س والدراسات العليا تس م لإ الرىإ و الت مية
المستدامة للماتم .
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 .4الخطىىة املقدمىىة مى ى ى ى ىن الطالبىىة  /دينىىا السىىيد أحمىىد محمىىد وموضىىوعها  ":مفهىىوم السىىعادة بىىين الفكىىر االسىىالمى والفكىىر الغربىىى
دراس ىىة مقارن ىىة دراس ىىة مقارن ىىة نقدي ىىة " الس ىىتكمال متطلب ىىات الحص ىىول عل ىىى املاجس ىىتير ف ىىى اآلداب بنظ ىىام الس ىىاعات املعتم ىىدة
تخصص الفلسفة االسالمية بإشراف أ.د /عبد القادر عبد القادر البحراوى ود /عصام املصرى .
القرار - :
تعاد املوضوعات للقسم الستكمال االجراءات الشكلية .

ثامنا  :موضوعات العالقات الثقافية والخارجية :
أوال  /كت ىىاب مجل ىىس قس ىىم االث ىىار والدراس ىىات اليوناني ىىة والروماني ىىة بجلس ىىته املنعق ىىدة بت ىىاريخ  1028/5/1بش ىأن حص ىىول الس ىىيدة
االس ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ىىتاذة
الدكتورة /حنان الشافعي – االستاذ بالقسم علىي شىهادة تقىدير ملشىاركتها الفعالىة فىي فعاليىات مىؤتمر البحيىرة عبىر العصىور رؤيىة
تنموية مستقبلية من كلية االداب – جامعة دمنهور
القرار - :
أحيط مجلس الكلية علما.
ثانيىىا  /كتىىاب مجلىىس قسىىم االثىىار والدراسىىات اليونانيىىة والرومانيىىة بجلسىىته املنعقىىدة بتىىاريخ  1028/5/1بشىأن التقريىىر املقىىدم مىىن
السيدة االستاذة الدكتورة /عبير قاسم – االستاذ بالقسم عن حضورها ورشة عمل ببلجيكا في الفترة من  12-28ابريل .1028
القرار - :
أحيط مجلس الكلية علما.
ثالثىىا  /كتىىاب مجلىىس قسىىم االثىىار والدراسىىات اليوناني ىىة والرومانيىىة بجلسىىته املنعقىىدة بتىىاريخ  1028/5/1بش ىأن حصىىول الس ىىيدة
االستاذة الىدكتورة /عبيىر قاسىم – االسىتاذ بالقسىم علىي شىهادة تقىدير ملشىاركتها الفعالىة فىي فعاليىات مىؤتمر البحيىرة عبىر العصىور
رؤية تنموية مستقبلية من كلية االداب – جامعة دمنهور
القرار - :
أحيط مجلس الكلية علما.
رابعىىا  /كتىىاب مجلىىس قسىىم االثىىار والدراسىىات اليونانيىىة والرومانيىىة بجلسىىته املنعقىىدة بتىىاريخ  1028/5/1بش ىأن حصىىول السىىيدة
الدكتورة /نهي عبدالرحمن – املدرس بالقسم علي دورة تنمية بشرية بعنوان  :صناعة االمل من املكتبة العامة بدمنهور في  5ابريل
1028م
رسالة الكلية :
تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترىزإ ىلزإ مسزتوت التميزة وا بزداج لزا مازاو اعدام والعلزوم ا سزا ية لزإ سزوا العمزو محليزا و و ىىليميزا اسزت اداو ىلزإ معزايير
الاود التعليمية و البحثية  ،و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التك ولواية  ،و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و القزدرات العلميزة و البحثيزة تسزاتذت ا
و طالب ا  ،و استخدام وسائو تعليمية حديثة ،و متابعة الخرياين ،و ىتاحة الفرصة ل ا لمتابعة الاديزد مزن العلزوم و المعزارا و الخبزرات  ،و تلبيزة احتياازات الماتمز
،والمسززاةمة ل زا حززو مالززكالتو  ،و ب ززاص الالخصززية المصززرية و ت ميززة ىززيم اط تمززاص و المززواط ين مززن خززالو ىاززراصات تتسززم باطسززتقاللية و التعززاون و التقززويم ال زذاتا
والمستمر .
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رؤية الكلية :

جامعة دمنهور
كلية اآلداب

تتطل الكلية ىلإ أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية معتمد تحتو
مكا ة مرموىة بين ظائرةا وتصو بأساتذت ا وخرياي ا ىلإ مستوت
الم السة محليأ و اىليم ويا من خالو برامج دراسية متمية لإ
مرحلتإ الليسا س والدراسات العليا تس م لإ الرىإ و الت مية
المستدامة للماتم .

Damanhur university
Faculty of Art
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القرار - :
أحيط مجلس الكلية علما.

خامسىىا  /كتىىاب مجلىىس قسىىم االثىىار والدراسىىات اليونانيىىة والرومانيىىة بجلسىىته املنعقىىدة بتىىاريخ  1028/5/1بش ىأن حصىىول السىىيدة
ال ىىدكتورة /س ىىماح الص ىىاوي – االس ىىتاذ املس ىىاعد بالقس ىىم عل ىىي ش ىىهادة تق ىىدير ملش ىىاركتها الفعال ىىة ف ىىي فعالي ىىات م ىىؤتمر البحي ىىرة عب ىىر
العصور رؤية تنموية مستقبلية من كلية االداب – جامعة دمنهور
القرار - :
أحيط مجلس الكلية علما.
سادسىا  /كتىاب مجلىس قسىم التىاريخ بجلسىته املنعقىدة بتىاريخ  1028/5/3بشىأن حصىول السىيدة االسىتاذة الىدكتورة /فىايزة صىقر
– االستاذ املتفرغ بالقسم علي شهادة تقدير ملشاركتها الفعالة في فعاليات مؤتمر البحيرة عبر العصور رؤية تنمويىة مسىتقبلية مىن
كلية االداب – جامعة دمنهور
القرار - :
أحيط مجلس الكلية علما.
سىىابعا  /كتىىاب مجلىىس قسىىم التىىاريخ بجلسىىته املنعقىىدة بتىىاريخ  1028/5/3بش ىأن التقريىىر املقىىدم مىىن ا0د 0علىىي السىىيد  -االسىىتاذ
املتفرغ بالقسم  ،د 0عادل هالل – املدرس املتفرغ بالقسم  ،بخصىوص حضىور مىؤتمر العالقىات بىين الشىرق والغىرب خىالل العصىر
اململوكي في  4-3ابريل  1028بجامعة ماربورج باملانيا
القرار - :
أحيط مجلس الكلية علما.
ثامنىا /كتىاب مجلىس قسىم التىاريخ بجلسىته املنعقىدة بتىىاريخ  1028/5/3بشىأن حصىول الىدكتور /صىابر صىادق – املىدرس بالقسىىم
علىىي شىىهادة تقىىدير ملشىىاركته الفعالىىة فىىي فعاليىىات مىىؤتمر البحيىىرة عبىىر العصىىور رؤيىىة تنمويىىة مسىىتقبلية مىىن كليىىة االداب – جامعىىة
دمنهور
* مشىىاركته فىىي ورشىىة العمىىل املنظمىىة مىىن قبىىل مكتىىب االتحىىاد االوربىىي للتعلىىيم العىىالي بكليىىة الهندسىىة – جامع ى ى ى ى ى ىة عي ى ى ى ىن شم ى ىس
ح ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ىول " استخدامات وتطبيقات التكنولوجيا في مجال التراث واالثار " في 1028/4/29
* مشاركته في ورشة عمل :
" saite tombs and Ptolemaic : recent activities of the university of Tubingen in Saqqara and sohag
والتى اقيمت بكلية السياحة والفنادق بجامعة املنصورة في  11ابريل 1028
القرار - :
أحيط مجلس الكلية علما.

رسالة الكلية :
تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترىزإ ىلزإ مسزتوت التميزة وا بزداج لزا مازاو اعدام والعلزوم ا سزا ية لزإ سزوا العمزو محليزا و و ىىليميزا اسزت اداو ىلزإ معزايير
الاود التعليمية و البحثية  ،و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التك ولواية  ،و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و القزدرات العلميزة و البحثيزة تسزاتذت ا
و طالب ا  ،و استخدام وسائو تعليمية حديثة ،و متابعة الخرياين ،و ىتاحة الفرصة ل ا لمتابعة الاديزد مزن العلزوم و المعزارا و الخبزرات  ،و تلبيزة احتياازات الماتمز
،والمسززاةمة ل زا حززو مالززكالتو  ،و ب ززاص الالخصززية المصززرية و ت ميززة ىززيم اط تمززاص و المززواط ين مززن خززالو ىاززراصات تتسززم باطسززتقاللية و التعززاون و التقززويم ال زذاتا
والمستمر .
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رؤية الكلية :

جامعة دمنهور
كلية اآلداب

تتطل الكلية ىلإ أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية معتمد تحتو
مكا ة مرموىة بين ظائرةا وتصو بأساتذت ا وخرياي ا ىلإ مستوت
الم السة محليأ و اىليم ويا من خالو برامج دراسية متمية لإ
مرحلتإ الليسا س والدراسات العليا تس م لإ الرىإ و الت مية
المستدامة للماتم .

Damanhur university
Faculty of Art
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تاسىعا  /كتىاب مجلىس قسىم االثىار والدراسىات اليونانيىة والرومانيىىة بجلسىته املنعقىدة بتىاريخ  1028/5/1بشىأن عمىل مىؤتمر علمىىي
خى ىىاص بقسى ىىم االثى ىىار والدراسى ىىات اليونانيى ىىة والرومانيى ىىة وذلى ىىك فى ىىي شى ىىهر سى ىىبتمبر 1028م على ىىي ان تكى ىىون السى ىىيدة الى ىىدكتورة  /نهى ىىي
عبدالرحمن مقرر املؤتمر
القرار - :
أحيط مجلس الكلية علما ووافق .
عاشرا  /كتاب مجلس قسم االثار والدراسات اليونانية والرومانية بجلسته املنعقدة بتىاريخ  1028/5/1بشىأن مشىروع ايراسىموس
مشروع االتحاد االوروبي بعنوان :Edu – Education and capacity Building in museum studies must
574109 – EPP – 1-2016 – EG – EPPKA2 – CBHE - JP
برجاء التكرم باملوافقة علي مخاطبة السيد االستاذ الدكتور  /ياسر السيد للتنسيق مع السيدة أ.د /عبير قاسم القائم بعمل
رئيس مجلس قسم اآلثار والدراسات اليونانية والرومانية للموافقة علي اقامة ندوة تعريفية باملشروع ومدي االستفادة املجتمعية
منه بمركز سيادته بادارة الجامعة
القرار - :
أحيط مجلس الكلية علما ووافق .

تاسعا :موضوعات املكتبة :
 .2شراء الكتب لقسمى السياسة واللغات الشرقية بمبلد أربعة فالف جنيه و سيتم تسوية املبلد كامال خالل اسبوع .
القرار - :
وافق مجلس الكلية .
 .1توفير مناول للمكتبة وتؤكد اللجنة علىى قرارهىا السىابق بضىرورة تىوفير منىاول للمكتبىة و قىد تىم تحديىده وهىو فىايز بلتىاجى محمىد
وذلك تيسيرا لسير العمل باملكتبه وهو ما أكد عليه مجلس الكلية قبل املاض ى.
القرار - :
وافق مجلس الكلية .

رسالة الكلية :
تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترىزإ ىلزإ مسزتوت التميزة وا بزداج لزا مازاو اعدام والعلزوم ا سزا ية لزإ سزوا العمزو محليزا و و ىىليميزا اسزت اداو ىلزإ معزايير
الاود التعليمية و البحثية  ،و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التك ولواية  ،و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و القزدرات العلميزة و البحثيزة تسزاتذت ا
و طالب ا  ،و استخدام وسائو تعليمية حديثة ،و متابعة الخرياين ،و ىتاحة الفرصة ل ا لمتابعة الاديزد مزن العلزوم و المعزارا و الخبزرات  ،و تلبيزة احتياازات الماتمز
،والمسززاةمة ل زا حززو مالززكالتو  ،و ب ززاص الالخصززية المصززرية و ت ميززة ىززيم اط تمززاص و المززواط ين مززن خززالو ىاززراصات تتسززم باطسززتقاللية و التعززاون و التقززويم ال زذاتا
والمستمر .
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رؤية الكلية :

جامعة دمنهور
كلية اآلداب

تتطل الكلية ىلإ أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية معتمد تحتو
مكا ة مرموىة بين ظائرةا وتصو بأساتذت ا وخرياي ا ىلإ مستوت
الم السة محليأ و اىليم ويا من خالو برامج دراسية متمية لإ
مرحلتإ الليسا س والدراسات العليا تس م لإ الرىإ و الت مية
المستدامة للماتم .

Damanhur university
Faculty of Art
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 .3وافقىىت اللجنىىة باالجمىىاع علىىى اعفىىاء منىىاول املكتبىىة تىىاج الىىدين محمىىد مىىن جىىدول العمىىل علىىى البوابىىة الرئيسىىية لحاجىىة املكتبىىة
امللحة اليه .
القرار - :
وافق مجلس الكلية .
 .4وافقت اللجنة على توفير أخصائي للمكتبة و ذلك في حالة ورود موظفين جدد للكلية..
القرار - :
وافق مجلس الكلية .

عاشرا :موضوعات خدمة املجتمع وتنمية البيئة :
 .2االطمئن ىىان عل ىىى س ىىير عملي ىىة االمتحان ىىات بالكلي ىىة والط ىىرق املختلف ىىة لطمأن ىىه الط ىىالب ومحاول ىىة التنبي ىىه عل ىىيهم بع ىىدم ال ىىدخول
باملحمول للحد من ظاهرة الغش وتوعيتهم بطرق االجابة في االمتحانات االلكترونية .
القرار - :
أحيط مجلس الكلية علما،
 .1مخاطبة الجامعة الستججال فتح منافذ القوات املسلحة لبيع املنتجات الغذائية بالجامعة قبل حلول شهر رمضان الكريم
القرار - :
أحيط مجلس الكلية علما،
 .5تعتزم اللجنة تشجير مخارج الكلية بعد االنتهاء من االمتحانات بالتعاون مع كلية الزراعة بجامعة دمنهور.
القرار - :
أحيط مجلس الكلية علما،

رسالة الكلية :
تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترىزإ ىلزإ مسزتوت التميزة وا بزداج لزا مازاو اعدام والعلزوم ا سزا ية لزإ سزوا العمزو محليزا و و ىىليميزا اسزت اداو ىلزإ معزايير
الاود التعليمية و البحثية  ،و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التك ولواية  ،و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و القزدرات العلميزة و البحثيزة تسزاتذت ا
و طالب ا  ،و استخدام وسائو تعليمية حديثة ،و متابعة الخرياين ،و ىتاحة الفرصة ل ا لمتابعة الاديزد مزن العلزوم و المعزارا و الخبزرات  ،و تلبيزة احتياازات الماتمز
،والمسززاةمة ل زا حززو مالززكالتو  ،و ب ززاص الالخصززية المصززرية و ت ميززة ىززيم اط تمززاص و المززواط ين مززن خززالو ىاززراصات تتسززم باطسززتقاللية و التعززاون و التقززويم ال زذاتا
والمستمر .
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رؤية الكلية :

جامعة دمنهور
كلية اآلداب

تتطل الكلية ىلإ أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية معتمد تحتو
مكا ة مرموىة بين ظائرةا وتصو بأساتذت ا وخرياي ا ىلإ مستوت
الم السة محليأ و اىليم ويا من خالو برامج دراسية متمية لإ
مرحلتإ الليسا س والدراسات العليا تس م لإ الرىإ و الت مية
المستدامة للماتم .

Damanhur university
Faculty of Art

=========================================================
 .6بناء على موافقة مجلس الجامعة بتحصيل الرسوم الدراسية عن طريق البنك تقترح اللجنة وجود فرع للبنك باملجمع النظرى
لتخفيف العباء عن الطالب .
القرار - :
وافق مجلس الكلية .

هذا وقد انتهى االجتماع الساعة الثانية بعد الظهر .
عميد الكلية
أ.د /حنان الشافعى

رسالة الكلية :
تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترىزإ ىلزإ مسزتوت التميزة وا بزداج لزا مازاو اعدام والعلزوم ا سزا ية لزإ سزوا العمزو محليزا و و ىىليميزا اسزت اداو ىلزإ معزايير
الاود التعليمية و البحثية  ،و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التك ولواية  ،و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و القزدرات العلميزة و البحثيزة تسزاتذت ا
و طالب ا  ،و استخدام وسائو تعليمية حديثة ،و متابعة الخرياين ،و ىتاحة الفرصة ل ا لمتابعة الاديزد مزن العلزوم و المعزارا و الخبزرات  ،و تلبيزة احتياازات الماتمز
،والمسززاةمة ل زا حززو مالززكالتو  ،و ب ززاص الالخصززية المصززرية و ت ميززة ىززيم اط تمززاص و المززواط ين مززن خززالو ىاززراصات تتسززم باطسززتقاللية و التعززاون و التقززويم ال زذاتا
والمستمر .
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