رؤية الكلية :

جامعة دمنهور
كلية اآلداب

تتطل الكلية إلى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية
معتمدة تحتل مكاسة مرموقة بين سظائرما وتصل بأساتذتها
وخري يها إلى مستوى المسا سة محليأ و اقليميإا من خالل
برامج دراسية متميزة ى مرحلتى الليساسس والدراسات
العليا تسهم ى الرقى و التسمية المستدامة للم تم .

Damanhur university
Faculty of Art

=========================================================
مجلس الكلية الثانى للعام الجامعي 0202/0202
المنعقد يوم البرععا المو افق 0202/9/25
**********
اجتمع مجلس الكلية في تمام الساعة الحادية عشر برئاسة السيد الستاذ الدكتوبر /محمد برفعت االمام عميد الكلية
وبحضوبر كل من :
 .2أ.د /سماح محمد الصاوى
وكيل الكلية للدبراسات العليا والبحوث و قائم بعمل وكالة شئون التعليم والطالب
وكيل الكلية لشئون خدمة املجتمع وتنمية البيئة
 .0أ2د /وفدى السيد أبوالنضر
برئيس مجلس قسم اللغة االنجليزية
 .3أ.د /ايمان محمد حلمى المليجى
برئيس مجلس قسم اآلثابر والدبراسات اليونانية والرومانية
 .4أ.د /عبير عبداملحسن قاسم
برئيس مجلس قسم التابريخ
 .5أ.د /ابراهيم محمد مرجونة
برئيس مجلس قسم اللغة العربية
 .6أ.د /ايمان فؤاد بركات
برئيس مجلس قسم الفلسفة
 .7أ.د /فضل الله محمد اسماعيل
القائم بعمل برئيس مجلس قسم اآلثابر
 .8د /أحمد سعيد عثمان
الستاذ بقسم الجغر افيا
 .9أ.د /محمد عبدالقادبر عبدالحميد
الستاذ بقسم اللغة االنجليزية
 .22أ.د /ميراندا محمد خميس الزوكة
الستاذ المساعد بقسم اللغة العربية
 .22د /أسما محمود شمس الدين
المديرالتنفيذى لوحدة ضمان الجودة بالكلية
 .20أ.د /محمد محمود أبوعلى
مدير وحدة الخدمات االلكترونية
 .23د /أحمد عطية حميدة
أمين الكلية
 .24السيد /خالد الوليد حلمى لحوتي
وتم دعوة كل من :
الستاذ المساعد بقسم اللغات الشرقية
 .2د/أمنيه ابراهيم عيس ى
الستاذ المساعد المتفرغ بقسم االجتماع
 .0د .حمدى على أحمد على
وقد اعتذبر عن الحضوبر :
الستاذ بقسم اللغة العربية
 .2أ.د /عمر شحاته محمد
الستاذ المتفرغ بقسم الفلسفة
 .0أ.د /ميالد زكى غالى
الستاذ المتفرغ بقسم التابريخ
 .3أ.د /فايزة محمود صقر
المدبرس بقسم التابريخ
 .4د /ماهرمحمد أبوالسعيد

رسالة الكلية :
تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترقى إلى مستوى التميزز واببزداف زج م زال اآلداب والعلزوم ابسسزاسية زى سزوا العمزل محليزا إ و إقليميزا اسزتساداإ إلزى معزايير
ال ودة التعليمية و البحثية  ،و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التكسولو ية  ،و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و القدرات العلمية و البحثية ألساتذتها
و طالبها  ،و استخدا م وسائل 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 حززل مالزكالت  ،و بسززاخ الالخصززية المصززرية و تسميزة قززيم اوستمززاخ و المززواطسين مزن خززالل إ ززراخات تتسززم باوسزتقاللية و التعزاون و التقززويم الززذاتج
والمستمر .
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رؤية الكلية :

جامعة دمنهور
كلية اآلداب

تتطل الكلية إلى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية
معتمدة تحتل مكاسة مرموقة بين سظائرما وتصل بأساتذتها
وخري يها إلى مستوى المسا سة محليأ و اقليميإا من خالل
برامج دراسية متميزة ى مرحلتى الليساسس والدراسات
العليا تسهم ى الرقى و التسمية المستدامة للم تم .

Damanhur university
Faculty of Art

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

في بداية االجتماع برحب السيد أ.د /محمد برفعت االمام عميد الكلية وبرئيس املجلس بجميع السادة الحضوبر .

-

قام سيادته باعطا نبذة عن االحتقالية التى قامت بها الكلية المقامه بافتتاح مدبرج الشهيد عميد أ.ح /خالد العريان
وتقدم بالشكر لكل من السيد اللوا  /هشام أمنة محافظ البحيرة و السيد الستاذ الدكتوبر  /عبيد صالح برئيس الجامعة
والسيد المستشابر العسكرى ملحافظة البحيرة وحضوبر اسرة الشهيد وتشرفهم للكلية واختيابر كلية االداب لتخليد اسم
الشهيد  /خالد العريان كما شكر جميع من حضر االحتفالية من السادة أعضا هيئة التدبريس والعاملين بالكلية .

-

ثم قام بتقديم الشكر والتقدير للباحثة /دينا موس ى خريجة قسم اللغات الشرقية بالكلية وتقديم بعض الكتب التى تفيدها
في تخصصها تحفيزا من الكلية على مواصلة التقدم والنجاح .

-

أوال  :موضوعات اإلحاطة و التصديق -:
ً
 .2الموضوعات التى طرحت في مجلس الجامعة،
 .0التصديق على محضر مجلس الكلية السابق .
القرابر:
تم التصديق على املحضرمع حذف البند برقم ( )0بموضوعات الدبراسات العليا بقسم اللغة العربية .

رسالة الكلية :
تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترقى إلى مستوى التميزز واببزداف زج م زال اآلداب والعلزوم ابسسزاسية زى سزوا العمزل محليزا إ و إقليميزا اسزتساداإ إلزى معزايير
ال ودة التعليمية و البحثية  ،و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التكسولو ية  ،و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و القدرات العلمية و البحثية ألساتذتها
و طالبها  ،و استخدا م وسائل 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 حززل مالزكالت  ،و بسززاخ الالخصززية المصززرية و تسميزة قززيم اوستمززاخ و المززواطسين مزن خززالل إ ززراخات تتسززم باوسزتقاللية و التعزاون و التقززويم الززذاتج
والمستمر .
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رؤية الكلية :

جامعة دمنهور
كلية اآلداب

تتطل الكلية إلى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية
معتمدة تحتل مكاسة مرموقة بين سظائرما وتصل بأساتذتها
وخري يها إلى مستوى المسا سة محليأ و اقليميإا من خالل
برامج دراسية متميزة ى مرحلتى الليساسس والدراسات
العليا تسهم ى الرقى و التسمية المستدامة للم تم .

Damanhur university
Faculty of Art

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

ثانيا :موضوعات وحدة ضمان الجودة :
 .2االستقالة المقدمة من السيد الستاذ الدكتوبر /محمد محمود ابوعلى المديرالتنفيذي لوحدة ضمان الجودة بالكلية .
القرابر :
برفض مجلس الكلية االستقالة وو افق على تجديد الثقة في سيادته مع المو افقة على التشكيل المقترح .
 .0تشكيل مجلس ادابرة وحدة ضمان الجودة للعام الجامعى  0200/0202على النحو التالى -:
عميد الكلية وبرئيس مجلس االدابرة
 .3أ.د /محمد برفعت االمام
المديرالتنفيذى
 .4أ.دم محمد محمود أبوعلى
 .5أ.م.د /عصام كمال المصري
نائب المديرالتنفيذي
ً
عضوا
 .6د .محمد عبده بدبرالدين
ً
عضوا
 .7د .ابراهيم مصطفى شعبان
ً
عضوا
 .8د .اسالم فوزي انس
ً
عضوا
 .9أ .زينب حميدة عبدالعزيز
ً
عضوا
 .22أ .جيالن عبدالنبي عرقوب
 .22الفريق االدابرى
أمين الكلية ( بصفته )
 .20أ .خالد الوليد حلمى لحوتى
ً
عضوا
 .23أ .على ثابت الضبع
ً
عضوا
 .24أ .كمال فرج صالح
 .25ممثل من الطالب يتم دعوته للحضوبر عند مناقشة الموضوعات التى تخص الطالب.
 .26دعوة المراجعيين الخابرجيين وخبرا الجودة عند الضروبرة .
القرابر :
و افق مجلس الكلية .

رسالة الكلية :
تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترقى إلى مستوى التميزز واببزداف زج م زال اآلداب والعلزوم ابسسزاسية زى سزوا العمزل محليزا إ و إقليميزا اسزتساداإ إلزى معزايير
ال ودة التعليمية و البحثية  ،و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التكسولو ية  ،و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و القدرات العلمية و البحثية ألساتذتها
و طالبها  ،و استخدا م وسائل 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 حززل مالزكالت  ،و بسززاخ الالخصززية المصززرية و تسميزة قززيم اوستمززاخ و المززواطسين مزن خززالل إ ززراخات تتسززم باوسزتقاللية و التعزاون و التقززويم الززذاتج
والمستمر .
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رؤية الكلية :

جامعة دمنهور
كلية اآلداب

تتطل الكلية إلى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية
معتمدة تحتل مكاسة مرموقة بين سظائرما وتصل بأساتذتها
وخري يها إلى مستوى المسا سة محليأ و اقليميإا من خالل
برامج دراسية متميزة ى مرحلتى الليساسس والدراسات
العليا تسهم ى الرقى و التسمية المستدامة للم تم .

Damanhur university
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=========================================================
 .3المذكرة المقدمه بموضوعات الجودة والمتضمنه اآلتى :
 ضروبرة ابرسال القسام العلمية أسما منسقى الجودة لوحدة ضمان الجودة حتى يتسنى التنسيق فيما يلزم من استعداداتً
البرامج لزيابرة مركز ضمان الجودة بالجامعة  ،علما بأن الوحدة قد وجهت خطابات غير مرة موضح به عناصر ومتطلبات
الزيابرة لآلقسام العلمية لبيان مدى استعدادتهم لزيابرة مركز ضمان الجودة و قد طلبت القسام العلمية تأجيل الزيابرة في
مجلس الكلية .
 بخصوص ضروبرة تسليم توصيف المقربرات وتقابريرالبرامج  .يطلب من باقى القسام سرعة التسليم . بخصوص مخاطبة قطاعات الكلية لتقديم الخطط التطويرية  ،قام بتقديم الشكر للسيد أ.د /وفدى أبوالنضر وكيل الكليةلشئون خدمة املجتمع وتنمية البيئة لتسليمه الخطة التطويرية الخاصة بوكالة شئون البيئة وخدمة املجتمع ويرجو من
الوكاالت واالدابرات تسليم خططها التطويرية في أسرع وقت .
 بخصوص عمل المعايير واشراك منسوعى الكلية وضروبرة التحديث : عل كل برئيس معيابر تقديم الخطة التطويرية للمرحلة القادمة وتحديث فريق عمل المعيابرفي أسرع وقت .القرابر :
ً
أحيط مجلس الكلية علما .

ً
ثالثا :موضوعات وحدة تكنولوجيا المعلومات : IT
أوال  :بشأأن طلأب وسأعي كليأة اآلداب أن تصأدبر فأادة تخأرج طأالب الكليأة بطريقأة لكترونيأة تأوفيرا للوقأت  ،وتخفيفأا للجهأد وخاصأة علأأى
مأأويفي شأأؤون الخأأريجين  ،فقأأد نتحأأت وحأأدة تكنولوجيأأا المعلومأأات بالكليأأة بالتعأأاون مأأع مهندسأ ي الجامعأأة مأأن االن هأأا مأأن النقأأا
الفنيأأة التأأي تمكنأأا مأأن صأأدابراإلفأأادات لكترونيأأا  ،مأأع ضأأروبرة المراجعأأة مأأن مأأويفي شأأؤون الخأأريجين قبأأل تأأوقيعهم عل هأأا بوصأأفهم
المس أأؤولين الص أأليين ع أأن أأحة البيان أأات ال أأوابردة ف أأي اإلف أأادة  ،وق أأد طالب أأت السأ أتاذة ال أأدكتوبرة  /من أأال مص أأطفى م أأديرالمش أأروعات
بالجامعة -في اجتماع مركز تكنولوجيا المعلومات بالجامعة اليوم -بتعميم المر على كليات جامعة دمنهوبر.
القرابر :
ً
أحيط مجلس الكلية علما .

رسالة الكلية :
تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترقى إلى مستوى التميزز واببزداف زج م زال اآلداب والعلزوم ابسسزاسية زى سزوا العمزل محليزا إ و إقليميزا اسزتساداإ إلزى معزايير
ال ودة التعليمية و البحثية  ،و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التكسولو ية  ،و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و القدرات العلمية و البحثية ألساتذتها
و طالبها  ،و استخدا م وسائل 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 حززل مالزكالت  ،و بسززاخ الالخصززية المصززرية و تسميزة قززيم اوستمززاخ و المززواطسين مزن خززالل إ ززراخات تتسززم باوسزتقاللية و التعزاون و التقززويم الززذاتج
والمستمر .
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تتطل الكلية إلى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية
معتمدة تحتل مكاسة مرموقة بين سظائرما وتصل بأساتذتها
وخري يها إلى مستوى المسا سة محليأ و اقليميإا من خالل
برامج دراسية متميزة ى مرحلتى الليساسس والدراسات
العليا تسهم ى الرقى و التسمية المستدامة للم تم .
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=========================================================
ثانيأ أأا  :بخصأ أأوص نتيجأ أأة تظلمأ أأات الطأ أأالب مأ أأن نتأ أأائج االمتحانأ أأات للعأ أأام الجأ أأامعي 0202/0202م  ،فقأ أأد أفأ أأاد أ  /حسأ أأن أنأ أأو أبأ أأو اليزيأ أأد
مس أأؤول( )MISبأن أأه ق أأد ت أأم االن ه أأا م أأن جمي أأع التع أأديالت الخاص أأة بنت أأائج تظلم أأات الط أأالب الت أأي وبردت م أأن مكت أأب الس أأتاذة ال أأدكتوبرة
سماح الصاوي وكيل الكلية لشؤون التعليم والطالب وبرئيس لجنة التظلمات لعام المنقض ي.
وبه أأذا الخص أأوص ق أأدم ال أأدكتوبر  /أحم أأد عطي أأة المديرالتنفي أأذي للوح أأدة الش أأكر للس أأادة الفاض أأل برنس أأا الكنت أأروالت للع أأام المنت أأي
لتعاونهم البنا والمثمرمنذ بداية العمل بالنتائج وان ها بتعديالت نتائج التظلمات.
القرابر :
ً
أحيط مجلس الكلية علما .
ثالث أأا  :بشأ أأأن الأ أأعمل فأ أأي الأمكأتأ أأبة الأرقأميأ أأة أفأ أأاد أ  /هأ أأاني أبأ أأو النجأ أأاة أنأ أأه مسأ أأتمر حالي أأا فأ أأي برفأ أأع عنأ أأاوين وملخصاترسأ أأائل الأماجأ أأستير
والدكأتأأوبراة وغأيأرهأأا مأأن العناصأر علأى المكتبأأة الرقميأة بهأأدف اسأتكمال برفأع جميعالرسأأائل الخاصأة بالكليأة  ،وأن عأأدد المتأرددين علأأى
المكتبة -في الفترة الحالية -قليل جدا نظرا الن ها أعمال االمتحانات واالن ها من النتائج  ،في انتظابر بداية العام الدبراس ي الجديد.
القرابر :
ً
أحيط مجلس الكلية علما .
برابعا :بشأن البوابة اإللكترونية أفاد أ /كيرلس سامي مسئول وحدة Portalباالتى
 قام أأت الوح أأدة بانه أأا اع أأالن جمي أأع النت أأائج الدبراس أأية للفص أأل الدبراسأ أ ى الث أأانى م أأن الع أأام الج أأامعى  0202/0202وذل أأى عل أأى الموق أأعالرسمى للكلية
 قامت الوحدة من خالل الموقع الرسمى للكلية من االعالن عن فتح باب التظلمات من نتائج امتحانات العام الجامعى .0202/0202 تم فتح باب التقديم الكترونيا للدبراسأات العليأا فصأل الخريأف  0202مأن خأالل الموقأع الرسأمى للكليأة وذلأى القواعأد والشأرو التأىحددها مجلس الكلية .
 تم االعالن عن بد استخراج افادات النجاح لخريجى الكلية  0202مواليد النصف االول من العام .تم االعالن من خالل الموقع الرسمى للكلية عن فتح باب التقدم لجائزة محمد بربيع ناصر للبحث العلمي -الدوبرة الرابعة 0202 تأ أم االع أأالن م أأن خ أأالل الموق أأع الرس أأمى للكلي أأة ع أأن نتأ أأائج برن أأامج الدبراس أأات العربي أأة وتحقي أأق الت أأراث  -تعل أأم لكترون أأى م أأدمج جميأ أأعالمستويات  0202وذلى من اعتمادها من السيد الستاذ الدكتوبر عميد الكلية
 تم عمل جدول احصائى استرشادى بالحد الدنى للقبول بالكلية فى االعوام السا بقة وذلأى للطأالب الأراغبين فأى التحويأل للكليأة وذلأىمن خالل الموقع الرسمى للكلية.
رسالة الكلية :
تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترقى إلى مستوى التميزز واببزداف زج م زال اآلداب والعلزوم ابسسزاسية زى سزوا العمزل محليزا إ و إقليميزا اسزتساداإ إلزى معزايير
ال ودة التعليمية و البحثية  ،و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التكسولو ية  ،و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و القدرات العلمية و البحثية ألساتذتها
و طالبها  ،و استخدا م وسائل 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 حززل مالزكالت  ،و بسززاخ الالخصززية المصززرية و تسميزة قززيم اوستمززاخ و المززواطسين مزن خززالل إ ززراخات تتسززم باوسزتقاللية و التعزاون و التقززويم الززذاتج
والمستمر .
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رؤية الكلية :

جامعة دمنهور
كلية اآلداب

تتطل الكلية إلى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية
معتمدة تحتل مكاسة مرموقة بين سظائرما وتصل بأساتذتها
وخري يها إلى مستوى المسا سة محليأ و اقليميإا من خالل
برامج دراسية متميزة ى مرحلتى الليساسس والدراسات
العليا تسهم ى الرقى و التسمية المستدامة للم تم .

Damanhur university
Faculty of Art

=========================================================
 تعمل الوحدة حاليا على العمل على عمل قاعدة بيانات موحدة للكلية . تعمأأل الوحأأدة حاليأأا علأأى تجهيأأزالموقأأع اإللكترونأأى للتقأأديم اإللكترونأأى للطأأالب المسأأتجدين وذلأأى اسأأتعداد لفأأتح التقأأديم للطأأالبوذلى بعد مو افقة مجلس الكلية على فتح التقديم.
استمرابر الوحدة فى تنظيم كافة االجتماعات ووبرش العمل اون الين وذلى لجميع اجتماعات اللجان ومجالس القسام ومجلس الكليةووحدة ضمان الجودة .
 استمرابر الوحدة فى تقديم الدعم الفنى لجميع الطالب فيما يخص مشاكل اإليميل الجامعى على مدابر الساعة وذلى من خاللالصفحة الرسمية للكلية .
 قأامأت الأوحدة في خالل شهأرمايو بأإبرسال-عأبر اإليمأيالت الكاديأمية للأسادة أعأضا هأيئةالتدبريس -ما يلي :
أ -محضر مجلس الكلية .
ب -دعوة مجلس الكلية  ،وجدول العمال لشهر سبتمبر0202م.
ج -دعوات مجالس القسام لبعض القسام العلمية بالكليةومحاضر اللجان.
د -االستدعا ات الخاصة بمكتب تحقيقات السادة أعضا هيئة التدبريس.
ه -جميع الخبابرالتى تنشر على الموقع الرسمي ترسل نسخة منها على البريد اإللكتروني.
= سأجل الموقأأع الرسأمي للكليأأة حتأأى اليأوم مأأا يزيأأد عأن سأأتة ماليأأين و مائأة وثمأأانين ألأف زيأأابرة  ،كمأأا بلأ عأأدد القأأرا ات لموقأع الكليأأة مأأا
يزيد عن مليون وتسعمائة و أبرععين ألف قرا ة للموضوعات المنشوبرة على الموقع.
القرابر :

ً
أحيط مجلس الكلية علما .

رسالة الكلية :
تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترقى إلى مستوى التميزز واببزداف زج م زال اآلداب والعلزوم ابسسزاسية زى سزوا العمزل محليزا إ و إقليميزا اسزتساداإ إلزى معزايير
ال ودة التعليمية و البحثية  ،و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التكسولو ية  ،و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و القدرات العلمية و البحثية ألساتذتها
و طالبها  ،و استخدا م وسائل 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 حززل مالزكالت  ،و بسززاخ الالخصززية المصززرية و تسميزة قززيم اوستمززاخ و المززواطسين مزن خززالل إ ززراخات تتسززم باوسزتقاللية و التعزاون و التقززويم الززذاتج
والمستمر .
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رؤية الكلية :
تتطل الكلية إلى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية
معتمدة تحتل مكاسة مرموقة بين سظائرما وتصل بأساتذتها
وخري يها إلى مستوى المسا سة محليأ و اقليميإا من خالل
برامج دراسية متميزة ى مرحلتى الليساسس والدراسات
العليا تسهم ى الرقى و التسمية المستدامة للم تم .

جامعة دمنهور
كلية اآلداب

Damanhur university
Faculty of Art

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

ً
برابعا  :موضوعات شئون هيئة التدبريس :

 .2قرابر مجلس الجامعة برقم ( )00لسنة  0202بشأن تشكيل هيئة مكتب العالقات الدولية بجامعة دمنهوبر.
القرابر :
ً
أحيط مجلس الكلية علما مع تقديم ال هيئة للسيد الستاذ الدكتوبر /وفدى ابوالنضر وكيل الكلية لشئون خدمة املجتمع وتنمية
البيئة بتوليه نائب المدير التنفيذي لمكتب العالقات الدولية بجامعة دمنهوبر والدكتوبرة /أسما ادبريس الزغابري المدبرس بقسم
االجتماع لعضوي ها في التشكيل .
 .0قرابر السيد الستاذ الدكتوبر /عبيد صالح برئيس جامعة دمنهوبر برقم ( )450بتابريخ  0202/9/5بشأن تشكيل مجلس ادابرة مركز
خدمة املجتمع بجامعة دمنهوبر .
القرابر :
ً
أحيط مجلس الكلية علما مع تقديم ال هيئة للسيد الستاذ الدكتوبر /وفدى ابوالنضر وكيل الكلية لشئون خدمة املجتمع وتنمية
البيئة بتوليه المدير التنفيذي لمركز خدمة املجتمع بجامعة دمنهوبر والدكتوبرة /أسما ادبريس الزغابري المدبرس بقسم االجتماع
لعضوي ها في التشكيل .
 .3كتاب السيد أ.د /محمد عبدالقادبر عبدالجميد بشأن مو افقة مجلس قسم الجغر افيا بجلسته الطابرئة في الممتدة يومى 20-22
سبتمبر 0202على تعيين السيدة  /جيالن عبدالنبي عبدالعزيز جويدة عرقوب بدبرجة مدبرس مساعد بالقسم تخصص الجغر افيا
ً
البشرية نظرا لحصولها على دبرجة الماجستير حيث أنها مشهود لها بالسمعة الط يبه والسيرة الحسنة و محسنه في أدا عملها
منذ تعيينها بالقسم .
القرابر :
و افق مجلس الكلية .

رسالة الكلية :
تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترقى إلى مستوى التميزز واببزداف زج م زال اآلداب والعلزوم ابسسزاسية زى سزوا العمزل محليزا إ و إقليميزا اسزتساداإ إلزى معزايير
ال ودة التعليمية و البحثية  ،و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التكسولو ية  ،و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و القدرات العلمية و البحثية ألساتذتها
و طالبها  ،و استخدا م وسائل 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 حززل مالزكالت  ،و بسززاخ الالخصززية المصززرية و تسميزة قززيم اوستمززاخ و المززواطسين مزن خززالل إ ززراخات تتسززم باوسزتقاللية و التعزاون و التقززويم الززذاتج
والمستمر .

==========================================================================
ت -1496633541 :ت  +فاكس 1496633540
~~3
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 تحتل مكاسة مرموقة بين سظائرما وتصل بأساتذتها
وخري يها إلى مستوى المسا سة محليأ و اقليميإا من خالل
برامج دراسية متميزة ى مرحلتى الليساسس والدراسات
العليا تسهم ى الرقى و التسمية المستدامة للم تم .

Damanhur university
Faculty of Art

=========================================================
 .4كتاب السيدة أ.د /ايمان المليجى برئيس مجلس قسم اللغة االنجليزية بالكلية بشأن مو افقة مجلس القسم بجلسته في
ً
 0202/9/2على تعديل تشكيل مجلس القسم نظرا لعودة السيد الدكتوبر /ناجى برشوان من الندب الكلى ليصبح كاآلتى :
ً
برئيسا
 أ.د /ايمان محمد حلمى المليجىً
عضوا
 أ.د /ميراندا محمد خميس الزوكةً
عضوا
 د .ناجى محمد فهيم برشوانً
عضوا
 د .هند محمد هيكلً
عضوا
 د .نهله محمد نجيبً
عضوا
 د .أسما عبدالسالم الشيخالقرابر :
و افق مجلس الكلية .

 .5كتاب السيد الدكتوبر /أحمد سعيد عثمان برئيس مجلس قسم اآلثابر بشأن انتداب عضو هيئة تدبريس لتدبري أ أ أ أ أ أس مقأ أ أربرى "
مبادى عالج وصيانه اآلثابر العضوية " في الفصل الدبراس ى الول ومقربر " مبادي الترميم المعمابرى وعالج صيانة اآلثابر غير
العضوية " في الفصل الدبراس ى الثانى للعام الجامعى  0200/0202بالفرقة الولى بقسم اآلثابر .
القرابر :
و افق مجلس الكلية على ترشيح الدكتوبرة /برانيا عبد الجواد نعمان العريبي مدبرس الترميم كلية اآلثابر جامعة القاهرة .
 .6كتاب السيد الدكتوبر /أحمد سعيد عثمان برئيس مجلس قسم اآلثابر بشأن المو افقة على انتداب السيد الدكتوبر /ابراهيم قديس
ابراهيم ساويرس  -مدبرس اللغة القبطية بقسم اآلثابرالمصرية كلية اآلثابر جامعة سوهاج لتدبريس مقربرات بشعبة اآلثابر المصرية
القديمة بقسم الثابر خالل الفصلين للعام الجامعى . 0202/0202
القرابر :
و افق مجلس الكلية .

رسالة الكلية :
تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترقى إلى مستوى التميزز واببزداف زج م زال اآلداب والعلزوم ابسسزاسية زى سزوا العمزل محليزا إ و إقليميزا اسزتساداإ إلزى معزايير
ال ودة التعليمية و البحثية  ،و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التكسولو ية  ،و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و القدرات العلمية و البحثية ألساتذتها
و طالبها  ،و استخدا م وسائل 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 حززل مالزكالت  ،و بسززاخ الالخصززية المصززرية و تسميزة قززيم اوستمززاخ و المززواطسين مزن خززالل إ ززراخات تتسززم باوسزتقاللية و التعزاون و التقززويم الززذاتج
والمستمر .
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رؤية الكلية :

جامعة دمنهور
كلية اآلداب

تتطل الكلية إلى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية
معتمدة تحتل مكاسة مرموقة بين سظائرما وتصل بأساتذتها
وخري يها إلى مستوى المسا سة محليأ و اقليميإا من خالل
برامج دراسية متميزة ى مرحلتى الليساسس والدراسات
العليا تسهم ى الرقى و التسمية المستدامة للم تم .

Damanhur university
Faculty of Art

=========================================================
 .7كتاب السيدة أ.د /عبير قاسم برئيس مجلس قسم اآلثابر والدبراسات اليونانية والرومانية بمو افقة مجلس القسم  0202/9/0على
الطلب المقدم من السيدة /نانيس عبدالعظيم الجيابر على تجديد االجازة الخاصة بدون مرتب لمر افقة زوجها بمقاطعة
ً
بريتيش كولومبيا – بكندا للعام السادس اعتبابرا من  0202/22/2وحتى . 0200/9/32
القرابر :
و افق مجلس الكلية .

ً
خامسا  :موضوعات شئون الطالب :
 .2قرابر مجلس الجامعة برقم ( )32لسنة  0202بشأن آليات تطوير الكتاب الجامعى من صوبرته الوبرقة الى الصوبرة االلكترونية
بجميع كليات ومعاهد الجامعة .
القرابر :
ً
أحيط مجلس الكلية علما و تشكيل لجنة لعمل المالحظات واالستفسابرات عن القرابر من كل من :
-

السيد أ.د /ابراهيم محمد على مرجونة

برئيس مجلس قسم التابريخ

-

السيد الدكتوبر /حمدى على أحمد على

الستاذ المساعد المتفرغ بقسم االجتماع

 .0كتاب السيدة أ.د /ايمان المليجى برئيس مجلس قسم اللغة االنجليزية بالكلية بشأن مقترح مشروع الترجمة لطالب الفرقة الرابعة
بقسم اللغة االنجليزية في الفصل الدبراس ى الثانى  0202/0202تحت اشراف الدكتوبرة /ايمان عالم مدبرس اللغويات والترجمة
بالقسم .
القرابر :
و افق مجلس الكلية ويرفع المر للسيد الستاذ الدكتوبر  /برئيس الجامعة .
 .3كتاب السيدة أ.د /ايمان المليجى برئيس مجلس قسم اللغة االنجليزية بالكلية بشأن أسما المشتركين بفريق الترجمة بالكلية
تحت اشراف د .ايمان عالم و أ.د /ايمان المليجى ومقترح تسليم الطالب افادة باشتراكهم في الفريق وتدبريبهم بالقسم عقب االن ها
في نهاية . 0200
القرابر :
رسالة الكلية :
تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترقى إلى مستوى التميزز واببزداف زج م زال اآلداب والعلزوم ابسسزاسية زى سزوا العمزل محليزا إ و إقليميزا اسزتساداإ إلزى معزايير
ال ودة التعليمية و البحثية  ،و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التكسولو ية  ،و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و القدرات العلمية و البحثية ألساتذتها
و طالبها  ،و استخدا م وسائل 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 حززل مالزكالت  ،و بسززاخ الالخصززية المصززرية و تسميزة قززيم اوستمززاخ و المززواطسين مزن خززالل إ ززراخات تتسززم باوسزتقاللية و التعزاون و التقززويم الززذاتج
والمستمر .
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و افق مجلس الكلية ويرفع المر للسيد الستاذ الدكتوبر  /برئيس الجامعة .

موضوعات لجنة شئون التعليم والطالب -:

ً
أوال  :التصديق على محضرالجلسة السابقة :
القرابر  :تم التصديق
ً
القرابر: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 بوحدة القياس والتقويم :
تمت المراجعة مع الكنتروالت وتم عادة تصحيح بعض االستمابرات التي لم تصحح من قبل.
.3.2
تطالأأب الوحأأدة القسأأام العلميأأة بتقأأديم حصأأائية بأعأأداد الطأأالب الأأذين سأأيؤدون دوبر سأأبتمبر ،وذلأأى لتجهيأأزمأأا
.3.0
يلزم من استمابرات تصحيح الكتروني.
تطالأأب الوح أأدة جميأأع الكنت أأروالت باسأأتخدام م أأا تبقأأى ل أأدرهم مأأن اس أأتمابرات التصأأحيح لل أأدوبرالول مأأايو  0202وف أأي
.3.3
حالة العجز يجب الرجوع للوحدة وعدم اللجو للتصوير.
تؤكد الوحدة على ضروبرة الصيانة الدوبرية لألجهزة حتى يتم انجاز التصحيح في أسرع وقت.
.3.4
القرابر :
ً
أحيط مجلس الكلية علما .

ً
ثالثا :قبول الطالب ُ
الجدد بالقسام العلمية للكلية:

 .4الموضأأوع :كتأأاب مجلأأس قسأأم اللغأأة اإلنجليزيأأة بجلسأأته ُ
المنعقأأدة بتأأابريخ  0202/8/2بشأأأن شأأرو قبأأول الطأأالب للعأأام الجأأامعي
 0200/0202على النحو اآلتي:
أوال :شرو قبول طالب أولى:
 -2يقبل القسم بحد أقص ى أعلى  352طالبا في دبرجة اللغة اإلنجليزية بالثانوية العامة
 -0يقبل القسم عدد  322طالبا انتظام العلى في دبرجة اللغة اإلنجليزية بالثانوية العامة
 -3يقبل القسم  32طالبا انتساب موجه وفئات دبرجة اللغة اإلنجليزية بالثانوية العامة
 -4يقبل القسم  02طالبا انتساب عادي مؤهالت عليا
القرابر:و افق مجلس الكلية .
رسالة الكلية :
تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترقى إلى مستوى التميزز واببزداف زج م زال اآلداب والعلزوم ابسسزاسية زى سزوا العمزل محليزا إ و إقليميزا اسزتساداإ إلزى معزايير
ال ودة التعليمية و البحثية  ،و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التكسولو ية  ،و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و القدرات العلمية و البحثية ألساتذتها
و طالبها  ،و استخدا م وسائل 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 حززل مالزكالت  ،و بسززاخ الالخصززية المصززرية و تسميزة قززيم اوستمززاخ و المززواطسين مزن خززالل إ ززراخات تتسززم باوسزتقاللية و التعزاون و التقززويم الززذاتج
والمستمر .
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ثانيا :شر القبول بشعبة اللغة:
النجاح في مادة اللغويات بالفرقة الولى
تم اإلعالن عن هذا الشر في ميثاق الدخول العام الماض ي وحيث نه لم يرسب سوى سبعة طالب فسنبدأ بهم شعبة الدب مع كل
من يتقدم لها والباقين لإلعادة:
ملحوية :في نفس الظروف بل عدد شعبة الدب في  02-02مائة وثالثين طالبا معظمهم اختابر الشعبة ولم يضطر لدخولها.
الق أأرابر :و افق أأت اللجن أأة ،م أأع التأكي أأد عل أأى أن القس أأم ال يقب أأل الط أأالب المفص أأولين و يقب أأل املح أأولين بش أأر الحص أأول عل أأى دبرج أأة
القبول بالقسم فس السنه التى حصل ف ها على الثانوية العامة .
القرابر :
و افق مجلس الكلية .
 .9الموضأوع :كتأأاب السأيد الأأدكتوبر /أحمأد سأأعيد عثمأان -القأأائم بعمأل برئأأيس قسأم اآلثأأابر بشأأن شأأرو تقسأيم طأأالب الفرقأة الثانيأأة
للعأأام الجأأامعي  0200/0202لأأى شأأعبتي اآلثأأابرالمصأأرية واإلسأأالمية رأأي نفسأأها الشأأرو والقواعأأد التأأي كانأأت مطبقأأة فأأي السأأنوات
السأأابقة ،ويتأأولى القأأائم بعمأأل برئأأيس قسأأم اآلثأأابر تطبيأأق هأأذه الشأأرو والقواعأأد واإلشأأراف علأأى تقسأأيم الطأأالب ،كمأأا أن شأأرو
القبأأول بالقسأأم رأأي ً
أيضأأا نفأأس الشأأرو والقواعأأد المطبقأأة فأأي السأأنوات السأأابقة ،كمأأا يؤكأأد سأأيادته علأأى أن طبيعأأة الدبراسأأة
ً
بالقسم غيرمناسبة لطالب الدمج والمكفوفين ،وري من القواعد التي حددها القسم ُمسأبقا بعأدم قبولأه لهأؤال الطأالب لاللتحأاق
بقسم اآلثابر.
القرابر :و افقت اللجنة.
القرابر :
و افق مجلس الكلية .
 .3الموض أأوع :كت أأاب الس أأيد ال أأدكتوبر /أحم أأد س أأعيد عثم أأان -الق أأائم بعم أأل برئ أأيس قس أأم اآلث أأابر بش أأأن تش أأكيل لجن أأة تش أأعيب الط أأالب
بالفرقة الثانية لى شعبتي اآلثابرالمصرية القديمة ،واآلثابر اإلسالمية ،ورى على النحو التالي:
ً
برئيسا
( )1أ.م.د /منى السيد عثمان
عضواً
( )0د /عبد الباسط برياض محمد
عضواً
( )6د /صابرمحمد صادق
وذلى تحت شراف أ.م.د /أحمدسعيدعثمان القائم بعمل برئيس مجلس القسأم ،وقأد تأم االتفأاق علأى أن يكأون التقأديم ليكترونيأاً
خ أأالل الفت أأرة م أأن  0202/22/2ل أأى  ،0202/22/25وتعل أأن التيج أة المبدئي أأة بنس أأبة  %52لك أأل ش أأعبة بع أأد ه أأذا الت أأابريخ ،ويف أأتح ب أأاب
ً
ليكترونيأ أأا بأ أأين الشأ أأعبتين بنسأ أأبة  %22فأ أأي الفتأ أأرة مأ أأن  0202/22/02لأ أأى  ،0202/22/05بحيأ أأث ال تزيأ أأد النسأ أأبة
التحوي أأل للطأ أأالب
النهائيأأة بأأين الش أأعبتين عأأن  %42ل أأى  %62كمأأا ه أأو مطبأأق ف أأي السأأنوات الس أأابقة ،علأأى أن ي أأتم تسأأليم أ.م.د /أحم أأد سأأعيد عثم أأان-
القائم بعمل برئيس مجلس القسم القائمة النهائية قبل نهاية أكتوبر.0202
القرابر :و افقت اللجنة.
رسالة الكلية :
تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترقى إلى مستوى التميزز واببزداف زج م زال اآلداب والعلزوم ابسسزاسية زى سزوا العمزل محليزا إ و إقليميزا اسزتساداإ إلزى معزايير
ال ودة التعليمية و البحثية  ،و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التكسولو ية  ،و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و القدرات العلمية و البحثية ألساتذتها
و طالبها  ،و استخدا م وسائل 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 حززل مالزكالت  ،و بسززاخ الالخصززية المصززرية و تسميزة قززيم اوستمززاخ و المززواطسين مزن خززالل إ ززراخات تتسززم باوسزتقاللية و التعزاون و التقززويم الززذاتج
والمستمر .
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القرابر :و افق مجلس الكلية .

 .3الموضأ أ أ أأوع :كتأ أ أ أأاب مجلأ أ أ أأس قسأ أ أ أأم الجغر افيأ أ أ أأا بجلسأ أ أ أأته المنعقأ أ أ أأدة بتأ أ أ أأابريخ  0202/9/5بشأ أ أ أأأن االلتحأ أ أ أأاق بالشأ أ أ أأرو السأ أ أ أأابق
عالنه أ أ أ أ أأا لإللتح أ أ أ أ أأاق بش أ أ أ أ أأعبة المس أ أ أ أ أأاحة ونظ أ أ أ أ أأم المعلوم أ أ أ أ أأات الجغر افي أ أ أ أ أأة ،ونظ أ أ أ أ أ ًأرا للص أ أ أ أ أأبغة العملي أ أ أ أ أأة لش أ أ أ أ أأعبة المس أ أ أ أ أأاحة
والخ أ أ أأرائط والت أ أ أأي تتطل أ أ أأب اإللت أ أ أأزام بالحض أ أ أأوبر ف أ أ أأي ال أ أ أأدبروس المقأ أ أ أربرة  ،ولم أ أ أأا ك أ أ أأان هن أ أ أأاك بع أ أ أأض الط أ أ أأالب المنتس أ أ أأبين ال أ أ أأذين
ً
منتظم أ أأا  ،وعلي أ أأه ي أ أأتم ل أ أأزام الطال أ أأب المنتس أ أأب
يحص أ أألون عل أ أأى نس أ أأبة  ( %65تق أ أأدير جي أ أأد ) مم أ أأا يج أ أأب مع أ أأه أن يك أ أأون الطال أ أأب
الأ أ أأذي ينطبأ أ أأق علي أ أ أأه الشأ أ أأرو ف أ أ أأي حالأ أ أأة قبول أ أ أأه لإللتحأ أ أأاق بالشأ أ أأعبة أن يق أ أ أأوم بالتحويأ أ أأل م أ أ أأن نتسأ أ أأاب ل أ أ أأى نتظأ أ أأام ويس أ أ أأتثنى
بعأ أ أأض ط أ أ أأالب االنتسأ أ أأاب الموج أ أ أأه ( املحول أ أ أأون مأ أ أأن جامع أ أ أأات أخ أ أ أأرى ) والتأ أ أأي تمن أ أ أأع لأ أ أأوائح الكلي أ أ أأة تح أ أ أأويلهم مأ أ أأن نتس أ أ أأاب ل أ أ أأى
نتظأ أ أ أأام برغأ أ أ أأم حصأ أ أ أأولهم علأ أ أ أأى النسأ أ أ أأبة المئويأ أ أ أأة المعادل أ أ أ أأة لتقأ أ أ أأدير جيأ أ أ أ ًأد لاللتحأ أ أ أأاق بشأ أ أ أأعبة المسأ أ أ أأاحة ونظأ أ أ أأم المعلوم أ أ أ أأات
الجغر افية في حالة قبولهم واجتيازهم االختبابرات المعلنه من قبل.
القرابر :و افقت اللجنة.
القرابر:و افق مجلس الكلية .
 .8الموض أ أ أأوع :كت أ أ أأاب مجل أ أ أأس قس أ أ أأم الجغر افي أ أ أأا بجلس أ أ أأته المنعق أ أ أأدة بت أ أ أأابريخ  0202/9/5بش أ أ أأأن المو افق أ أ أأة عل أ أ أأى تحدي أ أ أأد موع أ أ أأد
تقأ أ أ أأديم الطأ أ أ أأالب لشأ أ أ أأعبة المسأ أ أ أأاحة ونظ أ أ أ أأم المعلومأ أ أ أأات الجغر افيأ أ أ أأة بأ أ أ أأد ً م أ أ أ أأن البرععأ أ أ أأا المو افأ أ أ أأق  25سأ أ أ أأبتمبر 0202وحت أ أ أ أأى
الخميس المو افق  03سبتمبر .0202
القرابر :و افقت اللجنة.
القرابر :
و افق مجلس الكلية .
 .5الموضأأوع :كتأأاب مجلأأس قسأأم التأأابريخ بجلسأأته المنعقأأدة بتأأابريخ  0202/9/2بشأأأن المو افقأأة علأأى شأأرو القبأأول بقسأأم التأأابريخ
للعام الجامعي  ،0200/0202وري على النحو التالي:
 .aيقبل القسم طالب الدعي والعلمي ،دون قيد أوشر .
 .bيقبل القسم لى الحد القص ى المسموح به لكل قسم.
 .cفأي حالأة المفاضألة بأين الطأالب المقبأولين للوصأول لأى الحأد القصأ ى تكأون الولويأة لألدعأي ،دابرسأ ي التأابريخ ،ومجمأوع الثانويأة
العامة.
رسالة الكلية :
تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترقى إلى مستوى التميزز واببزداف زج م زال اآلداب والعلزوم ابسسزاسية زى سزوا العمزل محليزا إ و إقليميزا اسزتساداإ إلزى معزايير
ال ودة التعليمية و البحثية  ،و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التكسولو ية  ،و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و القدرات العلمية و البحثية ألساتذتها
و طالبها  ،و استخدا م وسائل 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 حززل مالزكالت  ،و بسززاخ الالخصززية المصززرية و تسميزة قززيم اوستمززاخ و المززواطسين مزن خززالل إ ززراخات تتسززم باوسزتقاللية و التعزاون و التقززويم الززذاتج
والمستمر .
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 .dليس هناك قيد أو شر لدخول القسم.
القرابر :
و افق مجلس الكلية .
 .11الموضأأوع :كتأأاب مجلأأس قسأأم اآلثأأابر والدبراسأأات اليونانيأأة والرومانيأأة بجلسأأته المنعقأأدة بتأأابريخ  0202/9/0بشأأأن المو افقأأة
علأأى أنأأه ال يوجأأد شأأرو لاللتحأأاق بالقسأأم ،والتأكيأأد علأأى شأأرو القبأأول بشأأعبة الدبراسأأات الوبروبيأأة والتأأي تمأأت المو افقأأة عل هأأا
واعتمادها بمجلس القسم ولجنة شؤون التعليم والطالب ومجلس الكلية لشهر يوليو.
القرابر :و افقت اللجنة.
القرابر :
و افق مجلس الكلية .
 .11الموض أأوع :كتأ أأاب مجلأ أأس قسأ أأم اللغأ أأات الشأ أأرقية بجلسأ أأته المنعقأ أأدة بتأ أأابريخ  0202/9/8بشأ أأأن المو افقأ أأة علأ أأى أنأ أأه ال توجأ أأد
شرو لقبول الطالب الجدد سوى عدم قبول الطالب المكفوفين ،والعدد ُ
المقربر لكل قسم علمي.
القرابر :و افقت اللجنة.
القرابر :
و افق مجلس الكلية .
 .10الموضأأوع :كتأأاب مجلأأس قسأأم اللغأأات الشأأرقية بجلسأأته المنعقأأدة بتأأابريخ  0202/9/8بشأأأن المو افقأأة علأأى تشأأعيب الفرقأأة
الثانيأأة علأأى أال تتعأأدى نسأأبة القبأأول فأأي حأأدى الشأأعبتين عأأن  %62وال تقأأل فأأي الشأأعبة الخأأرى عأأن  %42وتكأأون الولويأأة ملجمأأوع
الطالب في الفرقة ثم النظر لمادة التخصص.
القرابر :و افقت اللجنة.
القرابر :
و افق مجلس الكلية .

بر ً
ابعا :موضوعات قسم اللغة اإلنجليزية:
رسالة الكلية :
تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترقى إلى مستوى التميزز واببزداف زج م زال اآلداب والعلزوم ابسسزاسية زى سزوا العمزل محليزا إ و إقليميزا اسزتساداإ إلزى معزايير
ال ودة التعليمية و البحثية  ،و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التكسولو ية  ،و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و القدرات العلمية و البحثية ألساتذتها
و طالبها  ،و استخدا م وسائل 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 حززل مالزكالت  ،و بسززاخ الالخصززية المصززرية و تسميزة قززيم اوستمززاخ و المززواطسين مزن خززالل إ ززراخات تتسززم باوسزتقاللية و التعزاون و التقززويم الززذاتج
والمستمر .

==========================================================================
ت -1496633541 :ت  +فاكس 1496633540
~~16
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 تحتل مكاسة مرموقة بين سظائرما وتصل بأساتذتها
وخري يها إلى مستوى المسا سة محليأ و اقليميإا من خالل
برامج دراسية متميزة ى مرحلتى الليساسس والدراسات
العليا تسهم ى الرقى و التسمية المستدامة للم تم .

Damanhur university
Faculty of Art

=========================================================
 .16الموضأ أ أأوع :قائمأ أ أأة أسأ أ أأما الطأ أ أأالب المشأ أ أأتركين بفريأ أ أأق الترجمأ أ أأة بالكليأ أ أأة تحأ أ أأت شأ أ أأراف د .يمأ أ أأان عأ أ أأالم و يمأ أ أأان المليجأ أ أأي
ومقتأ أ أ أأرح تسأ أ أ أأليم الطأ أ أ أأالب فأ أ أ أأادة باشأ أ أ أأتراكهم فأ أ أ أأي الفريأ أ أ أأق وتأ أ أ أأدبريبهم بالقسأ أ أ أأم عقأ أ أ أأب االن هأ أ أ أأا فأ أ أ أأي نهايأ أ أ أأة  0200سأ أ أ أأيقوم الفريأ أ أ أأق
بمراجع أ أ أأة ش أ أ أأهادات وتق أ أ أأديرات البرع أ أ أأع س أ أ أأنوات بمض أ أ أأاهاتها عل أ أ أأى ترجم أ أ أأة أس أ أ أأما أقس أ أ أأام وش أ أ أأعب مق أ أ أربرات الكلي أ أ أأة الت أ أ أأي تم أ أ أأت
ترجم ه أ أ أأا ف أ أ أأي  0225وأيض أ أ أأا ترجم أ أ أأة القس أ أ أأام والش أ أ أأعب والم أ أ أأواد الت أ أ أأي أدخل أ أ أأت ف أ أ أأي  0226ول أ أ أأم ت أ أ أأتم ترجم ه أ أ أأا بع أ أ أأد .كم أ أ أأا س أ أ أأتتم
مراجع أ أأة ترجم أ أأة كت أ أأاب "خط أ أأوات نجاح أ أأى كمت أ أأرجم ح أ أأر" والت أ أأي أنجزه أ أأا ط أ أأالب الفرق أ أأة الرابع أ أأة ش أ أأعبة اللغ أ أأة والترجم أ أأة تح أ أأت
ش أ أ أ أراف د .يم أ أ أ أأان ع أ أ أ أأالم م أ أ أ أأدبرس اللغوي أ أ أ أأات والترجم أ أ أ أأة بالقس أ أ أ أأم م أ أ أ أأن خ أ أ أ أأالل ت أ أ أ أأدبريس مقأ أ أ أ أربري نظري أ أ أ أأات الترجم أ أ أ أأة ومش أ أ أ أأروع
الترجمة.
القرابر :أحيطت اللجنة ً
علما.
القرابر :
أحيط مجلس الكلية علما.
 .14الموضوع :كتاب مجلس قسم اللغة اإلنجليزية بجلسته ُ
المنعقدة بتابريخ  0202/9/2بشأن تعديل توزيع المقربرات الذي تم
تسليمه في يوليو فيقوم أ.م.د .ناجي برشوان بتدبريس التالي:
فصل أول :شعرق  0: 26أدب وشعرق  3 :28أدب وشعربرومانس ي  4أدب 23 :ساعة
فصل ثان :شعر 2وشعر فكتوبري وحديث  4أدب ومختابرات أدبية  4لغة 9 :ساعات
القرابر :و افقت اللجنة.
القرابر :
و افق مجلس الكلية .
.19
.a
.b
.c
.d
.e
.f
.g

الموضوع :كتاب القسم بشأن تسليم اآلتي:
قوائم الطالب والمقربرات المتحان سبتمبر لشؤون الطالب و تشكيل وضع السئلة والتصحيح سبتمبر
توزيع المقربرات للعام الجامعي  0200-0202بفصليه
خطابات االنتداب
مشروع ترجمة الكتاب ومرفق الكتاب الصلي ومحاولة ترجمته من قبل الطالب
تشكيل فريق الترجمة وقائمة الطالب المشتركين لمراجعة الشهادات وتقديرات السنوات البرععة
توصيف المقربرات للعام الجامعي  0200-0202بفصليه.
لجنة مراجعة الكتاب اإللكتروني
رسالة الكلية :

تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترقى إلى مستوى التميزز واببزداف زج م زال اآلداب والعلزوم ابسسزاسية زى سزوا العمزل محليزا إ و إقليميزا اسزتساداإ إلزى معزايير
ال ودة التعليمية و البحثية  ،و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التكسولو ية  ،و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و القدرات العلمية و البحثية ألساتذتها
و طالبها  ،و استخدا م وسائل 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 حززل مالزكالت  ،و بسززاخ الالخصززية المصززرية و تسميزة قززيم اوستمززاخ و المززواطسين مزن خززالل إ ززراخات تتسززم باوسزتقاللية و التعزاون و التقززويم الززذاتج
والمستمر .
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رؤية الكلية :

جامعة دمنهور
كلية اآلداب

تتطل الكلية إلى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية
معتمدة تحتل مكاسة مرموقة بين سظائرما وتصل بأساتذتها
وخري يها إلى مستوى المسا سة محليأ و اقليميإا من خالل
برامج دراسية متميزة ى مرحلتى الليساسس والدراسات
العليا تسهم ى الرقى و التسمية المستدامة للم تم .

Damanhur university
Faculty of Art

=========================================================
 .hلجنة الدعم الطالعي
 .iشرو قبول الطالب بالفرقة الولى قسم اللغة اإلنجليزية
.6.22شرو قبول الطالب بشعبة اللغة والترجمة بالفرقة الثانية قسم اللغة اإلنجليزية.
القرابر :أحيطت اللجنة ً
علما.
القرابر :
أحيط مجلس الكلية علما.

ً
خامسا :موضوعات قسم التابريخ:
 .13الموضأأوع :كتأأاب مجلأأس قسأأم التأأابريخ بجلسأأته المنعقأأدة بتأأابريخ  0202/9/2بشأأأن اإلحاطأأة بأأأبرز مأأا ان هأأت اليأأه الكليأأة فأأى هأأذا
الشأن وينتظرالقسم القواعد والضوابط النهائية الوابردة من الجامعة بعد عملية التحويل.
القرابر :أحيطت اللجنة ً
علما.
القرابر :
أحيط مجلس الكلية علما.
 .13الموض أأوع :كت أأاب مجل أأس قس أأم الت أأابريخ بجلس أأته المنعق أأدة بت أأابريخ  0202/9/2بش أأأن المو افق أأة عل أأى تكلي أأف الهيئ أأة المعاون أأة
ومدبرسأ أ ى المأ أأادة والجمعيأ أأة التابريخيأ أأة بعمأ أأل حمأ أأالت توعيأ أأة لأ أأدوبر القسأ أأم واهميتأ أأه ومجأ أأاالت العمأ أأل ويخاطأ أأب السأ أأادة الأ أأزمال
لالستعداد الستقبال طالبهم واعداد خططهم الدبراسية لهذا العام.
القرابر :أحيطت اللجنة ً
علما.
القرابر :
أحيط مجلس الكلية علما.
 .18الموض أأوع :كتأ أأاب مجلأ أأس قسأ أأم الت أأابريخ بجلسأ أأته المنعقأ أأدة بتأ أأابريخ  0202/9/2بشأ أأأن المو افق أأة علأ أأى تكليأ أأف د /أمأ أأل حلقهأ أأا
لتجميع العب التدبريس ي من السادة الزمال بالقسم والهيئة المعاونة وفقا للقواعد والضوابط المعمول بها سابقا.
القرابر :أحيطت اللجنة ً
علما.
القرابر :
أحيط مجلس الكلية علما.
رسالة الكلية :
تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترقى إلى مستوى التميزز واببزداف زج م زال اآلداب والعلزوم ابسسزاسية زى سزوا العمزل محليزا إ و إقليميزا اسزتساداإ إلزى معزايير
ال ودة التعليمية و البحثية  ،و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التكسولو ية  ،و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و القدرات العلمية و البحثية ألساتذتها
و طالبها  ،و استخدا م وسائل 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 حززل مالزكالت  ،و بسززاخ الالخصززية المصززرية و تسميزة قززيم اوستمززاخ و المززواطسين مزن خززالل إ ززراخات تتسززم باوسزتقاللية و التعزاون و التقززويم الززذاتج
والمستمر .
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رؤية الكلية :

جامعة دمنهور
كلية اآلداب

تتطل الكلية إلى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية
معتمدة تحتل مكاسة مرموقة بين سظائرما وتصل بأساتذتها
وخري يها إلى مستوى المسا سة محليأ و اقليميإا من خالل
برامج دراسية متميزة ى مرحلتى الليساسس والدراسات
العليا تسهم ى الرقى و التسمية المستدامة للم تم .

Damanhur university
Faculty of Art

=========================================================
 .15الموضأأوع :كتأأاب مجلأأس قسأأم التأأابريخ بجلسأأته المنعقأأدة بتأأابريخ  0202/9/2بشأأأن المو افقأأة علأأى مقتأأرح أ.م.د /تيسأأير شأأادى
بضأأروبرة تأأدبريس مق أربر تأأابريخ الج أأيش المصأأرى عب أأرالعصأأوبر كمطل أأب جامعأأة علأأى ك أأل أقسأأام الكلي أأة لتعزيأأزالهوي أأة واإلنتمأأا ل أأدى
الطالب و برازالدوبر الوطنى للجيش المصرى كدبرع واقى لمصر عبرالعصوبر.
القرابر :و افقت اللجنة ،ويرفع المر للعرض على مجلس الكلية.
القرابر :
و افق مجلس الكلية.

ً
سادسا :موضوعات قسم الجغر افيا:

 .01الموضوع :كتاب مجلس قسم الجغر افيا بجلسته المنعقدة بتابريخ  0202/9/5بشأن المو افقة على تشكيل كونترول دوبر
سبتمبر على أن يكون التشكيل على النحو التالي:
ً
برئيسا
أ.د /محمد عوض السمني
ً
عضوا
أ.د /ياسر أحمد السيد
ً
عضوا
د /شهينازمحمد الجمال
القرابر :و افقت اللجنة.
القرابر :
و افق مجلس الكلية.
 .01الموضوع :كتاب مجلس قسم الجغر افيا بجلسته المنعقدة بتابريخ  0202/9/5بشأن المو افقة على تشكيل لجنة إلعداد
الجدول للعام الجامعي 0200/0202على النحو التالي:
ً
د /حسام الدين حمدي مازن
برئيسا
ً
عضوا
أ /أحمد حسن جالل
القرابر :و افقت اللجنة.
القرابر :
و افق مجلس الكلية.

رسالة الكلية :
تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترقى إلى مستوى التميزز واببزداف زج م زال اآلداب والعلزوم ابسسزاسية زى سزوا العمزل محليزا إ و إقليميزا اسزتساداإ إلزى معزايير
ال ودة التعليمية و البحثية  ،و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التكسولو ية  ،و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و القدرات العلمية و البحثية ألساتذتها
و طالبها  ،و استخدا م وسائل 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 حززل مالزكالت  ،و بسززاخ الالخصززية المصززرية و تسميزة قززيم اوستمززاخ و المززواطسين مزن خززالل إ ززراخات تتسززم باوسزتقاللية و التعزاون و التقززويم الززذاتج
والمستمر .
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رؤية الكلية :

جامعة دمنهور
كلية اآلداب

تتطل الكلية إلى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية
معتمدة تحتل مكاسة مرموقة بين سظائرما وتصل بأساتذتها
وخري يها إلى مستوى المسا سة محليأ و اقليميإا من خالل
برامج دراسية متميزة ى مرحلتى الليساسس والدراسات
العليا تسهم ى الرقى و التسمية المستدامة للم تم .

Damanhur university
Faculty of Art

=========================================================
 .00الموضوع :كتاب مجلس قسم الجغر افيا بجلسته المنعقدة بتابريخ  0202/9/5بشأن المو افقة على ترشيح السيد الدكتوبر/
ً
محمد عبده بدبرالدين منسقا للتعليم اإللكتروني.
القرابر :و افقت اللجنة.
القرابر :
و افق مجلس الكلية.
 .06الموضوع :كتاب مجلس قسم الجغر افيا بجلسته المنعقدة بتابريخ  0202/9/5بشأن المو افقة على تشكيل لجنة فحص
الكتاب الجامعي على أن تتكون على النحو التالي:
أ.د /ياسر أحمد السيد
أ.د /عال عزت شلبي
القرابر :و افقت اللجنة.
القرابر :
و افق مجلس الكلية.
 .04الموضوع :كتاب مجلس قسم الجغر افيا بجلسته المنعقدة بتابريخ  0202/9/5بشأن المو افقة على املخطط الزمني ا ُلمقترح
للمشروع التطبيقي للعام الجامعي .0200/0202
القرابر :و افقت اللجنة.
القرابر :
و افق مجلس الكلية.
 .09الموضوع :كتاب مجلس قسم الجغر افيا بجلسته المنعقدة بتابريخ  0202/9/5بشأن المو افقة على انتداب الدكتوبرة/فيروز
أحمد عبدالمالى المدبرس بكلية الزبراعة جامعة دمنهوبر لتدبريس مقربر مبادئ علم االقتصاد للفرقة الثالثة قسم الجغر افيا
بالفصل الدبراس ى الول .0202
القرابر :
و افق مجلس الكلية.

ً
سابعا :موضوعات قسم اآلثابروالدبراسات اليونانية والرومانية:
رسالة الكلية :

تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترقى إلى مستوى التميزز واببزداف زج م زال اآلداب والعلزوم ابسسزاسية زى سزوا العمزل محليزا إ و إقليميزا اسزتساداإ إلزى معزايير
ال ودة التعليمية و البحثية  ،و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التكسولو ية  ،و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و القدرات العلمية و البحثية ألساتذتها
و طالبها  ،و استخدا م وسائل 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 حززل مالزكالت  ،و بسززاخ الالخصززية المصززرية و تسميزة قززيم اوستمززاخ و المززواطسين مزن خززالل إ ززراخات تتسززم باوسزتقاللية و التعزاون و التقززويم الززذاتج
والمستمر .
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رؤية الكلية :

جامعة دمنهور
كلية اآلداب

تتطل الكلية إلى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية
معتمدة تحتل مكاسة مرموقة بين سظائرما وتصل بأساتذتها
وخري يها إلى مستوى المسا سة محليأ و اقليميإا من خالل
برامج دراسية متميزة ى مرحلتى الليساسس والدراسات
العليا تسهم ى الرقى و التسمية المستدامة للم تم .

Damanhur university
Faculty of Art

=========================================================
 .03الموضأأوع :كتأأاب مجلأأس قسأأم اآلثأأابر والدبراسأأات اليونانيأأة والرومانيأأة بجلسأأته المنعقأأدة بتأأابريخ  0202/9/0بشأأأن المو افقأأة
علأأى تكليأأف الهيئأأة المعاونأأة بعمأأل حمأأالت توعيأأة لأأدوبر القسأأم ومجأأاالت العمأأل و االسأأتعداد السأأتقبال طالبهأأم و عأأداد خططهأأم
الدبراسية لهذا العام.
القرابر :أحيطت اللجنة ً
علما.
القرابر :
ً
أحيط مجلس الكلية علما.
 .03الموض أأوع :كت أأاب مجل أأس قس أأم اآلث أأابر والدبراس أأات اليوناني أأة والروماني أأة الط أأابرئ بجلس أأته المنعق أأدة بت أأابريخ  0202/9/4بش أأأن
اعتماد لوائح قسم اآلثابر والدبراسات اليونانية والرومانية مرحلة الليسانس:
( )1الئحة برنامج اآلثابراليونانية والرومانية.
( )0الئحة برنامج الترميم.
( )6الئحة برنامج " برشاد أثري" (برنامج مميز)
( )4الئحة نظم المعلومات الثرية ( برنامج مميز )
القرابر :

ً

و افق مجلس الكلية.

ثامنا :موضوعات قسم االجتماع :
 .08الموضأوع :كتأأاب مجلأأس قسأأم االجتمأأاع بجلسأأته المنعقأأدة بتأأابريخ  0202 /9/5والممتأأد الأأى  0202/9/8بشأأأن المو افقأأة علأأى
توزيع مقربرات الفصل الدبراس ى الول للعام الجامعى .0202/0202
القرابر :
و افق مجلس الكلية.
 .05الموضأوع :كتأأاب مجلأأس قسأأم االجتمأأاع بجلسأأته المنعقأأدة بتأأابريخ  0202 /9/5والممتأأد الأأى  0202/9/8بشأأأن المو افقأأة علأأى
تشكيل كنترول دوبر سبتمبر للفرقة الرابعة .
القرابر:و افق مجلس الكلية .

رسالة الكلية :
تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترقى إلى مستوى التميزز واببزداف زج م زال اآلداب والعلزوم ابسسزاسية زى سزوا العمزل محليزا إ و إقليميزا اسزتساداإ إلزى معزايير
ال ودة التعليمية و البحثية  ،و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التكسولو ية  ،و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و القدرات العلمية و البحثية ألساتذتها
و طالبها  ،و استخدا م وسائل 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 حززل مالزكالت  ،و بسززاخ الالخصززية المصززرية و تسميزة قززيم اوستمززاخ و المززواطسين مزن خززالل إ ززراخات تتسززم باوسزتقاللية و التعزاون و التقززويم الززذاتج
والمستمر .
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رؤية الكلية :

جامعة دمنهور
كلية اآلداب

تتطل الكلية إلى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية
معتمدة تحتل مكاسة مرموقة بين سظائرما وتصل بأساتذتها
وخري يها إلى مستوى المسا سة محليأ و اقليميإا من خالل
برامج دراسية متميزة ى مرحلتى الليساسس والدراسات
العليا تسهم ى الرقى و التسمية المستدامة للم تم .

Damanhur university
Faculty of Art

=========================================================
 .61الموضأوع :كتأأاب مجلأأس قسأأم االجتمأأاع بجلسأأته المنعقأأدة بتأأابريخ  0202 /9/5والممتأأد الأأى  0202/9/8بشأأأن المو افقأأة علأأى
تشأأكيل لجنأأة فحأأص الكتأأاب مكونأأة مأأن د .محمأأود عبدالحميأأد حمأأدى و د .مجأأدى أحمأأد بيأأومى باالضأأافة الأأى عضأأو مأأن مجلأأس
ادابرة الجودة .
القرابر:و افق مجلس الكلية .
 .61الموضأوع :كتأأاب مجلأأس قسأأم االجتمأأاع بجلسأأته المنعقأأدة بتأأابريخ  0202 /9/5والممتأأد الأأى  0202/9/8بشأأأن المو افقأأة علأأى
تشكيل لجنة تحويل الكتاب االلكترونى .
القرابر:و افق مجلس الكلية .

ً
تاسعا :تحويل المقربرات الدبراسية لى ُمقربرات لكترونية:

الموضأأوع :كت أأاب مجلأأس قس أأم اللغأأة اإلنجليزي أأة بجلسأأته ُ
المنعق أأدة بت أأابريخ  0202/9/2بش أأأن المو افق أأة عل أأى تحوي أأل المق أأربرات

.60

الدبراسية الى مقربرات الكترونية وذلى على النحو التالي:
كود المقربر
 .66م
E 222
E 220
E 223
Fr 222
Ar 222
Ar 220

2
0
3
4
5
6

اسم المقربر
ا.د ميراندا الزوكة
مقدمة في علم اللسانيات تم
د عمرو الشريف
مدخل لى المسرحية تم
د نهلة نجيب
مقال تم
د عليا الزهابر (تربية فرنس ي)
اللغة الوبروبية الثانية تم
د دعا البياع (قسم عرعي)
اللغة العربية (متطلب كلية) لم يتم
د مصطفى وتيد (قسم عرعي)
نحو وصرف لم يتم
الفرقة الثانية ( شعبة الدب اإلنجليزي )

م

كود المقربر

اسم المقربر

2

EL 022

الشعر تم
في القرن  26و بداية القرن 27

د ناجي برشوان

رسالة الكلية :
تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترقى إلى مستوى التميزز واببزداف زج م زال اآلداب والعلزوم ابسسزاسية زى سزوا العمزل محليزا إ و إقليميزا اسزتساداإ إلزى معزايير
ال ودة التعليمية و البحثية  ،و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التكسولو ية  ،و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و القدرات العلمية و البحثية ألساتذتها
و طالبها  ،و استخدا م وسائل 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 حززل مالزكالت  ،و بسززاخ الالخصززية المصززرية و تسميزة قززيم اوستمززاخ و المززواطسين مزن خززالل إ ززراخات تتسززم باوسزتقاللية و التعزاون و التقززويم الززذاتج
والمستمر .
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رؤية الكلية :
تتطل الكلية إلى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية
معتمدة تحتل مكاسة مرموقة بين سظائرما وتصل بأساتذتها
وخري يها إلى مستوى المسا سة محليأ و اقليميإا من خالل
برامج دراسية متميزة ى مرحلتى الليساسس والدراسات
العليا تسهم ى الرقى و التسمية المستدامة للم تم .

جامعة دمنهور
كلية اآلداب

Damanhur university
Faculty of Art

=========================================================
الحضابرة اإلنجليزية
حتى نهاية القرن الأ  27تم
الترجمة تم
مقال تم
تراث كالسيكى تم
مهابرات تحريرية عربية لم يتم

0

EL 020

3
4
5
6

L&T 022
L&T 020
EL 023
Ar 020

م

كود المقربر

2
0
3
4
5
6

EL 322
EL 320
EL 323
EL 324
EL 325
L&T 322

د عمرو الشريف
د هند هيكل
د نهلة نجيب
د نادبر حلمي (تربية انجليزي)
د مروة الشقرفي (قسم عرعي)

الفرقة الثالثة ( :شعبة الدب اإلنجليزي )
اسم المقربر
المسرحية في القرنين الأ  27و ال أ 28لم يتم د نادبر حلمي (تربية انجليزي)
د محمد فابروق
تم
النثرالفني من القرن  26لى القرن 02
د عمرو الشريف
تم
الحضابرة اإلنجليزية في القرنين الأ  28و الأ 29
د محمد فابروق
تم
النقد الدعي من القرن  26لي نهاية القرن 29
د ناجي برشوان
تم
الشعرفي القرنين الأ  27و الأ 28
د نهلة نجيب
تم
مقال
الفرقة الرابعة ( شعبة الدب اإلنجليزي )
م

كود المقربر

2
0

EL 422
EL 420

3

EL 423

4

EL 424

اسم المقربر
الشعرالرومانس ي تم
شكسبير تم
الحضابرة اإلنجليزية
في القرن الأ  02تم
النقد الدعي الحديث تم

د ناجي برشوان
د محمد فابروق
د عمرو الشريف
ا .د .يمان المليجي

رسالة الكلية :
تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترقى إلى مستوى التميزز واببزداف زج م زال اآلداب والعلزوم ابسسزاسية زى سزوا العمزل محليزا إ و إقليميزا اسزتساداإ إلزى معزايير
ال ودة التعليمية و البحثية  ،و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التكسولو ية  ،و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و القدرات العلمية و البحثية ألساتذتها
و طالبها  ،و استخدا م وسائل 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 حززل مالزكالت  ،و بسززاخ الالخصززية المصززرية و تسميزة قززيم اوستمززاخ و المززواطسين مزن خززالل إ ززراخات تتسززم باوسزتقاللية و التعزاون و التقززويم الززذاتج
والمستمر .
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رؤية الكلية :
تتطل الكلية إلى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية
معتمدة تحتل مكاسة مرموقة بين سظائرما وتصل بأساتذتها
وخري يها إلى مستوى المسا سة محليأ و اقليميإا من خالل
برامج دراسية متميزة ى مرحلتى الليساسس والدراسات
العليا تسهم ى الرقى و التسمية المستدامة للم تم .

جامعة دمنهور
كلية اآلداب

Damanhur university
Faculty of Art

=========================================================
5
6

EL 425
L&T422

د محمد فابروق
د ابراهيم صالح

مشروع بحث أدب تم
مقال تم
الفرقة الثانية (شعبة اللغة و الترجمة )

م

كود المقربر

اسم المقربر

2

L&T022

الترجمة تم
(انجليزي  -عرعي )

0
3
4

L&T020
EL022
L&T023

5

L&T024

6

L&T025

علم التداولية أو البراجماتية
مختابرات من الدب اإلنجليزي
كتابة
الحضابرة العربية لم يتم

د هند هيكل
تم
تم

مهابرات تحريرية عربية لم يتم

د نهلة نجيب
د أسما الشيخ
د نهلة نجيب
ا.د .ابراهيم مرجونة
(قسم تابريخ)
د مروة الشقرفي (قسم
عرعي)

الفرقة الثالثة ( شعبة اللغة و الترجمة )
م

كود المقربر

اسم المقربر

2
0

L&T 322
L&T 320

3

L&T 323

4
5
6

EL 322
L&T 324
L&T 325

علم تحليل الخطاب تم
البنية و التراكيب تم
الترجمة
( انجليزي  -عرعي ) تم
مختابرات من الدب االنجليزي تم
مشروع بحث في اللغة تم
كتابة تم

ا د ميراندا الزوكة
ا د ميراندا الزوكة
د ابراهيم صالح
د أسما الشيخ
د هند هيكل
د نهلة نجيب

رسالة الكلية :
تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترقى إلى مستوى التميزز واببزداف زج م زال اآلداب والعلزوم ابسسزاسية زى سزوا العمزل محليزا إ و إقليميزا اسزتساداإ إلزى معزايير
ال ودة التعليمية و البحثية  ،و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التكسولو ية  ،و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و القدرات العلمية و البحثية ألساتذتها
و طالبها  ،و استخدا م وسائل 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 حززل مالزكالت  ،و بسززاخ الالخصززية المصززرية و تسميزة قززيم اوستمززاخ و المززواطسين مزن خززالل إ ززراخات تتسززم باوسزتقاللية و التعزاون و التقززويم الززذاتج
والمستمر .

==========================================================================
ت -1496633541 :ت  +فاكس 1496633540
~~01
مجمع الكليات – األبعادية– دمنهور – البحيرة
website:www.Damanhour.edu.eg
E-mail:Smartgate@damanhour.edu.eg

رؤية الكلية :
تتطل الكلية إلى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية
معتمدة تحتل مكاسة مرموقة بين سظائرما وتصل بأساتذتها
وخري يها إلى مستوى المسا سة محليأ و اقليميإا من خالل
برامج دراسية متميزة ى مرحلتى الليساسس والدراسات
العليا تسهم ى الرقى و التسمية المستدامة للم تم .

جامعة دمنهور
كلية اآلداب

Damanhur university
Faculty of Art

=========================================================
الفرقة الرابعة ( شعبة اللغة و الترجمة )
م

كود المقربر

اسم المقربر

2

L&T 422

0

L&T 420

3

L&T 423

علم الداللة تم
نظريات الترجمة و المصطلح لم
يتم
الترجمة
( انجليزي  -عرعي ) تم
مختابرات من الدب االنجليزي تم
حضابرة ق  02تم
كتابة تم

EL 422
4
EL 420
5
L&T 424
6
القرابر :أحيطت اللجنة ً
علما.

ا د ميراندا الزوكة
د يمان عالم
د يمان عالم
د أسما الشيخ
د عمرو الشريف
د ابراهيم صالح

القرابر :
ً
أحيط مجلس الكلية علما .
 .64الموضوع :كتاب مجلس قسم اآلثابر والدبراسات اليونانية والرومانية بجلسته المنعقدة بتابريخ  0202/9/0بشأن تحويل المقربرات
ً
الدبراسية الى مقربرات الكترونية وقد تم ذلى وفقا لما يلي:
مقربرات الفصل الدبراس ى االول
الفرقة
م
مدخل الى علم االثابر اليونانية والرومانية
2
مقدمة فى الدب اليونانى والرومانى
0

3
4
5
6
2
0
3

الولى

الثانية

عضو هيئة التدبريس
أ.د /حنان الشافعى
د /ن ى عبد الرحمن ؛ د /هالةعبد الرحمن

حفائر ومتاحف
التابريخ اليونانى
لغة يونانية متصلة
لغة التينية متصلة

أ.د /سماح الصاوى ،أ.د /عبير قاسم
أ.د /عبير قاسم  ،أ.د /سماح الصاوى
د /ن ى عبد الرحمن
د /هالةعبد الرحمن

عمابرة يونانية
نحت يونانى
فخابر يونانى وبرسم فخابر

أ.د /سماح الصاوى
أ.د /عبير قاسم
أ.د /حنان الشافعى

تم تحويله
تم

لم يتم تحويله

تم
تم
تم
تم
تم
تم

رسالة الكلية :
تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترقى إلى مستوى التميزز واببزداف زج م زال اآلداب والعلزوم ابسسزاسية زى سزوا العمزل محليزا إ و إقليميزا اسزتساداإ إلزى معزايير
ال ودة التعليمية و البحثية  ،و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التكسولو ية  ،و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و القدرات العلمية و البحثية ألساتذتها
و طالبها  ،و استخدا م وسائل 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 حززل مالزكالت  ،و بسززاخ الالخصززية المصززرية و تسميزة قززيم اوستمززاخ و المززواطسين مزن خززالل إ ززراخات تتسززم باوسزتقاللية و التعزاون و التقززويم الززذاتج
والمستمر .
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رؤية الكلية :
تتطل الكلية إلى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية
معتمدة تحتل مكاسة مرموقة بين سظائرما وتصل بأساتذتها
وخري يها إلى مستوى المسا سة محليأ و اقليميإا من خالل
برامج دراسية متميزة ى مرحلتى الليساسس والدراسات
العليا تسهم ى الرقى و التسمية المستدامة للم تم .

جامعة دمنهور
كلية اآلداب

Damanhur university
Faculty of Art

=========================================================
4
5
6
2
0
3
4
5
6
2
0
3
4
5

الثالثة

الرابعة

6

د /شيرويت فضل
د /ن ى عبد الرحمن
د /هالةعبد الرحمن
أ.د /عبير قاسم
أ.د /حنان الشافعى
أ.د /سماح الصاوى
د /هالة  +د /ن ى
منتدب
د /شيرويت فضل
أ.د /حنان الشافعى
أ.د /عزت قادوس
د /شيرويت فضل
أ.د /عبير قاسم
أ.د /سماح الصاوى

التابريخ الرومانى
لغة يونانية متصلة
لغة التينية متصلة
عمابرة برومانية
نحت برومانى
فخابر برومانى وبيزنطى
نصوص يونانية و التينية
مساحة
تابريخ االمبراطوبرية الرومانية
اثابر مصرفى العصرين اليونانى والرومانى
برسم معمابرى
وثائق بردية
حضابرة االسكندبرية
تابريخ مصر و اإلمبراطوبرية الرومانية
المتأخرة
آثابر االسكندبرية والدلتا

تم
تم
تم
تم

تم
تم
تم
تم

أ.د /سماح الصاوى – أ.د /عزت قادوس

تم

القرابر :أحيطت اللجنة ً
علما.
القرابر :
ً
أحيط مجلس الكلية علما .
 .69الموضوع :كتاب مجلس قسم التابريخ بجلسته المنعقدة بتابريخ  0202/9/2بشأن المو افقة تحويل المقربرات الدبراسية الى
مقربرات الكترونيه ونرفع الى سيادتكم مقربرات قسم التابريخ التى تم تحويلها وجاهزة سوفت ومنتظرين وبرش العمل والشكل
النهائى المطلوب من الجامعة ليتم االعداد وفق هذه المتطلبات والقواعد المنصوص عل ها من الجامعة :
م
2
0
3
4
5
6
7

الفرقة

الولى

مقربرات الفصل الدبراس ى االول
تابريخ أوبروبا في العصوبر الوسطى
تابريخ صدبراالسالم
عصوبر ما قبل التابريخ
تابريخ مصرالقديم
تابريخ الدولة العثمانية
مصادبرالتابريخ الوسيط
مدخل الى علم االثابر

تم تحويله

لم يتم تحويله

تم تحويله سوفت
تم تحويله سوفت
تم تحويله سوفت
تم تحويله سوفت
تم تحويله سوفت
تم تحويله سوفت
لم نخطر بعد

رسالة الكلية :
تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترقى إلى مستوى التميزز واببزداف زج م زال اآلداب والعلزوم ابسسزاسية زى سزوا العمزل محليزا إ و إقليميزا اسزتساداإ إلزى معزايير
ال ودة التعليمية و البحثية  ،و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التكسولو ية  ،و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و القدرات العلمية و البحثية ألساتذتها
و طالبها  ،و استخدا م وسائل 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 حززل مالزكالت  ،و بسززاخ الالخصززية المصززرية و تسميزة قززيم اوستمززاخ و المززواطسين مزن خززالل إ ززراخات تتسززم باوسزتقاللية و التعزاون و التقززويم الززذاتج
والمستمر .
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رؤية الكلية :
تتطل الكلية إلى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية
معتمدة تحتل مكاسة مرموقة بين سظائرما وتصل بأساتذتها
وخري يها إلى مستوى المسا سة محليأ و اقليميإا من خالل
برامج دراسية متميزة ى مرحلتى الليساسس والدراسات
العليا تسهم ى الرقى و التسمية المستدامة للم تم .

جامعة دمنهور
كلية اآلداب

Damanhur university
Faculty of Art

=========================================================
2
0
3
4
5
6

الثانية

تابريخ الدولة العباسية
التابريخ الدبلوماس ى
نصوص تابريخية
جغر افية اقتصادية
تابريخ اوبروبا الحديث
تابريخ الدولة البيزنطية السياس ى

7

تابريخ وحضابرة اليونان

2
0
3
4
5
6

تابريخ امريكى
مصر االسالمية
تابريخ الشرق االدنى
نصوص تابريخية
الرحالة االوبروبيون
تابريخ الشرق القص ى

الثالثة

7
2
0
3
الرابعة
4
5
6
7
ً
القرابر :أحيطت اللجنة علما.

تم تحويله سوفت
تم تحويله سوفت
تم تحويله سوفت
لم نخطر بعد
تم تحويله سوفت
تم تحويله سوفت
لم نخطر بعد
تم تحويله سوفت
تم تحويله سوفت
تم تحويله سوفت
تم تحويله سوفت
تم تحويله سوفت
تم تحويله سوفت
لم نخطر بعد

جغر افية سياسية
حضابرة اوبروبا
الحضابرة االسالمية
تابريخ االندلس
تابريخ مصرالحديث
العالقت الدولية
حضابرة مصرالقديمة
عصرالحروب الصليبية

تم تحويله سوفت
تم تحويله سوفت
تم تحويله سوفت
تم تحويله سوفت
تم تحويله سوفت
تم تحويله سوفت
تم تحويله سوفت

القرابر :
ً
أحيط مجلس الكلية علما .

رسالة الكلية :
تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترقى إلى مستوى التميزز واببزداف زج م زال اآلداب والعلزوم ابسسزاسية زى سزوا العمزل محليزا إ و إقليميزا اسزتساداإ إلزى معزايير
ال ودة التعليمية و البحثية  ،و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التكسولو ية  ،و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و القدرات العلمية و البحثية ألساتذتها
و طالبها  ،و استخدا م وسائل 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 حززل مالزكالت  ،و بسززاخ الالخصززية المصززرية و تسميزة قززيم اوستمززاخ و المززواطسين مزن خززالل إ ززراخات تتسززم باوسزتقاللية و التعزاون و التقززويم الززذاتج
والمستمر .
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رؤية الكلية :

جامعة دمنهور
كلية اآلداب

تتطل الكلية إلى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية
معتمدة تحتل مكاسة مرموقة بين سظائرما وتصل بأساتذتها
وخري يها إلى مستوى المسا سة محليأ و اقليميإا من خالل
برامج دراسية متميزة ى مرحلتى الليساسس والدراسات
العليا تسهم ى الرقى و التسمية المستدامة للم تم .

Damanhur university
Faculty of Art

=========================================================
حادى عشر :لجنة اللوائح:
 .63الموضأأوع :قأأرابرالسأأيد أ.د /محمأأد برفعأأت االمأأام عميأأد الكليأأة بتشأأكيل لجنأأة اللأأوائح والمنأأارا الدبراسأأية بالكليأأة علأأى النحأأو
التالي:
الصفة باللجنة
التوصيف الوييفي
االسم
م
ً
برئيسا
عميد الكلية
أ.د.محمد برفعت اإلمام
2
ً
أ.د .سماح محمد الصاوي
عضوا
القائم بعمل وكيل الكلية لشؤون التعليم والطالب
0
ً
عضوا
وكيل الكلية لشؤون خدمة املجتمع وتنمية البيئة
أ.د .وفدي السيد أبوالنضر
3
ً
عضوا
برئيس مجلس قسم الفلسفة
أ.د .فضل الله محمد سماعيل
4
ً
عضوا
الستاذ بقسم الجغر افيا
أ.د .ماجد محمد شعلة
5
ً
عضوا
برئيس مجلس قسم اللغة اإلنجليزية
أ.د .يمان محمد حلمي المليجي
6
ً
عضوا
برئيس مجلس قسم التابريخ
أ.د .براهيم محمد علي مرجونة
7
ً
عضوا
برئيس مجلس قسم اللغة العربية
أ.د .يمان فؤاد بركات
8
ً
عضوا
برئيس مجلس قسم اآلثابر والدبراسات اليونانية والرومانية
أ.د .عبير عبد املحسن قاسم
9
عضواً
الستاذ بقسم اآلثابر والدبراسات اليونانية والرومانية
أ.د .حنان خميس الشافعي
22
ً
عضوا
المديرالتنفيذي لوحدة ضمان الجودة
أ.د .محمد محمود أبوعلي
22
عضواً
القائم بعمل برئيس قسم اللغات الشرقية
أ.م.د .محمد أحد الفقي
20
عضواً
الستاذ المساعد المتفرغ بقسم االجتماع
أ.م.د .حمدي علي أحمد
23
عضواً
ُ
المدبرس بقسم الفلسفة
د .حسام محمد السعيد برحومه
24
عضواً
ُ
المدبرس بقسم الجغر افيا
د .براهيم مصطفى شعبان
25
القرابر :
و افق مجلس الكلية.

رسالة الكلية :
تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترقى إلى مستوى التميزز واببزداف زج م زال اآلداب والعلزوم ابسسزاسية زى سزوا العمزل محليزا إ و إقليميزا اسزتساداإ إلزى معزايير
ال ودة التعليمية و البحثية  ،و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التكسولو ية  ،و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و القدرات العلمية و البحثية ألساتذتها
و طالبها  ،و استخدا م وسائل 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 حززل مالزكالت  ،و بسززاخ الالخصززية المصززرية و تسميزة قززيم اوستمززاخ و المززواطسين مزن خززالل إ ززراخات تتسززم باوسزتقاللية و التعزاون و التقززويم الززذاتج
والمستمر .
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رؤية الكلية :

جامعة دمنهور
كلية اآلداب

تتطل الكلية إلى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية
معتمدة تحتل مكاسة مرموقة بين سظائرما وتصل بأساتذتها
وخري يها إلى مستوى المسا سة محليأ و اقليميإا من خالل
برامج دراسية متميزة ى مرحلتى الليساسس والدراسات
العليا تسهم ى الرقى و التسمية المستدامة للم تم .

Damanhur university
Faculty of Art

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

 .63الموضوع :محضر لجنة اللوائح المنعقد في . 0202/9/6
الموضوع:
ً
ً
النظرفي استيفا ومراجعة الئحة الكلية وفقا للساعات المعتمدة؛ تمهيدا العتمادها في مجلس الكلية وبرفعها لى الجامعة.
ً
وتوقيعا وذلى على النحو التالي:
وتمت مناقشة ما وصلت ليه القسام بشأن استيفا اللوائح مراجعة
ً
 .2سأل أ.د .محمد برفعت اإلمام عن جميع الخطوات اإلجرائية إلعداد الئحة الكلية الجديدة وفقا للساعات المعتمدة،
وأخطره د .براهيم مصطفى شعبان بوجود ملف كبير عن هذه اإلجرا ات ،وقد طلب سيادته حضابر هذا الملف.
م
2

القسم

نسبة استيفا مالحظات الالئحة

توقيع الالئحة

البرامج المميزة الخاصة بالقسم

اللغة العربية وآدابها

0

اللغة اإلنجليزية وآدابها

3

التابريخ

تم استيفا الالئحة
مع استبدال مادة "الحضابرة اإلسالمية"
بمادة "اللغة واإلعالم"
تم استيفا الالئحة وتسليم النسخة
النهائية إلدابرة الكلية
تم استيفا الالئحة

في انتظابر استيفا
التوقيعات

دبلوم الدبراسات اإلسالمية
ُ
( باالشتراك مع قسمي الفلسفة والتابريخ لمقربرات
الدبلوم)
برنامج الترجمة التخصصية

4

الجغر افيا

تم استيفا الالئحة بشعبت ها ( العامة –
الخرائط والمساحة)

5
6
7

الفلسفة

تم استيفا الالئحة

االجتماع

تم استيفا الالئحة

اآلثابر والدبراسات
اليونانية والرومانية

تم استيفا الالئحة ويتم عادة تسمية
قسم اآلثابر والدبراسات اليونانية
والرومانية لى قسم اآلثابر اليونانية
والرومانية

تم استيفا
التوقيعات
تم استيفا
التوقيعات

 الجيوحضابرية ( برنامج مميز باالشتراك مع قسمالجغر افيا)
 حوض النيل( دبلوم باالشتراك مع قسم الجغر افيا)

تم استيفا
التوقيعات

 الجيوماتكس ( برنامج مميز ) دبراسات اجتماعية وسكانية( برنامج مميز باالشتراك مع قسم االجتماع)
دبلوم االبرشاد السري

تم استيفا
التوقيعات

 ابرشاد أثري ( برنامج مميز) برنامج نظم المعلومات الثرية (برنامج مميز) -برنامج آثابر يونانية وبرومانية

رسالة الكلية :
تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترقى إلى مستوى التميزز واببزداف زج م زال اآلداب والعلزوم ابسسزاسية زى سزوا العمزل محليزا إ و إقليميزا اسزتساداإ إلزى معزايير
ال ودة التعليمية و البحثية  ،و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التكسولو ية  ،و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و القدرات العلمية و البحثية ألساتذتها
و طالبها  ،و استخدا م وسائل 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 حززل مالزكالت  ،و بسززاخ الالخصززية المصززرية و تسميزة قززيم اوستمززاخ و المززواطسين مزن خززالل إ ززراخات تتسززم باوسزتقاللية و التعزاون و التقززويم الززذاتج
والمستمر .
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رؤية الكلية :
تتطل الكلية إلى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية
معتمدة تحتل مكاسة مرموقة بين سظائرما وتصل بأساتذتها
وخري يها إلى مستوى المسا سة محليأ و اقليميإا من خالل
برامج دراسية متميزة ى مرحلتى الليساسس والدراسات
العليا تسهم ى الرقى و التسمية المستدامة للم تم .

جامعة دمنهور
كلية اآلداب

Damanhur university
Faculty of Art
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 -برنامج الترميم ( برنامج مميز)

8
9
22
22
20
23
24
25

اآلثابر المصرية القديمة
واإلسالمية
اللغات الشرقية
السياسة

ُ
تحذف شعبة الترميم من الالئحة وجابري مراجع ها واستيفا
التوقيعات
تم استيفا الالئحة
ُ
جابري استيفا توصيفات المقربرات

التنسيق مع قسم اآلثابر والدبراسات اليونانية والرومانية
بشأن شعبة الترميم

اإلعالم
مقترح من أ.د.عميد الكلية

علم النفس
اللغة الفرنسية
الدبراسات اليونانية
والالتينية
المكتبات ونظم
المعلومات

جابري عداد الالئحة وانتظابر برد الجامعة

القرابر :
و افق مجلس الكلية على ما جا باملحضر.
 .68الموضوع  :الخطاب الوابرد مأن أ.د /برئأيس الجامعأة برقأم  247فأي  0202/8/8والمؤشأر عليأه للدبراسأة وعمأل الأالزم بشأأن الطلأب
المق أأدم مأ أأن د .ن أأى عبأ أأدالرحمن و د .ش أأيرويت فضأ أأل و د .هال أأة عبأ أأدالرحمن للطالب أأة باعأ أأادة تفعي أأل قسأ أأم الدبراس أأات اليونانيأ أأة
والالتينية المعلق منذ العام الجامعى . 0228/0227
القرابر :
ً
و افق مجلس الكلية على الغا تعليق الدبراسة بقسم اللغات اليونانية الالتينه و العمل به اعتبابرا من العام الجامعى .0200/0202

ً
سادسا :موضوعات الدبراسات العليا:
رسالة الكلية :
تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترقى إلى مستوى التميزز واببزداف زج م زال اآلداب والعلزوم ابسسزاسية زى سزوا العمزل محليزا إ و إقليميزا اسزتساداإ إلزى معزايير
ال ودة التعليمية و البحثية  ،و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التكسولو ية  ،و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و القدرات العلمية و البحثية ألساتذتها
و طالبها  ،و استخدا م وسائل 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 حززل مالزكالت  ،و بسززاخ الالخصززية المصززرية و تسميزة قززيم اوستمززاخ و المززواطسين مزن خززالل إ ززراخات تتسززم باوسزتقاللية و التعزاون و التقززويم الززذاتج
والمستمر .
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رؤية الكلية :

جامعة دمنهور
كلية اآلداب

تتطل الكلية إلى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية
معتمدة تحتل مكاسة مرموقة بين سظائرما وتصل بأساتذتها
وخري يها إلى مستوى المسا سة محليأ و اقليميإا من خالل
برامج دراسية متميزة ى مرحلتى الليساسس والدراسات
العليا تسهم ى الرقى و التسمية المستدامة للم تم .

Damanhur university
Faculty of Art

=========================================================
ً
أوال :التصديق على موضوعات الجلسة السابق.
ً
ثانيا :موضوعات قسم اللغة اإلنجليزية:
 .2الموضوع :كتاب مجلس قسم اللغة اإلنجليزيةبجلسته المنعقدة بتابريخ  0202/9/2بشأن المو افقة على منح دبرجة الماجستير في
اآلداب من قسم اللغة اإلنجليزية تخصص الدب اإلنجليزي تخصص دقيق الدبراسات الثقافية للباحثة أسما علي ابراهيم
وعنوان الرسالة:الصوبر الولية في أفالم مختابرة لديزني :دبراسة تحليلية مقابرنة في ضو نظريات كابرل يونج.
Jungian Archetypes in Selected Disney Films:
A Comparative, Analytical Study.
وذلى بعد عمل التعديالت المطلوبة من لجنة الحكم والمناقشة في  09أغسطس . 0202
القرابر :و افقت اللجنة
القرابر :
و افق مجلس الكلية.
 .0الموضوع :كتاب مجلس قسم اللغة اإلنجليزيةبجلسته المنعقدة بتابريخ  0202/9/2بشأن المو افقة على منح دبرجة الماجستير في
اآلداب من قسم اللغة اإلنجليزية تخصص الدب اإلنجليزي تخصص دقيق الدب المقابرن للباحثة نهلة سعد عطية حسان
وعنوان الرسالة:
المكان والهوية :قرا ة نفسية  -مابعد كولونيالية لرو ايات
عن الجمال لزايدي سميث ومرتفعات بروكلين لميرال الطحاوي.
Setting and Identity: A Psychoanalytic, Postcolonial Reading of
Zadie Smith's On Beauty and Miral Al Tahawy'sBrooklyn Heights.
وذلى بعد عمل التعديالت المطلوبة من لجنة الحكم والمناقشة في  0سبتمبر . 0202
القرابر :و افقت اللجنة
القرابر :
و افق مجلس الكلية.
رسالة الكلية :
تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترقى إلى مستوى التميزز واببزداف زج م زال اآلداب والعلزوم ابسسزاسية زى سزوا العمزل محليزا إ و إقليميزا اسزتساداإ إلزى معزايير
ال ودة التعليمية و البحثية  ،و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التكسولو ية  ،و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و القدرات العلمية و البحثية ألساتذتها
و طالبها  ،و استخدا م وسائل 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 حززل مالزكالت  ،و بسززاخ الالخصززية المصززرية و تسميزة قززيم اوستمززاخ و المززواطسين مزن خززالل إ ززراخات تتسززم باوسزتقاللية و التعزاون و التقززويم الززذاتج
والمستمر .
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رؤية الكلية :

جامعة دمنهور
كلية اآلداب

تتطل الكلية إلى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية
معتمدة تحتل مكاسة مرموقة بين سظائرما وتصل بأساتذتها
وخري يها إلى مستوى المسا سة محليأ و اقليميإا من خالل
برامج دراسية متميزة ى مرحلتى الليساسس والدراسات
العليا تسهم ى الرقى و التسمية المستدامة للم تم .

Damanhur university
Faculty of Art

=========================================================
 .3الموضوع :كتاب مجلس قسم اللغة اإلنجليزيةبجلسته المنعقدة بتابريخ  0202/9/2بشأن المو افقة على تشكيل لجنة الحكم
والمناقشة لرسالة الماجستيرالمقدمة من الباحثة ضحى برمضان منصوبر عبد الفتاح وعنوانها:
""A stylistic Analysis of zadie smith AwhiteTeeth
دبراسة أسلوبية لرو اية السنان البضا لزيدي سميث.
تشكيل لجنة الحكم والمناقشة:
ا.د .يمان حلمي المليجي :أستاذ الدب اإلنجليزي قسم اللغة اإلنجليزية كلية اآلداب جامعة دمنهوبر
مناقشا وبرئيسا
ا.د .ميراندا خميس الزوكة :أستاذ اللغويات والترجمة قسم اللغة اإلنجليزية كلية اآلداب جامعة دمنهوبر
مشرفا
مشرفا
ا.م .د .ناجي فهيم برشوان :أستاذ الدب اإلنجليزي المساعد بجامعتي دمنهوبر والجاللة:
ا.م .د .يسرية علي الهمشري :أستاذ اللغويات والترجمة المساعد قسم اللغة اإلنجليزية كلية التربية جامعة دمنهوبر
مناقشا
القرابر :و افقت اللجنة
القرابر :
و افق مجلس الكلية.
 .4الموضوع :كتاب مجلس قسم اللغة اإلنجليزيةبجلسته المنعقدة بتابريخ  0202/9/2بشأن المو افقة على:
أوال :تعديل توزيع المقربرات الذي تم تسليمه في يوليو فيقوم ا.م .د .ناجي برشوان بتدبريس التالي:
خريف  : 00-02دبراسات فكتوبرية :دكتوبراة أدب انجليزي 4 :س وشعرمعاصرماجستير أدب 3 :س
بربيع  : 00-02مسرح معاصرماجستير أدب 3 :س وأدب وفن ماجستيرأدب 0 :س
ثانيا -:تعديل تشكيل لجنة االختبابرالتأهيلي لطالب الدكتوبراة شعبة أدب انجليزي لتكون كالتالي:
ا.د .يمان حلمي المليجي :أستاذ الدب اإلنجليزي قسم اللغة اإلنجليزية كلية اآلداب جامعة دمنهوبر
ا.م .د .ناجي فهيم برشوان :أستاذ الدب اإلنجليزي المساعد قسم اللغة اإلنجليزية كلية اآلداب جامعة دمنهوبر
ا.م .د .محمد السيد داود :أستاذ الدب اإلنجليزي المساعد قسم اللغة اإلنجليزية كلية التربية جامعة دمنهوبر
وأسما الطالب على النحو التالى :
 أسما خميس برمضان عاصم عادل عبدة ممدوح على المزينالقرابر:أحيطت اللجنة ً
علما اللجنة
القرابر :
و افق مجلس الكلية.
رسالة الكلية :
تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترقى إلى مستوى التميزز واببزداف زج م زال اآلداب والعلزوم ابسسزاسية زى سزوا العمزل محليزا إ و إقليميزا اسزتساداإ إلزى معزايير
ال ودة التعليمية و البحثية  ،و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التكسولو ية  ،و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و القدرات العلمية و البحثية ألساتذتها
و طالبها  ،و استخدا م وسائل 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 حززل مالزكالت  ،و بسززاخ الالخصززية المصززرية و تسميزة قززيم اوستمززاخ و المززواطسين مزن خززالل إ ززراخات تتسززم باوسزتقاللية و التعزاون و التقززويم الززذاتج
والمستمر .
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رؤية الكلية :

جامعة دمنهور
كلية اآلداب

تتطل الكلية إلى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية
معتمدة تحتل مكاسة مرموقة بين سظائرما وتصل بأساتذتها
وخري يها إلى مستوى المسا سة محليأ و اقليميإا من خالل
برامج دراسية متميزة ى مرحلتى الليساسس والدراسات
العليا تسهم ى الرقى و التسمية المستدامة للم تم .

Damanhur university
Faculty of Art
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ً
ثالثا :موضوعات قسم التابريخ:
 .5الموضأأوع :كتأأاب مجلأأس قسأأم التأأابريخ بجلسأأته المنعقأأدة بتأأابريخ  0202/9/2بشأأأن اإلحاطأأة والمو افقأأة علأأى مأأا وبرد فأأى تقريأأرمقأربر
السيمنابر الذى يفيد بعقد السيمنابر يوم االحد المو افق 0202/8/09م وو افق املجلس على تسجيل:
خطأأة السأأتكمال متطلبأأات دبرجأأة الماجسأأتيرفأأى التأأابريخ القأأديم للطالبأأة  /مأأى مخيمأأرمحمأأد الشأأناوى بعنأأوان  " :الصأأم فأأى
الحض أأابرة المص أأرية القديم أأة " تح أأت اش أأراف  ،أ.م.د /ف أأايزانأ أأوبر عب أأد المطلأ أب اس أأتاذ الت أأابريخ الق أأديم وحض أأابرته المسأ أأاعد
بالقسم  ،د /كابرم على عبد الجليل القاض ى مدبرس التابريخ القديم وحضابرته بالقسم .
القرابر :و افقت اللجنة
القرابر :
و افق مجلس الكلية.
 .6الموضوع :كتاب مجلس قسم التابريخ بجلسته المنعقدة بتابريخ  0202/9/2بشأن اإلحاطة والمو افقة على ما وبرد فى تقريرمقربر
السيمنابر الذى يفيد بعقد السيمنابر يوم االحد المو افق 0202/8/09م وو افق املجلس على تسجيل:
خطأأة السأأتكمال متطلبأأات دبرجأأة الماجسأأتيرفأأى التأأابريخ القأأديم للطالأأب  /برضأأا عطيأأة عبأأد الفتأأاح محمأأد شأأافعى بعنأأوان " :
القلأب فأى الفكأأرالأدينى المصأأرى القأديم " تحأت اشأراف أ.د /وفأدى السأأيد ابأو النضأر ،اسأأتاذ تأابريخ وحضأأابرة مصأر والشأأرق
االدنى القديم  ،أ.د /وفا احمد السيد بدابراستاذ تابريخ وحضابرة مصر والشرق االدنى القديم جامعة االسكندبرية.
القرابر :و افقت اللجنة
القرابر :
و افق مجلس الكلية.
 .7الموضوع :كتاب مجلس قسم التابريخ بجلسته المنعقدة بتابريخ  0202/9/2بشأن اإلحاطة والمو افقة على ما وبرد فى تقريرمقربر
السيمنابر الذى يفيد بعقد السيمنابر يوم االحد المو افق 0202/8/09م وو افق املجلس على تسجيل:
خطة الستكمال متطلبات دبرجة الماجستيرفى التابريخ االسالمى للطالب  /عمرو سري صبحى شاهين بعنوان  " :الخيانة
السياسية خالل العصر االيوعى بمصر (652-567هأ 2052-2272 /م " تحت اشراف  ،أ.م.د /تيسير محمد شادى استاذ
التابريخ االسالمى وحضابرته المساعد بالقسم  ،د /ماهرمحمد السيد ابو السعيد المدبرس بالقسم .
القرابر :و افقت اللجنة
القرابر :
و افق مجلس الكلية.

رسالة الكلية :
تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترقى إلى مستوى التميزز واببزداف زج م زال اآلداب والعلزوم ابسسزاسية زى سزوا العمزل محليزا إ و إقليميزا اسزتساداإ إلزى معزايير
ال ودة التعليمية و البحثية  ،و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التكسولو ية  ،و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و القدرات العلمية و البحثية ألساتذتها
و طالبها  ،و استخدا م وسائل 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 حززل مالزكالت  ،و بسززاخ الالخصززية المصززرية و تسميزة قززيم اوستمززاخ و المززواطسين مزن خززالل إ ززراخات تتسززم باوسزتقاللية و التعزاون و التقززويم الززذاتج
والمستمر .
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رؤية الكلية :

جامعة دمنهور
كلية اآلداب

تتطل الكلية إلى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية
معتمدة تحتل مكاسة مرموقة بين سظائرما وتصل بأساتذتها
وخري يها إلى مستوى المسا سة محليأ و اقليميإا من خالل
برامج دراسية متميزة ى مرحلتى الليساسس والدراسات
العليا تسهم ى الرقى و التسمية المستدامة للم تم .

Damanhur university
Faculty of Art
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 .8الموضوع :كتاب مجلس قسم التابريخ بجلسته المنعقدة بتابريخ  0202/9/2بشأن اإلحاطة والمو افقة على ما وبرد فى تقريرمقربر
السيمنابر الذى يفيد بعقد السيمنابر يوم االحد المو افق 0202/8/09م وو افق املجلس على تسجيل:
خطة الستكمال متطلبات دبرجة الماجستير فى التابريخ االسالمى للطالب  /عماد أحمد محمود بعنوان  " :الذكا السياس ى
فى عصر الدولة االموية (230-42هأ752-662/م) " تحت اشراف  ،أ.م.د /تيسير محمد شادى استاذ التابريخ االسالمى
وحضابرته المساعد بالقسم‘ د /اسما ادبريس مدبرس بقسم االجتماع كلية االداب جامعة دمنهوبر .
القرابر :و افقت اللجنة
القرابر :
و افق مجلس الكلية.
 .9الموضأأوع :كتأأاب مجلأأس قسأأم التأأابريخ بجلسأأته المنعقأأدة بتأأابريخ  0202/9/2بشأأأن اإلحاطأأة والمو افقأأة علأأى مأأا وبرد فأأى تقريأأرمقأربر
السيمنابر الذى يفيد بعقد السيمنابر يوم االحد المو افق 0202/8/09م وو افق املجلس على تسجيل:
خطة الستكمال متطلبات دبرجة الماجس تير فى التابريخ االسالمى للطالب  /ابراهيم مصطفى عبد الجواد الصعيدى
بعنوان  " :استراتيجية الحفاظ على هيبة الدولة خالل العصر اليوعى بمصر (652-567هأ2052-2272/م) " تحت اشراف
 ،أ.د /ابراهيم محمد على مرجونة استاذ التابريخ االسالمى وحضابرته وبرئيس قسم التابريخ بالكلية ،
د /هنية بهنوس نصر عبد بربه مدبرس التابريخ االسالمى وحضابرته كلية التربية جامعة دمنهوبر.
القرابر :و افقت اللجنة
القرابر :
و افق مجلس الكلية.
 .22الموضوع :كتاب مجلس قسم التابريخ بجلسته المنعقدة بتابريخ  0202/9/2بشأن اإلحاطة والمو افقة على ما وبرد فى تقريرمقربر
السيمنابر الذى يفيد بعقد السيمنابر يوم االحد المو افق 0202/8/09م وو افق املجلس على تسجيل:
خط أأة الس أأتكمال متطلب أأات دبرج أأة الماجس أأتيرف أأى الت أأابريخ االس أأالمى للطال أأب  /محم أأد احم أأد عل أأى كش أأى بعن أأوان  " :اله أأدايا
والهبأأات فأأى مصأأر خأأالل عصأأرالأأواله (054-02ه أأ868-642/م) " تحأأت اشأأراف  ،أ.م.د /تيسأأيرمحمأأد شأأادى  ،اسأأتاذ التأأابريخ
االسالمى وحضابرته المساعد بالقسم ،ا.د /محمد سيد كامل استاذ التابريخ االسالمى وحضابرته كلية دابرالعلوم المنيا.
القرابر :و افقت اللجنة
القرابر :
و افق مجلس الكلية.
رسالة الكلية :
تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترقى إلى مستوى التميزز واببزداف زج م زال اآلداب والعلزوم ابسسزاسية زى سزوا العمزل محليزا إ و إقليميزا اسزتساداإ إلزى معزايير
ال ودة التعليمية و البحثية  ،و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التكسولو ية  ،و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و القدرات العلمية و البحثية ألساتذتها
و طالبها  ،و استخدا م وسائل 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 حززل مالزكالت  ،و بسززاخ الالخصززية المصززرية و تسميزة قززيم اوستمززاخ و المززواطسين مزن خززالل إ ززراخات تتسززم باوسزتقاللية و التعزاون و التقززويم الززذاتج
والمستمر .
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رؤية الكلية :

جامعة دمنهور
كلية اآلداب

تتطل الكلية إلى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية
معتمدة تحتل مكاسة مرموقة بين سظائرما وتصل بأساتذتها
وخري يها إلى مستوى المسا سة محليأ و اقليميإا من خالل
برامج دراسية متميزة ى مرحلتى الليساسس والدراسات
العليا تسهم ى الرقى و التسمية المستدامة للم تم .

Damanhur university
Faculty of Art

=========================================================
 .22الموضوع :كتاب مجلس قسم التابريخ بجلسته المنعقدة بتابريخ  0202/9/2بشأن اإلحاطة والمو افقة على ما وبرد فى تقريرمقربر
السيمنابر الذى يفيد بعقد السيمنابر يوم االحد المو افق 0202/8/09م وو افق املجلس على تسجيل:
خط أ أأة السأ أ أأتكمال متطلبأ أ أأات دبرجأ أ أأة الماجسأ أ أأتيرفأ أ أأى التأ أ أأابريخ االسأ أ أأالمى للطالأ أ أأب  /أحمأ أ أأد ابأ أ أأراهيم حسأ أ أأين زيأ أ أأدان بعنأ أ أأوان
 " :مكافحأ أ أأة الفس أ أ أأاد ف أ أ أأى مص أ أ أأر خ أ أ أأالل عص أ أ أأرال أ أ أأواله (054-02هأ أ أ أأ 868-640/م) "  ،تح أ أ أأت اش أ أ أأراف  ،أ.م.د /تيس أ أ أأيرمحم أ أ أأد
ش أ أ أ أأادى اس أ أ أ أأتاذ الت أ أ أ أأابريخ االس أ أ أ أأالمى وحض أ أ أ أأابرته المس أ أ أ أأاعد بالقس أ أ أ أأم  ،د /م أ أ أ أأاهرمحم أ أ أ أأد الس أ أ أ أأيد اب أ أ أ أأو الس أ أ أ أأعيد الم أ أ أ أأدبرس
بالقسم .
القرابر :و افقت اللجنة
القرابر :
و افق مجلس الكلية.
 .20الموضأأوع :كتأأاب مجلأأس قسأأم التأأابريخ بجلسأأته المنعقأأدة بتأأابريخ  0202/9/2بشأأأن اإلحاطأأة والمو افقأأة علأأى مأأا وبرد فأأى تقريأأرمقأربر
السيمنابر الذى يفيد بعقد السيمنابر يوم االحد المو افق 0202/8/09م وو افق املجلس على تسجيل:
خط أأة الس أأتكمال متطلب أأات دبرج أأة الماجس أأتيرف أأى الت أأابريخ االس أأالمى للطال أأب  /يوس أأف أحم أأد محم أأود بعن أأوان  " :االعم أأال
الخيريأة فأى مصأر خأأالل العصأر االيأوعى (652-567هأأ ")2052-2272/تحأت اشأراف  ،أ.م.د /تيسأيرمحمأأد شأادى اسأتاذ التأأابريخ
االسالمى وحضابرته المساعد بالقسم  ،د /ماهرمحمد السيد ابو السعيد المدبرس بالقسم .
القرابر :و افقت اللجنة
القرابر :
و افق مجلس الكلية.
 .23الموضوع :كتاب مجلس قسم التابريخ بجلسته المنعقدة بتابريخ  0202/9/2بشأن اإلحاطة والمو افقة على ما وبرد فى تقريرمقربر
السيمنابر الذى يفيد بعقد السيمنابر يوم االحد المو افق 0202/8/09م وو افق املجلس على تسجيل:
خطة الستكمال متطلبات دبرجة الماجستير فى التابريخ االسالمى للطا لب  /محمد عبد السالم دسوقى عبد السالم بعنوان " :
السلع االستراتيجية واالمن القومى فى مصر خالل العصر االيوعى (652-567هأ " )2052-2272/تحت اشراف  ،أ.م.د /تيسير
محمد شادى استاذ التابريخ االسالمى وحضابرته المساعد بالقسم  ،د /ماهرمحمد السيد ابو السعيد المدبرس بالقسم.
القرابر :و افقت اللجنة
القرابر :
و افق مجلس الكلية.
 .24الموضوع :كتاب مجلس قسم التابريخ بجلسته المنعقدة بتابريخ  0202/9/2بشأن اإلحاطة والمو افقة على ما وبرد فى تقرير
رسالة الكلية :
تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترقى إلى مستوى التميزز واببزداف زج م زال اآلداب والعلزوم ابسسزاسية زى سزوا العمزل محليزا إ و إقليميزا اسزتساداإ إلزى معزايير
ال ودة التعليمية و البحثية  ،و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التكسولو ية  ،و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و القدرات العلمية و البحثية ألساتذتها
و طالبها  ،و استخدا م وسائل 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 حززل مالزكالت  ،و بسززاخ الالخصززية المصززرية و تسميزة قززيم اوستمززاخ و المززواطسين مزن خززالل إ ززراخات تتسززم باوسزتقاللية و التعزاون و التقززويم الززذاتج
والمستمر .
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رؤية الكلية :

جامعة دمنهور
كلية اآلداب

تتطل الكلية إلى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية
معتمدة تحتل مكاسة مرموقة بين سظائرما وتصل بأساتذتها
وخري يها إلى مستوى المسا سة محليأ و اقليميإا من خالل
برامج دراسية متميزة ى مرحلتى الليساسس والدراسات
العليا تسهم ى الرقى و التسمية المستدامة للم تم .

Damanhur university
Faculty of Art

=========================================================
مقربر السيمنابرالذى يفيد بعقد السيمنابر يوم االحد المو افق 0202/8/09م وو افق املجلس على تسجيل:
خطأ أ أأة السأ أ أأتكمال متطلبأ أ أأات دبرجأ أ أأة الماجسأ أ أأتيرفأ أ أأى التأ أ أأابريخ االسأ أ أأالمى للطالأ أ أأب  /احمأ أ أأد محمأ أ أأد عبأ أ أأد العزيأ أ أأزابأ أ أأو املجأ أ أأد
بعنأ أ أأوان  " :االعأ أ أأالم ودوبره فأ أ أأى نشأ أ أأرالمأ أ أأذهب الشأ أ أأيعى فأ أ أأى المشأ أ أأرق االسأ أ أأالمى خأ أ أأالل القأ أ أأرن الخأ أ أأامس ال جأ أ أأرى  /القأ أ أأرن
الحأ أ أ أ أأادى عشأ أ أ أ أأرالمأ أ أ أ أأيالدى " تحأ أ أ أ أأت اشأ أ أ أ أأراف  ،أ.م.د /تيسأ أ أ أ أأيرمحمأ أ أ أ أأد شأ أ أ أ أأادى اسأ أ أ أ أأتاذ التأ أ أ أ أأابريخ االسأ أ أ أ أأالمى وحض أ أ أ أ أأابرته
المساعد بالقسم د /ماهرمحمد السيد ابو السعيد المدبرس بالقسم .
القرابر :و افقت اللجنة
القرابر :
و افق مجلس الكلية.
 .25الموضوع :كتاب مجلس قسم التابريخ بجلسته المنعقدة بتابريخ  0202/9/2بشأن المو افقة على المقترح المقدم من لجنة
االشراف والذى يفيد بتشكيل لجنة الحكم والمناقشة للطالبه  /اسما شعبان السنهوبرى  ،فى الرسالة المقدمه منها الستكمال
متطلبات دبرجة الماجستير فى االداب بنظام الساعات المعتمدة من قسم التابريخ شعبة التابريخ االسالمى وعنوان برسال ها " الدوبر
السياس ي والحضابرى لالبرمن فى مصر خالل العصر الفاطمى (567-466هأ2272-2273 /م)" وتتكون لجنة االشراف من أ.د/
عفيفى محمود ابراهيم أستاذ التابريخ االسالمى وحضابرته كلية االداب جامعة بنها ،أ.د /ابراهيم محمد على مرجونة أستاذ التابريخ
االسالمى وحضابرته وبرئيس قسم التابريخ كلية االداب جامعة دمنهوبر ،أ.م .د /تيسير محمد شادى أستاذ التابريخ االسالمى
وحضابرته المساعد كلية االداب جامعة دمنهوبر
و التشكيل على النحو االتى:
 -1أ.د محمد برفعت االمام
ً
ً
استاذ التابريخ الحديث والمعاصر – عميد كلية االداب جامعة دمنهوبر
مناقشا وبرئيسا
-0أ.د /ابراهيم محمد على مرجونة
ً
ً
أستاذ التابريخ االسالمى وحضابرته وبرئيس قسم التابريخ كلية االداب جامعة دمنهوبر
عضوا مشرفا
-3أ.م .د /تيسير محمد شادى
ً
ً
أستاذ التابريخ االسالمى وحضابرته المساعد كلية االداب جامعة دمنهوبر
عضوامشرفا
 -1أ.م.د  /محمد السيد فياض .
ً
ً
عضوا مناقشا
أستاذ التابريخ االسالمى وحضابرته المساعد كلية االداب جامعة طنطا
القرابر :و افقت اللجنة
القرابر:و افق مجلس الكلية.
رسالة الكلية :
تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترقى إلى مستوى التميزز واببزداف زج م زال اآلداب والعلزوم ابسسزاسية زى سزوا العمزل محليزا إ و إقليميزا اسزتساداإ إلزى معزايير
ال ودة التعليمية و البحثية  ،و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التكسولو ية  ،و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و القدرات العلمية و البحثية ألساتذتها
و طالبها  ،و استخدا م وسائل 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 حززل مالزكالت  ،و بسززاخ الالخصززية المصززرية و تسميزة قززيم اوستمززاخ و المززواطسين مزن خززالل إ ززراخات تتسززم باوسزتقاللية و التعزاون و التقززويم الززذاتج
والمستمر .
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رؤية الكلية :

جامعة دمنهور
كلية اآلداب

تتطل الكلية إلى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية
معتمدة تحتل مكاسة مرموقة بين سظائرما وتصل بأساتذتها
وخري يها إلى مستوى المسا سة محليأ و اقليميإا من خالل
برامج دراسية متميزة ى مرحلتى الليساسس والدراسات
العليا تسهم ى الرقى و التسمية المستدامة للم تم .

Damanhur university
Faculty of Art

=========================================================
 .26الموضوع :كتاب مجلس قسم التابريخ بجلسته المنعقدة بتابريخ  0202/9/2بشأن المو افقة على المقترح المقدم من لجنة
االشراف والذى يفيد بتشكيل لجنة الحكم والمناقشة للطالبة  /مروة محمد عبد المالى ،فى الرسالة المقدمه منه الستكمال
متطلبات دبرجة الماجستير فى االداب بنظام الساعات المعتمدة من قسم التابريخ شعبة التابريخ االسالمى وعنوان برسال ها "
مستحدثات وسائل التسليه والترفيه خالل العصرالعباس ي 656-230هأ 2058-752/م" و التشكيل على النحو االتى:
 -1أ.د /ابراهيم محمد على مرجونة
ً
ً
أستاذ التابريخ االسالمى وحضابرته وبرئيس قسم التابريخ كلية االداب جامعة دمنهوبر
مناقشا وبرئيسا
 -0أ.د /احمد عبد السالم ناصف
ً
ً
عضوا ومناقشا
أستاذ التابريخ االسالمى وحضابرته كلية االداب جامعة طنطا
-3أ.م .د /تيسير محمد شادى
ً
ً
أستاذ التابريخ االسالمى وحضابرته المساعد كلية االداب جامعة دمنهوبر
عضوا و مشرفا
القرابر :و افقت اللجنة
القرابر :
و افق مجلس الكلية.
 .27الموضوع :كتاب مجلس قسم التابريخ بجلسته المنعقدة بتابريخ  0202/9/2بشأن المو افقة على المقترح المقدم من لجنة
االشراف والذى يفيد بتشكيل لجنة الحكم والمناقشة للطالبة  /شيما يعقوب برجب السيد  ،فى الرسالة المقدمه منه
الستكمال متطلبات دبرجة الدكتوبراه فى االداب بنظام الساعات المعتمدة من قسم التابريخ شعبة التابريخ الحديث وعنوان
برسال ها " الكرد فى مصر خالل عصر دولة المماليى البحرية ( -648هأ " وتتكون لجنة االشراف من ،وتتكون لجنة االشراف من :
أ.د /عفيفى محمود ابراهيم أستاذ التابريخ االسالمى وحضابرته كلية االداب جامعة بنها،أ.د /ابراهيم محمد على مرجونةأستاذ التابريخ
االسالمى وحضابرته وبرئيس قسم التابريخ كلية االداب جامعة دمنهوبر
و التشكيل على النحو االتى:
 -1أ.د /ابراهيم محمد على مرجونة
ً
ً
أستاذ التابريخ االسالمى وحضابرته وبرئيس قسم التابريخ كلية االداب جامعة دمنهوبر
مشرفا وبرئيسا
 -0أ.م .د /تيسير محمد شادى
ً
ً
أستاذ التابريخ االسالمى وحضابرته المساعد كلية االداب جامعة دمنهوبر
عضوامشرفا
 -6أ.د /حسام محمود المتولى
ً
مناقشا
أستاذ التابريخ االسالمى وحضابرته المساعد كلية االداب جامعة دميا
القرابر :و افقت اللجنة
القرابر :
و افق مجلس الكلية.
رسالة الكلية :
تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترقى إلى مستوى التميزز واببزداف زج م زال اآلداب والعلزوم ابسسزاسية زى سزوا العمزل محليزا إ و إقليميزا اسزتساداإ إلزى معزايير
ال ودة التعليمية و البحثية  ،و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التكسولو ية  ،و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و القدرات العلمية و البحثية ألساتذتها
و طالبها  ،و استخدا م وسائل 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 حززل مالزكالت  ،و بسززاخ الالخصززية المصززرية و تسميزة قززيم اوستمززاخ و المززواطسين مزن خززالل إ ززراخات تتسززم باوسزتقاللية و التعزاون و التقززويم الززذاتج
والمستمر .
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رؤية الكلية :

جامعة دمنهور
كلية اآلداب

تتطل الكلية إلى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية
معتمدة تحتل مكاسة مرموقة بين سظائرما وتصل بأساتذتها
وخري يها إلى مستوى المسا سة محليأ و اقليميإا من خالل
برامج دراسية متميزة ى مرحلتى الليساسس والدراسات
العليا تسهم ى الرقى و التسمية المستدامة للم تم .

Damanhur university
Faculty of Art

=========================================================
 .28الموض أأوع :كت أأاب مجل أأس قس أأم الت أأابريخ بجلس أأته المنعق أأدة بت أأابريخ  0202/9/2بش أأأن اإلحاط أأة واعتم أأاد المقترح أأات المرفوع أأة م أأن
المرشأأدين االكأأاديمين بالقسأأم فأأى الشأأعب االبرععأأة والتأأى تفيأأد بتوزيأأع المقأربرات الدبراسأأية لمرحلتأأى الماجسأأتير والأأدكتوبراه وكأأذلى
الجداول الدبراسية .
القرابر :أحيطت اللجنة ً
علما
القرابر :
أحيط مجلس الكلية علما .
 .29الموضوع :كتاب مجلس قسم التابريخ بجلسته المنعقدة بتابريخ  0202/9/2بشأن المو افقة على عداد كتاب تذكابرى لألستاذ
الدكتوبر /احمد عبد العزيز عيس ي برحمه الله عليه مقترح أ.د /ابراهيم مرجونة ويشكل فريق من فرع التابريخ الحديث برئاسة أ.د/
فايزة ملوك للقيام على هذا االمر ووضع آلياته وضوابطه ولسيادتها تكوين فريق للقيام على هذا المر.
القرابر :أحيطت اللجنة ً
علما
القرابر :
أحيط مجلس الكلية علما .
 .02الموضأأوع :كتأأاب مجلأأس قسأأم التأأابريخ بجلسأأته المنعقأأدة بتأأابريخ  0202/9/2بشأأأن المو افقأأة واعتمأأاد نتيجأأة االمتحأأان التأأاهيلى
للطالأأب  /محمأأد عبأأد الغنأأى السأأيد يأأونس طالأأب الأأدكتوبراه بنظأأام السأأاعات المعتمأأدة شأأعبة التأأابريخ الحأأديث وحصأأل الطالأأب
وفق تقريرلجنة امتحان التأهيلى على تقدير92(A+دبرجة) حسب ما وبرد فى تقريرلجنة الممتحنين
القرابر :أحيطت اللجنة ً
علما
القرابر :
أحيط مجلس الكلية علما .
 .02الموضوع :كتاب مجلس قسم التابريخ بجلسته المنعقدة بتابريخ  0202/9/2بشأن المو افقة واعتماد تشكيل لجنة الحكم
والمناقشة للطالب  /محمد عبد الغنى السيد يونس  ،فى الرسالة المقدمه منه الستكمال متطلبات دبرجة الدكتوبراه فى االداب
بنظام الساعات المعتمدة من قسم التابريخ شعبة التابريخ الحديث وعنوان برسالته " السياسة االمريكية تجاه ايران (-2979
0223م" و التشكيل على النحو االتى:
 -1أ.د /عاصم محروس عبد المطلب
ً
ً
أستاذ التابريخ الحديث والمعاصر كلية التربيه جامعة دمنهوبر
مناقشا وبرئيسا
رسالة الكلية :
تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترقى إلى مستوى التميزز واببزداف زج م زال اآلداب والعلزوم ابسسزاسية زى سزوا العمزل محليزا إ و إقليميزا اسزتساداإ إلزى معزايير
ال ودة التعليمية و البحثية  ،و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التكسولو ية  ،و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و القدرات العلمية و البحثية ألساتذتها
و طالبها  ،و استخدا م وسائل 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 حززل مالزكالت  ،و بسززاخ الالخصززية المصززرية و تسميزة قززيم اوستمززاخ و المززواطسين مزن خززالل إ ززراخات تتسززم باوسزتقاللية و التعزاون و التقززويم الززذاتج
والمستمر .
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رؤية الكلية :

جامعة دمنهور
كلية اآلداب

تتطل الكلية إلى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية
معتمدة تحتل مكاسة مرموقة بين سظائرما وتصل بأساتذتها
وخري يها إلى مستوى المسا سة محليأ و اقليميإا من خالل
برامج دراسية متميزة ى مرحلتى الليساسس والدراسات
العليا تسهم ى الرقى و التسمية المستدامة للم تم .

Damanhur university
Faculty of Art

=========================================================
-0أ .د /صالح احمد هريدى
أستاذ التابريخ الحديث والمعاصر كلية االداب جامعة دمنهوبر
-3أ.د /محمد عمر عبد العزيز
أستاذ التابريخ الحديث والمعاصر كلية االداب جامعة دمنهوبر
 -4أ.د /فايزة محمد حسن ملوك
أستاذ التابريخ الحديث والمعاصر كلية االداب جامعة دمنهوبر
القرابر :و افقت اللجنة
القرابر :
أحيط مجلس الكلية علما .

ً
ً
عضوامشرفا
ً
ً
عضوا مناقشا
ً
ً
عضوامشرفا

 .00الموضوع :كتاب مجلس قسم التابريخ بجلسته المنعقدة بتابريخ  0202/9/2بشأن المو افقة على انتداب أ.د /محمد حسن
الدسوقى استاذ العصوبر الوسطى المساعد بكلية االداب جامعة الفيوم  ،لتدبريس  4ساعات لمقربرين اختيابريين خريف 0202م
المستوى وهم :
 -1جزبر البحرالمتوسط فى العصوبر الوسطى
 -0االبرمن والحروب الصليبية .
 -6على ان يكون يوم االنتداب الخميس من كل اسبوع .
القرابر :و افقت اللجنة
القرابر :
أحيط مجلس الكلية علما .
 .03الموضوع :كتاب مجلس قسم التابريخ بجلسته المنعقدة بتابريخ  0202/9/2بشأن المو افقة على منح الطالبة  /أميرة سالمة
محمد عبد الجواد  ،دبرجة الماجستيرفى االداب من قسم التابريخ – تخصص التابريخ االسالمى  ،بنظام الساعات المعتمدة فى
موضوع " المؤثرات السياسية والحضابرية بين دولة بنى تغلق واملجتمع الهندى (822-702هأ 2399-2302م) وععد مناقش ها عالنية
حصلت الطالبة على االجتياز بتقديرمرض ى مع التوصية بالطبع والتداول مع الجامعات االخرى وقد اتمت الطالبة التعديالت
والتصويبات حسب توصية لجنة الحكم والمناقشة واالفادة الوابردة من لجنة االشراف والطالبة استوفت جميع الشرو .
القرابر :و افقت اللجنة
القرابر :
رسالة الكلية :
تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترقى إلى مستوى التميزز واببزداف زج م زال اآلداب والعلزوم ابسسزاسية زى سزوا العمزل محليزا إ و إقليميزا اسزتساداإ إلزى معزايير
ال ودة التعليمية و البحثية  ،و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التكسولو ية  ،و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و القدرات العلمية و البحثية ألساتذتها
و طالبها  ،و استخدا م وسائل 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 حززل مالزكالت  ،و بسززاخ الالخصززية المصززرية و تسميزة قززيم اوستمززاخ و المززواطسين مزن خززالل إ ززراخات تتسززم باوسزتقاللية و التعزاون و التقززويم الززذاتج
والمستمر .
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رؤية الكلية :

جامعة دمنهور
كلية اآلداب

تتطل الكلية إلى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية
معتمدة تحتل مكاسة مرموقة بين سظائرما وتصل بأساتذتها
وخري يها إلى مستوى المسا سة محليأ و اقليميإا من خالل
برامج دراسية متميزة ى مرحلتى الليساسس والدراسات
العليا تسهم ى الرقى و التسمية المستدامة للم تم .

Damanhur university
Faculty of Art

=========================================================
أحيط مجلس الكلية علما .
 .04الموضوع :كتاب مجلس قسم التابريخ بجلسته المنعقدة بتابريخ  0202/9/2بشأن المو افقة على المقترح المقدم من لجنة
االشراف والذى يفيد بتشكيل لجنة الحكم والمناقشة للطالبة  /عبير ابراهيم محمد شرف الدين ،فى الرسالة المقدمه منها
الستكمال متطلبات دبرجة الماجستير فى االداب بنظام الساعات المعتمدة من قسم التابريخ شعبة التابريخ الحديث وعنوان
برسال ها " تطوبر القضية البرمنيه فى الدولة العثمانية (2925-2895م)"
و التشكيل على النحو االتى:
 -1أ.د  /عاصم محروس عبد المطلب
ً
ً
استاذ التابريخ الحديث والمعاصر –كلية التربية جامعة دمنهوبر
مشرفا وبرئيسا
 -0د محمد برفعت االمام
ً
ً
استاذ التابريخ الحديث والمعاصر – عميد كلية االداب جامعة دمنهوبر
عضوامشرفا
-3أ.م .د /هشام محمد بشير
ً
ً
عضوا مناقشا
أستاذ العلوم السياسية المساعد كلية السياسة واالقتصاد جامعة بنى سويف
 -6أ.م.د  /هدى محمود محمد على نايل .
ً
ً
عضوا مناقشا
استاذ التابريخ الحديث والمعاصرالمساعد–الكاديمية الحديثة
القرابر :و افقت اللجنة
القرابر :
و افق مجلس الكلية .
بر ً
ابعا :موضوعات قسم اللغة العربية:
 .05الموضوع :كتاب مجلس قسم اللغة العربية بجلسته المنعقدة بتابريخ  0202/9/0بشأن المو افقة على تسجيل موضوع بحث
الطالبة /أميرة محمد عبد القوي السروي ،لدبرجة الدكتوبراه في اآلداب بنظام الساعات المعتمدة من قسم اللغة العربية وآدابها
تخصص الدبراسات الدبية والنقدية ،في موضوع  /صوبرة جمال عبد الناصر في الشعر العرعي الحديث والمعاصر -دبراسة فنية
موضوعية ،وبإشراف:
أ.د/محمد محمود أبو علي أستاذ النقد والبالغة بكلية اآلداب جامعة دمنهوبر.
أ.م.د /أسما محمود شمس الدين .أستاذ الدب العرعي المساعد بكلية اآلداب جامعة دمنهوبر.
ً
علما بأن تابريخ السيمنابر0202/8/02م
رسالة الكلية :
تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترقى إلى مستوى التميزز واببزداف زج م زال اآلداب والعلزوم ابسسزاسية زى سزوا العمزل محليزا إ و إقليميزا اسزتساداإ إلزى معزايير
ال ودة التعليمية و البحثية  ،و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التكسولو ية  ،و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و القدرات العلمية و البحثية ألساتذتها
و طالبها  ،و استخدا م وسائل 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 حززل مالزكالت  ،و بسززاخ الالخصززية المصززرية و تسميزة قززيم اوستمززاخ و المززواطسين مزن خززالل إ ززراخات تتسززم باوسزتقاللية و التعزاون و التقززويم الززذاتج
والمستمر .
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رؤية الكلية :

جامعة دمنهور
كلية اآلداب

تتطل الكلية إلى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية
معتمدة تحتل مكاسة مرموقة بين سظائرما وتصل بأساتذتها
وخري يها إلى مستوى المسا سة محليأ و اقليميإا من خالل
برامج دراسية متميزة ى مرحلتى الليساسس والدراسات
العليا تسهم ى الرقى و التسمية المستدامة للم تم .

Damanhur university
Faculty of Art

=========================================================
القرابر :و افقت اللجنة
القرابر :
و افق مجلس الكلية .
 .06الموضوع :كتاب مجلس قسم اللغة العربية بجلسته المنعقدة بتابريخ  0202/9/0بشأن المو افقة على تسجيل موضوع بحث
الطالبة /عبير حسني عبد الموجود الطحان ،لدبرجة الدكتوبراة في اآلداب بنظام الساعات المعتمدة من قسم اللغة العربية
وآدابها تخصص الدبراسات الدبية والنقدية ،في موضوع  /صوبرة البرمن بين التابريخ والسرد الرو ائي -الرو اية المصرية باللفية
الجديدة نموذجا -دبراسة تحليلية ،وبإشراف:
أ.د /محمد برفعت اإلمام .أستاذ التابريخ الحديث وعميد كلية الداب جامعة دمنهوبر.
أ.د /محمد عبد الحميد خليفة .أستاذ النقد والبالغة بكلية التربية جامعة دمنهوبر.
أ.د/محمد محمود أبو علي .أستاذ النقد والبالغة بكلية اآلداب جامعة دمنهوبر.
ً
علما بأن تابريخ السيمنابر0202/8/02م
القرابر :و افقت اللجنة
القرابر :
و افق مجلس الكلية .
 .07الموضوع :كتاب مجلس قسم اللغة العربية بجلسته المنعقدة بتابريخ  0202/9/0بشأن المو افقة على تسجيل موضوع بحث
الطالب /علي يونس علي أحمد ،لدبرجة الدكتوبراة في اآلداب بنظام الساعات المعتمدة من قسم اللغة العربية وآدابها تخصص
الدبراسات الدبية والنقدية ،في موضوع  /خصائص السلوب في آيات الوعد والوعيد ،وبإشراف:
أ.د .نظير عياد أستاذ العقيدة ،وأمين عام املجمع اإلسالمي للبحوث اإلسالمية
أ.د /يمان فؤاد بركات .أستاذ الدب العرعي ،وبرئيس قسم اللغة العربية بكلية اآلداب جامعة دمنهوبر.
د /يمان برضوان .مدبرس العلوم اللغوية بكلية اآلداب جامعة دمنهوبر.
ً
علما بأن تابريخ السيمنابر0202/8/02م
القرابر :و افقت اللجنة
القرابر :
و افق مجلس الكلية .
رسالة الكلية :
تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترقى إلى مستوى التميزز واببزداف زج م زال اآلداب والعلزوم ابسسزاسية زى سزوا العمزل محليزا إ و إقليميزا اسزتساداإ إلزى معزايير
ال ودة التعليمية و البحثية  ،و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التكسولو ية  ،و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و القدرات العلمية و البحثية ألساتذتها
و طالبها  ،و استخدا م وسائل 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 حززل مالزكالت  ،و بسززاخ الالخصززية المصززرية و تسميزة قززيم اوستمززاخ و المززواطسين مزن خززالل إ ززراخات تتسززم باوسزتقاللية و التعزاون و التقززويم الززذاتج
والمستمر .
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رؤية الكلية :

جامعة دمنهور
كلية اآلداب

تتطل الكلية إلى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية
معتمدة تحتل مكاسة مرموقة بين سظائرما وتصل بأساتذتها
وخري يها إلى مستوى المسا سة محليأ و اقليميإا من خالل
برامج دراسية متميزة ى مرحلتى الليساسس والدراسات
العليا تسهم ى الرقى و التسمية المستدامة للم تم .

Damanhur university
Faculty of Art

=========================================================
 .08الموضوع :كتاب مجلس قسم اللغة العربية بجلسته المنعقدة بتابريخ  0202/9/0بشأن المو افقة على تسجيل موضوع بحث
الطالب /سمير عبد الحليم دسوقي ،لدبرجة الدكتوبراة في اآلداب بنظام الساعات المعتمدة من قسم اللغة العربية وآدابها
تخصص الدبراسات الدبية والنقدية ،في موضوع  /بنا المعاني في الحديث النبوي من خالل حيح البخابري -دبراسة بالغية،
وبإشراف:
أ.د/سالمة داوود .أستاذ البالغة وعميد كلية اللغة العربية بإيتاي البابرود -جامعة الزهر.
أ.د /يمان فؤاد بركات .أستاذ الدب العرعي ،وبرئيس قسم اللغة العربية بكلية اآلداب جامعة دمنهوبر.
ً
علما بأن تابريخ السيمنابر0202/8/02م
القرابر :و افقت اللجنة
القرابر :
و افق مجلس الكلية .
 .09الموضوع :كتاب مجلس قسم اللغة العربية بجلسته المنعقدة بتابريخ  0202/9/0بشأن المو افقة على تسجيل موضوع بحث
الطالب /عبد الفتاح محمد عبد الفتاح ،لدبرجة الماجستير في اآلداب بنظام الساعات المعتمدة من قسم اللغة العربية وآدابها
تخصص الدبراسات الدبية والنقدية ،في موضوع  /المضامين التربوية في شعر سماعيل صبري باشا (ت2342هأ2906/م) دبراسة
موضوعية فنية ،وبإشراف:
أ.د /يمان فؤاد بركات .أستاذ الدب العرعي ،وبرئيس قسم اللغة العربية بكلية اآلداب جامعة دمنهوبر.
د /عصام لطفي وهبان .مدبرس الدب العرعي بكلية اآلداب جامعة دمنهوبر.
ً
علما بأن تابريخ السيمنابر0202/8/02م
القرابر :و افقت اللجنة
القرابر :
و افق مجلس الكلية .
 .32الموضوع :كتاب مجلس قسم اللغة العربية بجلسته المنعقدة بتابريخ  0202/9/0بشأن المو افقة على منح الطالب /محمود عبد
المنعم سعد جابر دبرجة الماجستير في اآلداب في اآلداب بنظام الساعات المعتمدة من قسم اللغة العربية وآدابها تخصص
الدبراسات الدبية والنقدية ،في الرسالة المقدمة منه بعنوان( :الفكرالنقدي في كتابات الدكتوبر حلمي مرزوق)
رسالة الكلية :
تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترقى إلى مستوى التميزز واببزداف زج م زال اآلداب والعلزوم ابسسزاسية زى سزوا العمزل محليزا إ و إقليميزا اسزتساداإ إلزى معزايير
ال ودة التعليمية و البحثية  ،و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التكسولو ية  ،و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و القدرات العلمية و البحثية ألساتذتها
و طالبها  ،و استخدا م وسائل 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 حززل مالزكالت  ،و بسززاخ الالخصززية المصززرية و تسميزة قززيم اوستمززاخ و المززواطسين مزن خززالل إ ززراخات تتسززم باوسزتقاللية و التعزاون و التقززويم الززذاتج
والمستمر .
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رؤية الكلية :

جامعة دمنهور
كلية اآلداب

تتطل الكلية إلى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية
معتمدة تحتل مكاسة مرموقة بين سظائرما وتصل بأساتذتها
وخري يها إلى مستوى المسا سة محليأ و اقليميإا من خالل
برامج دراسية متميزة ى مرحلتى الليساسس والدراسات
العليا تسهم ى الرقى و التسمية المستدامة للم تم .

Damanhur university
Faculty of Art
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وذلى بعد أن أتم الطالب التصويبات والمالحظات التي أبدتها لجنة المناقشة والحكم.
القرابر :و افقت اللجنة
القرابر :
و افق مجلس الكلية .
 .32الموضوع :كتاب مجلس قسم اللغة العربية بجلسته المنعقدة بتابريخ  0202/9/0بشأن المو افقة على منح الطالبة /مروة محمد
عبد المنعم العصابر دبرجة الماجستير في اآلداب في اآلداب بنظام الساعات المعتمدة من قسم اللغة العربية وآدابها تخصص
الدبراسات الدبية والنقدية ،في الرسالة المقدمة منه بعنوان:
الشخصية القناع وتوييفها في القضايا السياسية واالجتماعية في المسرح المصري
وذلى بعد أن أتمت الطالب التصويبات والمالحظات التي أبدتها لجنة المناقشة والحكم.
القرابر :و افقت اللجنة
القرابر :
و افق مجلس الكلية .
 .30الموضوع :كتاب مجلس قسم اللغة العربية بجلسته المنعقدة بتابريخ  0202/9/0بشأن المو افقة على شطب قيد الطالبة /سمر
برضا عبد الجواد الحداد المسجلة لدبرجة الماجستير في اآلداب في اآلداب بنظام الساعات المعتمدة من قسم اللغة العربية
وآدابها تخصص الدبراسات الدبية والنقدية ،في موضوع :الصوبرة الدبية في أعمال محمد السنباطي الشعرية ،وبإشراف:
أ.د/محمد محمود أبو علي .أستاذ النقد والبالغة بكلية اآلداب جامعة دمنهوبر.
أ.د /محمد عبد الحميد خليفة .أستاذ النقد والبالغة بكلية التربية جامعة دمنهوبر.
القرابر :و افقت اللجنة
القرابر :
و افق مجلس الكلية .
 .33الموضوع :كتاب مجلس قسم اللغة العربية بجلسته المنعقدة بتابريخ  0202/9/0بشأن المو افقة على المقترح المقدم من أ.د.
يمان بركات برئيسة القسم ،بعمل بروتوكول تعاون بين كلية اللغة العربية ،جامعة الزهر ،فرع يتاي البابرود ،ومجمع البحوث
اإلسالمية بالقاهرة ،وسنرفع لسيادتكم مذكرة تفصيلية بشأن هذا البروتوكول.
القرابر :و افقت اللجنة
القرابر :
رسالة الكلية :
تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترقى إلى مستوى التميزز واببزداف زج م زال اآلداب والعلزوم ابسسزاسية زى سزوا العمزل محليزا إ و إقليميزا اسزتساداإ إلزى معزايير
ال ودة التعليمية و البحثية  ،و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التكسولو ية  ،و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و القدرات العلمية و البحثية ألساتذتها
و طالبها  ،و استخدا م وسائل 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 حززل مالزكالت  ،و بسززاخ الالخصززية المصززرية و تسميزة قززيم اوستمززاخ و المززواطسين مزن خززالل إ ززراخات تتسززم باوسزتقاللية و التعزاون و التقززويم الززذاتج
والمستمر .
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رؤية الكلية :

جامعة دمنهور
كلية اآلداب

تتطل الكلية إلى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية
معتمدة تحتل مكاسة مرموقة بين سظائرما وتصل بأساتذتها
وخري يها إلى مستوى المسا سة محليأ و اقليميإا من خالل
برامج دراسية متميزة ى مرحلتى الليساسس والدراسات
العليا تسهم ى الرقى و التسمية المستدامة للم تم .

Damanhur university
Faculty of Art
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و افق مجلس الكلية .
 .34الموضأأوع :كتأأاب مجلأأس قسأأم اللغأأة العربيأأة بجلسأأته المنعقأأدة بتأأابريخ  0202/9/0بشأأأن المو افقأأة علأأى المقتأأرح المقأأدم لعمأأل
بروتوك أأول تع أأاون للنش أأرالعلم أأي ب أأين كلي أأة اآلداب-جامع أأة دمنه أأوبر و كلي أأة اللغ أأة العربي أأة -جامع أأة الزه أأر ،ف أأرع يت أأاي الب أأابرود؛ حت أأى
تتحقق اإلفادة لطالب البحث العلمي.
القرابر :و افقت اللجنة
القرابر :
و افق مجلس الكلية .
ً
خامسا :موضوعات قسم اآلثابر والدبراسات اليونانية والرومانية:
 .35الموضوع :كتاب مجلس قسم اآلثابر والدبراسات اليونانية والرومانية بجلسته المنعقدة بتابريخ  0202/9/0بشأن المو افقة على
منح الباحث  /أحمد على سعد محمد سماعيل ،دبرجة الماجستير من قسم االثابر والدبراسات اليونانية والرومانية ،بنظام
الساعات المعتمدة فى موضوع بعنوان "صناعة النبيذ فى غرب الدلتا بمصر فى العصرين اليونانى والرومانى(دبراسة تطبيقية على
معاصرالنبيذ بمحافظة البحيرة)" حيث استوف الباحث جميع التعديالت واتم التصويبات ومالحظات لجنة الحكم والمناقشة.
القرابر :و افقت اللجنة
القرابر :
و افق مجلس الكلية .
 .36كتاب مجلس قسم اآلثابر والدبراسات اليونانية والرومانية بجلسته المنعقدة بتابريخ  0202/9/0بشأن المو افقة على منح الباحث
 /محمد نصر منصوبر برشوان ،دبرجة الماجستير من قسم االثابر والدبراسات اليونانية والرومانية  ،بنظام الساعات المعتمدة فى
موضوع بعنوان "دبراسة لمبانى املجالدة الرومانية فى شمال افريقيا (دبراسة معمابرية فنيه)" حيث استوف الباحث جميع
التعديالت واتم التصويبات ومالحظات لجنة الحكم والمناقشة.
القرابر :و افقت اللجنة
القرابر :
و افق مجلس الكلية .
 .37كتاب مجلس قسم اآلثابر والدبراسات اليونانية والرومانية بجلسته المنعقدة بتابريخ  0202/9/0بشأن المو افقة على عادة
تشكيل لجنة الحكم والمناقشة للباحثة  /شروق عرفة براهيم أحمد النمر،المسجلة لدبرجة الماجستير فى اآلداب بنظام
الساعات المعتمدة من قسم اآلثابر والدبراسات اليونانية والرومانية فى موضوع  ":السمات المعمابرية في مدينة بافوس – قبرص
من القرن الرابع ق.م حتي نهاية القرن الرابع الميالدي
( دبراسة حضابرية و أثرية ) " وذلى الن ها المدة القانونية.
وتتكون لجنة الحكم والمناقشة من كل من :
رسالة الكلية :
تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترقى إلى مستوى التميزز واببزداف زج م زال اآلداب والعلزوم ابسسزاسية زى سزوا العمزل محليزا إ و إقليميزا اسزتساداإ إلزى معزايير
ال ودة التعليمية و البحثية  ،و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التكسولو ية  ،و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و القدرات العلمية و البحثية ألساتذتها
و طالبها  ،و استخدا م وسائل 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 حززل مالزكالت  ،و بسززاخ الالخصززية المصززرية و تسميزة قززيم اوستمززاخ و المززواطسين مزن خززالل إ ززراخات تتسززم باوسزتقاللية و التعزاون و التقززويم الززذاتج
والمستمر .
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رؤية الكلية :

جامعة دمنهور
كلية اآلداب

تتطل الكلية إلى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية
معتمدة تحتل مكاسة مرموقة بين سظائرما وتصل بأساتذتها
وخري يها إلى مستوى المسا سة محليأ و اقليميإا من خالل
برامج دراسية متميزة ى مرحلتى الليساسس والدراسات
العليا تسهم ى الرقى و التسمية المستدامة للم تم .

Damanhur university
Faculty of Art
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 -2أ.د عزت ذكي قادوس
أستاذ الثابراليونانية والرومانية – كلية الداب جامعة السكندبرية
 -0أ.د عبير عبد املحسن قاسم
ً
أستاذ وبرئيس قسم الثابراليونانية والرومانية – كلية الداب جامعة دمنهوبر
مشرفا
 -3أ.م.د السيد محمد عمابر
ً
أستاذ التابريخ اليوناني والروماني المساعد – كلية اللغة العربية بالقاهرة جامعة الزهر مشرفا
 -4أ.م.د كريمة برمضان برفاعي
ً
مناقشا
أستاذ التابريخ اليوناني والروماني المساعد – كلية الداب جامعة كفرالشيخ
القرابر :و افقت اللجنة
القرابر:و افق مجلس الكلية .
 .38كتاب مجلس قسم اآلثابر والدبراسات اليونانية والرومانية بجلسته المنعقدة بتابريخ  0202/9/0بشأن المو افقة على عادة
تشكيل لجنة الحكم والمناقشة للباحثة  /فاطمةاحمدمحمدالحبال،المسجلة لدبرجة الماجستير فى اآلداب بنظام الساعات
المعتمدة من قسم اآلثابر والدبراسات اليونانية والرومانية فى موضوع  ":عمابرةجزيرةصقليةفى العصرين اليونانى والرومانى" وذلى
الن ها المدة القانونية.
وتتكون لجنة الحكم والمناقشة من كل من :
ً
برئيسا ومشرفا
 -2أ.د/عبيرعبداملحسن قاسم
أستاذ وبرئيس قسم الثابراليونانية والرومانية – كلية الداب جامعة دمنهوبر
مناقشا
-0أ.د/مروةعبداملجيد القاض ي
استاذاآلثابراليونانية والرومانية كليةالسياحة والفنادق -جامعةاإلسكندبرية
عضوامشرفا
-3أ.د/فتحيةجابرابراهيم
استاذمساعداآلثابروالدبراسات اليونانية والرومانية كليةاآلداب  -جامعةاإلسكندبرية
عضو ومناقشا
-4أ.د/فتحية فتحى عبده السالمي
استاذمساعداآلثابروالدبراسات اليونانية والرومانية كليةاآلداب -جامعةاإلسكندبرية
القرابر :و افقت اللجنة
القرابر:و افق مجلس الكلية .
 .39كتاب مجلس قسم اآلثابر والدبراسات اليونانية والرومانية بجلسته المنعقدة بتابريخ  0202/9/0بشأن المو افقة على تشكيل
لجنة الحكم والمناقشة للباحثة  /خلود حمدى سليمان الشريف،المسجلة لدبرجة الماجستير فى اآلداب بنظام الساعات
المعتمدة من قسم اآلثابر والدبراسات اليونانية والرومانية فى موضوع  ":تصويرمشاهد العنف فى الفن اليونانى"
وتتكون لجنة الحكم والمناقشة من كل من :
ً
ً
 -2أ.د عزت ذكي قادوس برئيسا ومناقشا
أستاذ الثابراليونانية والرومانية – كلية الداب جامعة اإلسكندبرية
ً
مشرفا
 -0أ.د  /حنان خميس الشافعى
أستاذ الثابراليونانية والرومانية – عميد كلية االداب سابقا
ً
ً
برئيسا ومناقشا

رسالة الكلية :
تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترقى إلى مستوى التميزز واببزداف زج م زال اآلداب والعلزوم ابسسزاسية زى سزوا العمزل محليزا إ و إقليميزا اسزتساداإ إلزى معزايير
ال ودة التعليمية و البحثية  ،و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التكسولو ية  ،و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و القدرات العلمية و البحثية ألساتذتها
و طالبها  ،و استخدا م وسائل 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 حززل مالزكالت  ،و بسززاخ الالخصززية المصززرية و تسميزة قززيم اوستمززاخ و المززواطسين مزن خززالل إ ززراخات تتسززم باوسزتقاللية و التعزاون و التقززويم الززذاتج
والمستمر .
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رؤية الكلية :

جامعة دمنهور
كلية اآلداب

تتطل الكلية إلى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية
معتمدة تحتل مكاسة مرموقة بين سظائرما وتصل بأساتذتها
وخري يها إلى مستوى المسا سة محليأ و اقليميإا من خالل
برامج دراسية متميزة ى مرحلتى الليساسس والدراسات
العليا تسهم ى الرقى و التسمية المستدامة للم تم .

Damanhur university
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والمشرف على قطاع النوبابرية  -جامعة دمنهوبر
ً
 -3أ.د /سماح محمد الصاوى
مناقشا
أستاذ الثابراليونانية والرومانية– وكيل الكلية للدبراسات العليا
ووكيل الكلية لشؤون التعليم والطالب  -جامعة دمنهوبر
ً
مشرفا
 -4أ.م.د /صفا سمير أبو اليزيد
أستاذ الثابراليونانية والرومانية المساعد– كلية الداب جامعة طنطا
ً
مشرفا
 -5أ.م.د /ن ى عبد الرحمن
أستاذ اللغة والدب المساعد  -كلية االداب جامعة دمنهوبر
القرابر :و افقت اللجنة
القرابر :و افق مجلس الكلية .
 .42كتاب مجلس قسم اآلثابر والدبراسات اليونانية والرومانية بجلسته المنعقدة بتابريخ  0202/9/0بشأن المو افقة على توزيع
مقربرات الدبراسات العليا لفصل الخريف لبرنامجى ( ماجستير ودكتوبراه) 0200/0202م:
على أن تكون مقربرات الماجستير على النحو االتى :
م
2
0
3

المقربر
الفن القبطى (اساس ي)
النحت السكندبرى فى العصرين (اساس ى)
الفنون الصغرى فى االسكندبرية فى العصرين( اساس ى)

مقربرات الدكتوبراه على النحو االتى :
المقربر
م
الفن اليونانى والرومانى دبراسة مقابرنة (اساس ى)
2
فن الفسيفسا فى شمال افريقيا (اختيابرى)
0
التمائم والتعاويذ الفنية فى العصرين اليونانى والرومانى
3
(اختيابرى)

القائم بالتدبريس
أ.د /سماح الصاوى
أ.د /عبير قاسم
أ.د /حنان الشافعى

القائم بالتدبريس
أ.د /سماح الصاوى
أ.د /عبير قاسم
أ.د /حنان الشافعى

عدد الساعات
0
3
3

عدد الساعات
3
3
3

القرابر:أحيطت اللجنة ً
علما
رسالة الكلية :
تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترقى إلى مستوى التميزز واببزداف زج م زال اآلداب والعلزوم ابسسزاسية زى سزوا العمزل محليزا إ و إقليميزا اسزتساداإ إلزى معزايير
ال ودة التعليمية و البحثية  ،و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التكسولو ية  ،و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و القدرات العلمية و البحثية ألساتذتها
و طالبها  ،و استخدا م وسائل 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 حززل مالزكالت  ،و بسززاخ الالخصززية المصززرية و تسميزة قززيم اوستمززاخ و المززواطسين مزن خززالل إ ززراخات تتسززم باوسزتقاللية و التعزاون و التقززويم الززذاتج
والمستمر .
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رؤية الكلية :

جامعة دمنهور
كلية اآلداب

تتطل الكلية إلى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية
معتمدة تحتل مكاسة مرموقة بين سظائرما وتصل بأساتذتها
وخري يها إلى مستوى المسا سة محليأ و اقليميإا من خالل
برامج دراسية متميزة ى مرحلتى الليساسس والدراسات
العليا تسهم ى الرقى و التسمية المستدامة للم تم .

Damanhur university
Faculty of Art

=========================================================
القرابر :
ً
أحيط مجلس الكلية علما ,

ً
سادسا :موضوعات قسم الجتماع
 .42كتاب مجلس قسم االجتماع بجلسته المنعقدة بتابريخ  0202/9/5بشأن المو افقة على منح الباحثة  /زينب عادل السيد النشابر،
دبرجة الماجستير من قسم االجتماع  ،بنظام الساعات المعتمدة فى موضوع بعنوان "االنعكاسات االجتماعية واالمنية لجرائم
اإلتجابربالطفال" (دبراسة تحليلية للمجتمع المصرى فى الفترةمن  )0225-0222حيث استوفت الباحثة جميع التعديالت واتمت
التصويبات ومالحظات لجنة الحكم والمناقشة.
القرابر :و افقت اللجنة
القرابر :
و افق مجلس الكلية .
 .40كتاب مجلس قسم االجتماع بجلسته المنعقدة بتابريخ  0202/9/5بشأن عادة تشكيل لجنة المناقشة والحكم للطالبة /
سمر جمال محمد محمود  ،لنيل دبرجة الماجستير فى اآلداب بنظام الساعات المعتمدة فى الرسالة المقدمة منها بعنوان "
الثوبرات المصرية والقوى السياسية فى مصر " ( دبراسة ثوبر اتى05ينايرو 32يونيو دبراسة تحليلية)
وتتكون لجنة المناقشة على النحو التالى :
ً
مناقشا وبرئيساً
أ.د .فضل الله محمد سماعيل
أستاذ فلسفة السياسية – وعميد كلية اآلداب السبق – جامعة دمنهوبر
ً
أ.د .محمد برفعت اإلمام مشرفا
وعميد كلية اآلداب– أستاذ التابريخ الحديث  -جامعة دمنهوبر
ً
د .أحمد حسن عبد الرازق مناقشا
عميد المعهد المتوسط للخدمة اإلجتماعية باإلسكندبرية وأستاذ مساعد بالمعهد العالى بالخدمة الجتماعية بدمنهوبر
رسالة الكلية :
تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترقى إلى مستوى التميزز واببزداف زج م زال اآلداب والعلزوم ابسسزاسية زى سزوا العمزل محليزا إ و إقليميزا اسزتساداإ إلزى معزايير
ال ودة التعليمية و البحثية  ،و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التكسولو ية  ،و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و القدرات العلمية و البحثية ألساتذتها
و طالبها  ،و استخدا م وسائل 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 حززل مالزكالت  ،و بسززاخ الالخصززية المصززرية و تسميزة قززيم اوستمززاخ و المززواطسين مزن خززالل إ ززراخات تتسززم باوسزتقاللية و التعزاون و التقززويم الززذاتج
والمستمر .
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تتطل الكلية إلى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية
معتمدة تحتل مكاسة مرموقة بين سظائرما وتصل بأساتذتها
وخري يها إلى مستوى المسا سة محليأ و اقليميإا من خالل
برامج دراسية متميزة ى مرحلتى الليساسس والدراسات
العليا تسهم ى الرقى و التسمية المستدامة للم تم .
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ً
د .مجدى أحمد بيومى مشرفا
أستاذ علم الجتماع المساعد – كلية اآلداب – جامعة دمنهوبر
القرابر :و افقت اللجنة
القرابر :
و افق مجلس الكلية .

 .43كتاب مجلس قسم االجتماع بجلسته المنعقدة بتابريخ  0202/9/5بشأن المو افقة على منح الباحثة  /سلمى عقيل فوزى النزرى،
دبرجة الماجستيرمن قسم االجتماع  ،بنظام الساعات المعتمدة فى موضوع بعنوان "التغيراالجتماعى وتمكين المرأة سياس ًيا ثوبرة
ً
نموذجا" حيث استوفت الباحثة جميع التعديالت واتمت التصويبات ومالحظات لجنة الحكم والمناقشة.
32يونيو
القرابر :و افقت اللجنة
القرابر :
و افق مجلس الكلية .
ً
سابعا :موضوعات قسم الجغر افيا:
 .44كتاب مجلس قسم الجغر افيا بجلسته المنعقأدة بتأابريخ  0202/9/5بشأأن المو افقأة علأى مأنح الباحثأة  /هنأا عبأد الحميأد محمأد
مطأأر ،دبرجأأة الماجسأأتيرمأأن قسأأم الجغر افيأأا  ،بنظأأام السأأاعات المعتمأأدة فأأى موضأأوع بعنأأوان "جغر افيأأة الخأأدمات الصأأحية فأأى
مركز شبراخيت " حيث استوفت الباحثة جميع التعديالت واتمت التصويبات ومالحظات لجنة الحكم والمناقشة.
القرابر :و افقت اللجنة
القرابر :
و افق مجلس الكلية .
 .45كتأأاب مجلأأس قسأأم الجغر افيأأا بجلسأأته المنعقأأدة بتأأابريخ  0202/9/5بشأأأن المو افقأأة علأأى تكليأأف السأأيد الدكتوبر/عبأأد الم أأولى
ً
شعبان عرقوب – المدبرس بالقسم منسقا لبرنامج دبلوم نظم المعلومات الجغر افية والمساحة بالقسم.
القرابر :أحيطت اللجنة ع ًلما.
القرابر :
ً
أحيط مجلس الكلية علما .
رسالة الكلية :
تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترقى إلى مستوى التميزز واببزداف زج م زال اآلداب والعلزوم ابسسزاسية زى سزوا العمزل محليزا إ و إقليميزا اسزتساداإ إلزى معزايير
ال ودة التعليمية و البحثية  ،و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التكسولو ية  ،و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و القدرات العلمية و البحثية ألساتذتها
و طالبها  ،و استخدا م وسائل 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 حززل مالزكالت  ،و بسززاخ الالخصززية المصززرية و تسميزة قززيم اوستمززاخ و المززواطسين مزن خززالل إ ززراخات تتسززم باوسزتقاللية و التعزاون و التقززويم الززذاتج
والمستمر .
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تتطل الكلية إلى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية
معتمدة تحتل مكاسة مرموقة بين سظائرما وتصل بأساتذتها
وخري يها إلى مستوى المسا سة محليأ و اقليميإا من خالل
برامج دراسية متميزة ى مرحلتى الليساسس والدراسات
العليا تسهم ى الرقى و التسمية المستدامة للم تم .
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 .46المقترح المقدم من السيدة /سوزان ابراهيم البسيونى المشرف على قسم الدبراسات العليا بالكلية بشأن البقا على برسوم
الرسالة كما هو متبع .
القرابر :
و افق مجلس الكلية .

ً
سابعا  :موضوعات العالقات الثقافية والخابرجية :
موضوعات قسم التاريخ -:
أوال  /احاطة مجلس قسم التابريخ بجلسته يوم البرععا  0202 /9/2م بشأن الخطاب المرفوع من أ.د /ابراهيم محمد على مرجونة
والذى يفيد ببعض المشابركات العلمية االكاديمية والبحثية وبيانها كاالتى :
 وبرشة عمل بعنوان  /اعمال العقل والية التفكيرفى البحث العلمى والحياه /32يوليو0202 /م ايفاد والمؤسسة الدولية
للتطويراالكاديمى بالمدينة المنوبرة .
 شهادة مشابركة وشكرمن المؤتمرالعلمى االول المنعقد فى جامعة بابل كلية التربية للعلوم االنسانية 0202/5/07-06م تحت
شعابرالعلوم االنسانية طموح وابداع .
ً
 نشر بحث دولى بعنوان  /ذوى االحتياجات الخاصة فى دولة المماليى البحرية االمير عال الدين أيدغدى االعمى انموذجا فى
مجلة العلوم االنسانية الصادبرة عن كلية التربية للعلوم االنسانية جامعة بابل –بغداد
القرابر :أحيطت اللجنة علما
القرابر :
ً
أحيط مجلس الكلية علما .
ثانيا  /احاطة مجلس قسم التابريخ بجلسته يوم البرععا 0202 /9/2م بشأن الخطاب المقدم من
أ.د /صالح أحمد هريدى والذى يفيد بحضوبر سيادته :
أ -المؤتمرالدولى المعنون ب القص ى جذوبر عريقة  ،يومى الجمعة والسبت 0202/7/04-03م بالجامعة االسالمية بمنيسوتا ،
امريكا أون الين وشابرك ببحث يحمل عنوان " جهود العثمانيين فى نشا العمائرفى بيت المقدس  ،السلطان سليمان
ً
القانونى نموذجا
رسالة الكلية :
تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترقى إلى مستوى التميزز واببزداف زج م زال اآلداب والعلزوم ابسسزاسية زى سزوا العمزل محليزا إ و إقليميزا اسزتساداإ إلزى معزايير
ال ودة التعليمية و البحثية  ،و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التكسولو ية  ،و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و القدرات العلمية و البحثية ألساتذتها
و طالبها  ،و استخدا م وسائل 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 حززل مالزكالت  ،و بسززاخ الالخصززية المصززرية و تسميزة قززيم اوستمززاخ و المززواطسين مزن خززالل إ ززراخات تتسززم باوسزتقاللية و التعزاون و التقززويم الززذاتج
والمستمر .
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رؤية الكلية :

جامعة دمنهور
كلية اآلداب

تتطل الكلية إلى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية
معتمدة تحتل مكاسة مرموقة بين سظائرما وتصل بأساتذتها
وخري يها إلى مستوى المسا سة محليأ و اقليميإا من خالل
برامج دراسية متميزة ى مرحلتى الليساسس والدراسات
العليا تسهم ى الرقى و التسمية المستدامة للم تم .

Damanhur university
Faculty of Art

=========================================================
ب -بحث بجامعة زاخو بكردستان العراق والخاص بجنوب كردستان وعغداد ويحمل عنوان "التجربة الكردية فى مئوية العراق
 0202-2902فى 0202/8/04-03م وعنوان البحث " المسألة ال قومية الكردية فى اعقاب الحرب العالمية الولى حتى
استقالل العراق (2930-2928م)
القرابر :أحيطت اللجنة علما
القرابر :
ً
أحيط مجلس الكلية علما .
ثالثا  /مو افقة مجلس قسم التابريخ بجلسته يوم البرععا 0202 /9/2م على المقترح المقدم من ا .عبد الله الصاوي مؤسس مشروع
ذاكرة الكابريكتير لعمل معرض حرب اكتوبرفي ذاكرة الكابريكتير بمناسبة مروبر خمسين عام على هذا الحدث الجلل .
الجندي يقاتل بالرصاص ،والرسام بريشتهٌ ،
كل يحابرب بأداته ،المقاتل رهتف "الله أكبر" ،والرسام يطلق صيحاته على الوبرق لشحذ
الهمم وبرفع الروح المعنوية ،ذلى وأكثر كان دوبر برسامي الكابريكاتير ،في الفترة بد ً من نكسة  2967وحتى نصر أكتوبر  ،2973وما تاله
من معاهدات مهمة .
ابداعات الرسامين يعرضها هذا المعرض تحت اشراف وتبني قسم التابريخ .
القرابر :أحيطت اللجنة علما
القرابر :
و افق مجلس الكلية.

موضوعات قسم اآلثار والدراسات اليونانية والرومانية :

ً
أوال /احاطة مجلس قسم اآلثابر والدبراسات اليونانية والرومانية بجلسته المنعقدة فى يوم الخميس المو افق  0202/9/0م بشأن
الخطاب الوابرد من أ.د /عبير قاسم  ،بدعوة سيادتها من قبل مدبرسة القديس يوسف (الفرير) لالشتراك ببيت كلية سان مابرك ببرج
ال عرب بهدف تفعيل العمل فى مجموعات وتفعيل العمل الجماعى وذلى يوم السبت 0202/8/08م
القرابر :أحيطت اللجنة علما
القرابر :

ً
أحيط مجلس الكلية علما .

رسالة الكلية :
تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترقى إلى مستوى التميزز واببزداف زج م زال اآلداب والعلزوم ابسسزاسية زى سزوا العمزل محليزا إ و إقليميزا اسزتساداإ إلزى معزايير
ال ودة التعليمية و البحثية  ،و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التكسولو ية  ،و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و القدرات العلمية و البحثية ألساتذتها
و طالبها  ،و استخدا م وسائل 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 حززل مالزكالت  ،و بسززاخ الالخصززية المصززرية و تسميزة قززيم اوستمززاخ و المززواطسين مزن خززالل إ ززراخات تتسززم باوسزتقاللية و التعزاون و التقززويم الززذاتج
والمستمر .
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رؤية الكلية :

جامعة دمنهور
كلية اآلداب

تتطل الكلية إلى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية
معتمدة تحتل مكاسة مرموقة بين سظائرما وتصل بأساتذتها
وخري يها إلى مستوى المسا سة محليأ و اقليميإا من خالل
برامج دراسية متميزة ى مرحلتى الليساسس والدراسات
العليا تسهم ى الرقى و التسمية المستدامة للم تم .

Damanhur university
Faculty of Art

=========================================================
ثانيا /احاطة مجلس قسم اآلثابر والدبراسات اليونانية والرومانية بجلسته المنعقدة فى يوم الخميس المو افق  0202/9/0م بشأن
ً
الخطاب الوابرد من أ.د /عبير قاسم  ،بإشتراك سيادتها تطوعا  "،تطوعا " في تدبريب مجاني للطلبة بعنوان اعرف تابريأ أ أ أ أ أ أ أ أ أ أ أ أ أ أخ بلدك و
اثابرها و ذلى يوم 0202/9/6م اون الين الساعة السابعة مسا .
القرابر :أحيطت اللجنة علما
القرابر :
ً
أحيط مجلس الكلية علما .
ثالثا /احاطة مجلس قسم اآلثابر والدبراسات اليونانية والرومانية بجلسته المنعقدة فى يوم الخميس المو افق  0202/9/0م بشأن
الخطاب الوابرد من أ.د /سماح الصاوى  ،بشأن شكر سيادتها من جمعية اآلثابرالقبطية  ،لرئاسة سيادتها الجلسة فى اللقا العلمى
الموسوم ب" أطروحات مضيئة فى الدبراسات القبطية فى الجامعة المصرية " بتابريخ  /24أغسطس 0202م
القرابر :أحيطت اللجنة علما
القرابر :
ً
أحيط مجلس الكلية علما .
برابعا /احاطة مجلس قسم اآلثابر والدبراسات اليونانية والرومانية بجلسته المنعقدة فى يوم الخميس المو افق  0202/9/0م بشأن
الخطاب الوابرد من د /شيرويت فضل ،بشأن حضوبر سيادتها وبرشة عمل اون الين عن google scholar
القرابر :أحيطت اللجنة علما
القرابر :
ً
أحيط مجلس الكلية علما .
خامسا /احاطة مجلس قسم اآلثابر والدبراسات اليونانية والرومانية بجلسته المنعقدة فى يوم الخميس المو افق  0202/9/0م بشأن
الخطاب الوابرد من أ.د /حنان الشافعى  ،برئاسة سيادتها جلسة المؤتمراالفتراض ى االول لقسم اآلثابر والدبراسات اليونانية
والرومانية -كلية االداب جامعة االسكندبرية وذلى يوم 0202/9/0م
القرابر :أحيطت اللجنة علما
القرابر :
ً
أحيط مجلس الكلية علما .

موضوعات قسم اللغة العربية:
ً
أوال /احاطة مجلس قسم اللغة العربية بجلسته المنعقدة في 0202/9/0م على المقترح المقدم لعمل بروتوكول تعاون للنشر العلمي
بين كلية اآلداب-جامعة دمنهوبر و كلية اللغة العربية -جامعة الزهر ،فرع يتاي البابرود؛ حتى تتحقق اإلفادة لطالب البحث العلمي.
القرابر :و افقت اللجنة مع العرض على مجلس الكلية
القرابر :
رسالة الكلية :
تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترقى إلى مستوى التميزز واببزداف زج م زال اآلداب والعلزوم ابسسزاسية زى سزوا العمزل محليزا إ و إقليميزا اسزتساداإ إلزى معزايير
ال ودة التعليمية و البحثية  ،و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التكسولو ية  ،و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و القدرات العلمية و البحثية ألساتذتها
و طالبها  ،و استخدا م وسائل 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 حززل مالزكالت  ،و بسززاخ الالخصززية المصززرية و تسميزة قززيم اوستمززاخ و المززواطسين مزن خززالل إ ززراخات تتسززم باوسزتقاللية و التعزاون و التقززويم الززذاتج
والمستمر .
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رؤية الكلية :

جامعة دمنهور
كلية اآلداب

تتطل الكلية إلى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية
معتمدة تحتل مكاسة مرموقة بين سظائرما وتصل بأساتذتها
وخري يها إلى مستوى المسا سة محليأ و اقليميإا من خالل
برامج دراسية متميزة ى مرحلتى الليساسس والدراسات
العليا تسهم ى الرقى و التسمية المستدامة للم تم .

Damanhur university
Faculty of Art

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

أحيط مجلس الكلية علما .

ثانيا /احاطة مجلس قسم اللغة العربية بجلسته المنعقدة في 0202/9/0م على المقترح المقدم من أ.د .يمان بركات برئيسة القسم،
بعمل بروتوكول تعاون بين كلية اللغة العربية ،جامعة الزهر ،فرع يتاي البابرود ،ومجمع البحوث اإلسالمية بالقاهرة ،وسنرفع
لسيادتكم مذكرة تفصيلية بشأن هذا البروتوكول.
القرابر :و افقت اللجنة مع تقديم مذكرة تفصيلية بشأن هذا البروتوكول.
القرابر :
ً
أحيط مجلس الكلية علما .

ً
ثامنا  :موضوعات خدمة املجتمع وتنمية البيئة :

أول :التصديق على جلسة املحضرالسابق
القرابر :
ً
أحيط مجلس الكلية علما .
ً
ثانيا :تم قبول االعتذابرالمقدم من السيدة الدكتوبرة /أميرة الصفتى عن اللجنة ،ويتم ابرسال خطاب لقسم اآلثابر والدبراسات اليونانية
والرومانية لترشيح بديل عنها.
القرابر :
ً
أحيط مجلس الكلية علما .
ً
ثالثا :توزيع مهام العمل للمبادبرات وذلى للبد فى الخطة التنفيذية ( أصنع مستقبلى) على النحو التالى:
مسؤول التنفيذ
أسم المبادبرة
الشهر
م
د .أشرف شلبى
الوقاية والعالج من فيرس كوبرونا
سبتمبر
2
د .صابرصادق
اإلدمان " أعرف بنفسى علشان ميجروش برجلى لإلدمان"
أكتوبر
0
د .عبد المولى
الزيادة السكانية آفة تل هم
نوفمبر
3
د .شيما البنا
الوقاية حياة
ديسمبر
4
أ.د .وفدى أبو النضر
أسأل متخافش
يناير
5
د.أسما أدبريس
نعمر ونبنى " أعرف نجازات وطنى"
فبراير
6
د .نها غالى
المياة حياة
مابرس
7
د .يمان عالم
اصنع مستقبلى
بريل
8
رسالة الكلية :
تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترقى إلى مستوى التميزز واببزداف زج م زال اآلداب والعلزوم ابسسزاسية زى سزوا العمزل محليزا إ و إقليميزا اسزتساداإ إلزى معزايير
ال ودة التعليمية و البحثية  ،و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التكسولو ية  ،و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و القدرات العلمية و البحثية ألساتذتها
و طالبها  ،و استخدا م وسائل 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 حززل مالزكالت  ،و بسززاخ الالخصززية المصززرية و تسميزة قززيم اوستمززاخ و المززواطسين مزن خززالل إ ززراخات تتسززم باوسزتقاللية و التعزاون و التقززويم الززذاتج
والمستمر .
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رؤية الكلية :

جامعة دمنهور
كلية اآلداب

تتطل الكلية إلى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية
معتمدة تحتل مكاسة مرموقة بين سظائرما وتصل بأساتذتها
وخري يها إلى مستوى المسا سة محليأ و اقليميإا من خالل
برامج دراسية متميزة ى مرحلتى الليساسس والدراسات
العليا تسهم ى الرقى و التسمية المستدامة للم تم .

Damanhur university
Faculty of Art

=========================================================
مايو
9
يونيو
22
يوليو
22
أغسطس
20
القرابر :و افقت اللجنة
القرابر :

د .شيما حلمى
د .أحمد شتية
د .سالم فوزى
د .أمنية عيس ى

محو المية
تنمية الوعى
"أعرف محافظة اآلثابر – املحافظة البحيرة"
ً
معا من أجل سالمتى

و افق مجلس الكلية .
ً
برابعا :كتاب السيد أ.د /وفدى أبوالنضأر وكيأل الكليأة لشأئون املجتمأع وتنميأة البيئأة بشأأن تدشأين مسأابقة ( بنأى الفكأابر ) وذلأى ضأمن
خطة وكالة الكلية لخدمة املجتمع وتنمية البيئة و تدبرشين لنى خاص بها على موقع الكلية ليشابرك الطالب في المسابقة.
القرابر :
و افق مجلس الكلية .
ً
خامسأأا :كتأأاب السأأيد أ.د /وفأأدى أبوالنضأأر وكيأأل الكليأأة لشأأئون املجتمأأع وتنميأأة البيئأأة بشأأأن الخطأأة التنفيذيأأة لوكالأأة خدمأأة املجتمأأع
وتنمية البيئة للعام الجامعى . 0200/0202
القرابر :
و افق مجلس الكلية على الخطة كاملة وتنفيذ ما وبرد بها في المواعيد املحددة و برفع الخطة للجامعة .

 املجلس في حالة انعقاد دائم منذ بداية أزمة كوبرونا وحتى تابريخه.
هذا وقد انت ى االجتماع الساعة الرابعة بعد العصر .
عميد الكلية
أ.د /محمد رفعت االمام

رسالة الكلية :
تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترقى إلى مستوى التميزز واببزداف زج م زال اآلداب والعلزوم ابسسزاسية زى سزوا العمزل محليزا إ و إقليميزا اسزتساداإ إلزى معزايير
ال ودة التعليمية و البحثية  ،و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التكسولو ية  ،و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و القدرات العلمية و البحثية ألساتذتها
و طالبها  ،و استخدا م وسائل 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 حززل مالزكالت  ،و بسززاخ الالخصززية المصززرية و تسميزة قززيم اوستمززاخ و المززواطسين مزن خززالل إ ززراخات تتسززم باوسزتقاللية و التعزاون و التقززويم الززذاتج
والمستمر .
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