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 اقليميإا من خالد
برامج دراسية متميزة ى مرحلتى الليساةس والدراسات
العليا تسهم ى الرقى و التةمية المستدامة للم تم .

Damanhur university
Faculty of Art

=========================================================
مجلس الكلية الخامس للعام الجامعي 0202/0202
المنعقد يوم الخميس المو افق 0202/20/26
**********
اجتمع مجلس الكلية في تمام الساعة الواحدة ظهرا برئاسة السيد األستاذ الدكتور /محمد رفعت االمام عميد الكلية
وبحضور كل من :
 .2أ.د /سماح محمد الصاوى
وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث و قائم بعمل وكالة شئون 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
األستاذ بقسم الجغر افيا
 .8أ.د /محمد عوض السمنى
القائم بعمل رئيس مجلس قسم اللغات الشرقية
 .9د .محمد أحمد الفقى
القائم بعمل رئيس مجلس قسم اآلثار
 .22د /أحمد سعيد عثمان
األستاذ بقسم الجغر افيا
 .22أ.د /محمد عبدالقادر عبدالحميد
األستاذ بقسم اللغة االنجليزية
 .20أ.د /ميراندا محمد خميس الزوكة
األستاذ بقسم اآلثار والدراسات اليونانية والرومانية
 .23أ.د /حنان خميس الشافعى
األستاذ المساعد بقسم اللغة العربية
 .24د /أسماء محمود شمس الدين
المدرس بقسم اآلثار والدراسات اليونانية والرومانية
 .25د /شيرويت مصطفى فضل
المديرالتنفيذى لوحدة ضمان الجودة بالكلية
 .26أ.د /محمد محمود أبوعلى
مدير وحدة الخدمات االلكترونية
 .27د /أحمد عطية حميدة
أمين الكلية
 .28السيد /خالد الوليد حلمى لحوتي
وقد اعتذر عن الحضور :
األستاذ بقسم اللغة العربية
 .2أ.د /عمر شحاته محمد
األستاذ المتفرغ بقسم الفلسفة
 .0أ.د /ميالد زكى غالى
األستاذ المتفرغ بقسم التاريخ
 .3أ.د /فايزة محمود صقر

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

جامعة دمنهور
كلية اآلداب

Damanhur university
Faculty of Art

=========================================================
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 .

أوال  :موضوعات اإلحاطة و التصديق -:
 .2الموضوعات التى طرحت في مجلس الجامعة،
 .0التصديق على محضر مجلس الكلية السابق .
القرار:
تم التصديق على املحضر .

ثانيا :موضوعات وحدة ضمان الجودة :
 .2التصديق على مجلس الوحدة السابق.
القرار :تم التصديق علي املجلس السابق .
القرار:
أحيط مجلس الكلية علما .
 .0تشكيل فريق مراجعة الورقة االختبارية للفصل الدراس ي األول  ،0200/0202وذلك تفعيال لآللية التي اعتمدها مجلس الكلية
الشهرالماض ي بخصوص آلية مراجعة الورقة االختبارية.
القرار :قرر املجلس مراجعة جودة الورقة االختبارية فيما يلي :
 ارتباط األسئلة بمخرجات التعلم المستهدفة في المقرر الدراس ي . معايير جودة االختبار والواردة في المقياس المعتمد من وحدة ضمان الجودة ومجلس الكلية بمجلس نوفمبر . يوفرالقسم اختبارالعام الماض ي لنفس المقرر بحيث ال يتجاوز التكرار بين االمتحانين  05في المائة علي األكثر . سوف تراعي العينة قياس جودة االختبارات لجميع أعضاء هيئة التدريس . ملحوظة  :أن يوفرالقسم توصيف المقررات الدراسية ونسخة من ورق األسئلة لجميع االختبارات . وضوح األسئلة وعدم وجود لبس من أي نوع في الصياغات . وجود كافة البيانات بأعلي الورقة بين لوجو الجامعة ولوجو الكلية .رسالة الكلية :
تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترقى إلى مستوى التميزز واببزداف زج م زاد ا دال والعلزوم ابةسزاةية زى سزوا العمزد محليزا إ و إقليميزا اسزتةاداإ إلزى معزايير
ال ودة التعليمية و البحثية  ،و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التكةولو ية  ،و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و القدرات العلمية و البحثية ألساتذتها
و طالبها  ،و استخدام وسائد تعليمية حديثة ،و متابعة الخري ين ،و إتاحة الفرصة لها لمتابعة ال ديد من العلوم و المعارف و الخبرات  ،و تلبية احتيا زات الم تمز
،والمسزاممة زج حززد مالزكالت  ،و بةززاخ الالخصززية المصززرية و تةميزة قززيم اوةتمززاخ و المززواطةين مزن خززالد إ ززراخات تتسززم باوسزتقاللية و التعززاون و التقززويم الززذاتج
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 اقليميإا من خالد
برامج دراسية متميزة ى مرحلتى الليساةس والدراسات
العليا تسهم ى الرقى و التةمية المستدامة للم تم .

جامعة دمنهور
كلية اآلداب

Damanhur university
Faculty of Art

=========================================================
 تحديد زمن األسئلة وقيمتها من حيث الدرجات . تم اقتراح تشكيل اللجنة علي النحو التالي :قسم اللغة العربية

د أحمد شتيه

قسم االنجليزي

د أيمان عالم

قسم التاريخ

أ.د إبراهيم مرجونه

قسم اآلثار الرومانية

أد عبير قاسم

قسم الجغر افية

د  .محمد عبده بدرالدين

قسم السياسة

د أيات عادل زكريا

قسم الفلسفة

د .رشا رجب

قسم اللغات الشرقية

د أحمد عطية

قسم االجتماع

د إسالم فوزي أنس

قسم اآلثار القديم

د أيمن سالم

ويقترح مجلس إدارة الوحدة اتباع النموذج الذي تم اقتراحه من قبل في الفصل الدراس ي الماض ي لتفادي أية أخطاء في كتابة الرموز
وكذلك توحيد الشكل تسهيال علي أبنائنا  ،ويمكن إضافة عمود  D 4في حالة وجود أربعة اختيارات :
االمتحان من خمسين سؤاال بو اقع درجتين لكل سؤال.
A
B
C
 (A - B – Cاختر الصحيح من (
.2
.0
.3
.4
.5
.6
.7
.8
رسالة الكلية :
تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترقى إلى مستوى التميزز واببزداف زج م زاد ا دال والعلزوم ابةسزاةية زى سزوا العمزد محليزا إ و إقليميزا اسزتةاداإ إلزى معزايير
ال ودة التعليمية و البحثية  ،و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التكةولو ية  ،و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و القدرات العلمية و البحثية ألساتذتها
و طالبها  ،و استخدام وسائد تعليمية حديثة ،و متابعة الخري ين ،و إتاحة الفرصة لها لمتابعة ال ديد من العلوم و المعارف و الخبرات  ،و تلبية احتيا زات الم تمز
،والمسزاممة زج حززد مالزكالت  ،و بةززاخ الالخصززية المصززرية و تةميزة قززيم اوةتمززاخ و المززواطةين مزن خززالد إ ززراخات تتسززم باوسزتقاللية و التعززاون و التقززويم الززذاتج
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 اقليميإا من خالد
برامج دراسية متميزة ى مرحلتى الليساةس والدراسات
العليا تسهم ى الرقى و التةمية المستدامة للم تم .

Damanhur university
Faculty of Art

=========================================================
.9
.22
.22
.20
.23
.24
.25
.26
.27
.28
.29
.02
.02
.00
.03
.04
.05
.06
.07
.08
.09
.32
.32
.30
.33
.34
.35

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

Damanhur university
Faculty of Art

=========================================================
ضع عالمة) ) أمام العبارة الصحيحة وعالمة ( × ) أمام العبارة غيرالصحيحة فيما يلي :
.2
.0
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.22
.22
.20
.23
.24
.25
مع أطيب األمنيات بالتوفيق
القرار:
و افق مجلس الكلية .

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

Damanhur university
Faculty of Art

=========================================================
 .3تشكيل فريق إدارة المؤتمرات بالكلية بحيث يقوم بجمع كل المؤتمرات على النت ،ومحاولة االستفادة منها.
القرار  :تشكيل لجنة إلدارة المؤتمرات بالكلية علي أن يكون لها موقع إلكتروني إلدراج أجندة المؤتمرات السنوية املحلية
والدولية .
القرار:
و افق مجلس الكلية .
 .4اعتماد تقاريرالدعم الطالبي الواردة من األقسام.
القرار  :توجيه الشكر إلي أقسام ( الفلسفة – والتاريخ  -والجغر افية ) نظرا لتقديمهم تقارير الدعم الطالبي هذا الشهر ولم يصل
إلي مقرالوحدة تقارير دعم طالبي من باقي األقسام .
 تفعيل باقي بنود الئحة الدعم الطالبي ( من حيث رعاية الموهوبين والمتفوقين والمتعثرين علميا وماديا )مع توجيه الشكرلقسم الفلسفة علي اإللتزام ببنود الئحة الدعم الطالبي .
 مراجعة نماذج الدعم الطالبي في نهاية الملف . مخاطبة  MISلتزويد وحدة ضمان الجودة بأسماء الطالب الذين يدخلون المقرر الدراس ي للمرة الثالثة فأكثر لالستعانةبها في إعداد خطة للطالب المتعثرين علميا .
القرار:
و افق مجلس الكلية .
 .5اعتماد دليل قسم الجغر افيا وتقديم الشكر.
القرار  :و افق املجلس مع تقديم الشكر لقسم الجغر افية ويتم رفع الدليل علي الموقع اإللكتروني ومطالبة باقي األقسام بتقديم
أدلة برامجهم .
القرار:
و افق مجلس الكلية .
 .6عرض طلب د.نهى غالي بضم د.دعاء البيار لفريق الدعم اإلعالمي ،ومطالبة الفريق بوضع خطة عمل وتقديمها ملجلس
الوحدة تمهيدا لتنفيذها.
القرار :و افق املجلس .
رسالة الكلية :
تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترقى إلى مستوى التميزز واببزداف زج م زاد ا دال والعلزوم ابةسزاةية زى سزوا العمزد محليزا إ و إقليميزا اسزتةاداإ إلزى معزايير
ال ودة التعليمية و البحثية  ،و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التكةولو ية  ،و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و القدرات العلمية و البحثية ألساتذتها
و طالبها  ،و استخدام وسائد تعليمية حديثة ،و متابعة الخري ين ،و إتاحة الفرصة لها لمتابعة ال ديد من العلوم و المعارف و الخبرات  ،و تلبية احتيا زات الم تمز
،والمسزاممة زج حززد مالزكالت  ،و بةززاخ الالخصززية المصززرية و تةميزة قززيم اوةتمززاخ و المززواطةين مزن خززالد إ ززراخات تتسززم باوسزتقاللية و التعززاون و التقززويم الززذاتج
والمستمر .
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القرار:
و افق مجلس الكلية .
 .7بخصوص متابعة جائزة التميز الحكومي ،ومراجعة ما تم برئاسة د.إبراهيم شعبان.
القرار :تشكيل فريق العمل الذي تم اعتماده من قبل .
القرار:
و افق مجلس الكلية .
.22تفعيل االستبيانات التي و افق عليها مجلس الكلية في الشهرالماض ي ،وطلب التعاون مع وحدة الـ  ITمن حيث التصميم والرفع على
إيميالت الطالب ،وتجميع ردود الطالب على االستبيانات ( .تعاون بين لجنة االستبيانات بالوحدة وفريق الـ .)IT
القرار :و افق املجلس مع مخاطبة  MISللتعاون .
القرار:
و افق مجلس الكلية .
.22مطالبة البرامج التعليمية بتجديد مو اقفها من االعتماد البرامجي ،وبيان جاهزيتها لزيارات مركزضمان الجودة.
القرار :حث األقسام علي إعداد ملفات حسب الجدول المعلن من قبل استعدادا لزيارة مركز ضمان الجودة للتأهيل لالعتماد .
القرار:
و افق مجلس الكلية .
.20مطالبة قطاعات الكلية األربعة بتقديم خطط تطويرية عن المرحلة القادمة.
القرار  :مطالبة قطاعات الكلية بتزويد فريق تحديث الخطة االستراتيجية بالمبادرات والمقترحات الخاصة بتطوير القطاع إلدراجها
داخل الخطة واالسترشاد بها .
القرار:
و افق مجلس الكلية .
 .23الخطــاب المقــدم مــن د  .عصــام كمــال المصــري بشــأن إعــداد ملــف متكامــل لمــدي تفاعــل قســم الفلســفة مــع وحــدة ضــمان الجــودة
بالكلية علي النحو التالي :
رسالة الكلية :
تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترقى إلى مستوى التميزز واببزداف زج م زاد ا دال والعلزوم ابةسزاةية زى سزوا العمزد محليزا إ و إقليميزا اسزتةاداإ إلزى معزايير
ال ودة التعليمية و البحثية  ،و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التكةولو ية  ،و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و القدرات العلمية و البحثية ألساتذتها
و طالبها  ،و استخدام وسائد تعليمية حديثة ،و متابعة الخري ين ،و إتاحة الفرصة لها لمتابعة ال ديد من العلوم و المعارف و الخبرات  ،و تلبية احتيا زات الم تمز
،والمسزاممة زج حززد مالزكالت  ،و بةززاخ الالخصززية المصززرية و تةميزة قززيم اوةتمززاخ و المززواطةين مزن خززالد إ ززراخات تتسززم باوسزتقاللية و التعززاون و التقززويم الززذاتج
والمستمر .
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الخطابات الواردة إلي القسم من وحدة ضمان الجودة بالكلية .
الخطابات الصادرة من القسم إلي وحدة ضمان الجودة بالكلية .
ُ
مجالس وحدة ضمان الجودة التي ث ِم َن فيها تفاعل قسم الفلسفة .
أنشطة أخري في نطاق الجودة بالكلية
القرار :و افق املجلس مع توجيه الشكرإلي د  .عصام كمال المصري .
القرار:
و افق مجلس الكلية .
 . 24المقترح ُ
المقدم من د  .عصام كمال المصري بشأن إعداد دليل الطلبة للتوجيه واإلرشاد التربوي واألكاديمي والمكون من ()22
صفحة .
القرار :يرفع المقترح ملجلس الكلية للعرض وإبداء الرأي مع توجيه الشكرإلي د  .عصام كمال المصري .
القرار:
و افق مجلس الكلية .
 .25عقد دورة عن التخطيط االستراتيجي .
و افق املجلس علي عقد دورة عن التخطيط االستراتيجي لمدة يومي األحد واالثنين المقبلين  02-29ديسمبر  0202م من العاشرة
صباحا وحتي الواحدة ظهرا .
يقوم الخبيراالستراتيجي الدكتور إبراهيم شعبان بالتدريب في هذه الدورة .
يستهدف بها فريق الخطة االستراتيجية بالكلية وإدارة الكلية ورؤساء األقسام ومن يرشحونه .
سوف يتم منح إفادة لمن حرصوا علي حضور الدورة كاملة .
القرار:
و افق مجلس الكلية .

رسالة الكلية :
تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترقى إلى مستوى التميزز واببزداف زج م زاد ا دال والعلزوم ابةسزاةية زى سزوا العمزد محليزا إ و إقليميزا اسزتةاداإ إلزى معزايير
ال ودة التعليمية و البحثية  ،و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التكةولو ية  ،و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و القدرات العلمية و البحثية ألساتذتها
و طالبها  ،و استخدام وسائد تعليمية حديثة ،و متابعة الخري ين ،و إتاحة الفرصة لها لمتابعة ال ديد من العلوم و المعارف و الخبرات  ،و تلبية احتيا زات الم تمز
،والمسزاممة زج حززد مالزكالت  ،و بةززاخ الالخصززية المصززرية و تةميزة قززيم اوةتمززاخ و المززواطةين مزن خززالد إ ززراخات تتسززم باوسزتقاللية و التعززاون و التقززويم الززذاتج
والمستمر .
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ثالثا :موضوعات وحدة تكنولوجيا المعلومات : IT
أوال  ::بشــأن المكتبــة الرقميــة :أفــاد  /هــاني أبــو النجــا بــأن المكتبــة الرقميــة تواصــل إدخــال الكتــب العربيــة والــدوريات وبع ـ الرســائل
العلمية ،واعتماد وتسجيل ومراجعة جميع ما تم إدخاله في خالل الشهر ،كمـا يـتم إسـتقبال الطلبـة بشـكل دوري حسـب كـل قسـم خـالل
األســبوع مــن بدايــة العــام الدراس ـ ي حتــى اآلن  ،وأن مكتبــة الكليــة تســتقبل عــددا كبيــرا مــن الطــالب هــذه األيــام مــع اقتــراب نهايــة الفصــل
الدراس ي األول واالمتحانات الخاصة به.
القرار:
أحيط مجلس الكلية علما.
ثالثـا :بشـأن التــدريب علـى تكنولوجيـا المعلومــات  :أفـاد أ /طـارق أبــو قمـرمسـئول التــدريب بأنـه قـد تــم تـدريب بعـ الســادة اإلداريـين مــن
مــوظفي شــؤون الطــالب بالكليــة علــى تشــعيب الطــالب فــي األقســام العلميــة املختلفــة علــى نظــام ( )MISتمهيــدا إلنشــاء كنتــروالت الرصــد
اإللكترونية .
القرار:
أحيط مجلس الكلية علما.
رابعا :بشأن البوابة اإللكترونية  :أفاد أ /كيرلس سامي مسئول وحدة Portalباالتى
 تم اعالن نتائج التحويالت والقوائم النهائية لطالب الفرقة األولى على الموقع الرسمى للكليةتم االنتهاء من عمل ايميالت طالب الفرقة األولى ونشرها للطالب على الموقع الرسمى للكلية وذلك من خالل البحث بالرقم القومى تم نشر خطوات تفعيل االيميل الجامعى للطالب من خالل خطوات مصورة لهم من خالل الموقع الرسمى للكلية ت ــم االنته ــاء م ــن عم ــل ص ــفحة خاص ــة للم ــؤتمرال ــدولى الراب ــع للكلي ــة عل ــى الموق ــع الرس ــمى للكلي ــة واالنته ــاء م ــن التس ــجيل اإللكترون ــىللمشاركين فى المؤتمر
 تم عمل تسجيل الكترونى لجميع طالب الكلية للمشاركة فى محو االمية على اعتبارانها شرط أساس ى للحصول على شهادة التخرجتم عمل تسجيل الكترونى للطالب الذين حصلوا على لقاح كورونا وذلك لعمل قاعدة بيانات لطالب الكلية الذين تلقوا لقاح كورونا تم رفع جميع املحاضرات التى وصلت الى الوحدة للطالب من خالل الموقع الرسمى للكلية استمرار الوحدة فى تقديم الدعم الفنى لجميع الطالب فيما يخص مشاكل اإليميل الجامعى واالستفسارات الخاصة بالطالبالمستجدين وذلك على مدارالساعة وذلك من خالل الصفحة الرسمية للكلية .
 استمرارالوحدة فى تنظيم كافة االجتماعات وورش العمل اون الين وذلك لجميع اجتماعات اللجان ومجالس األقسام ومجلس الكليةووحدة ضمان الجودة .
رسالة الكلية :
تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترقى إلى مستوى التميزز واببزداف زج م زاد ا دال والعلزوم ابةسزاةية زى سزوا العمزد محليزا إ و إقليميزا اسزتةاداإ إلزى معزايير
ال ودة التعليمية و البحثية  ،و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التكةولو ية  ،و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و القدرات العلمية و البحثية ألساتذتها
و طالبها  ،و استخدام وسائد تعليمية حديثة ،و متابعة الخري ين ،و إتاحة الفرصة لها لمتابعة ال ديد من العلوم و المعارف و الخبرات  ،و تلبية احتيا زات الم تمز
،والمسزاممة زج حززد مالزكالت  ،و بةززاخ الالخصززية المصززرية و تةميزة قززيم اوةتمززاخ و المززواطةين مزن خززالد إ ززراخات تتسززم باوسزتقاللية و التعززاون و التقززويم الززذاتج
والمستمر .
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 قـامـت الـوحدة في خالل شهـرمايو بـإرسال-عـبر اإليمـيالت األكاديـمية للـسادة أعـضاء هـيئةالتدريس -ما يلي :
أ -محضر مجلس الكلية .
ب -دعوة مجلس الكلية  ،وجدول األعمال لشهر ديسمبر0202م.
ج -دعوات مجالس األقسام لبع األقسام العلمية بالكليةومحاضر اللجان.
د -االستدعاءات الخاصة بمكتب تحقيقات السادة أعضاء هيئة التدريس.
ه -جميع األخبارالتى تنشر على الموقع الرسمي ترسل نسخة منها على البريداإللكتروني.
 سـجل الموقــع الرســمي للكليــة حتــى اليــوم مـا يزيــد عــن ســتة ماليــين وخمســمائة وعشـرين ألــف زيــارة  ،كمــا بلــا عــدد القــراءاتلموقع الكلية ما يزيد عن مليون وتسعمائةوخمس وخمسين ألف قراءة للموضوعات المنشورة على الموقع.
القرار :
أحيط مجلس الكلية علما .

رابعا  :موضوعات شئون هيئة التدريس :

 .2كتاب السيد أ.د /ايمان المليجى رئيس مجلس قسم اللغة االنجليزية بمو افقة مجلس القسم بجلسته المنعقدة في 0202/20/8
على تعيين األستاذة  /ضحى رمضان منصور عبدالفتاح محمد المعيدة بالقسم بدرجة مدرس مساعد بالقسم تخصص عام
(لغويات و ترجمة ) تخصص دقيق ( القراءة اللغوية لألدب ) لحصولها على درجة الماجستير فى اآلداب بنظام الساعات المعتمدة
حيث أنها مشهود لها بالسمعة الطيبه والسيرة الحسنة و محسنه في أداء عملها منذ تعيينها بالقسم .
القرار :
و افق مجلس الكلية .

 .0كتاب السيد أ.د /ابراهيم مرجونه رئيس مجلس قسم التاريخ بمو افقة مجلس القسم في  0202/20/2برفع تقرير انجازات سيادته
خالل تولية رئاسة القسم الفترة المنقضية .
القرار :
أحيط مجلس الكلية علما واملجلس يشكر سيادته على الجهد المبذول .

رسالة الكلية :
تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترقى إلى مستوى التميزز واببزداف زج م زاد ا دال والعلزوم ابةسزاةية زى سزوا العمزد محليزا إ و إقليميزا اسزتةاداإ إلزى معزايير
ال ودة التعليمية و البحثية  ،و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التكةولو ية  ،و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و القدرات العلمية و البحثية ألساتذتها
و طالبها  ،و استخدام وسائد تعليمية حديثة ،و متابعة الخري ين ،و إتاحة الفرصة لها لمتابعة ال ديد من العلوم و المعارف و الخبرات  ،و تلبية احتيا زات الم تمز
،والمسزاممة زج حززد مالزكالت  ،و بةززاخ الالخصززية المصززرية و تةميزة قززيم اوةتمززاخ و المززواطةين مزن خززالد إ ززراخات تتسززم باوسزتقاللية و التعززاون و التقززويم الززذاتج
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برامج دراسية متميزة ى مرحلتى الليساةس والدراسات
العليا تسهم ى الرقى و التةمية المستدامة للم تم .
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خامسا  :موضوعات شئون الطالب :
أوال  :التصديق على محضرالجلسة السابقة :
القرار  :تم التصديق
القرار:أحيط مجلس الكلية علما .
ثانيا  :موضوعات وحدات الجودة  - MIS -والقياس والتقويم :
 .1فيما يتعلق بوحدة الجودة  :يرفع املحضر ملجلس الكلية .
 .0فيما يتعلق بوحدة  : MISيرفع املحضر ملجلس الكلية.
 .6فيما يتعلق بوحدةالقياس والتقويم :أفادت السيدة الدكتورة /رانيا نظمي -المدير التنفيذي لوحدة القياس والتقويم بما يلي:
.32تؤكد الوحدة على ضرورة الصيانة الدورية لألجهزة حتى يتم انجازالتصحيح في أسرع وقت  ،وصيانة جهازاالسكانرالقديم.
 3.0ـ كتابة طلب جهاز جديد للتصحيح االلكتروني.
 .3.3عدد 0سكرتارية ويفضل من العنصرالرجالي وذلك للبقاء للفترة المسائية.
 .3.4جدول حضور ألعضاء الوحدة لتنسيق األيام لتحقيق جودة العمل بالوحدة.
 .3.5اتخاذ قرار بأن جميع األوراق المتبقية توزع علي أقسامها ويتسلمها رئيس القسم.
 .3.6يكلف الدكتور كارم بتجهيز محضر بتسليم األوراق المتبقية للفصل الدراس ي الماض ي ألقسامها حتي التعد مسئولية
الوحدة.
 .3.7تجهيزالكشوفات بتاريخ تسلم وتسليم المواد.
.3.8إعفاء أعضاء الوحدة من الكنتروالت.
القرار:
أحيطت اللجنة علما ،ويتم مخاطبة رؤساء األقسام العلمية بتسـلم األوراق المتبقيـة للفصـل الدراسـ ي الماضـ ي ،مـع ضـرورة تـوفيرمكـان
لوضـع األوراق ،وأال يـتم تسـلم أوراق هـذا العـام إال بعـد تسـلم أورا ق العـام الماضـ ي ،والتأكيـد علـى إعفـاء أعضـاء الوحـدة مـن كـونتروالت
الكلية.
ثالثا :الموضوعات ُ
المتعلقة باالمتحانات الشفهية:
 .4الموض ـ ــوع :ج ـ ــداول االمتحان ـ ــات الش ـ ــفهية للفص ـ ــل الدراسـ ـ ـ ي األول للع ـ ــام الج ـ ــامعي  :0200/0202وص ـ ــل ج ـ ــداول أقس ـ ــام :اللغ ـ ــة
اإلنجليزية ،والجغر افيا ،واللغات الشرقية ،واآلثار والدراسات اليونانية والرومانية ،واالجتماع.
القرار :أحيطت اللجنة علما ،وتهيب بباقي األقسام إرسال جداولها.
رسالة الكلية :
تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترقى إلى مستوى التميزز واببزداف زج م زاد ا دال والعلزوم ابةسزاةية زى سزوا العمزد محليزا إ و إقليميزا اسزتةاداإ إلزى معزايير
ال ودة التعليمية و البحثية  ،و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التكةولو ية  ،و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و القدرات العلمية و البحثية ألساتذتها
و طالبها  ،و استخدام وسائد تعليمية حديثة ،و متابعة الخري ين ،و إتاحة الفرصة لها لمتابعة ال ديد من العلوم و المعارف و الخبرات  ،و تلبية احتيا زات الم تمز
،والمسزاممة زج حززد مالزكالت  ،و بةززاخ الالخصززية المصززرية و تةميزة قززيم اوةتمززاخ و المززواطةين مزن خززالد إ ززراخات تتسززم باوسزتقاللية و التعززاون و التقززويم الززذاتج
والمستمر .
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معتمدة تحتد مكاةة مرموقة بين ةظائرما وتصد بأساتذتها
وخري يها إلى مستوى المةا سة محليأ و اقليميإا من خالد
برامج دراسية متميزة ى مرحلتى الليساةس والدراسات
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القرار :
أحيط مجلس الكلية علما .
 .9الموض ــوع :تش ــكيل لج ــان االمتحانـ ــات الش ــفهية للفص ــل الدراسـ ـ ي األول للعـ ــام الج ــامعي  :0200/0202وص ــلت تش ــكيالت أقسـ ــام:
اللغة اإلنجليزية ،والتاريخ ،والجغر افيا ،واللغة العربية ،واآلثار والدراسات اليونانية والرومانية ،واللغات الشرقية ،واالجتماع.
القرار :أحيطت اللجنة علما .وتهيب بباقي األقسام إرسال تشكيالتها.
القرار :
أحيط مجلس الكلية علما .

رابعا :الموضوعات ُ
المتعلقة باالمتحانات التحريرية:
 .3الموضوع :تشكيالت كونتروالت امتحانات الفصل الدراس ي األول للعام الجامعي  :0200/0202وصلت تشكيالت قسمي :اللغة
اإلنجليزية ،والتاريخ ،الجغر افيا ،والسياسة ،واللغة العربية (بدون منتدبين) ،واآلثار والدراسات اليونانية والرومانية (بدون
منتدبين) ،واآلثار
القرار :أحيطت اللجنة علما .وتهيب بباقي األقسام إرسال تشكيالتها.
القرار :
أحيط مجلس الكلية علما .
 .3الموضوع :تشكيالت وضع وتصحيح أسئلة امتحانات الفصل الدراس ي األول للعام الجامعي  :0200/0202وصلت تشكيالت
قسمي :اللغة اإلنجليزية ،والتاريخ ،الجغر افيا ،واللغات الشرقية ،اللغة العربية ،واآلثار والدراسات اليونانية والرومانية.
القرار :أحيطت اللجنة علما .وتهيب بباقي األقسام إرسال تشكيالتها.
القرار :
أحيط مجلس الكلية علما .

رسالة الكلية :
تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترقى إلى مستوى التميزز واببزداف زج م زاد ا دال والعلزوم ابةسزاةية زى سزوا العمزد محليزا إ و إقليميزا اسزتةاداإ إلزى معزايير
ال ودة التعليمية و البحثية  ،و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التكةولو ية  ،و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و القدرات العلمية و البحثية ألساتذتها
و طالبها  ،و استخدام وسائد تعليمية حديثة ،و متابعة الخري ين ،و إتاحة الفرصة لها لمتابعة ال ديد من العلوم و المعارف و الخبرات  ،و تلبية احتيا زات الم تمز
،والمسزاممة زج حززد مالزكالت  ،و بةززاخ الالخصززية المصززرية و تةميزة قززيم اوةتمززاخ و المززواطةين مزن خززالد إ ززراخات تتسززم باوسزتقاللية و التعززاون و التقززويم الززذاتج
والمستمر .
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 .8الموضوع :ترتيب مواد امتحانات الفصل الدراس ي األول للعام الجامعي  :0200/0202وصل الترتيب الخاص بقسمي اللغة
اإلنجليزية ،و الترتيب الخاص بقسم اآلثار والدراسات اليونانية والرومانية -طبقا لخطاب القسم -كما هو على الموقع اإلليكتروني
الخاص بالكلية.
القرار :أحيطت اللجنة علما ،مع التأكيد على أن ترتيب المواد بجدول االمتحانات سيكون طبقا للعام الماض ي.
القرار :
أحيط مجلس الكلية علما .
 .5الموضوع :تحديد ُ
المقررات التي بها اختبارات إليكترونية الخاص بقسم اللغات الشرقية.
القرار :أحيطت اللجنة علما.
القرار :
أحيط مجلس الكلية علما .
 .11الموضوع :كتاب مجلس قسم اآلثار والدراسات اليونانية والرومانية بجلسته المنعقدة بتاريخ  0202/0/6بشأن المو افقة
على توزيع مقررات الفصل الدراس ي الثاني للعام الجامعي .0200/0202
القرار :و افقت اللجنة.
القرار :
و افق مجلس الكلية .
 .11الموضوع :كتاب قسم اللغات الشرقية بشأن توزيع تشكيل تدريس مقررات الفصل الدراس ي الثاني للعام الجامعي
.0200/0202
القرار :و افقت اللجنة.
القرار :
و افق مجلس الكلية .
 .10الموضـوع :كتـاب مجلـس قسـم اللغـة اإلنجليزيـة المنعقـدة إلكترونيـا فـي  2ديسـمبر 0202والممتـدة ويـي قـرارات مجلـس الكليـة فـي
جلسته الطارئة المنعقدة في  08نوفمبر0202بشأن إعادة توزيـع مقـررات الزميلـة د .هنـد هيكـل بالفصـل الثـاني وقيـام الزميـل ا.م.د.
ناجي رشوان بتدريسها وذلك لعودة الزميل من الندب الكلي بالجاللة بعـد توزيـع المقـررات وبهـذا تكـون مقـررات ا.م.د .نـاجي رشـوان
كالتالي :شعر وترجمة أولى – ترجمة الفرقة الثالثة أدب ولغة – -قراءة الفرقة الر ابعة أدب ولغة.
ومادة شعر الفرقة الرابعة أدب يقوم بتدريسها الدكتور عمرو أمين الشريف .
القرار :و افقت اللجنة.
رسالة الكلية :
تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترقى إلى مستوى التميزز واببزداف زج م زاد ا دال والعلزوم ابةسزاةية زى سزوا العمزد محليزا إ و إقليميزا اسزتةاداإ إلزى معزايير
ال ودة التعليمية و البحثية  ،و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التكةولو ية  ،و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و القدرات العلمية و البحثية ألساتذتها
و طالبها  ،و استخدام وسائد تعليمية حديثة ،و متابعة الخري ين ،و إتاحة الفرصة لها لمتابعة ال ديد من العلوم و المعارف و الخبرات  ،و تلبية احتيا زات الم تمز
،والمسزاممة زج حززد مالزكالت  ،و بةززاخ الالخصززية المصززرية و تةميزة قززيم اوةتمززاخ و المززواطةين مزن خززالد إ ززراخات تتسززم باوسزتقاللية و التعززاون و التقززويم الززذاتج
والمستمر .
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القرار :
و افق مجلس الكلية .
خامسا :تقارير الدعم الطالبي:
 .16الموضوع :كتاب مجلس قسم التاريخ بجلسته المنعقدة بتاريخ  0202/20/2بشأن اإلحاطة علما بما ورد من د /أحمد
خميس المرشد االكاديمى بالقسم والمتضمن توفير كتب ورقية مهداة لطالب السجن والحاالت المرضية والدمج وذوى
االحتياجات الخاصة ،توزيع الكتاب اإلليكترونى مجانا لغير القادرين ووصل العدد فى بع الفرق إلى ما يقرب من ( )82نسخة
إليكترونية أى ما يعادل  %42من جملة الحجز،الرد على تساؤالت الطالب وحل جميع مشاكلهم  ،ما قام به األساتذه من أنشطة
محمودة مع طالبهم من خالل التعليم الذاتى .
القرار :أحيطت اللجنة علما.
القرار :
و افق مجلس الكلية .
 .14الموضوع :تقاريرالدعم الطالبي الخاص بقسم اللغة اإلنجليزية.
القرار :أحيطت اللجنة علما.
القرار :
أحيط مجلس الكلية علما .
 .19الموضوع :تقريرالدعم المرفوع من قسم اآلثار والدراسات اليونانية والرومانية.
القرار :أحيطت اللجنة علما.
القرار :
أحيط مجلس الكلية علما .
سادسا :خطابات واردة من األقسام العلمية:
 .13الموضوع :كتاب مجلس قسم اللغة اإلنجليزية بجلسته المنعقدة إلكترونيا في  2ديسمبر 0202بشأن اإلحاطة ببدائل
التطبيق السابق للكتب ويي أسطوانة مدمجة أو وضع المادة العلمية على تطبيق .Teams
القرار :أحيطت اللجنة علما.
القرار :
رسالة الكلية :
تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترقى إلى مستوى التميزز واببزداف زج م زاد ا دال والعلزوم ابةسزاةية زى سزوا العمزد محليزا إ و إقليميزا اسزتةاداإ إلزى معزايير
ال ودة التعليمية و البحثية  ،و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التكةولو ية  ،و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و القدرات العلمية و البحثية ألساتذتها
و طالبها  ،و استخدام وسائد تعليمية حديثة ،و متابعة الخري ين ،و إتاحة الفرصة لها لمتابعة ال ديد من العلوم و المعارف و الخبرات  ،و تلبية احتيا زات الم تمز
،والمسزاممة زج حززد مالزكالت  ،و بةززاخ الالخصززية المصززرية و تةميزة قززيم اوةتمززاخ و المززواطةين مزن خززالد إ ززراخات تتسززم باوسزتقاللية و التعززاون و التقززويم الززذاتج
والمستمر .
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أحيط مجلس الكلية علما .
 .13الموضوع :كتاب مجلس قسم التاريخ بجلسته المنعقدة بتاريخ  0202/20/2بشأن اإلحاطة علما بما ورد فى تقرير اإلبداع
واالبتكارمن أ.م.د /تيسير محمد شادى المديرالتنفيذى لوحدة اإلبداع واالبتكار بالقسم ويتضمن :
 عمل مسابقات إبداعية فى مجال الغناء،الشعر،النثر ،القصة،الرسم،التصوير ،األشغال اليدوية ،وغيرها من األنشطة ،واألفكار
اإلبداعية وسيتم اإلعالن عن لجان تحكيم لتحديد المراكزالثالثة األولى وتكريم الطالب.
 االعالن عن بنك االفكارمن خالل صفحة على صفحة فيس بوك بمثابة عصف ذهنى إلخراج أفضل األفكار اإلبداعية
 تجهيز فريق مسرحى إلعداد مسرحية خالل الفصل الدراس ى الثانى .
القرار :أحيطت اللجنة علما.
القرار :
أحيط مجلس الكلية علما .

 .03الموضوع :كتاب مجلس قسم الفلسفة بجلسته المنعقدة بتاريخ  ،0202/20/5بشأن أن جميع االمتحانات الشفهية بالقسم
لن يكون أي منها .online
القرار :أحيطت اللجنة علما.
القرار :
أحيط مجلس الكلية علما .
 .08الموضوع :مقترح السيد الدكتور /حمدي علي – األستاذ المسـاعد المتفـرغ بقسـم االجتمـاع ،بشـأن ضـرورة وضـع بـرامج تخـص
طالب الدمج وذوي االحتياجات الخاصة من شأنها تيسير العملية التعليمية عليهم.
القرار :
أحيط مجلس الكلية علما .
.05
القرار :
و افق مجلس الكلية .

اعتماد نتيجة التراكمى للعام الجامعى . 0202/0202

اعتماد جدول امتحانات الفصل الدراس ى األول للعام الجامعى . 0200/0202

.61
القرار :
و افق مجلس الكلية .

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

==========================================================================
ت -1496633541 :ت  +فاكس 1496633540
~~19
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 اقليميإا من خالد
برامج دراسية متميزة ى مرحلتى الليساةس والدراسات
العليا تسهم ى الرقى و التةمية المستدامة للم تم .

Damanhur university
Faculty of Art

=========================================================
 .61المقتــرح المقــدم مــن الســيدة الــدكتورة /رانيــا محمــد عزيــز نظمــى المــديرالتنفي ـذي لوحــدة القيــاس والتقــويم بشــأن تشــكيل
مجلس ادارة وحدة القياس والتقويم .
القرار :
و افق مجلس الكلية .
 .60كت ــاب الس ــيد أ.د /محم ــد الس ــمنى الق ــائم بتس ــيير أعم ــال قس ــم الجغر افي ــا بش ــأن ترش ــيح الس ــيدة  /ج ــيالن عب ــدالن ى جوي ــدة
عرقوب المدرس المساعد بالقسم كمنسق لقسم الجغر افيا مع وحدة القياس والتقويم العام الجامعى . 0200/0202
القرار :
و افق مجلس الكلية .
 .66كت ــاب الس ــيدأ.د /محم ــد ع ــوض الس ــمنى الق ــائم يتس ــيير أعم ــال قس ــم الجغر افي ــا بش ــأن مو افق ــة مجل ــس القس ــم بجلس ــته ف ــي
 0202/20/25على بدء الدراسة بالبرنامج المميز ( الجيوماتكس ) بداية من العام الدراس ى . 0203/0200
القرار :
و افق مجلس الكلية .
 .64كتـاب السـيدة أ.د /ســماح الصـاوى رئـيس مجلــس قسـم االجتمـاع بشــأن مو افقـة مجلـس القســم بجلسـته فـي  0202/20/23علــى
تشكيل كنتروالت الفرق األربعة بالقسم للفصل الدراس ى األول للعام الجامعى .0200/0202
القرار :
و افق مجلس الكلية .
 .69كتـاب السـيدة أ.د /ســماح الصـاوى رئـيس مجلــس قسـم االجتمـاع بشــأن مو افقـة مجلـس القســم بجلسـته فـي  0202/20/23علــى
تشكيل جدول االختبارات الشفهية بالقسم للفصل الدراس ى األول للعام الجامعى .0200/0202
القرار :
و افق مجلس الكلية .
 .63كتـاب السـيدة أ.د /ســماح الصـاوى رئـيس مجلــس قسـم االجتمـاع بشــأن مو افقـة مجلـس القســم بجلسـته فـي  0202/20/23علــى
تشكيل لجان االختبارات الشفهية بالقسم للفصل الدراس ى األول للعام الجامعى .0200/0202
القرار :
و افق مجلس الكلية .

سادسا :موضوعات الدراسات العليا:
رسالة الكلية :
تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترقى إلى مستوى التميزز واببزداف زج م زاد ا دال والعلزوم ابةسزاةية زى سزوا العمزد محليزا إ و إقليميزا اسزتةاداإ إلزى معزايير
ال ودة التعليمية و البحثية  ،و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التكةولو ية  ،و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و القدرات العلمية و البحثية ألساتذتها
و طالبها  ،و استخدام وسائد تعليمية حديثة ،و متابعة الخري ين ،و إتاحة الفرصة لها لمتابعة ال ديد من العلوم و المعارف و الخبرات  ،و تلبية احتيا زات الم تمز
،والمسزاممة زج حززد مالزكالت  ،و بةززاخ الالخصززية المصززرية و تةميزة قززيم اوةتمززاخ و المززواطةين مزن خززالد إ ززراخات تتسززم باوسزتقاللية و التعززاون و التقززويم الززذاتج
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 اقليميإا من خالد
برامج دراسية متميزة ى مرحلتى الليساةس والدراسات
العليا تسهم ى الرقى و التةمية المستدامة للم تم .

Damanhur university
Faculty of Art

=========================================================
أوال :التصديق على الجلسة السابقة
ثانيا :موضوعات قسم اللغة اإلنجليزية:
 -2الموضوع :كتاب مجلس قسم اللغة اإلنجليزية بجلسته المنعقدة في  2ديسمبر  0202على منح درجة الماجستير في اآلداب قسم
اللغة اإلنجليزية شعبة األدب اإلنجليزي (ساعات معتمدة) تخصص دقيق أدب مقارن ورواية للباحثة جيهان رجب كامل راض ي
وعنوان الرسالة:
"بطولة المكان عند إدريس علي وجاسمين ورد :قراءة تفكيكية نقدية -بيئية في نماذج أدبية للكاتبين"
"Setting as Hero in Idris Ali and Jesmyn Ward:
"An Ecocritical, Deconstructive Reading of Selected Works
وذلك بعد أن اتمت الباحثة التصويبات التي أبدتها لجنة الحكم والمناقشة.
القرار :و افقت اللجنة
القرار :
و افق مجلس الكلية .
 -0الموضوع :كتاب مجلس قسم اللغة اإلنجليزية بجلسته المنعقدة في  2ديسمبر  0202على إعادة تشكيل لجنة االختبار التأهيلي
للدكتوراه للباحث عاصم عادل عبده النمكي العتذار الزميل أ.م.د .ناجي رشوان عن االشتراك في اللجنة التي تمت المو افقة على
تشكيلها سابقا بلجنة الدراسات العليا ومجلس الكلية في سبتمبر 0202ويكون مقترح التشكيل الجديد للجنة كالتالي:
أ.د .إيمان حلمي المليجي
أستاذ األدب االنجليزي كلية اآلداب جامعة دمنهور
ا .م .د .ابتسام محمد الشقرفي
أستاذ األدب اإلنجليزي المساعد قسم اللغة اإلنجليزية كلية التربية جامعة دمنهور
ا .م .د .يسرية علي الهمشري
أستاذ اللغويات والترجمة المساعد قسم اللغة اإلنجليزية كلية التربية جامعة دمنهور
القرار :و افقت اللجنة
القرار :
و افق مجلس الكلية .

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

Damanhur university
Faculty of Art

=========================================================
ثالثا :موضوعات قسم التاريخ:
 -1الموضوع :كتاب مجلس قسم التاريخ بجلسته المنعقدة بتاريخ  0202 /20/2م بشأن المو افقة على تسجيل خطة بحث
الطالب /محمد على عبد الواحد مندور الستكمال متطلبات درجة الماجستير في اآلداب من قسم التاريخ بنظام الساعات
المعتمدة شعبة تاريخ إسالمي بعنوان:
" االجتياح المغولي وأثره على الحياة العلمية في المشرق اإلسالمي (656-626هـ 2058-2029 /م) "
تحت اشراف:
استاذ التاريخ اإلسالمي وحضارته المساعد بالقسم
أ.م.د /تيسير محمد شادي
مدرس التاريخ اإلسالمي وحضارته بالقسم
د /ماهرمحمد ابو السعيد
علما بأن تاريخ السيمنار 0202/22/09م
القرار:و افقت اللجنة
القرار :
و افق مجلس الكلية .
 -0الموضوع :كتاب مجلس قسم التاريخ بجلسته المنعقدة بتاريخ  0202 /20/2م بشأن المو افقة على تسجيل خطة بحث الطالب
 /سميراالسمر هاشم العكازى الستكمال متطلبات درجة الماجستيرفي اآلداب من قسم التاريخ بنظام الساعات المعتمدة شعبة
تاريخ إسالمي بعنوان:
" الدواب في الحروب خالل عصرصدراالسالم  2من البعثة (42هـ 662-629 /م) دراسة تاريخية"
تحت اشراف:
استاذ التاريخ اإلسالمي وحضارته المساعد بالقسم
أ.م.د /تيسير محمد شادي
د /محمد محمود الشرقاوي
مدرس الجغر افيا الطبيعية  -كلية اآلداب – جامعة دمنهور
علما بأن تاريخ السيمنار 0202/22/09م
القرار:و افقت اللجنة
القرار :
و افق مجلس الكلية .

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

Damanhur university
Faculty of Art

=========================================================
 -6الموضوع :كتاب مجلس قسم التاريخ بجلسته المنعقدة بتاريخ  0202 /20/2م بشأن المو افقة على تسجيل خطة بحث الطالب
 /السيد ابراهيم السيد مرعى الستكمال متطلبات درجة الماجستيرفي اآلداب من قسم التاريخ بنظام الساعات المعتمدة شعبة
تاريخ إسالمي بعنوان:
" المواطنة فى الدولة الفاطمية من خالل كتاب اتعاظ الحنفا بأخبار األئمة الفاطميين الخلفا لتقى الدين احمد بن على
المقريزي"
تحت اشراف:
أ.م.د /تيسير محمد شادي استاذ التاريخ اإلسالمي وحضارته المساعد بالقسم
د /ماهرمحمد ابو السعيد مدرس التاريخ اإلسالمي وحضارته بالقسم
علما بأن تاريخ السيمنار 0202/22/09م
القرار:و افقت اللجنة
القرار :
و افق مجلس الكلية .
 -4الموضوع :كتاب مجلس قسم التاريخ بجلسته المنعقدة بتاريخ  0202 /20/2م بشأن المو افقة على تسجيل خطة بحث الطالبة
 /اسماء محروس محمد أشرف الستكمال متطلبات درجة الماجستيرفي اآلداب من قسم التاريخ بنظام الساعات المعتمدة
شعبة تاريخ إسالمي بعنوان:
"الجوانب االنسانية للدولة االسالمية خالل صدر االسالم 2من البعثة 42هـ 662-629 /م)"
تحت اشراف:
استاذ التاريخ اإلسالمي وحضارته المساعد بالقسم
أ.م.د /تيسير محمد شادي
مدرس الفلسفة االسالمية بقسم الفلسفة كلية اآلداب جامعة دمنهور
د /ابتسام مصطفى الخمارى
علما بأن تاريخ السيمنار 0202/22/09م
القرار:و افقت اللجنة
القرار :
و افق مجلس الكلية .

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

Damanhur university
Faculty of Art
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 -9الموضوع :كتاب مجلس قسم التاريخ بجلسته المنعقدة بتاريخ  0202 /20/2م بشأن المو افقة على تسجيل خطة بحث الطالبة
 /سهام البشير محمد يوسف البومى الستكمال متطلبات درجة الماجستيرفى اآلداب من قسم التاريخ بنظام الساعات المعتمدة
شعبة تاريخ إسالمي بعنوان:
" المستحدثات في عصرالدولة العامرية باألندلس (399-368هـ 2229-978 /م "
تحت اشراف:
استاذ التاريخ اإلسالمي وحضارته المساعد بالقسم
أ.م.د /تيسير محمد شادي
مدرس التاريخ اإلسالمي وحضارته بالقسم
د /ماهرمحمد ابو السعيد
علما بأن تاريخ السيمنار 0202/22/09م
القرار:و افقت اللجنة
القرار :
و افق مجلس الكلية .
 -3الموض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوع :كت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاب مجل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــس قس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم الت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاريخ بجلس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــته المنعق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدة بت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاريخ  0202 /20/2م بش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــأن المو افق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة عل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى
تسـ ـ ـ ـ ـ ــجيل خطـ ـ ـ ـ ـ ــة بحـ ـ ـ ـ ـ ــث الطالبـ ـ ـ ـ ـ ــة  /هبـ ـ ـ ـ ـ ــة خليـ ـ ـ ـ ـ ــل ابـ ـ ـ ـ ـ ــراهيم محمـ ـ ـ ـ ـ ــود حسـ ـ ـ ـ ـ ــن السـ ـ ـ ـ ـ ــتكمال متطلبـ ـ ـ ـ ـ ــات درجـ ـ ـ ـ ـ ــة الماجسـ ـ ـ ـ ـ ــتير
في اآلداب من قسم التاريخ بنظام الساعات المعتمدة شعبة التاريخ الحديث بعنوان:
" األوضاع السياسية ليهود اوربا الشرقية 2992-2880م"
تحت اشراف:
استاذ التاريخ الحديث بالقسم
أ.د /فايزة حسن ملوك
مدرس بقسم اللغات الشرقية بكلية اآلداب جامعة دمنهور
د /احمد عطية
علما بأن تاريخ السيمنار 0202/22/09م
القرار:و افقت اللجنة
القرار :
و افق مجلس الكلية .
 -3الموضوع :كتاب مجلس قسم التاريخ بجلسته المنعقدة بتاريخ  0202 /20/2م بشأن المو افقة على تسجيل خطة بحث الطالب
 /احمد عوض عبد الرحيم المراك ي الستكمال متطلبات درجة الماجستيرفي اآلداب من قسم التاريخ بنظام الساعات المعتمدة
شعبة التاريخ الحديث بعنوان:
" موقف بريطانيا من القضية الكردية بالعراق 2992 -2962م "
تحت اشراف:
استاذ التاريخ الحديث بالقسم
أ.د /فايزة حسن ملوك
االستاذ المساعد بكلية التربية جامعة دمنهور
أ.م .د /صفوت سيد احمد حسين
علما بأن تاريخ السيمنار 0202/22/09م
القرار:و افقت اللجنة
القرار :
و افق مجلس الكلية .
رسالة الكلية :
تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترقى إلى مستوى التميزز واببزداف زج م زاد ا دال والعلزوم ابةسزاةية زى سزوا العمزد محليزا إ و إقليميزا اسزتةاداإ إلزى معزايير
ال ودة التعليمية و البحثية  ،و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التكةولو ية  ،و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و القدرات العلمية و البحثية ألساتذتها
و طالبها  ،و استخدام وسائد تعليمية حديثة ،و متابعة الخري ين ،و إتاحة الفرصة لها لمتابعة ال ديد من العلوم و المعارف و الخبرات  ،و تلبية احتيا زات الم تمز
،والمسزاممة زج حززد مالزكالت  ،و بةززاخ الالخصززية المصززرية و تةميزة قززيم اوةتمززاخ و المززواطةين مزن خززالد إ ززراخات تتسززم باوسزتقاللية و التعززاون و التقززويم الززذاتج
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 اقليميإا من خالد
برامج دراسية متميزة ى مرحلتى الليساةس والدراسات
العليا تسهم ى الرقى و التةمية المستدامة للم تم .

Damanhur university
Faculty of Art

=========================================================
رابعا :موضوعات قسم الجغر افيا
 -2الموضـوع :كتـاب مجلــس قسـم الجغر افيــا بجلسـته المنعقــدة بتـاريخ  0202 /20 /2م؛ بشـأن تشــكيل لجـان وضــع األسـئلة وتصــحيحها
لمقررات دبلوم المساحة ونظم المعلومات فصل الخريف  0200 / 0202م على النحو التالي:
 المساحة المستوية :د .إبراهيم مصطفى  +د .محمد الشرقاوي +د .هبة عزاز. المساحة الجيوديسية :د .محمد الشرقاوي  +د .إبراهيم مصطفى  +د .أحمد فرحات نظم المو اقع األرضية :د .هبة عزاز  +د .محمد الشرقاوي  +د .إبراهيم مصطفى المساحة التصويرية :د .أ حمد فرحات  +د .هبة عزاز +د .عبد المولى المساحة المائية :د .عبد المولى  +د .محمد الشرقاوي  +د .أحمد فرحات مساحة تاكيومترية :د .عبد المولى  +د .إبراهيم مصطفى  +د .هبة عزازالقرار :أحيطت اللجنة علما
القرار :
و افق مجلس الكلية .

 -3الموضوع :كتاب مجلس قسم الجغر افيا بجلسته المنعقدة بتاريخ  0202 /20 /2م؛ بشأن المو افقة على طلب د .شهيناز الجمال
المدرس بالقسم بخصوص إعفاء سيادتها من تدريس مقرري نظم المعلومات الجغر افية والخرائط الكنتورية ضمن مقررات فصل
الربيع 0200 / 0202م بدبلوم المساحة ،وذلك لظروف خاصة ،وتم إسناد مقرر نظم المعلومات الجغر افية للدكتور /حسام الدين
حمدي مازن ،ومقرر الخرائط الكنتورية تم إسناده للدكتور /أحمد فرحات أبو زيد .المدرسان بالقسم.
القرار :أحيطت اللجنة علما
القرار :
و افق مجلس الكلية .
خامسا :موضوعات قسم الغة العربية:
 -1الموضوع :كتاب مجلس قسم اللغة العربيـة بجلسـته المنعقـدة بتـاريخ  0202/20/2بشـأن المو افقـة علـى تسـجيل موضـوع البحـث
المقدم من الطالب /محمد بكر يونس النجار ،لدرجة الدكتوراة نظام الساعات المعتمدة بعنوان:
" توظيف التراث فى ديوان ألحان األصيل لعلى الجندى " دراسة نقدية
إشراف:أ.د .محمد محمود أبو على و د .إيمان عبد السميع
رسالة الكلية :
تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترقى إلى مستوى التميزز واببزداف زج م زاد ا دال والعلزوم ابةسزاةية زى سزوا العمزد محليزا إ و إقليميزا اسزتةاداإ إلزى معزايير
ال ودة التعليمية و البحثية  ،و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التكةولو ية  ،و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و القدرات العلمية و البحثية ألساتذتها
و طالبها  ،و استخدام وسائد تعليمية حديثة ،و متابعة الخري ين ،و إتاحة الفرصة لها لمتابعة ال ديد من العلوم و المعارف و الخبرات  ،و تلبية احتيا زات الم تمز
،والمسزاممة زج حززد مالزكالت  ،و بةززاخ الالخصززية المصززرية و تةميزة قززيم اوةتمززاخ و المززواطةين مزن خززالد إ ززراخات تتسززم باوسزتقاللية و التعززاون و التقززويم الززذاتج
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 اقليميإا من خالد
برامج دراسية متميزة ى مرحلتى الليساةس والدراسات
العليا تسهم ى الرقى و التةمية المستدامة للم تم .

Damanhur university
Faculty of Art

=========================================================
علما بأن تاريخ السيمنار0202/20/2م
القرار :و افقت اللجنة
القرار :
و افق مجلس الكلية .
 -0الموضـوع :كتــاب مجلـس قســم اللغـة العربيــة بجلسـته المنعقــدة بتـاريخ  0202/20/2بشــأن المو افقـة علــى مـنح الطالــب /علــى
خيرى محمد على ،لدرجة الماجستير نظام الساعات المعتمدة فى البحث المقدم منه بعنوان:
" أثررسالة " التربيع والتدوبير للجاحظ فى الرسائل الهجائية األندلسية خالل القرن الخامس الهجرى"
إشراف:
أ.م.د.عبد الجواد الفحام
أ.م.د .مروة شحاتة محمود الشقرفى
وذلك بعد أن أتم الطالب التصويبات التى أبدتها لجنة الحكم والمناقشة
القرار :و افقت اللجنة
القرار :
و افق مجلس الكلية .
 -6الموضوع :كتاب مجلس قسم اللغة العربية بجلسته المنعقدة بتاريخ  0202/20/2بشأن المو افقة على تشكيل لجنة
الحكم والمناقشة للطالبة  /هناء عبد الباسط مرزوق فى الرسالة المقدمة لنيل درجة الماجستير نظام الساعات المعتمدة
تخصص " األدب والنقد " بعنوان:
" الذات وأنماطها فى شعرالخليفة المأمون -دراسة تحليلية فنية"
على أن يكون التشكيل كالتالى:
أستاذ األدب والنقد كلية اآلداب جامعة دمنهور مناقشا ورئيسا
أ.د .إيمان فؤاد بركات
مشرفا
أستاذ األدب المساعد قسم اللغة العربية
أ.م.د .أسماء شمس الدين
مناقشا
أ.م.د /محمد عبد الفتاح النجار أستاذ األدب بكلية اللغة العربية بإيتاى البارود
القرار :و افقت اللجنة
القرار :
و افق مجلس الكلية .

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

==========================================================================
ت -1496633541 :ت  +فاكس 1496633540
~~00
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 اقليميإا من خالد
برامج دراسية متميزة ى مرحلتى الليساةس والدراسات
العليا تسهم ى الرقى و التةمية المستدامة للم تم .

Damanhur university
Faculty of Art
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سابعا :موضوعات قسم اآلثار والدراسات اليونانية والرومانية
 -2الموضوع :كتاب مجلس قسم اآلثار والدراسات اليونانية والرومانية بجلستة المنعقدة فى 0202/20/6م ،على إعادة تشكيل لجنة
الحكم والمناقشة للباحثة  /مريم سامى عزيز جرجس ،المسجلة لدرجة الدكتوراة فى اآلداب بنظام الساعات المعتمدة من قسم
اآلثار والدراسات اليونانية والرومانية فى موضوع :
" التمائم فى الفن القبطى والبيزنطى حتى منتصف القرن السابع الميالدى "
وتتكون لجنة الحكم والمناقشة من كل من :
رئيسا ومشرفا
 -2أ.د /عبير عبداملحسن قاسم
أستاذ ورئيس قسم األثاراليونانية والرومانية – كلية األداب جامعة دمنهور
 -0أ.د /سماح محمد الصاوى
مناقشا
استاذ اآلثاراليونانية والرومانية ووكيل الكلية لشئون الدراسات العيا والبحوث -وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب بكلية اآلداب
جامعة دمنهور
 -3د /ميرى مجدى كامل أنور
مناقشا
استاذ مساعد اآلثار القبطية بكلية السياحة والفنادق جامعة اإلسكندرية
مشرفا مشاركا
 -4د /هبه نعيم سامى
استاذ مساعد اآلثار والدراسات اليونانية والرومانية كلية اآلداب -جامعة اإلسكندرية
وذلك النتهاء المدة القانونية.
القرار :و افقت اللجنة
القرار :
و افق مجلس الكلية .
 -0الموضوع :كتاب مجلس قسم اآلثار والدراسات اليونانية والرومانية بجلستة المنعقدة فى 0202/20/6م ،على منح الباحثة /
فاطمة ناجى عبد الله محمد عبد الغنى  ،درجة الماجستير من قسم االثار والدراسات اليونانية والرومانية  ،بنظام الساعات
المعتمدة فى موضوع بعنوان " الحوامل بأشكال غير تقليدية فى الفن اليونانى "
حيث استوف الباحث جميع التعديالت واتم التصويبات ومالحظات لجنة الحكم والمناقشة
القرار :و افقت اللجنة
رسالة الكلية :
تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترقى إلى مستوى التميزز واببزداف زج م زاد ا دال والعلزوم ابةسزاةية زى سزوا العمزد محليزا إ و إقليميزا اسزتةاداإ إلزى معزايير
ال ودة التعليمية و البحثية  ،و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التكةولو ية  ،و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و القدرات العلمية و البحثية ألساتذتها
و طالبها  ،و استخدام وسائد تعليمية حديثة ،و متابعة الخري ين ،و إتاحة الفرصة لها لمتابعة ال ديد من العلوم و المعارف و الخبرات  ،و تلبية احتيا زات الم تمز
،والمسزاممة زج حززد مالزكالت  ،و بةززاخ الالخصززية المصززرية و تةميزة قززيم اوةتمززاخ و المززواطةين مزن خززالد إ ززراخات تتسززم باوسزتقاللية و التعززاون و التقززويم الززذاتج
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 اقليميإا 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 .
 -3الموضوع :كتاب مجلس قسم اآلثار والدراسات اليونانية والرومانية بجلستة المنعقدة فى 0202/20/6م ،على منح الباحث /
مصطفى سميرإسماعيل زورة  ،درجة الماجستير من قسم االثار والدراسات اليونانية والرومانية  ،بنظام الساعات المعتمدة فى
موضوع بعنوان " السالل وتصويرها فى الفن الرومانى إلى نهاية القرن الثالث الميالدى " حيث استوف الباحث جميع
التعديالت واتم التصويبات ومالحظات لجنة الحكم والمناقشة.
القرار :و افقت اللجنة
القرار :
و افق مجلس الكلية .
 -4الموضوع :كتاب مجلس قسم اآلثار والدراسات اليونانية والرومانية بجلستة المنعقدة فى 0202/20/6م ،على تسجيل خطة بحث
الطالبة  /هالة عزت إبراهيم محمد  ،لنيل درجة الماجستير من قسم االثار والدراسات اليونانية والرومانية  ،بنظام الساعات
المعتمدة فى موضوع بعنوان " الحصون الدفاعية بجنوب مصرفى العصرالرومانى " تحت إشراف كل من :
أ.د /حنان خميس الشافعى  :أستاذ اآلثاراليونانية والرومانية بكلية اآلداب جامعة دمنهور
د /ميرفت فراج  :مدرس التاريخ القديم بكلية اآلداب جامعة دمنهور
القرار :و افقت اللجنة
القرار :
و افق مجلس الكلية .
ثامنا :موضوعات قسم الفلسفة:
 -2الموضـوع :كتـاب مجلـس قسـم الفلسـفة بجلسـته المنعقـدة بتـاريخ 0202/20/5م علـى تسـجيل الخطـة المقدمـة مـن الطالبـة آيــة
ماهر محمد محمد الفقي الستكمال متطلبات الحصول على درجـة الماجسـتيرفـي االداب بنظـام السـاعات المعتمـد بالقسـم شـعبة
الفلســفة وتاريخهــا بعنــوان الحاســة الخلقيــة بــين الفكــراالســالمي والفكــرالغربــي (محمــد عابــد الجــابري وديفيــد هيــوم انموذجــان
)مقارنة  .وتتكون لجنة االشراف من :
أ.م.د عصام كمال المصري االستاذ المساعد بالقسم
أ.د.رشا محمود رجب االستاذ المساعد بالقسم
رسالة الكلية :
تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترقى إلى مستوى التميزز واببزداف زج م زاد ا دال والعلزوم ابةسزاةية زى سزوا العمزد محليزا إ و إقليميزا اسزتةاداإ إلزى معزايير
ال ودة التعليمية و البحثية  ،و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التكةولو ية  ،و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و القدرات العلمية و البحثية ألساتذتها
و طالبها  ،و استخدام وسائد تعليمية حديثة ،و متابعة الخري ين ،و إتاحة الفرصة لها لمتابعة ال ديد من العلوم و المعارف و الخبرات  ،و تلبية احتيا زات الم تمز
،والمسزاممة زج حززد مالزكالت  ،و بةززاخ الالخصززية المصززرية و تةميزة قززيم اوةتمززاخ و المززواطةين مزن خززالد إ ززراخات تتسززم باوسزتقاللية و التعززاون و التقززويم الززذاتج
والمستمر .
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معتمدة تحتد مكاةة مرموقة بين ةظائرما وتصد بأساتذتها
وخري يها إلى مستوى المةا سة محليأ و اقليميإا من خالد
برامج دراسية متميزة ى مرحلتى الليساةس والدراسات
العليا تسهم ى الرقى و التةمية المستدامة للم تم .
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علما بأنه تم عقد السيمنارللطالبة يوم 0202-22-32م
القرار :و افقت اللجنة
القرار :و افق مجلس الكلية .
 -0الموضــوع :كتــاب مجلــس قســم الفلســفة بجلســته المنعقــدة بتــاريخ 0202/22/5م علــى تســجيل الخطــة المقدمــة مــن الطالبــة/
االء محم ــد عب ــد الحف ــيظ الطوي ــل الس ــتكمال متطلب ــات الحص ــول عل ــى درج ــة الماجس ــتيرف ــي االداب بنظ ــام الس ــاعات المعتم ــد
بالقسم شعبة الفلسفة وتاريخها بعنوان :
" البعد األخالقى فى الفكرالفوضوى ( جودوين وبرودون وباكونين)دراسة مقارنة"
وتتكون لجنة االشراف من :
أ.د /فضل الله محمد إسماعيل
أ.م.د عصام كمال المصري االستاذ المساعد بالقسم
علما بأنه تم عقد السيمنارللطالبة يوم 0202-22-32م
القرار :و افقت اللجنة
القرار :
و افق مجلس الكلية .
-3الموضــوع :كت ــاب مجل ــس قســم الفلس ــفة بجلس ــته المنعق ــدة بتــاريخ0202/20/5م عل ــى المق ــررات الدراســية الت ــى يجتازه ــا الطال ــب /
رضا محمود محمد سلطح الستكمال دراساته مرحلة الدكتوراه بالقسم وذلك على النحو المرفق.
القرار :و افقت اللجنة
القرار :
و افق مجلس الكلية .
- 4الموضــوع :كتــاب مجلــس قســم الفلســفة بجلســته المنعقــدة بتــاريخ0202/20/5م علــى المقــررات الدراســية للطالبــة  /أحــالم عبــاس
أحمد بدر الحاصلة على درجة الليسانس فى اآلداب والتربية من كلية التربية جامعة دمنهور دور مـايو 0229م بتقـدير جيـد جـدا للتسـجيل
لدرجة الماجستير بنظام الساعات المعتمدة (على النحو المرفق)
القرار :و افقت اللجنة
القرار :
و افق مجلس الكلية .
رسالة الكلية :
تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترقى إلى مستوى التميزز واببزداف زج م زاد ا دال والعلزوم ابةسزاةية زى سزوا العمزد محليزا إ و إقليميزا اسزتةاداإ إلزى معزايير
ال ودة التعليمية و البحثية  ،و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التكةولو ية  ،و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و القدرات العلمية و البحثية ألساتذتها
و طالبها  ،و استخدام وسائد تعليمية حديثة ،و متابعة الخري ين ،و إتاحة الفرصة لها لمتابعة ال ديد من العلوم و المعارف و الخبرات  ،و تلبية احتيا زات الم تمز
،والمسزاممة زج حززد مالزكالت  ،و بةززاخ الالخصززية المصززرية و تةميزة قززيم اوةتمززاخ و المززواطةين مزن خززالد إ ززراخات تتسززم باوسزتقاللية و التعززاون و التقززويم الززذاتج
والمستمر .
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 .2تطالب اللجنة بوجود صراف ثابت لدفع مصروفات الدراسات العليا على أن يكون أيام األحد والثالثـ ـ ـ ـ ـ ــاء و الخميس من الساعة
20 -22ظهرا
القرار :
أحيط مجلس الكلية علما وتكليف أ .خالد الوليد حلمى أمين الكلية بتوغيرصراف .
 .0يتم عقد امتحانات الدراسات العليا خريف 0202م بداية من يوم 0200/2/25م بقاعة األيدوماست على أن يتم تعيين
األستاذ/أحمد شيحة كمشرف على القاعة خالل فترة األمتحانات.
القرار :
أحيط مجلس الكلية علما .
 .3كتاب السيدة أ.د /ايمان بركات رئيس مجلس قسم اللغة العربية بشأن مو افقة مجلس القسم بجلسته في  0202/20/2على
تشكيل لجان الكنترول لطالب الدراسات العليا ويكون كاآلتى :
مرحلة الماجستير:
عضوا
رئيسا  +د .أسماء شمس الدين
أ.د /ايمان فؤاد بركات
مرحلة الدكتوراه :
عضوا
أ.د /محمد محمود أبوعلى رئيسا  +د .مروة شحاته الشقرفي
على أن تكون بداية االمتحانات في األسبوع الثانى من شهر يناير. 0200
القرار :
و افق مجلس الكلية .
 .2كتاب السيدة أ.د /سماح الصاوى رئيس مجلس قسم االجتما ع بشأن مو افقة مجلس القسم بجلسته في  0202/20/23من حيث
المبدأ على قبول الطالب  /ناصر بن راشد بن عبدالله ( سعودى الجنسية ) ببرنامج الدراسات العليا ( تكميلى ) ألنه طالب من
خارج التخصص وفقا للوائح والقوانين المنظمة لذلك.
القرار :
مخاطبة ادارة الو افدين بالجامعة لمو افاتنا بموقف الطالب في ضوء اللوائح والقوانين .

رسالة الكلية :
تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترقى إلى مستوى التميزز واببزداف زج م زاد ا دال والعلزوم ابةسزاةية زى سزوا العمزد محليزا إ و إقليميزا اسزتةاداإ إلزى معزايير
ال ودة التعليمية و البحثية  ،و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التكةولو ية  ،و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و القدرات العلمية و البحثية ألساتذتها
و طالبها  ،و استخدام وسائد تعليمية حديثة ،و متابعة الخري ين ،و إتاحة الفرصة لها لمتابعة ال ديد من العلوم و المعارف و الخبرات  ،و تلبية احتيا زات الم تمز
،والمسزاممة زج حززد مالزكالت  ،و بةززاخ الالخصززية المصززرية و تةميزة قززيم اوةتمززاخ و المززواطةين مزن خززالد إ ززراخات تتسززم باوسزتقاللية و التعززاون و التقززويم الززذاتج
والمستمر .
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معتمدة تحتد مكاةة مرموقة بين ةظائرما وتصد بأساتذتها
وخري يها إلى مستوى المةا سة محليأ و اقليميإا من خالد
برامج دراسية متميزة ى مرحلتى الليساةس والدراسات
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 .0كتاب السيدة أ.د /سماح الصاوى رئيس مجلس قسم االجتماع بشأن مو افقة مجلس القسم بجلسته في  0202/20/23على منح
الطالبة  /سمر جمال محمد محمود درجة الماجستير في اآلداب بنظام الساعات المعتمدة فى الرسالة المقدمة بعنوان  :الثورات
المصرية والقوى السياسية في مصر ( دراسة ثورتى  05يناير –  32يونيو دراسة تحليلية )
القرار :
و افق مجلس الكلية .
 .3كتاب السيدة أ.د /سماح الصاوى رئيس مجلس قسم االجتماع بشأن مو افقة مجلس القسم بجلسته في  0202/20/23على
تشكيل لجنة المناقشة والحكم على الرسالة المقدمة من الطالبة  /دينا مصطفى عبدالسالم جاب الله لنيل درجة الماجستير في
اآلداب بنظام الساعات المعتمدة وعنوانها ( الوظيفة االتصالية للعالقات العامة في منظمات املجتمع المدنى ) " دراسة تحليلية
بمدينة دمنهور بمحافظة البحيرة " .
وتتكون لجنة المناقشة من :
أستاذ ورئيس قسم االعالم كلية التربية النوعية جامعة الزقازيق رئيسا ومناقشا
أ.د /صالح السيد عراقى ابراهيم
أستاذ مساعد علم االجتماع بكلية االداب جامعة دمنهور
مشرفا
د .محمود عبدالحميد حمدى
أستاذ مساعد علم االجتماع بكلية االداب جامعة دمنهور
مناقشا
د .حمدى على أحمد على
أستاذ مساعد االتصال واالعالم بكلية االداب جامعة دمنهور
مشرفا
د .نها عبدالمقصود غالى
القرار :
و افق مجلس الكلية .
 .4كتاب السيدة أ.د /سماح الصاوى رئيس مجلس قسم االجتماع بشأن مو افقة مجلس القسم بجلسته في  0202/20/23على
تسجيل الخطة المقدمة من الطالبة  /سمر عبدالسالم سليم الستكمال متطلبات درجة الدكتوراه بنظام الساعات المعتمدة
تحت عنوان ( لغة الجسد و أعميتها في تأهيل قيادات الصف األول والثانى ) دراسة تحليلية لخطابات القادة
تحت اشراف :
أستاذ علم االجتماع المساعد بكلية االداب جامعة دمنهور
السيد الدكتور /مجدى أحمد بيومى
السيد الدكتور /خالد السيد شحاته مدرس علم االجتماع بكلية االداب جامعة دمنهور
القرار :
و افق مجلس الكلية ويعاد الموضوع للقسم إلضافة مشرف متخصص في علم النفس .

 .5استعرض السيد أ.د /محمد رفعت االمام عميد الكلية تشكيل مجلس ادارة دورية االنسانيات ونوه سيادته بأنه البد من عقد
اجتماع ملجلس ادارة دورية االنسانيات للوقوف على آخرالمستجدات .
القرار :
رسالة الكلية :
تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترقى إلى مستوى التميزز واببزداف زج م زاد ا دال والعلزوم ابةسزاةية زى سزوا العمزد محليزا إ و إقليميزا اسزتةاداإ إلزى معزايير
ال ودة التعليمية و البحثية  ،و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التكةولو ية  ،و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و القدرات العلمية و البحثية ألساتذتها
و طالبها  ،و استخدام وسائد تعليمية حديثة ،و متابعة الخري ين ،و إتاحة الفرصة لها لمتابعة ال ديد من العلوم و المعارف و الخبرات  ،و تلبية احتيا زات الم تمز
،والمسزاممة زج حززد مالزكالت  ،و بةززاخ الالخصززية المصززرية و تةميزة قززيم اوةتمززاخ و المززواطةين مزن خززالد إ ززراخات تتسززم باوسزتقاللية و التعززاون و التقززويم الززذاتج
والمستمر .
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معتمدة تحتد مكاةة مرموقة بين ةظائرما وتصد بأساتذتها
وخري يها إلى مستوى المةا سة محليأ و اقليميإا من خالد
برامج دراسية متميزة ى مرحلتى الليساةس والدراسات
العليا تسهم ى الرقى و التةمية المستدامة للم تم .
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أحيط مجلس الكلية علما .

سابعا  :موضوعات العالقات الثقافية والخارجية :
أوال  /كتاب السيدة أ.د /ايمان بركات رئيس مجلس قسم اللغة العربية بشأن أهم توصيات اللجنة اإلستشارية العليا للمؤتمر الدولى
المقرر عقدة في  0200/5/ 20 - 22بعنوان ( :ترجمة معانى القرآن العظيم  -مراجعات منهجية ).
القرار :
أحيط مجلس الكلية علما ويرفع األمر للسيد أ.د /رئيس الجامعة  ،و تقدم بالشكر للسادة األفاضل الذين حضرا للكلية وهم :
رئيس اللجنة الدينية بمجلس الشيوخ
 أ.د /يوسف عامرعميد كلية آداب المنوفيه سابقا وعضو مجلس الشيوخ
 أ.د /عيد بلبعرئيس قطاع المعاهد األزهرية
 أ.د /سالمة داودرئيس لجنة المصحف الشريف
 أ.د /عبدالكريم صالح أ.د /محمد رفعت االمام عميد كلية اآلداب بدمنهور ومقرر المؤتمر أ.د /يوسف عبدالوهاب عميد كلية اللغة العربية بايتاى البارودرئيس قسم اللغة العربية بكلية اآلداب بدمنهور و أمين المؤتمر
 أ.د /ايمان فؤاد بركاترئيس قسم اللغة العربية بكلية الدراسات االسالمية بالسادات
 أ.د /صبري أبوحسين أ.د /محمد أبوعلى األستاذ بقسم اللغة العربية والمديرالتنفيذي لوحدة ضمان الجودةبكلية اآلداب بدمنهورورئيس اللجنة التنظيمية للمؤتمر.
األستاذ بكلية اللغة العربية بايتاى البارود
 أ.د /محمد النجارثانيا :كتاب مجلس قسم التاريخ بجلسته فى 0202 /20/4م بشأن احاطات أ.د /ابراهيم مرجونة باألنشطة العلمية واألكاديمية
والبحثية اآلتية :
 -2تعيين سيادته مديرا لمكتب االتحاد العربي للثقافة بجمهورية مصرالعربية
 -0مشاركة سيادته فى املحاضرة العلمية والنشرالعلمى الدولى باملجالت الرصينة فى 0202/22/22
 -3مشاركة سيادته فى املحاضرة العلمية الجودة فى التعليم رؤية مجانية بدولة االمارات واالردن فى 0202/22/20
رسالة الكلية :
تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترقى إلى مستوى التميزز واببزداف زج م زاد ا دال والعلزوم ابةسزاةية زى سزوا العمزد محليزا إ و إقليميزا اسزتةاداإ إلزى معزايير
ال ودة التعليمية و البحثية  ،و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التكةولو ية  ،و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و القدرات العلمية و البحثية ألساتذتها
و طالبها  ،و استخدام وسائد تعليمية حديثة ،و متابعة الخري ين ،و إتاحة الفرصة لها لمتابعة ال ديد من العلوم و المعارف و الخبرات  ،و تلبية احتيا زات الم تمز
،والمسزاممة زج حززد مالزكالت  ،و بةززاخ الالخصززية المصززرية و تةميزة قززيم اوةتمززاخ و المززواطةين مزن خززالد إ ززراخات تتسززم باوسزتقاللية و التعززاون و التقززويم الززذاتج
والمستمر .

==========================================================================
ت -1496633541 :ت  +فاكس 1496633540
~~08
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 اقليميإا من خالد
برامج دراسية متميزة ى مرحلتى الليساةس والدراسات
العليا تسهم ى الرقى و التةمية المستدامة للم تم .

Damanhur university
Faculty of Art

=========================================================
 -4مشاركة سيادته فى املحاضرة العلمية ادوات الباحث الرقمية فى النشر والبحث العلمى بدولة االمارات واالردن فى .0202/22/25
-5المشاركة فى الورشة العلمية االفتراضية بعنوان " القاض ى برهان الدين السنجارى  " 2087 – 686دراسة فى سيرته العلمية – مركز
دراسات الموصل فى 0202/22/22
القرار :
أحيط مجلس الكلية علما .
ثالثا /كتاب مجلس قسم اآلثار والدراسات اليونانية والرومانية بجلسته فى0202 /20/4م بشأن حصول ا2د 2عبير قاسم على شهادة
من كلية الزراعة سابا باشا اللقاء سيادتها ندوة عن " كيفية االستعداد لسوق العمل "
القرار :
أحيط مجلس الكلية علما .
رابعا  /مو افقة مجلس قسم اللغة العربية بجلستع المنعقدة بتاريخ  0202/20/2على توجيه ا2د 2محمد ابوعلى لكل من ا2د 2عيد
بلبع  ،وكذلك ا2د 2محمد خليفة اللقاء محاضرات لطالب الدراسات العليا بالقسم
القرار :
أحيط مجلس الكلية علما .
خامسا  /احاطة قسم اللغة االنجليزية بتكريم د 2عمرو الشريف ومنحه شهادة شكر وتقدير من السيد ا2د 2رئيس جامعة دمنهور
وذلك للدور المتميزفى االشراف على مركزالترجمة وتصحيح صورة مؤسسات الدولة امام الجهات االجنبية
القرار :
أحيط مجلس الكلية علما .
سادسا /احاطة قسم االثار بانتهاء المهمة العلمية للسيد د 2حمادة منس ى طلبه عاشور واستالمه العمل بتاريخ  0202/9/23بناءا على
استمارة مبعوث عائد من ادارة البعثات  ،وتقريرالمشرف االجن ي
القرار :
أحيط مجلس الكلية علما .

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

Damanhur university
Faculty of Art

=========================================================
سابعا /احاطة قسم االثار بانتهاء المهمة العلمية للسيد د 2ايمن محمد سالم واستالمه العمل بتاريخ  0202/9/23بناءا على استمارة
مبعوث عائد من ادارة البعثات  ،وتقريرالمشرف االجن ي
القرار :
أحيط مجلس الكلية علما .

ثامنا /احاطة قسم الفلسفة بجلسته فى  0202/20/5على ترشيح ا 2زينب حميدة عبدالعزيز – المدرس المساعد بالقسم للمنحة
الدولية للعلماء الشباب لعام 0200
القرار :
و افق مجلس الكلية .
تاسعا  /مو افقة مجلس قسم اآلثار والدراسات اليونانية والرومانية بجلسته المنعقدة فى0202 /22/3م علي المقترح المقدم من أ.د/
عبير قاسم بالتنسيق مع مدير متحف رشيد بخصوص عقد دورة للطالب القسم وطالب اآلثار مجانا بالتعاون مع متحف رشيد
بمحافظة البحيرة أون الين مساء علي مدار ثالثة أيام في بداية شهر مارس  0200وسوف تكون علي النحو اآلتي
المكان
اسم املحاضر
اسم املحاضرة
أون الين
أ.د /عبير قاسم
فن التقيب األثري اإلفتراض ي
أون الين
أ.د /حنان الشافعي
تأثيرالحفائر علي دراسة اآلثار
أون الين
أ.د /سماح الصاوي
مدخل الي علم الحفائر
أون الين
أ.د /عالء النحاس مديرإدارة الوعي األثري
رسم وتوثيق الفخاراألثري
بالبحيرة -وزارة اآلثار والسياحة -البحيرة
أون الين
أ.د /فهيمة النحاس
أحدث االكتشافات األثرية الحديثة
منطقة آثار األسكندرية -وزارة اآلثار والسياحة -
بالجبانة الغربية باألسكندرية
األسكندرية
حفائرمعبد كوم تروجه بالبحيرة

أ /أحمد رزق  -منطقة آثار البحيرة

أون الين

القرار :
أحيط مجلس الكلية علما.
رسالة الكلية :
تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترقى إلى مستوى التميزز واببزداف زج م زاد ا دال والعلزوم ابةسزاةية زى سزوا العمزد محليزا إ و إقليميزا اسزتةاداإ إلزى معزايير
ال ودة التعليمية و البحثية  ،و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التكةولو ية  ،و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و القدرات العلمية و البحثية ألساتذتها
و طالبها  ،و استخدام وسائد تعليمية حديثة ،و متابعة الخري ين ،و إتاحة الفرصة لها لمتابعة ال ديد من العلوم و المعارف و الخبرات  ،و تلبية احتيا زات الم تمز
،والمسزاممة زج حززد مالزكالت  ،و بةززاخ الالخصززية المصززرية و تةميزة قززيم اوةتمززاخ و المززواطةين مزن خززالد إ ززراخات تتسززم باوسزتقاللية و التعززاون و التقززويم الززذاتج
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 اقليميإا من خالد
برامج دراسية متميزة ى مرحلتى الليساةس والدراسات
العليا تسهم ى الرقى و التةمية المستدامة للم تم .

Damanhur university
Faculty of Art

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

ثامنا  :موضوعات خدمة املجتمع وتنمية البيئة :
الموضوع األول :التصديق على جلسة املحضرالسابق
قراراللجنة :تم التصديق
القرار :
أحيط مجلس الكلية علما
الموضوع الثانى :كتاب لجنة السالمة والصحة المهنية بشأن :
 -1سرعة ملئ الطفايات الخاصة بالكلية وباألحجام المطلوبة
 -0صيانة ماكينات التصوير الخاصة بالكلية
 -6تشكيل لجنة من السباك والنجار والكهربائى لعمل تقرير لمعرفة أحتياجات داخل الكلية
 -4التنبية على نظافة األدوار والحمامات يوميا صباحا ومساءا
 -9أرسال خطاب لقسم المشتريات واملخازن لتوفيرالكمامات والكحول لمواجهة الموجة الثالثة من متحور كورونا
 -3التأكيد على وجود سيارة اسعاف داخل الحرم الجامعى باملجمع النظرى وتوفير هيئة معاونة تتكون من دكتور وممرضة
متواجدين بالكلية
 -3صيانة األسا نسيرات والتأكيد على مسؤول لمتابعة األسانسير وعدم استخدام االسانسير الخاص بأعضاء هيئة التدريس والسادة
األداريين للطالب .
 -8عمل صيانة للكراس ى التى تحتاج للصيانة بالكلية
 -5مخاطبة االدارة الهندسية بالجامعة لتشغيل المولدات الجديدة بالكلية .
رسالة الكلية :
تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترقى إلى مستوى التميزز واببزداف زج م زاد ا دال والعلزوم ابةسزاةية زى سزوا العمزد محليزا إ و إقليميزا اسزتةاداإ إلزى معزايير
ال ودة التعليمية و البحثية  ،و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التكةولو ية  ،و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و القدرات العلمية و البحثية ألساتذتها
و طالبها  ،و استخدام وسائد تعليمية حديثة ،و متابعة الخري ين ،و إتاحة الفرصة لها لمتابعة ال ديد من العلوم و المعارف و الخبرات  ،و تلبية احتيا زات الم تمز
،والمسزاممة زج حززد مالزكالت  ،و بةززاخ الالخصززية المصززرية و تةميزة قززيم اوةتمززاخ و المززواطةين مزن خززالد إ ززراخات تتسززم باوسزتقاللية و التعززاون و التقززويم الززذاتج
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 اقليميإا من خالد
برامج دراسية متميزة ى مرحلتى الليساةس والدراسات
العليا تسهم ى الرقى و التةمية المستدامة للم تم .

Damanhur university
Faculty of Art

=========================================================
 -11عمل خطة للطوارئ
 -11متابعة نظافة القاعات والمدرجات والمكاتب بالكلية وتعقيمها بالماء والكلور.
 -10غسيل خزانات المياه بالكلية والتأكيد على نظافتها.
القرار :أحيطت اللجنة علما.
القرار :
أحيط مجلس الكلية علما
الموضوع الثالث  :التنسيق مع إدارة الكلية على إنهاء تلقى جميع منتس ى الكلية اللقاح فى موعد أقصاه أسبوعين مع التشديد على
األمن بعدم دخول طالب الكلية إال بشهادة تثبت تلقيهم اللقاح
القرار :و افقت اللجنة
القرار :
أحيط مجلس الكلية علما
الموضوع الرابع :تعليمات الجامعة بضرورة تفعيل دور الكلية مع املحافظة فى مجال محو األمية وخاصة فى المراكز التى بها حياة
كريمة
القرار :توص ى اللجنة بضرورة التواصل مع الطالب القاطنين بهذة المراكز وتفعيل هذا الدور
الموضوع الخامس :تعليمات الجامعة بإعطاء دورات توعوية للطالب من األدمان
القرار :يتم تفعيل الندوات بالتنسيق مع الجهات المعنية
الموضوع السادس :بشأن األجراءات اإلحترازية املحتم أتباعها مع الطلبة فى أمتحانات نصف العام
قراراللجنة:
 -1تم تعقيم الكلية بالكامل أستعدادا إلمتحانات نصف العام
 -0التنبية على السيد  /أمين الكلية بضرورة تعقيم الكلية آخراليوم الدراس ى
 -6التأكيد على نظافة القاعات والمدرجات بعد كل لجنة .
القرار :
أحيط مجلس الكلية علما

 املجلس في حالة انعقاد دائم منذ بداية أزمة كورونا وحتى تاريخه.
هذا وقد انتهى االجتماع الساعة الرابعة عصرا .
رسالة الكلية :
تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترقى إلى مستوى التميزز واببزداف زج م زاد ا دال والعلزوم ابةسزاةية زى سزوا العمزد محليزا إ و إقليميزا اسزتةاداإ إلزى معزايير
ال ودة التعليمية و البحثية  ،و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التكةولو ية  ،و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و القدرات العلمية و البحثية ألساتذتها
و طالبها  ،و استخدام وسائد تعليمية حديثة ،و متابعة الخري ين ،و إتاحة الفرصة لها لمتابعة ال ديد من العلوم و المعارف و الخبرات  ،و تلبية احتيا زات الم تمز
،والمسزاممة زج حززد مالزكالت  ،و بةززاخ الالخصززية المصززرية و تةميزة قززيم اوةتمززاخ و المززواطةين مزن خززالد إ ززراخات تتسززم باوسزتقاللية و التعززاون و التقززويم الززذاتج
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 اقليميإا من خالد
برامج دراسية متميزة ى مرحلتى الليساةس والدراسات
العليا تسهم ى الرقى و التةمية المستدامة للم تم .
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عميد الكلية

أ.د /محمد رفعت االمام

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