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تتطل الكلية ىلإ أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية معتمد تحتد
مكاةة مرموىة بين ةظائرةا وتصد بأساتذت ا وخري ي ا ىلإ مستوت
المةا سة محليأ و اىليم إيا من خالد برامج دراسية متمية إ
مرحلتإ الليساةس والدراسات العليا تس م إ الرىإ و التةمية
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محضر مجلس الكلية السابع للعام الجامعي 0202/0291
املنعقد يوم لابرععا املوافق 0202/0/91
**********

ً
اجتمع مجلس الكلية في تمام الساعة الحادية عشرة صباحا برئاسة السيدة لاستاذ الدكتوبر /حنان خميس الشافعى
عميد الكلية بحضوبر كل من -:
وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب
 .9أ.د /أحمد عبدالعزيز عيس ى
قائم بعمل وكيل الكلية لشئون خدمة املجتمع وتنمية البيئة
 .0د .وفدى السيد أبوالنضر
برئيس مجلس قسم الفلسفة
 .3أ.د /فضل هللا محمد اسماعيل
برئيس مجلس قسم الجغرافيا
 .4أ.د /عبدالعظيم أحمد عبدالعظيم
برئيس مجلس قسم اللغة الانجليزية
 .5أ.د /ايمان حلمى املليجى
برئيس مجلس قسم التابريخ
 .6أ.د /ابراهيم محمد على مرجونة
برئيس مجلس قسم اللغة العربية وآدابها
 .7أ.د /ايمان فؤاد بركات
قائم بعمل برئيس مجلس قسم اللغات الشرقية و آدابها
 .8د .محمد أحمد الفقى
لاستاذ بقسم اللغة الانجليزية
 .1أ.د /ميراندا محمد خميس الزوكه
لاستاذ املتفرغ بقسم الجغرافيا
 .92أ.د/محمد مجدى تراب
لاستاذ املتفرغ بقسم اللغة العربية
 .99أ.د /عبدالواحد حسن الشيخ
لاستاذ املساعد بقسم اللغة العربية
 .90د .مصطفى محمد اسماعيل وتيد
 .93د .محمد محمود الشرقاوى
املدبرس بقسم الجغرافيا
املدير التنفيذي لوحدة ضمان الجودة بالكلية
 .94د .محمد محمود ابوعلى
أمين الكلية
 .95السيدة /نيفين محمد برحومة
واعتذبر عن الحضوبر كل من -:
 أ.د /سماح محمد الصاوىوكيل الكلية للدبراسات العليا والبحوث
برئيس مجلس قسم آلاثابر والدبراسات اليونانية والرومانية
 أ.د /عبير عبداملحسن قاسملاستاذ املتفرغ بقسم الفلسفة
 أ.د /ميالد زكى غاليمدير وحدة الخدمات الالكترونية
 -د .أحمد عطية حميدة

رسالة الكلية :
تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترىزإ ىلزإ مسزتوت التميزة واببزداف زج م زاد ا دال والعلزوم ابةسزاةية زإ سزوا العمزد محليزا إ و ىىليميزا اسزتةاداإ ىلزإ معزايير
ال ود التعليمية و البحثية  ،و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التكةولو ية  ،و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و القزدرات العلميزة و البحثيزة تسزاتذت ا
و طالب ا  ،و استخدام وسائد تعليمية حديثة ،و متابعة الخري ين ،و ىتاحة الفرصة ل ا لمتابعة ال ديزد مزن العلزوم و المعزارا و الخبزرات  ،و تلبيزة احتيا زات الم تمز
،والمسززاةمة زج حززد مالززكالتو  ،و بةززاص الالخصززية المصززرية و تةميززة ىززيم اطةتمززاص و المززواطةين مززن خززالد ى ززراصات تتسززم باطسززتقاللية و التعززاون و التقززويم الززذاتج
والمستمر .
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افتتحت السيدة أ.د /حنان خميس الشافعى عميد الكلية
" بسم هللا الرحمن الرحيم "
 في بداية الاجتماع برحبت السيدة أ.د /حنان خميس الشافعى عميد الكلية وبرئيس املجلس بجميع السادة الحاضرين .
 وقدمت السيد أ.د /حنان الشافعى بتقديم الشكر للسيد الدكتوبر /ناجى برشوان لاستاذ املساعد بقسم اللغة الانجليزية
على كريم مجهوداته و تمنيات مجلس الكلية لسيادته بالشفا العاجل وتمام السالمة .
 قدم السيد أ.د /فضل هللا اسماعيل برئيس مجلس قسم الفلسفة بالكلية التهنئة لكل من  :أ.د /حنان الشافعى و أ.د/
سماح الصاوى و أ.د /عبير قاسم للتمثيل املشرف في مؤتمر اثينا باليونان  0202فى الفترة من  1فبراير  0202إلي 95
فبراير  0202والذى ساهم في برفع اسم الكلية و الجامعة في املحافل الدولية .
ً
 تكرم السيدة  /ثريا خليفة املشرف على قسم برعاية الشباب نظرا لبلوغلها السن القانونية  ،و تشكرها الكلية على ما
قدمته من خدمات جليلة لرفعة الكلية .
 ثم شرعت سيادتها في موضوعات املجلس على النحو التالي :

أوال  :موضوعات إلاحاطة و التصديق -:

ً
 .9املوضوعات التى طرحت في مجلس الجامعة،
 -التأكيد على الالتزام بأسعابر الكتاب الجامعى .

 .0التصديق على محضر مجلس الكلية السابق .
مع تعديل بند تخصص برسالة املاجستير للطالبة  /ميرهان لطفى محمود خضر في موضوعات الدبراسات العليا :
من الفلسفة وتابريخها الى الفلسفة الاسالمية حيث أن تسجيلها لدبرجة املاجستير هو الفلسفة الاسالمية  ،كما أن ساعتها
املعتمدة من جامعة الاسكندبرية بذات التخصص .
القرابر :
تم التصديق على املحضر .

رسالة الكلية :
تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترىزإ ىلزإ مسزتوت التميزة واببزداف زج م زاد ا دال والعلزوم ابةسزاةية زإ سزوا العمزد محليزا إ و ىىليميزا اسزتةاداإ ىلزإ معزايير
ال ود التعليمية و البحثية  ،و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التكةولو ية  ،و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و القزدرات العلميزة و البحثيزة تسزاتذت ا
و طالب ا  ،و استخدام وسائد تعليمية حديثة ،و متابعة الخري ين ،و ىتاحة الفرصة ل ا لمتابعة ال ديزد مزن العلزوم و المعزارا و الخبزرات  ،و تلبيزة احتيا زات الم تمز
،والمسززاةمة زج حززد مالززكالتو  ،و بةززاص الالخصززية المصززرية و تةميززة ىززيم اطةتمززاص و المززواطةين مززن خززالد ى ززراصات تتسززم باطسززتقاللية و التعززاون و التقززويم الززذاتج
والمستمر .
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مكاةة مرموىة بين ةظائرةا وتصد بأساتذت ا وخري ي ا ىلإ مستوت
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ثانيا :موضوعات وحدة ضمان الجودة :
 .9بخصوص تحديد موعد ثابت النعقاد اجتماع مجلس إدابرة ضمان الجودة بالكلية .
القرابر  :وافق لاعضا أن يكون الاجتماع في تمام الساعة الثانية عشرة من ظهر لاحد لاول من كل شهر ،وفي حالة وجود أجازة
برسمية يؤجل لليوم الثاني من العمل .
القرابر :
ً
أحيط مجلس الكلية علما.
 .0بخصوص عقد وبرشة عمل عن التخطيط الاستراتيجي للتأهيل لالعتماد والتميز الحكومي وتفعيل لايزو .
القرابر  :يتم عقد وبرشة عمل لكل برامج الكلية يقوم عليها كل من :
 -9أد /محمد محمود أبو علي
 -0د /برانيا محمد عزيز نظمي .
 -3د /عصام كمال املصري .
 -4أ /محمد عبد املنعم عبيد .
ويقوم مجلس الكلية بتحديد موعد انعقاد الوبرشة .
القرابر :
وافق مجلس الكلية .
 .3بخصوص تشكيل فريق عمل العتماد البرامج والاستعداد للتقدم لجائزة التميز الحكومي .
القرابر  :يشكل فريق برئاسة كل من :
 -9أد /محمد محمود أبو علي
 -0د /برانيا محمد عزيز نظمي .
 -3أ /محمد عبد املنعم عبيد .
وباقي أعضا مجلس إدابرة الوحدة
القرابر :
وافق مجلس الكلية.

رسالة الكلية :
تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترىزإ ىلزإ مسزتوت التميزة واببزداف زج م زاد ا دال والعلزوم ابةسزاةية زإ سزوا العمزد محليزا إ و ىىليميزا اسزتةاداإ ىلزإ معزايير
ال ود التعليمية و البحثية  ،و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التكةولو ية  ،و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و القزدرات العلميزة و البحثيزة تسزاتذت ا
و طالب ا  ،و استخدام وسائد تعليمية حديثة ،و متابعة الخري ين ،و ىتاحة الفرصة ل ا لمتابعة ال ديزد مزن العلزوم و المعزارا و الخبزرات  ،و تلبيزة احتيا زات الم تمز
،والمسززاةمة زج حززد مالززكالتو  ،و بةززاص الالخصززية المصززرية و تةميززة ىززيم اطةتمززاص و المززواطةين مززن خززالد ى ززراصات تتسززم باطسززتقاللية و التعززاون و التقززويم الززذاتج
والمستمر .
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المةا سة محليأ و اىليم إيا من خالد برامج دراسية متمية إ
مرحلتإ الليساةس والدراسات العليا تس م إ الرىإ و التةمية
المستدامة للم تم .

Damanhur university
Faculty of Art

=========================================================
 .4بخصوص تكوين فريق اعتماد البرامج بالكلية  ،وتقديم وبرش عمل عن الاعتماد .
القرابر  :يشكل الفريق على النحو التالي :
 -9برنامج اللغة العربية وبرنامج اللغات الشرقية ( د /برانيا محمد عزيز نظمي  /د /أحمد خميس شتيه ) .
 -0برنامج الفلسفة والسياسة واللغة إلانجليزية ( د /عصام كمال املصري ) .
 -3برنامج آلاثابر اليونانية والرومانية وآلاثابر العامة ( د /أحمد خميس شتيه ) .
 -4برنامج التابريخ ( أد /إبراهيم محمد مرجونة ) .
 -5برنامج الجغرافيا ( د /برانيا محمد عزيز نظمي  /د /شيما محمد البنا ) .
 -6برنامج الاجتماع ( أد /محمد محمود أبو علي  /أ .لبنى فوزي /أ .نهلة النجابر ) .
القرابر :
وافق مجلس الكلية.
 .5بخصوص عقد وبرشة عمل مع سكرتابرية لاقسام .
القرابر  :يتم عقد وبرشة عمل مع سكرتابرية لاقسام يقوم عليها :
أد /محمد محمود أبو علي
د /برانيا محمد عزيز نظمي
ويحدد املوعد بمعرفة مجلس الكلية .
القرابر :
وافق مجلس الكلية.
 .6بخصوص عمل وبرشة عمل عن فاعلية دوبر الطالب الجامعي في الجودة .
القرابر  :يتم عمل وبرشة عمل عن فاعلية دوبر الطالب الجامعي في الجودة ،ويحدد املوعد وفقا لقرابر مجلس الكلية .
القرابر :
وافق مجلس الكلية.
 .7بخصوص املوافقة علي املقترحات املقدمة من الدكتوبر عصام املصري لاستاذ املساعد بقسم الفلسفة وعضو مجلس إدابرة
وحدة ضمان الجودة ملجلس إلادابرة و مجموعة آليات مقترحة خاصة بالجودة .
القرابر  :املوافقة على مقترحات الدكتوبر عصام كمال املصري وبرفعها إلى مجلس الكلية ‘ وتحديث الئحة وحدة ضمان الجودة
بإضافة هذه آلاليات  ،وتقديم الشكر للدكتوبر عصام املصري علي هذا الجهد املحمود .
القرابر :
رسالة الكلية :
تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترىزإ ىلزإ مسزتوت التميزة واببزداف زج م زاد ا دال والعلزوم ابةسزاةية زإ سزوا العمزد محليزا إ و ىىليميزا اسزتةاداإ ىلزإ معزايير
ال ود التعليمية و البحثية  ،و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التكةولو ية  ،و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و القزدرات العلميزة و البحثيزة تسزاتذت ا
و طالب ا  ،و استخدام وسائد تعليمية حديثة ،و متابعة الخري ين ،و ىتاحة الفرصة ل ا لمتابعة ال ديزد مزن العلزوم و المعزارا و الخبزرات  ،و تلبيزة احتيا زات الم تمز
،والمسززاةمة زج حززد مالززكالتو  ،و بةززاص الالخصززية المصززرية و تةميززة ىززيم اطةتمززاص و المززواطةين مززن خززالد ى ززراصات تتسززم باطسززتقاللية و التعززاون و التقززويم الززذاتج
والمستمر .
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وافق مجلس الكلية.

 .8بخصوص ضوابط تشكيل لجان الحكم واملناقشة املقدمة من أد /محمد محمود أبو علي .
القرابر :قربر املجلس عرض املقترحات على لجنة الدبراسات العليا .
القرابر :
وافق مجلس الكلية.
 .1بخصوص ضوابط عقد السيمنابرات العلمية باألقسام .
القرابر :قربر املجلس عرض املقترحات على لجنة الدبراسات العليا .
القرابر :
وافق مجلس الكلية.
 .92بخصوص ضوابط آلية إلاشراف على الرسائل العلمية .
القرابر :قربر املجلس عرض املقترحات على لجنة الدبراسات العليا .
 .99بخصوص تقابرير مقربرات الفصل الدبراس ي لاول وتقابرير البرامج .
القرابر  :معرفة لامر كامال من خالل لجنة شؤون الطالب .
القرابر :
وافق مجلس الكلية.
 .90بخصوص لجان فحص الكتاب الجامعي :
القرابر  :معرفة لامر كامال من خالل لجنة شؤون الطالب وذلك ليسهل كتابة تقرير عضو وحدة ضمان الجودة فنرجو الحصول
علي صوبرة من تقابرير لاقسام .
القرابر :
وافق مجلس الكلية.
 .93بخصوص توصيف املقربرات للفصل الدبراس ي الثاني .
القرابر  :معرفة لامر كامال من خالل لجنة شؤون الطالب .
القرابر :
ً
أحيط مجلس الكلية علما.
 .94تحديد برؤسا لاقسام املستفيدين الخابرجيين من برامجهم .
القرابر :يتم وضع جدول بيانات يقوم كل برئيس قسم بتعبئة الجدول من خالل إلاتصال باملستفيدين الخابرجيين .
رسالة الكلية :
تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترىزإ ىلزإ مسزتوت التميزة واببزداف زج م زاد ا دال والعلزوم ابةسزاةية زإ سزوا العمزد محليزا إ و ىىليميزا اسزتةاداإ ىلزإ معزايير
ال ود التعليمية و البحثية  ،و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التكةولو ية  ،و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و القزدرات العلميزة و البحثيزة تسزاتذت ا
و طالب ا  ،و استخدام وسائد تعليمية حديثة ،و متابعة الخري ين ،و ىتاحة الفرصة ل ا لمتابعة ال ديزد مزن العلزوم و المعزارا و الخبزرات  ،و تلبيزة احتيا زات الم تمز
،والمسززاةمة زج حززد مالززكالتو  ،و بةززاص الالخصززية المصززرية و تةميززة ىززيم اطةتمززاص و المززواطةين مززن خززالد ى ززراصات تتسززم باطسززتقاللية و التعززاون و التقززويم الززذاتج
والمستمر .
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القرابر :
ً
أحيط مجلس الكلية علما.

ً
ثالثا :موضوعات وحدة تكنولوجيا املعلومات : IT

 .9بش أأأن وح أأدة ( )MISأف أأاد ال أأدكتوبر أحم أأد عطي أأة بأن أأه ق أأد ب أأدأت عملي أأات الرص أأد آلال أأي للنت أأائج عل أأى نظ أأام ( )MISم أأن بعأ أ
الكنتروالت مثل كنترول الفرقة الثانية قسم الفلسفة و كنترول الفرقأة الرابعأة قسأم آلاثأابر والدبراسأات اليونانيأة والرومانيأة ،
وكنتأأرول الفرقأأة لاولأأى قسأأم اللغأأات الشأأرقية  ،ثأأم توالأأت عمليأأات الرصأأد مأأن عأأدد مأأن الكنتأأروالت ،وتقأأوم الوحأأدة  -فأأي هأأذه
لايام -بتقديم الدعم الفني الأالزم وإجأرا التصأويبات ومعالجأة لاخطأا ولاخأذبم حوظات السأادة برؤسأا الكنتأروالت ل خأرو
بالنتيجة دون أخطا تمهيدا إلعالنها في لاسبوع لاول من مابرس تطبيقا لقرابر مجلس الكلية في هذا الشأن.
القرابر :
ً
أحيط مجلس الكلية علما.
 .0بشأن البوابة إلالكترونية أفاد أ /كيرلس سامي بأنه تمنشر جدول محاضرات الفصل الدبراس ي الثاني لجميع أقسام الكلية على
املوقع الرسمي للكلية ،كما أفاد بأن املوقع يقوم بنشر جميع لاخبابر الوابردة إليه من مكتب السيدة لاسأتاذة الأدكتوبرة عميأدة
الكليأأة وكأأذلك مكاتأأب السأأادة الأأوكال وبرؤسأأا لاقسأأام العلميأأة وإلادابريأأة وشأأؤون الطأأالب املرفقأأة بخطأأاب أو توقيأأع برسأأمي
لإلعأأالن  ،وتقأأوم الوحأأدة حاليأأا بتجهيأأز صأأفحة إعأأالن نتأأائج الفصأأل الدبراس أ ي لاول علأأى املوقأأع الرسأأمي للكليأأة حيأأث سأأيتم
تزويد الصفحة برابط خاص للشكاوى والاستفسابرات والتواصل مع الطالب عن النتيجة.
 قامت الوحدة في خالل شهر يناير 0202م بإبرسال –عبر إلايميالت لاكاديمية للسادة أعضاهيئة التدبريس -ما يلي :
أ -محضر مجلس الكلية .
ب -دعوة مجلس الكلية  ،وجدول لاعمال لشهر يناير0202م.
 دعوات مجالس لاقسام لبع لاقسام العلمية بالكليةومحاضر ال جان.د-الاستدعا ات الخاصة بمكتب تحقيقات السادة أعضا هيئة التدبريس.
ه -جميع لاخبابر التى تنشر على املوقع الرسمي ترسل نسخة منها على البريد.
القرابر :
ً
أحيط مجلس الكلية علما.
 .3طالب الدكتوبر أحمد عطية املدير التنفيذي لتكنولوجيا املعلومات جميع أقسام الكلية العلمية وإلادابرية وكذا وحدات الكلية
بإبرسأأال نسأأخة (سأأوفت)من كأأل مأأا يريأأدون نشأأره علأأى املوقأأع الرسأأمي للكليأأة ممأأحوبة بخطأأاب برسأأمي موقأأع مأأن السأأيد برئأأيس
القسم العلمي أو إلادابري أو املدير التنفيذي ألي وحدة مأن وحأدات الكليأة  ،والوحأدة تشأكر جميأع السأادة املتعأاونين معهأا مأن
منتسأأاي الكليأأة وتتطلأأع إلأأى املزيأأد مأأن هأأذا التع أأاون تحقأيق أأا لرفعأأة كليتنأأا وجأعأ أألها فأأي مصأأاف الكليأأات املتق أأدمة عأ أألى جم أأيع
لاصأعأأدة العلمأية وإلادابريأأة
وخدمة املجتمع من خالل تطبيقات تكنولوجيا املعلومات.
رسالة الكلية :
تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترىزإ ىلزإ مسزتوت التميزة واببزداف زج م زاد ا دال والعلزوم ابةسزاةية زإ سزوا العمزد محليزا إ و ىىليميزا اسزتةاداإ ىلزإ معزايير
ال ود التعليمية و البحثية  ،و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التكةولو ية  ،و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و القزدرات العلميزة و البحثيزة تسزاتذت ا
و طالب ا  ،و استخدام وسائد تعليمية حديثة ،و متابعة الخري ين ،و ىتاحة الفرصة ل ا لمتابعة ال ديزد مزن العلزوم و المعزارا و الخبزرات  ،و تلبيزة احتيا زات الم تمز
،والمسززاةمة زج حززد مالززكالتو  ،و بةززاص الالخصززية المصززرية و تةميززة ىززيم اطةتمززاص و المززواطةين مززن خززالد ى ززراصات تتسززم باطسززتقاللية و التعززاون و التقززويم الززذاتج
والمستمر .
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 .4سجل املوقع الرسمي للكلية حتى اليوم ما يزيد عن ثالثة ماليأين وسأبعمائة وتسأعين ألأف زيأابرة  ،كمأا بلأد عأدد القأرا ات ملوقأع
الكلية ما يزيد عن مليون وخمسمائةوستين ألف قرا ة للموضوعات املنشوبرة على املوقع.
القرابر :
ً
احيط مجلس الكلية علما ،

ً
برابعا :موضوعات شئون هيئة التدبريس :

 .9كتاب السيد أ.د /ابراهيم محمد مرجونه برئيس مجلس قسم التابريخ بالكلية بموافقة املجلس بجلسته املمتدة في
 0202/0/97بترقية السيدة الدكتوبرة /فايزة محمد محمد حسن ملوك أستاذ التابريخ الحديث واملعاصر املساعد بالقسم الى
دبرجة أستاذ بذات القسم والتخصص لوبرود قرابر ال جنة العلمية الدائمة لترقية الاساتذة " لجنة التابريخ " والذى أفاد بترقية
سيادتها وسيادتها مشهود لها بالسمعة الطيبة ومحسنة فى أدا عملها منذ تعينها بالكلية .
القرابر :
وافق مجلس الكلية
 .0كتاب السيد أ.د /فضل هللا محمد اسماعيل برئيس مجلس قسم الفلسفة بالكلية بجلسته في  0202/0/0وافق على تعيين
لاستاذة /عزة عادل السيد بلتاجي املعيدة بالقسم على دبرجة مدبرس مساعد بذات القسم و ذلك لحصولها على دبرجة
املاجستير في الفلسفة من جامعة طنطا بتابريخ 0291/90/32حيث أنها مشهود لها بالسمعه الطيبه والسيرة الحسنة و محسنه
في أدا عملها منذ تعيينها بالقسم .
القرابر :
وافق مجلس الكلية.
 .3كتاب السيدة أ.د /ايمان بركات برئيس مجلس قسم اللغة العربية بموافقة مجلس القسم بجلسته الطابرئة في 0202/0/93
على تجديد( الندب الكلى )للسيد الدكتوبر /محمود محمد حمزة لاستاذ املساعد بالقسم كمدير تنفيذى ملؤسسة التعليم
ً
ً
أوال " إحدى مؤسسات املجتمع املدنى العاملة بقطاع التعليم " وذلك اعتبابرا من  0202/3/0وحتى . 0209/3/9
القرابر :
وافق مجلس الكلية.
 .4كتاب السيد لاستاذ الدكتوبر /سعيد عبدالغنى سروبر القائم بعمل برئيس الجامعة بشأن ما انتهى اليه مجلس الجامعة
بجلسته املنعقدة في  0291/92/02واملمتدة حتى  0291/92/01بالنسبة لتسعير الكتب الجامعية بكليات الجامعة واملتضمن
آلاتى :
رسالة الكلية :
تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترىزإ ىلزإ مسزتوت التميزة واببزداف زج م زاد ا دال والعلزوم ابةسزاةية زإ سزوا العمزد محليزا إ و ىىليميزا اسزتةاداإ ىلزإ معزايير
ال ود التعليمية و البحثية  ،و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التكةولو ية  ،و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و القزدرات العلميزة و البحثيزة تسزاتذت ا
و طالب ا  ،و استخدام وسائد تعليمية حديثة ،و متابعة الخري ين ،و ىتاحة الفرصة ل ا لمتابعة ال ديزد مزن العلزوم و المعزارا و الخبزرات  ،و تلبيزة احتيا زات الم تمز
،والمسززاةمة زج حززد مالززكالتو  ،و بةززاص الالخصززية المصززرية و تةميززة ىززيم اطةتمززاص و المززواطةين مززن خززالد ى ززراصات تتسززم باطسززتقاللية و التعززاون و التقززويم الززذاتج
والمستمر .
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 تكون أسعابر الكتب الجامعية بكليات الجامعة بحد أدنى ( )32جنيه للكتاب الواحد و بحد أقص ى ( )75جنيه للكتاب وعلىحسب عدد الوبرق.
ً
 تحديد نسبة من عدد الكتب لصالح الطالب غير القادبرين ماديا.ً
 تشكيل لجنة تضم في عضويتها أعضا فنيين لتحديد التكلفة الفعلية لتسعير الكتاب وفقا لألسعابر السائدة فى السوق . كل ما يخالف تلك القرابرات يتم اتخاذ الاجرا ات القانونية الالزمة حياله .القرابر :
ً
أحيط مجلس الكلية علما

ً
خامسا  :موضوعات شئون الطالب :

 التصديق على محضر الجلسة السابقة :وقد تم التصديق عليها.
ً
ثانيا :موضوعات وحدات :الجودة –  -MISوحدة القياس والتقويم:
 .9فيما يتعلق بوحدة الجودة :أفاد السيد الدكتوبر /عصام املصري – نائب املدير التنفيذي للوحدة بما يلي:
ُ
 .9.9التأكيد على تسليم توصيف املقربرات للفصل الدبراس ي الثاني للعام الجامعي .0202/0291
 .9.0التأكيد على تسليم تقابرير مراجعة الكتاب الجامعي للفصل الدبراس ي الثاني للعام الجامعي .0202/0291
ُ
 .9.3التأكيد على تسليم تقابرير املقربرات للفصل الدبراس ي الثاني للعام الجامعي .0202/0291
القرابرُ :أحيطت ال جنة ً
علما.
القرابر :
ً
أحيط مجلس الكلية علما.
 .0فيما يتعلق بوحدة  :MISأفاد السيد الدكتوبر /أحمد عطية – املدير التنفيذي للوحدة بما يلي:
 .0.9تم إنشا كونتروالت الرصد آلالي لجميع لاقسام العلمية بالكلية على نظام .MIS
 .0.0تم إنشا اسم املستخدم وكلمة املروبر لكل كونترول وتسليمها للسيد لاستاذ الدكتوبر /أحمد عبد العزيز – وكيأل الكليأة لشأئون
الطالب؛ لتوزيعها على برؤسا الكونتروالت.
 .0.3قأأام عأأدد مأأن الكأأونتروالت بالرصأأد آلالأأي لنتأأائج الفصأأل الدبراس أ ي لاول مثأأل :الفرقأأة الرابعأأة قسأأم آلاثأأابر والدبراسأأات اليونانيأأة
والرومانية ،والفرقة الثانية قسم الفلسفة ،والفرقة لاولى – قسم اللغات الشرقية.
القرابرُ :أحيطت ال جنة ً
علما ،مع توجيه الشكر للكونتروالت التي أنهت في عملية الرصد.
القرابر :
ً
أحيط مجلس الكلية علما.
رسالة الكلية :
تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترىزإ ىلزإ مسزتوت التميزة واببزداف زج م زاد ا دال والعلزوم ابةسزاةية زإ سزوا العمزد محليزا إ و ىىليميزا اسزتةاداإ ىلزإ معزايير
ال ود التعليمية و البحثية  ،و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التكةولو ية  ،و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و القزدرات العلميزة و البحثيزة تسزاتذت ا
و طالب ا  ،و استخدام وسائد تعليمية حديثة ،و متابعة الخري ين ،و ىتاحة الفرصة ل ا لمتابعة ال ديزد مزن العلزوم و المعزارا و الخبزرات  ،و تلبيزة احتيا زات الم تمز
،والمسززاةمة زج حززد مالززكالتو  ،و بةززاص الالخصززية المصززرية و تةميززة ىززيم اطةتمززاص و المززواطةين مززن خززالد ى ززراصات تتسززم باطسززتقاللية و التعززاون و التقززويم الززذاتج
والمستمر .
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 .3فيما يتعلق بوحدة القياس والتقويم :أفادت السيدة الدكتوبرة /برشا برجب – املدير التنفيذي للوحدة بما يلي:
 .3.9ضروبرة الالتزام بمعايير الوبرقة الامتحانية ،على أال يتجاوز السؤال املقالي  05دبرجة.
 .3.0تم الانتها من تمحيح (  992مادة ) ،والباقي (  01مادة).
ُ
القأأرابرُ :أحيطأأت ال جنأأة ً
علمأأا ،مأأع تقأأديم الشأأكر للسأأيدة الأأدكتوبرة /برشأأا برجأأب ،وللفريأأق املعأأاون لهأأا؛ ملأأا بأأذلوه مأأن جهأأد فأأي
عملية التمحيح إلاليكتروني.
القرابر :
ً
أحيط مجلس الكلية علما.
ً
ثالثا :التقابرير املرفوعة من لاقسام العلمية:
 .3املوضوع :تقابرير فحص الكتاب الجامعي :وصل تقرير قسمي :التابريخ ،آلاثابر اليونانية والرومانية ،والفلسفةواللغةالانجليزية
و اللغة العربية
ُ
ً
القرابر :أحيطت ال جنة علما ،وتهيب بباقي لاقسام إبرسال تقابريرها.
القرابر :
ً
أحيط مجلس الكلية علما.
ً
برابعا :املوضوعات املتعلقة باالمتحانات التحريرية:
 .4املوضوع :الاطمئنان على عملية الرصد داخل الكونتروالت.
القرابر :اطمأنت ال جنة على عملية الرصد داخل الكونتروالت.
القرابر :
ً
أحيط مجلس الكلية علما.
ُ
ً
خامسا :الجداول واملقربرات الدبراسية والفعاليات املتعلقة بها:
 .8املوضوع :الجداول الدبراسية :وصلت جميع جداول لاقسام.
القرابر :أحيطت ال جنة ً
علما ،مع التأكيد على إبرسال جداول الالئحة القديمةالخاصة بأقسام :اللغة العربية ،الفلسفة،
الاجتماع.
القرابر :
ً
أحيط مجلس الكلية علما.
رسالة الكلية :
تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترىزإ ىلزإ مسزتوت التميزة واببزداف زج م زاد ا دال والعلزوم ابةسزاةية زإ سزوا العمزد محليزا إ و ىىليميزا اسزتةاداإ ىلزإ معزايير
ال ود التعليمية و البحثية  ،و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التكةولو ية  ،و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و القزدرات العلميزة و البحثيزة تسزاتذت ا
و طالب ا  ،و استخدام وسائد تعليمية حديثة ،و متابعة الخري ين ،و ىتاحة الفرصة ل ا لمتابعة ال ديزد مزن العلزوم و المعزارا و الخبزرات  ،و تلبيزة احتيا زات الم تمز
،والمسززاةمة زج حززد مالززكالتو  ،و بةززاص الالخصززية المصززرية و تةميززة ىززيم اطةتمززاص و المززواطةين مززن خززالد ى ززراصات تتسززم باطسززتقاللية و التعززاون و التقززويم الززذاتج
والمستمر .
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جامعة دمنهور
كلية اآلداب

تتطل الكلية ىلإ أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية معتمد تحتد
مكاةة مرموىة بين ةظائرةا وتصد بأساتذت ا وخري ي ا ىلإ مستوت
المةا سة محليأ و اىليم إيا من خالد برامج دراسية متمية إ
مرحلتإ الليساةس والدراسات العليا تس م إ الرىإ و التةمية
المستدامة للم تم .

Damanhur university
Faculty of Art

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

 .1املوضوع :كتاب مجلس قسم آلاثابر والدبراسات اليونانية والرومانية بجلسته الطابرئة بتابريخ  0202/0/0بشأن توزيع ُمقربر
"عمابرة وفنون قبطية" بقسم آلاثابر  ،بالفرقة الرابعة – شعبة آثابر إسالمي ،على أن يقوم بالتدبريس أ.د /سماح الصاوي،
ُ
ومقربر "آثابر مصر في العصرين" بقسم آلاثابر بالفرقة الرابعة – شعبة آلاثابر املصرية ،على أن يقوم بالتدبريس أ.د /عبير
قاسم.
القرابر :وافقت ال جنة.

القرابر :
وافق مجلس الكلية.
 .92املوضوع :كتاب السيد لاستاذ الدكتوبر /برأفت أبوالعينين ،بشأن املوافقة على التبديل بينه وبين أ.د /حسام العبادي؛
ً
لتدبريس ُمقربر "كتابات أثرية ونصوص بردية" بالفرقة الثانية – شعبة آلاثابر إلاسالمية بقسم آلاثابر بدال من ُمقربر "تصوير
إسالمي – املدابرس العثمانية والصفوية واملغولية والهندية" بالفرقة الرابعة – شعبة آلاثابر إلاسالمية بقسم آلاثابر.
القرابر :وافقت ال جنة.
القرابر :
وافق مجلس الكلية.
ُ
ُ
 .99املوضوع :كتاب مجلس قسم الاجتماع بجلسته املنعقدة بتابريخ  0202/0/3بشأن املوافقة على إسناد املقربرات التالية
للسادة أعضا هيئة التدبريس على النحو آلاتي:
م
9
0

ُ
اسم املقربر
قضايا السياسة واملجتمع
علم الاجتماع السياس ي

الفرقة
لاولى
الثالثة

القائم بالتدبريس
د /خالد شحاته
د /أشرف البهي

د /مجدي بيومي
د /مجدي بيومي

د /إسالم فوزي
د /برهام برضوان

القرابر :وافقت ال جنة.
القرابر :
وافق مجلس الكلية.
ُ
 .90كتاب مجلس قسم اللغات الشرقية وآدابها بجلسته املنعقدة بتابريخ  0202/0/0على تعديل تشكيل تدبريس املواد آلاتية:
م
9

ُ
اسم املقربر
ُ
علم اللغة املقابرن

الفرقة

الفصل الدبراس ي

القائم بالتدبريس بعد التعديل

الرابعة – شعبة اللغة الفابرسية

الثاني

أ.د /حمدي حسن

رسالة الكلية :
تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترىزإ ىلزإ مسزتوت التميزة واببزداف زج م زاد ا دال والعلزوم ابةسزاةية زإ سزوا العمزد محليزا إ و ىىليميزا اسزتةاداإ ىلزإ معزايير
ال ود التعليمية و البحثية  ،و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التكةولو ية  ،و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و القزدرات العلميزة و البحثيزة تسزاتذت ا
و طالب ا  ،و استخدام وسائد تعليمية حديثة ،و متابعة الخري ين ،و ىتاحة الفرصة ل ا لمتابعة ال ديزد مزن العلزوم و المعزارا و الخبزرات  ،و تلبيزة احتيا زات الم تمز
،والمسززاةمة زج حززد مالززكالتو  ،و بةززاص الالخصززية المصززرية و تةميززة ىززيم اطةتمززاص و المززواطةين مززن خززالد ى ززراصات تتسززم باطسززتقاللية و التعززاون و التقززويم الززذاتج
والمستمر .

==========================================================================
ت -1496633541 :ت  +فاكس 1496633540
~~11
مجمع الكليات – األبعادية– دمنهور – البحيرة
website:www.Damanhour.edu.eg
E-mail:Smartgate@damanhour.edu.eg

رؤية الكلية :

جامعة دمنهور
كلية اآلداب

تتطل الكلية ىلإ أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية معتمد تحتد
مكاةة مرموىة بين ةظائرةا وتصد بأساتذت ا وخري ي ا ىلإ مستوت
المةا سة محليأ و اىليم إيا من خالد برامج دراسية متمية إ
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0
3
4

الانتساب
الشعر العبري الحديث
الترجمة من العبرية إلى العربية

الثاني
الثاني
الثاني

الرابعة – شعبة اللغة الفابرسية
الرابعة – شعبة اللغة العبرية
الرابعة – شعبة اللغة العبرية

د /هدى عيس ى
د /مريم جمال الدين فوزي
د /أبو العزايم فر هللا براشد

القرابر :وافقت ال جنة.
القرابر :
وافق مجلس الكلية.
ً
سادسا :الخطابات الوابردة من لاقسام العلمية:
 .93املوضوع :تشكيل لجان فحص الكتاب الجامعي للفصل الدبراس ي الثاني:
القسم

رئيس اللجنة

اللغة االعربية

أ.د /إيمان فؤاد بركات

اللغة إلانجليزية

أ.د /ميراندا محمد الزوكة

الجغرافيا

أ.د /عبد العظيم أحمد عبد العظيم

الفلسفة

القرابر :أحيطت ال جنة ً
علما.
القرابر :
وافق مجلس الكلية.

أ.د /فضل هللا محمد إسماعيل

أعضاء اللجنة
أ.د /محمود فرا  +أ.د /عبد الواحد الشيخ
أ.م.د ،ناجي محمد برشوان  +عضو الجودة
أ.د /ياسر السيد  +أ.م.د /محمد عوض السمني
أ.د /ميالد زكي غالي  +أ.م.د /عصام كمال املصري

 .94املوضوع :بالنسبة للعب التدبريس ي وصلت أقسام :اللغة إلانجليزية ،والتابريخ ،والفلسفة.
القرابر :أحيطت ال جنة ً
علما ،وتهيب بباقي لاقسام إبرسال تقابريرها.
القرابر :
ً
أحيط مجلس الكلية علما ،
ُ
 .95املوضوع :كتاب مجلس قسم الفلسفة بجلسته املنعقدة بتابريخ  0202/0/0بشأن الرد على تفعيل قرابر مجلس الجامعة
بعدم انفراد عضو هيئة التدبريس بتدبريس ُمقربر بمفرده في مرحلة الليسانس ،والذي يفيد بإجماع أعضا املجلس على
استمرابر تشكيل تدبريس الفصل الدبراس ي الثاني  0202/0291على ما هو عليه ،خاصة وأن السادة أعضا هيئة التدبريس
التزموا بتخصصاتهم العلمية ،على أن يتم النظر في هذا القرابر بداية العام الدبراس ي القادم بمشيئة هللا.
القرابر :أحيطت ال جنة ً
علما.
رسالة الكلية :
تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترىزإ ىلزإ مسزتوت التميزة واببزداف زج م زاد ا دال والعلزوم ابةسزاةية زإ سزوا العمزد محليزا إ و ىىليميزا اسزتةاداإ ىلزإ معزايير
ال ود التعليمية و البحثية  ،و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التكةولو ية  ،و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و القزدرات العلميزة و البحثيزة تسزاتذت ا
و طالب ا  ،و استخدام وسائد تعليمية حديثة ،و متابعة الخري ين ،و ىتاحة الفرصة ل ا لمتابعة ال ديزد مزن العلزوم و المعزارا و الخبزرات  ،و تلبيزة احتيا زات الم تمز
،والمسززاةمة زج حززد مالززكالتو  ،و بةززاص الالخصززية المصززرية و تةميززة ىززيم اطةتمززاص و المززواطةين مززن خززالد ى ززراصات تتسززم باطسززتقاللية و التعززاون و التقززويم الززذاتج
والمستمر .
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القرابر :
ً
أحيط مجلس الكلية علما ،

ُ
 .96كتاب مجلس قسم الاجتماع بجلسته املنعقدة بتابريخ  0202/0/3بشأن تشكيل لجنة العتماد الالئحة الدبراسية للقسم
ُ
بنظام الساعات املعتمدة وذلك على النحو آلاتي:
( )9د /حمدي علي.
( )0د /خالد شحاته.
( )3د /برهام برضوان.
( )4د /سحر بلبع.
( )5د /أسما إدبريس.
القرابر :وافقت ال جنة.
القرابر :
وافق مجلس الكلية.
 .97املوضوع  :بالنسبة ملقربر" الفلسفة اليهودية " بالفرقة الرابعة قسم اللغات الشرقية ( شعبة العبرى) .
القرابر :
ً
وافق مجلس الكلية على أن تكون املادة مناصفة بين أ.د /ميالد غالى و د .دعا البيابر بنا على موافقة أ.د /ميالد غالى بمعدل
ساعة لكل منهما .
 .98املوضوع :اعذابر طالب الكلية على النحو التالى :
القرابر
الفترة
سبب العذبر
الفرقة  /القسم
اسم الطالب /الطالبة
م
وافق مجلس
العام الجامعى0202/0291
عذبر
الفرقة الثالثة قسم
نرمين فر غنيم ضيف هللا
.9
الكلية
اجتماعى
التابريخ انتظام
وافق مجلس
العام الجامعى0202/0291
عذبر
الفرقة الثالثة قسم
أمانى السيد السيد محمد
.0
الكلية
الفلسفة انتساب موجه اجتماعى
حسن
الئحة قديمة
وافق مجلس
العام الجامعى0202/0291
عذبر
الفرقة الثانية قسم
ضحى محمد حسين محمد
.3
الكلية
اجتماعى
اللغة العربية انتظام
حسين
وافق مجلس
عذبر مرض ى امتحان الفصل الدبراس ى
 .4مى محمود عبدالفتاح املسيرى الفرقة الثانية قسم
الكلية
الاول العام الجامعى
اللغة العربية انتظام
رسالة الكلية :
تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترىزإ ىلزإ مسزتوت التميزة واببزداف زج م زاد ا دال والعلزوم ابةسزاةية زإ سزوا العمزد محليزا إ و ىىليميزا اسزتةاداإ ىلزإ معزايير
ال ود التعليمية و البحثية  ،و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التكةولو ية  ،و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و القزدرات العلميزة و البحثيزة تسزاتذت ا
و طالب ا  ،و استخدام وسائد تعليمية حديثة ،و متابعة الخري ين ،و ىتاحة الفرصة ل ا لمتابعة ال ديزد مزن العلزوم و المعزارا و الخبزرات  ،و تلبيزة احتيا زات الم تمز
،والمسززاةمة زج حززد مالززكالتو  ،و بةززاص الالخصززية المصززرية و تةميززة ىززيم اطةتمززاص و المززواطةين مززن خززالد ى ززراصات تتسززم باطسززتقاللية و التعززاون و التقززويم الززذاتج
والمستمر .
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 0202/0291ما عدا مادة
علم املعانى بتابريخ
0291/90/00

ً
سادسا :موضوعات الدبراسات العليا:
أوال  :قسم اللغة العربية

 -9مقترح قسم اللغة العربية فى جلسته بتابريخ  0202 / 0 / 4على عمل مكتبة صوتية لطالب الدبراسات العليا
وافقت ال جنة على املقترح
القرابر :
وافق مجلس الكلية.
 -0املوضوع  :موافقة مجلس قسم اللغة العربية بجلسته فى  0202 / 0 / 4على تشكيل لجنة لوضع مقترحات الالئحة الجديدة
ملرحلتى الليسانس والدبراسات العليا وتتكون من أ.د /محمود فرا عبد الحافظ  ،أ.د /ايمان بركات برئيس وعضوية كال من
( :أ.د /محمد أبوعلى  ،د /أسما شمس الدين  ،د /برانيا نظمى )
القرابر :وافقت ال جنة.
القرابر :
وافق مجلس الكلية.
 -3املوضوع  :موافقة مجلس قسم اللغة العربية بجلسته فى  0202 / 0 / 4على اعتماد نتجية طالب الدبراسات العليا ملرحلتى
(املاجستير و الدكتوابره ) تخصص (لادب واللغة )
القرابر :وافقت ال جنة.
القرابر :
وافق مجلس الكلية.
 .4املوضوع  :موافقة مجلس قسم اللغة العربية بجلسته فى  0202 / 0 / 4على تسجيل خطة لنيل دبرجة املاجستير ساعات
معتمدة تخصص " أدب ونقد " للطالب.
الاسم

املوضوع

سمير عيد على خطاب
الفرائ فى
ابراهيم

تسجيل موضوع ماجستير  /ساعات معتمدة
9

أ.دمحمود فرا عبد
الحافظ

أستاذ العلوم اللغوية بكلية آلاداب –
جامعة دمنهوبر

مشرفا

رسالة الكلية :
تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترىزإ ىلزإ مسزتوت التميزة واببزداف زج م زاد ا دال والعلزوم ابةسزاةية زإ سزوا العمزد محليزا إ و ىىليميزا اسزتةاداإ ىلزإ معزايير
ال ود التعليمية و البحثية  ،و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التكةولو ية  ،و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و القزدرات العلميزة و البحثيزة تسزاتذت ا
و طالب ا  ،و استخدام وسائد تعليمية حديثة ،و متابعة الخري ين ،و ىتاحة الفرصة ل ا لمتابعة ال ديزد مزن العلزوم و المعزارا و الخبزرات  ،و تلبيزة احتيا زات الم تمز
،والمسززاةمة زج حززد مالززكالتو  ،و بةززاص الالخصززية المصززرية و تةميززة ىززيم اطةتمززاص و المززواطةين مززن خززالد ى ززراصات تتسززم باطسززتقاللية و التعززاون و التقززويم الززذاتج
والمستمر .
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رؤية الكلية :

جامعة دمنهور
كلية اآلداب

تتطل الكلية ىلإ أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية معتمد تحتد
مكاةة مرموىة بين ةظائرةا وتصد بأساتذت ا وخري ي ا ىلإ مستوت
المةا سة محليأ و اىليم إيا من خالد برامج دراسية متمية إ
مرحلتإ الليساةس والدراسات العليا تس م إ الرىإ و التةمية
المستدامة للم تم .

Damanhur university
Faculty of Art

=========================================================
القرآن الكريم
فى آلايات
املدينة دبراسة
بالغية
القرابر :وافقت ال جنة.

0

أستاذ مساعد كلية آلاداب – جامعة
دمنهوبر

د /برانيا محمد نظمى

مشرفا

القرابر :
وافق مجلس الكلية.
 .5املوضوع  :موافقة مجلس قسم اللغة العربية بجلسته فى  0202 / 0 / 4على تشكيل لجنة الحكم واملناقشة لدبرجة املاجستير
الاسم

هند فوزى
بلتاجى

املوضوع

التحليل
الصرفى
أللفاظ سوبرة
النوبر دبراسة
فى البنية
والداللة

لجنة املناقشة و الحكم ماجستير  /ساعات معتمدة
9

أ.دمحمود فرا عبد
الحافظ

0

أ.د /محمد سعد محمد

3
4

الاسم

املوضوع

أ.د /مصطفى محمد
إسماعيل وتيد
أ.م.د  /أيمن فتحى عبد
السالم

مشرفا
أستاذ العلوم اللغوية بكلية آلاداب – دمنهوبر
وبرئيسا
أستاذ العلوم اللغوية بكلية آلاداب – جامعة
مناقشا
بوبرسعيد
أستاذ العلوم اللغوية املساعد بكلية آلاداب
دمنهوبر

مشرفا

أستاذ النحو والصرف املساعد دابر العلوم –
املنيا

مناقشا

لجنة الحكم واملناقشة لدبرجة الدكتوابره

السبك بين
بروايتى زينب
ملحمد حسن
محيى الدين
0
هيكل وقصة
صالح عبد
مدينتين
الحميد مبابرك
3
لتشابرلز ديكنز
4
دبراسة تقابلية
9

أستاذ النقد والبالغة بكلية آلاداب –
أ /.عيد مهدى بلبع
جامعة املنوفية
أ.د /محمد مصطفى أبو أستاذ النقد والبالغة كلية التربية – جامعة
إلاسكندبرية
الشوابرب
أ..د  /أحمد محمد عوين أستاذ النقد والبالغة بجامعة قناة السويس
أستاذ النقد والبالغة بكلية آلاداب – جامعة
أ.د /محمد محمود
دمنهوبر
أبوعلى

مناقشا
وبرئيسا
مشرفا
مناقشا
مشرفا

رسالة الكلية :
تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترىزإ ىلزإ مسزتوت التميزة واببزداف زج م زاد ا دال والعلزوم ابةسزاةية زإ سزوا العمزد محليزا إ و ىىليميزا اسزتةاداإ ىلزإ معزايير
ال ود التعليمية و البحثية  ،و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التكةولو ية  ،و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و القزدرات العلميزة و البحثيزة تسزاتذت ا
و طالب ا  ،و استخدام وسائد تعليمية حديثة ،و متابعة الخري ين ،و ىتاحة الفرصة ل ا لمتابعة ال ديزد مزن العلزوم و المعزارا و الخبزرات  ،و تلبيزة احتيا زات الم تمز
،والمسززاةمة زج حززد مالززكالتو  ،و بةززاص الالخصززية المصززرية و تةميززة ىززيم اطةتمززاص و المززواطةين مززن خززالد ى ززراصات تتسززم باطسززتقاللية و التعززاون و التقززويم الززذاتج
والمستمر .
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رؤية الكلية :

جامعة دمنهور
كلية اآلداب

تتطل الكلية ىلإ أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية معتمد تحتد
مكاةة مرموىة بين ةظائرةا وتصد بأساتذت ا وخري ي ا ىلإ مستوت
المةا سة محليأ و اىليم إيا من خالد برامج دراسية متمية إ
مرحلتإ الليساةس والدراسات العليا تس م إ الرىإ و التةمية
المستدامة للم تم .

Damanhur university
Faculty of Art

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

القرابر :وافقت ال جنة.
القرابر :
وافق مجلس الكلية.

 .6املوضوع  :موافقة مجلس قسم اللغة العربية بجلسته فى  0202 / 0 / 4على تشكيل لجنة الامتحان التأهيلى
الاسم

لجنة الامتحان التأهيلى

املوضوع
السبك بين
بروايتى زينب
ملحمد حسين
0
هيكل وقصة
مدينتين
لتشابرلز ديكنز 3
دبراسة تقابلية
9

عبده العزيزى
إبراهيم
العزيزى

أ.دمحمود فرا عبد الحافظ
أ.د /محمد محمود أبوعلى
أ.د /مصطفى محمد إسماعيل
وتيد

أستاذ العلوم اللغوية كلية آلادب –
جامعة دمنهوبر
أستاذ النقد والبالغة كلية آلادب –
جامعة دمنهوبر

عضوا

أستاذ العلوم اللغوية املساعد كلية
آلادب – جامعة دمنهوبر

عضوا

عضوا

القرابر :وافقت ال جنة.
القرابر :
وافق مجلس الكلية.
 .7املوضوع  :موافقة مجلس قسم اللغة العربية بجلسته فى  0202 / 0 / 4على منح الطالب  /سمير عبد الحليم دسوقى – دبرجة
املاجستير تخصص الدبراسات النقدية و لادبية والرسالة بعنوان  - :القضايا البالغية بين مصنفات تراث إعجاز القرآن و
املصنفات الحديثة  ،دبراسية بالغية مقابرنة بعد أن أتم الطالب التصويبات التى ابدتها لجنة املناقشة و الحكم.
القرابر :وافقت ال جنة.
القرابر :
وافق مجلس الكلية.

ثانيا :موضوعات قسم اللغة إلانجليزية :
 .8املوضوع  :موافقة مجلس قسم الانجليزية بجلسته املنعقدة فى  9فبراير  0202على قبول الطالب املتقدمين للدبراسات العليا
فصل الربيع  0202لدبرجتى املاجستير والدكتوابره .
رسالة الكلية :
تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترىزإ ىلزإ مسزتوت التميزة واببزداف زج م زاد ا دال والعلزوم ابةسزاةية زإ سزوا العمزد محليزا إ و ىىليميزا اسزتةاداإ ىلزإ معزايير
ال ود التعليمية و البحثية  ،و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التكةولو ية  ،و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و القزدرات العلميزة و البحثيزة تسزاتذت ا
و طالب ا  ،و استخدام وسائد تعليمية حديثة ،و متابعة الخري ين ،و ىتاحة الفرصة ل ا لمتابعة ال ديزد مزن العلزوم و المعزارا و الخبزرات  ،و تلبيزة احتيا زات الم تمز
،والمسززاةمة زج حززد مالززكالتو  ،و بةززاص الالخصززية المصززرية و تةميززة ىززيم اطةتمززاص و المززواطةين مززن خززالد ى ززراصات تتسززم باطسززتقاللية و التعززاون و التقززويم الززذاتج
والمستمر .

==========================================================================
ت -1496633541 :ت  +فاكس 1496633540
~~19
مجمع الكليات – األبعادية– دمنهور – البحيرة
website:www.Damanhour.edu.eg
E-mail:Smartgate@damanhour.edu.eg

رؤية الكلية :

جامعة دمنهور
كلية اآلداب

تتطل الكلية ىلإ أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية معتمد تحتد
مكاةة مرموىة بين ةظائرةا وتصد بأساتذت ا وخري ي ا ىلإ مستوت
المةا سة محليأ و اىليم إيا من خالد برامج دراسية متمية إ
مرحلتإ الليساةس والدراسات العليا تس م إ الرىإ و التةمية
المستدامة للم تم .

Damanhur university
Faculty of Art

=========================================================
القرابر :وافقت ال جنة.

القرابر :
وافق مجلس الكلية.
 .1املوضوع  :موافقة مجلس قسم الانجليزية بجلسته املنعقدة فى  9فبراير  0202على اعتماد توزيع مقربرات الدبراسية لفصل
الربيع  0202للمراحل املختلفة ( تكميلى – ماجستير – دكتوبراه ) وفق املعروض.
القرابر :وافقت ال جنة.
القرابر :
وافق مجلس الكلية.
 .92املوضوع  :موافقة مجلس قسم الانجليزية بجلسته املنعقدة فى  9فبراير  0202على تحويل املعيدة /ضحى برمضان منص أ أ أ أ أ أ أ أوبر
عبد الفتاح لبرنامج املاجستير بالقسم حيث قد اتمت دبراسة  96ساعة لدبراسة املاجستير وحصلت على جيد جدا بقسم اللغة
الانجليزية بكلية آلاداب جامعة كفر الشيخ ولكن تعثر تسجيل خطة بحث لها هناك لنقص عدد املشرفين  ،وسوف تقوم
بدبراسة ثمان ساعات فى فصل الربيع . 0202
القرابر  - :وافقت ال جنة
القرابر :
وافق مجلس الكلية.
 .99املوضوع  :موافقة مجلس قسم الانجليزية بجلسته املنعقدة فى  9فبراير  0202على منح دبرجة املاجستير تخصص أدب انجليزى
للباحثة  /أسما خميس برمضان املعيدة بالقسم  ،وذلك بعد مناقشة الطالبة عالنية فى  90يناير  0202فى الرسالة املقدمة
لنيل دبرجة املاجستير فى لادب الانجليزى ساعات معتمدة وعنوانها " العراق متكسرا  :قرا ة من منظوبر مابعد الكولونيالية
ألدب سنان أنطون " وقد أتمت الطالبة التصويبات التى طرحتها لجنة املناقشة والحكم .
القرابر  - :وافقت ال جنة
القرابر :
وافق مجلس الكلية

رسالة الكلية :
تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترىزإ ىلزإ مسزتوت التميزة واببزداف زج م زاد ا دال والعلزوم ابةسزاةية زإ سزوا العمزد محليزا إ و ىىليميزا اسزتةاداإ ىلزإ معزايير
ال ود التعليمية و البحثية  ،و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التكةولو ية  ،و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و القزدرات العلميزة و البحثيزة تسزاتذت ا
و طالب ا  ،و استخدام وسائد تعليمية حديثة ،و متابعة الخري ين ،و ىتاحة الفرصة ل ا لمتابعة ال ديزد مزن العلزوم و المعزارا و الخبزرات  ،و تلبيزة احتيا زات الم تمز
،والمسززاةمة زج حززد مالززكالتو  ،و بةززاص الالخصززية المصززرية و تةميززة ىززيم اطةتمززاص و المززواطةين مززن خززالد ى ززراصات تتسززم باطسززتقاللية و التعززاون و التقززويم الززذاتج
والمستمر .
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رؤية الكلية :

جامعة دمنهور
كلية اآلداب

تتطل الكلية ىلإ أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية معتمد تحتد
مكاةة مرموىة بين ةظائرةا وتصد بأساتذت ا وخري ي ا ىلإ مستوت
المةا سة محليأ و اىليم إيا من خالد برامج دراسية متمية إ
مرحلتإ الليساةس والدراسات العليا تس م إ الرىإ و التةمية
المستدامة للم تم .

Damanhur university
Faculty of Art

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

 .90املوضوع  :موافقة مجلس قسم الانجليزية بجلسته املنعقدة فى  9فبراير  0202على تشكيل لجنة املناقشة والحكم لرسالة
الطالب املذكوبرفيما بعد لدبرجة املاجستير على النحو التالي:

الاسم

لجنة املناقشة و الحكم ماجستير  /ساعات معتمدة

املوضوع

9

ممدوح على
املزين

ا.د .إيمان محمد حلمي
املليجي

دبراسة املصط ح لادنى عند ساندابر
سيزنيروس ليلى حلاى وزايدى سميث
قرا ة نسوية – مابعد الكولونيالية
لروايات كؤامللو ولابرض املوعودة
والزمان املتأبرجح 0
The Subaltern in Sandra Cisneros,
Layla Halaby and Zadie Smith:
A Feminist-Postcolonial Reading of
Caramelo, Promised Land, and
Swing Time".

ا.م .د .ناجي فهيم برشوان

3

ا.م .د .جيدا جواد حمادة

أستاذ لادب إلانجليزي
بقسم اللغة إلانجليزية
كلية آلاداب جامعة
دمنهوبر

أستاذ لادب إلانجليزي
املساعدبقسم اللغة
إلانجليزية كلية آلاداب
جامعة دمنهوبر
أستاذ لادب إلانجليزي
املساعد بقسم اللغة
إلانجليزية كلية آلاداب
جامعة إلاسكندبرية

مشرفا
وبرئيسا

مناقشا

مناقشا

القرابر :وافقت ال جنة.
القرابر :
وافق مجلس الكلية.
رسالة الكلية :
تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترىزإ ىلزإ مسزتوت التميزة واببزداف زج م زاد ا دال والعلزوم ابةسزاةية زإ سزوا العمزد محليزا إ و ىىليميزا اسزتةاداإ ىلزإ معزايير
ال ود التعليمية و البحثية  ،و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التكةولو ية  ،و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و القزدرات العلميزة و البحثيزة تسزاتذت ا
و طالب ا  ،و استخدام وسائد تعليمية حديثة ،و متابعة الخري ين ،و ىتاحة الفرصة ل ا لمتابعة ال ديزد مزن العلزوم و المعزارا و الخبزرات  ،و تلبيزة احتيا زات الم تمز
،والمسززاةمة زج حززد مالززكالتو  ،و بةززاص الالخصززية المصززرية و تةميززة ىززيم اطةتمززاص و المززواطةين مززن خززالد ى ززراصات تتسززم باطسززتقاللية و التعززاون و التقززويم الززذاتج
والمستمر .
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رؤية الكلية :

جامعة دمنهور
كلية اآلداب

تتطل الكلية ىلإ أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية معتمد تحتد
مكاةة مرموىة بين ةظائرةا وتصد بأساتذت ا وخري ي ا ىلإ مستوت
المةا سة محليأ و اىليم إيا من خالد برامج دراسية متمية إ
مرحلتإ الليساةس والدراسات العليا تس م إ الرىإ و التةمية
المستدامة للم تم .

Damanhur university
Faculty of Art

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

ثانيا :موضوعات قسم الجغرافية :
 .93املوضوع  :موافقة مجلس قسم الجغرافية بجلسته يوم الثالثا املوافق  0202 /0/ 4على توزيع املقربرات الدبراسية لطالب
الدبراسات العليا فصل الربيع . 0202
القرابر :وافقت ال جنة.
القرابر :
وافق مجلس الكلية.
 .94املوضوع  :موافقة مجلس قسم الجغرافية بجلسته يوم الثالثا
الخريف ( 0291مرفق النتيجة )
القرابر :وافقت ال جنة.
القرابر :
وافق مجلس الكلية.

املوافق  0202 /0/ 4اعتماد نتيجة الدبراسات العليا فصل

 .95املوضوع  :عرض مجلس قسم الجغرافية بجلسته يوم الثالثا املوافق  0202 /0/ 4ملفات طالب الدبراسات العليا (
املاجستير – الدبلومة ) بخصوص الطالب املتقدمين مرحلة الدبلومة  :تم قبول الطالب ماعدا الحاصلين على ليسانس آداب
(قسم تابريخ ) الن التخصص ال يتعلق بالجغرافيا.
القرابر :أحيطت ال جنة ً
علما.
القرابر :
وافق مجلس الكلية.
 .96وافق مجلس القسم على ترشيح السيد الاستاذ الدكتوبر  /محمد مجدى تراب لحضوبر جلسات لجنة الدبراسات العليأ أ أ أ أ أ أ أ أ أ أ أ أ أ أ أ أ أ أ أ أا
و البحوث بدال من السيد الاستاذ الدكتوبر  /ياسر أحمد السيد.
القرابر :وافقت ال جنة.
القرابر :
وافق مجلس الكلية.

ثالثا :موضوعات قسم التابريخ :
رسالة الكلية :
تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترىزإ ىلزإ مسزتوت التميزة واببزداف زج م زاد ا دال والعلزوم ابةسزاةية زإ سزوا العمزد محليزا إ و ىىليميزا اسزتةاداإ ىلزإ معزايير
ال ود التعليمية و البحثية  ،و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التكةولو ية  ،و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و القزدرات العلميزة و البحثيزة تسزاتذت ا
و طالب ا  ،و استخدام وسائد تعليمية حديثة ،و متابعة الخري ين ،و ىتاحة الفرصة ل ا لمتابعة ال ديزد مزن العلزوم و المعزارا و الخبزرات  ،و تلبيزة احتيا زات الم تمز
،والمسززاةمة زج حززد مالززكالتو  ،و بةززاص الالخصززية المصززرية و تةميززة ىززيم اطةتمززاص و المززواطةين مززن خززالد ى ززراصات تتسززم باطسززتقاللية و التعززاون و التقززويم الززذاتج
والمستمر .
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رؤية الكلية :

جامعة دمنهور
كلية اآلداب

تتطل الكلية ىلإ أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية معتمد تحتد
مكاةة مرموىة بين ةظائرةا وتصد بأساتذت ا وخري ي ا ىلإ مستوت
المةا سة محليأ و اىليم إيا من خالد برامج دراسية متمية إ
مرحلتإ الليساةس والدراسات العليا تس م إ الرىإ و التةمية
المستدامة للم تم .

Damanhur university
Faculty of Art

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

 .97املوضوع  :موافقة مجلس قسم التابريخ بجلسته فى 0202/0/0على اعتماد تقابرير املرشدين لاكاديمين للدبراسات العليا
للطالب املتقدمين لاللتحاق بفصل الربيع  0202للتخصصات الابرعع ( القديم – الوسيط – إلاسالمى  -الحديث)
.98
القرابر  - :وافقت ال جنة
القرابر  :وافق مجلس الكلية.
 .91املوضوع  :موافقة مجلس قسم التابريخ بجلسته فى 0202/0/0على اعتماد جدوال الدبراسات العليا للشعب لابرعع بربيع 0202
( القديم – الوسيط – إلاسالمي – الحديث )
القرابر  - :وافقت ال جنة
القرابر  :وافق مجلس الكلية.
 .02املوضوع  :موافقة مجلس قسم التابريخ بجلسته فى 0202/0/0على إعادة تشكيل لجنة الحكم واملناقشة لرسالة املاجستير
للطالب املذكوبرين
الاسم

لجنة املناقشة و الحكم ماجستير  /ساعات معتمدة

املوضوع

أ.د /صالح أحمدهريدى

أستاذ التابريخ الحديث واملعاصر -
بكلية آلاداب جامعة دمنهوبر

برئيسا
ومشرفا

أ.د /نيفين محمد محمود
مرس ى

أستاذ علم الوثائق بكلية الدبراسات
الانسانية جامعة لازهر

مناقشا

د /صفوت سيد أحمد
حسين

أستاذ التابريخ الحديث واملعاصر
املساعد بكلية التربية – جامعة دمنهوبر

مناقشا

د  /فايزة محمد حسن
ملوك

أستاذ التابريخ الحديث واملعاصر
بكلية آداب دمنهوبر

مشرفا

9

أ.د /عفيفى محمود
ابراهيم

0

أ.د /ابراهيم محمد على
مرجونة

أستاذ التابريخ الاسالمى والحضابرة -
بكلية آداب جامعة بنها
أستاذ تابريخ الحضابرة الاسالمية
وبرئيس قسم التابريخ بكلية آلاداب –
جامعة دمنهوبر

برئيسا
ومناقشا

3

د /أشرف سمير توفيق

9
 .9هيثم جمعة عالم
املنشاوى

 .0ايه مبروك محمد
أبو طبيخ

شون الغالل
الاميرية فى
ومصر 0
بوالق
القديمة فى
القرنين
السابع 3
عشر والثامن
عشر
4
دولة ملوك
املماليك فى
الهند – 620
 681هأ /
– 9026
 9012م

أستاذ التابريخ الاسالمى والحضابرة
الاسالمية املساعد بكلية دابر العلوم جامعة
املنيا

مشرفا
مناقشا

رسالة الكلية :
تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترىزإ ىلزإ مسزتوت التميزة واببزداف زج م زاد ا دال والعلزوم ابةسزاةية زإ سزوا العمزد محليزا إ و ىىليميزا اسزتةاداإ ىلزإ معزايير
ال ود التعليمية و البحثية  ،و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التكةولو ية  ،و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و القزدرات العلميزة و البحثيزة تسزاتذت ا
و طالب ا  ،و استخدام وسائد تعليمية حديثة ،و متابعة الخري ين ،و ىتاحة الفرصة ل ا لمتابعة ال ديزد مزن العلزوم و المعزارا و الخبزرات  ،و تلبيزة احتيا زات الم تمز
،والمسززاةمة زج حززد مالززكالتو  ،و بةززاص الالخصززية المصززرية و تةميززة ىززيم اطةتمززاص و المززواطةين مززن خززالد ى ززراصات تتسززم باطسززتقاللية و التعززاون و التقززويم الززذاتج
والمستمر .
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رؤية الكلية :

جامعة دمنهور
كلية اآلداب

تتطل الكلية ىلإ أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية معتمد تحتد
مكاةة مرموىة بين ةظائرةا وتصد بأساتذت ا وخري ي ا ىلإ مستوت
المةا سة محليأ و اىليم إيا من خالد برامج دراسية متمية إ
مرحلتإ الليساةس والدراسات العليا تس م إ الرىإ و التةمية
المستدامة للم تم .

Damanhur university
Faculty of Art

=========================================================
4

د  /تيسر محمد شادى

أستاذ تابريخ الحضابرة الاسالمية
املساعد بكلية آلاداب

مشرفا

القرابر  - :وافقت ال جنة
القرابر :
وافق مجلس الكلية.
 .09املوضوع  :موافقة مجلس قسم التابريخ بجلسته فى 0202/0/0على تشكيل لجنة املناقشة والحكم لرسالة املاجستير للطالب
الاسم

املوضوع

شريهان
سعيد محمد
ابراهيم شلاى

سياسية الامبرطوبرية
النمساوية تجاه الدولة
العثمانية – 9867
 9194م

لجنة املناقشة و الحكم ماجستير  /نظام قديم
9

أ.د /عاصم أحمد
دسوقى

أستاذ التابريخ الحديث واملعاصر كلية برئيسا
ومناقشا
آلاداب جامعة حلوان

0

أ.د /صالح أحمد
هريدى

3

أ.م .د /فايزة محمد
حسن ملوك

أستاذ التابريخ الحديث واملعاصر كلية
آلاداب جامعة دمنهوبر
أستاذ التابريخ الحديث واملعاصر
املساعد بالقسم كلية آلاداب -
جامعة دمنهوبر

4

أ.م  .د /محمد محمود
محمود الدودانى

أستاذ التابريخ الحديث واملعاصر
املساعد كلية آلاداب – جامعة دمياط

املوضوع

هدى طالل
عبد الرازق

الرعاية المحية فى
مصر خالل عصر
الدولة الفاطمية
358هأ  567/هأ– 561 /
 9979م

أحمد يحيى
غريب

مشرفا
مناقشا

لجنة املناقشة و الحكم ماجستير  /ساعات معتمدة
9

أ.د /ابراهيم محمد
مرجونة

أستاذ التابريخ الاسالمى وحضابرته -
بكلية آداب جامعة دمنهوبر

برئيسا
ومشرفا

0

أ.د /احمد عبد
السالم ناصف

أستاذ التابريخ الاسالمى وحضابرته -
كلية آلاداب – جامعة طنطا

مناقشا

3

د  /تيسر محمد
شادى

أستاذ تابريخ الحضابرة الاسالمية
املساعد بكلية آلاداب -جامعة دمنهوبر

مناقشا

املوضوع
الفساد املالى فى عهد
امللك فابروق ( -9136

مشرفا

لجنة املناقشة و الحكم ماجستير  /ساعات معتمدة
9

أ.د  /صالح أحمد
هريدى

أستاذ التابريخ الحديث و املعاصر
بكلية آلاداب -جامعة دمنهوبر

برئيسا
ومشرفا

رسالة الكلية :
تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترىزإ ىلزإ مسزتوت التميزة واببزداف زج م زاد ا دال والعلزوم ابةسزاةية زإ سزوا العمزد محليزا إ و ىىليميزا اسزتةاداإ ىلزإ معزايير
ال ود التعليمية و البحثية  ،و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التكةولو ية  ،و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و القزدرات العلميزة و البحثيزة تسزاتذت ا
و طالب ا  ،و استخدام وسائد تعليمية حديثة ،و متابعة الخري ين ،و ىتاحة الفرصة ل ا لمتابعة ال ديزد مزن العلزوم و المعزارا و الخبزرات  ،و تلبيزة احتيا زات الم تمز
،والمسززاةمة زج حززد مالززكالتو  ،و بةززاص الالخصززية المصززرية و تةميززة ىززيم اطةتمززاص و المززواطةين مززن خززالد ى ززراصات تتسززم باطسززتقاللية و التعززاون و التقززويم الززذاتج
والمستمر .
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رؤية الكلية :
تتطل الكلية ىلإ أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية معتمد تحتد
مكاةة مرموىة بين ةظائرةا وتصد بأساتذت ا وخري ي ا ىلإ مستوت
المةا سة محليأ و اىليم إيا من خالد برامج دراسية متمية إ
مرحلتإ الليساةس والدراسات العليا تس م إ الرىإ و التةمية
المستدامة للم تم .

جامعة دمنهور
كلية اآلداب

Damanhur university
Faculty of Art

=========================================================
9150م )

0

أ.د /سحر على حنفى

3

أ.م .د /فايزة محمد
ملوك
أ .م .د/محمود محمد
محمود زايد

4

أستاذ التابريخ الحديث و املعاصر
بكلية آلاآداب – جامعة القاهرة
أستاذ د التابريخ الحديث و املعاصرة
بكلية آلاداب -جامعة دمنهوبر

مشرفا

أستاذ مساعد التابريخ الحديث و املعاصر
بكلية اللغة العربية جامعة آلازهر

مناقشا

مناقشا

القرابر :وافقت ال جنة.
القرابر  :وافق مجلس الكلية .
 .00املوضوع  :موافقة مجلس قسم التابريخ بجلسته فى 0202/0/0على تسجيل خطة البحث الستكمال متطلبات املاجستير فى
آلاداب شعبة التابريخ إلاسالمى بنظام الساعات املعتمدة للطالب آلاتى اسماؤهم :
اسم الطالب

عنوان الخطة

 -9مروة محمد
عبد املالك
حرحش

مستحدثات وسائل التسلية
والترفيه خالل العصر
العباس ى -656 – 930هأ
 9058 – 752مأ

 -0أحمد سعيد
محمد القزاز

 -3محمد جمعة
حسن ابراهيم

إلاش أ أراف

آل الجلندى فى عمان من
صدبر الاسالم الى نهاية الدولة
إلاباضية الثانية ( 082 -8
ه أ  813 – 601م )

لاسر املسلمة فى الصين
خالل عصر الدولة العباسية
( 656 – 930هأ – 752 /
 9058م )

9

0

د /تيسر محمد
شادى
د /ماهر محمد أبو
السعيد

أستاذ التابريخ الاسالمي وحضابرته
املساعد بكلية آلاداب – جامعة
دمنهوبر
مدبرس تابريخ العصوبر الوسطى
بكلية آلاداب جامعة دمنهوبر

9

أ.د /ابراهيم محمد
على مرجونة

أستاذ التابريخ الاسالمي وحضابرته
وبرئيس قسم التابريخ – بكلية
آلاداب – جامعة دمنهوبر

0

د /هنية بهنوس عبد
بربه

مدبرس التابريخ الاسالمى وحضابرته
بكلية التربية جامعة دمنهوبر

-9

أ.د /ابراهيم محمد
على مرجونة

0

د /هنية بهنوس عبد
بربه

أستاذ التابريخ الاسالمي وحضابرته
وبرئيس قسم التابريخ بكلية آلاداب
– جامعة دمنهوبر
مدبرس التابريخ الاسالمى والحضابرة
الاسالمية بكلية التربية دمنهوبر

رسالة الكلية :
تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترىزإ ىلزإ مسزتوت التميزة واببزداف زج م زاد ا دال والعلزوم ابةسزاةية زإ سزوا العمزد محليزا إ و ىىليميزا اسزتةاداإ ىلزإ معزايير
ال ود التعليمية و البحثية  ،و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التكةولو ية  ،و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و القزدرات العلميزة و البحثيزة تسزاتذت ا
و طالب ا  ،و استخدام وسائد تعليمية حديثة ،و متابعة الخري ين ،و ىتاحة الفرصة ل ا لمتابعة ال ديزد مزن العلزوم و المعزارا و الخبزرات  ،و تلبيزة احتيا زات الم تمز
،والمسززاةمة زج حززد مالززكالتو  ،و بةززاص الالخصززية المصززرية و تةميززة ىززيم اطةتمززاص و المززواطةين مززن خززالد ى ززراصات تتسززم باطسززتقاللية و التعززاون و التقززويم الززذاتج
والمستمر .
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رؤية الكلية :

جامعة دمنهور
كلية اآلداب

تتطل الكلية ىلإ أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية معتمد تحتد
مكاةة مرموىة بين ةظائرةا وتصد بأساتذت ا وخري ي ا ىلإ مستوت
المةا سة محليأ و اىليم إيا من خالد برامج دراسية متمية إ
مرحلتإ الليساةس والدراسات العليا تس م إ الرىإ و التةمية
المستدامة للم تم .

Damanhur university
Faculty of Art

=========================================================
 -4صبرى يوسف
محمد أبو
العينين

أثر نكبة البرامكة على
الحياة السياسية
والحضابرية خالل العصر
العباس ى لاول ( 030 – 987
هأ 847-820 /م)
0

 -5هالة برمضان
محمد قنديل

تطوبر العالقات الس جوقية
العثمانية  705 – 472هأ/
 9304 – 9277م

 -6محمد عبد
الغفابر عبد
العاطى

الدبلوماسية خالل العصر
العباس ى الثانى  334/ 030هأ
 146 / 847 /م

 -7أنس أنوبر محمد
عبد العظيم

الدوبر السياس ى والحضابري
ألبنا لانصابر من عهد
الخلفا الراشدين إلى نهاية
الدولة لاموية (-99
930هأ750-637/م)
0

9

د /تيسر محمد
شادى

د /ماهر محمد أبو
السعيد

أستاذ التابريخ الاسالمي وحضابرته
املساعد بكلية آلاداب – جامعة
دمنهوبر
مدبرس تابريخ العصوبر الوسطى
بكلية آلاداب جامعة دمنهوبر

أ.د /صالح أحمد
هريدى
أ.د /أحمد اسماعيل
الجمال

أستاذ التابريخ الحديث واملعاصر
بكلية آلاداب – جامعة دمنهوبر
أستاذ التابريخ الاسالمى وحضابرته
بكلية آلاداب – جامعة دمنهوبر

9

د/تيسر محمد شادى

أستاذ التابريخ إلاسالمي وحضابرته
املساعد بكلية آلاداب – جامعة
دمنهوبر

0

د/ماهر محمد ابو
السعيد

مدبرس تابريخ العصوبر الوسطى
بكلية آلاداب – جامعة دمنهوبر

9

د/تيسر محمد شادى

9
0

/ماهر محمد ابو
السعيد

أستاذ التابريخ إلاسالمي وحضابرته
املساعد بكلية آلاداب – جامعة
دمنهوبر
مدبرس تابريخ العصوبر الوسطى
بكلية آلاداب – جامعة دمنهوبر

القرابر :وافقت ال جنة.
رسالة الكلية :
تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترىزإ ىلزإ مسزتوت التميزة واببزداف زج م زاد ا دال والعلزوم ابةسزاةية زإ سزوا العمزد محليزا إ و ىىليميزا اسزتةاداإ ىلزإ معزايير
ال ود التعليمية و البحثية  ،و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التكةولو ية  ،و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و القزدرات العلميزة و البحثيزة تسزاتذت ا
و طالب ا  ،و استخدام وسائد تعليمية حديثة ،و متابعة الخري ين ،و ىتاحة الفرصة ل ا لمتابعة ال ديزد مزن العلزوم و المعزارا و الخبزرات  ،و تلبيزة احتيا زات الم تمز
،والمسززاةمة زج حززد مالززكالتو  ،و بةززاص الالخصززية المصززرية و تةميززة ىززيم اطةتمززاص و المززواطةين مززن خززالد ى ززراصات تتسززم باطسززتقاللية و التعززاون و التقززويم الززذاتج
والمستمر .
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رؤية الكلية :

جامعة دمنهور
كلية اآلداب

تتطل الكلية ىلإ أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية معتمد تحتد
مكاةة مرموىة بين ةظائرةا وتصد بأساتذت ا وخري ي ا ىلإ مستوت
المةا سة محليأ و اىليم إيا من خالد برامج دراسية متمية إ
مرحلتإ الليساةس والدراسات العليا تس م إ الرىإ و التةمية
المستدامة للم تم .

Damanhur university
Faculty of Art

=========================================================
القرابر :
وافق مجلس الكلية.

برابعا  :قسم الاجتماع :
 .03املوضوع  :موافقة مجلس قسم الاجتماع بجلسته فى  0202/ 0/3على اعتماد مقربرات فصل الربيع  0202لطالب املاجستير
والدكتوابره (مرفق املقربرات )
القرابر :وافقت ال جنة.
القرابر :
وافق مجلس الكلية.
 .03املوضوع  :موافقة مجلس قسم الاجتماع بجلسته فى  0202/ 0/3على اعتماد تقرير فحص أوبراق الطالب املتقدمين
لإللتحاق ببرنامج الدبراسات العليا (ماجستير ودكتوابره ) لفصل الربيع (مرفق التقابرير )
القرابر :وافقت ال جنة.
القرابر :
وافق مجلس الكلية.
 .04املوضوع  :موافقة مجلس قسم الاجتماع بجلسته فى  0202/ 0/3على اعتماد نتجية طالب الدبراسات العليا فصل الخريف
( 0291برنامج ماجستير /دكتوابره ) تخصص علم الاجتماع وكذلك الطالب املكلفين بأدا مواد تكميلية .
القرابر :وافقت ال جنة.
القرابر :
وافق مجلس الكلية.

رسالة الكلية :
تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترىزإ ىلزإ مسزتوت التميزة واببزداف زج م زاد ا دال والعلزوم ابةسزاةية زإ سزوا العمزد محليزا إ و ىىليميزا اسزتةاداإ ىلزإ معزايير
ال ود التعليمية و البحثية  ،و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التكةولو ية  ،و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و القزدرات العلميزة و البحثيزة تسزاتذت ا
و طالب ا  ،و استخدام وسائد تعليمية حديثة ،و متابعة الخري ين ،و ىتاحة الفرصة ل ا لمتابعة ال ديزد مزن العلزوم و المعزارا و الخبزرات  ،و تلبيزة احتيا زات الم تمز
،والمسززاةمة زج حززد مالززكالتو  ،و بةززاص الالخصززية المصززرية و تةميززة ىززيم اطةتمززاص و المززواطةين مززن خززالد ى ززراصات تتسززم باطسززتقاللية و التعززاون و التقززويم الززذاتج
والمستمر .
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رؤية الكلية :

جامعة دمنهور
كلية اآلداب

تتطل الكلية ىلإ أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية معتمد تحتد
مكاةة مرموىة بين ةظائرةا وتصد بأساتذت ا وخري ي ا ىلإ مستوت
المةا سة محليأ و اىليم إيا من خالد برامج دراسية متمية إ
مرحلتإ الليساةس والدراسات العليا تس م إ الرىإ و التةمية
المستدامة للم تم .

Damanhur university
Faculty of Art

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

 .05املوضوع  :موافقة مجلس قسم الاجتماع بجلسته فى  0202/ 0/3على اعتماد نتجية طالب الدبراسات العليا طالب املستوى
لاول دكتوابره تخصص (اتصال واعالم ) فصل الخريف . 0291
القرابر :وافقت ال جنة.
القرابر :
وافق مجلس الكلية.

 .06املوضوع  :موافقة مجلس قسم الاجتماع بجلسته فى  0202/ 0/3على إعادة تشكيل لجنة املناقشة و الحكم للرسالة
املوضوع

شيما على
محمود يوسف

دوبر السينما
الروائية
املصرية فى
معالجة
القضايا
الاجتماعية
لقاطنى
املناطق
العشوائية
(دبراسة
تحليلية
لنماذ من
الافالم
الروائية )

لجنة املناقشة و الحكم ماجستير  /نظام قديم
9

أ.د /منى سعيد الحديدى

0

أ.د /وسام نصر

3

أ.م د /محمود عبد الحميد
حمدى

4

أ.م.د /حمدى على أحمد

أستاذ لاذاعة والتلفيزيون كلية
الاعالم – جامعة القاهرة
عميد كلية الاعالم وتكنولوجيا
الاتصال – جامعة السويس
أستاذ علم الاجتماع املساعد كلية
آلاداب جامعة دمنهوبر

أستاذ علم الاجتماع املساعد كلية
آلاداب جامعة دمنهوبر

برئيسا
ومشرفا
مناقشا
مشرفا

مناقشا

القرابر :وافقت ال جنة.
القرابر :
رسالة الكلية :
تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترىزإ ىلزإ مسزتوت التميزة واببزداف زج م زاد ا دال والعلزوم ابةسزاةية زإ سزوا العمزد محليزا إ و ىىليميزا اسزتةاداإ ىلزإ معزايير
ال ود التعليمية و البحثية  ،و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التكةولو ية  ،و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و القزدرات العلميزة و البحثيزة تسزاتذت ا
و طالب ا  ،و استخدام وسائد تعليمية حديثة ،و متابعة الخري ين ،و ىتاحة الفرصة ل ا لمتابعة ال ديزد مزن العلزوم و المعزارا و الخبزرات  ،و تلبيزة احتيا زات الم تمز
،والمسززاةمة زج حززد مالززكالتو  ،و بةززاص الالخصززية المصززرية و تةميززة ىززيم اطةتمززاص و المززواطةين مززن خززالد ى ززراصات تتسززم باطسززتقاللية و التعززاون و التقززويم الززذاتج
والمستمر .
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رؤية الكلية :

جامعة دمنهور
كلية اآلداب

تتطل الكلية ىلإ أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية معتمد تحتد
مكاةة مرموىة بين ةظائرةا وتصد بأساتذت ا وخري ي ا ىلإ مستوت
المةا سة محليأ و اىليم إيا من خالد برامج دراسية متمية إ
مرحلتإ الليساةس والدراسات العليا تس م إ الرىإ و التةمية
المستدامة للم تم .

Damanhur university
Faculty of Art

=========================================================
وافق مجلس الكلية.

خامسا :موضوعات قسم آلاثابر والدبراسات اليونانية والرومانية
 .07املوضوع  :موافقة مجلس قسم آلاثابر والدبراسات اليونانية والرومانية بجلسته فى  0291/ 90/3على منح الطالبة  /هاجر
محمود محمد البسيونى دبرجة املاجستير فى آلاداب بنظام الساعات املعتمدة من قسم آلاثابر اليونانية والرومانية في موضوع:
"السمات الفنية الرومانية للعمالت الامبراطوبرية في مدينة فيلبوليس تراقيا ببلغابريا"  ،وذلك بعد أن أتمت التصوبيات
واملالحظات التى أبدتها لجنة الحكم واملناقشة.
القرابر :وافقت ال جنة.
القرابر :
وافق مجلس الكلية.
 .08املوضوع  :موافقة مجلس قسم آلاثابر والدبراسات اليونانية والرومانية بجلسته فى  0202/ 0/0على اعتماد مقربرات فصل
الربيع  0202لطالب املاجستير (مرفق املقربرات )
القرابر :وافقت ال جنة.
القرابر :
وافق مجلس الكلية.
 .01املوضوع  :موافقة مجلس قسم آلاثابر والدبراسات اليونانية والرومانية بجلسته فى  0202/ 0/0على قبول دفعة جديدة من
طالب الدكتوابره بفصل الربيع  ( 0202مرفق أسما الطالب).
القرابر :وافقت ال جنة.
القرابر :
رسالة الكلية :
تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترىزإ ىلزإ مسزتوت التميزة واببزداف زج م زاد ا دال والعلزوم ابةسزاةية زإ سزوا العمزد محليزا إ و ىىليميزا اسزتةاداإ ىلزإ معزايير
ال ود التعليمية و البحثية  ،و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التكةولو ية  ،و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و القزدرات العلميزة و البحثيزة تسزاتذت ا
و طالب ا  ،و استخدام وسائد تعليمية حديثة ،و متابعة الخري ين ،و ىتاحة الفرصة ل ا لمتابعة ال ديزد مزن العلزوم و المعزارا و الخبزرات  ،و تلبيزة احتيا زات الم تمز
،والمسززاةمة زج حززد مالززكالتو  ،و بةززاص الالخصززية المصززرية و تةميززة ىززيم اطةتمززاص و المززواطةين مززن خززالد ى ززراصات تتسززم باطسززتقاللية و التعززاون و التقززويم الززذاتج
والمستمر .
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رؤية الكلية :

جامعة دمنهور
كلية اآلداب

تتطل الكلية ىلإ أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية معتمد تحتد
مكاةة مرموىة بين ةظائرةا وتصد بأساتذت ا وخري ي ا ىلإ مستوت
المةا سة محليأ و اىليم إيا من خالد برامج دراسية متمية إ
مرحلتإ الليساةس والدراسات العليا تس م إ الرىإ و التةمية
المستدامة للم تم .

Damanhur university
Faculty of Art

=========================================================
وافق مجلس الكلية.
 .32املوضوع  :موافقة مجلس قسم آلاثابر والدبراسات اليونانية والرومانية بجلسته فى  0202/ 0/0على قبول دفعة جديدة من
طالب املاجستير بفصل الربيع  ( 0202مرفق أسما الطالب ).
القرابر :وافقت ال جنة.
القرابر :
وافق مجلس الكلية.

سادسا :موضوعات قسم الفلسفة -:

 .39املوضوع :موافقة مجلس قسم الفلسفة بجلسته املنعقدة بتابريخ  0202/0/0على قبول طالب الدبراسات العليا ( تكميلى –
ماجستير – دكتوبراه ) لفصل الربيع . 0202
القرابر :وافقت ال جنة.
القرابر :
وافق مجلس الكلية.
 .30املوضوع :موافقة مجلس قسم الفلسفة بجلسته املنعقدة بتابريخ  0202/0/0على قبول الطالبة  /برحمة عال منصوبر زكى
أحمد الحاصلة على دبرجة الليسانس فى آلاداب و التربية شعبة الفلسفة أساس ى ببرنامج املاجستير ،على أن تقوم بدبراسة
عدد  6مواد تكميلية.
القرابر :وافقت ال جنة.
القرابر :
وافق مجلس الكلية.
 .33املوضوع :موافقة مجلس قسم الفلسفة بجلسته املنعقدة بتابريخ  0202/0/0على تشكيل لجنة املناقشة الحكم لرسالة
املاجستير للطالبة:
املوضوع

بريهام محمد
سيد أحمد

لجنة املناقشة و الحكم ماجستير  /ساعات معتمدة

البعد لاخالقى
ملفهوم
العدالة بين
أبرسطو
0
ومسكويه –
9

أ.د /براوية عبد املنعم عباس

أستاذ الفلسفة بكلية آلاداب-
جامعة إلاسكندبرية

أ.د /عبد القادبر عبد القادبر
البحراوى

أستاذ الفلسفة بكلية آلاداب-
جامعة بنها

برئيسا
ومناقشا
مشرفا

رسالة الكلية :
تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترىزإ ىلزإ مسزتوت التميزة واببزداف زج م زاد ا دال والعلزوم ابةسزاةية زإ سزوا العمزد محليزا إ و ىىليميزا اسزتةاداإ ىلزإ معزايير
ال ود التعليمية و البحثية  ،و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التكةولو ية  ،و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و القزدرات العلميزة و البحثيزة تسزاتذت ا
و طالب ا  ،و استخدام وسائد تعليمية حديثة ،و متابعة الخري ين ،و ىتاحة الفرصة ل ا لمتابعة ال ديزد مزن العلزوم و المعزارا و الخبزرات  ،و تلبيزة احتيا زات الم تمز
،والمسززاةمة زج حززد مالززكالتو  ،و بةززاص الالخصززية المصززرية و تةميززة ىززيم اطةتمززاص و المززواطةين مززن خززالد ى ززراصات تتسززم باطسززتقاللية و التعززاون و التقززويم الززذاتج
والمستمر .
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رؤية الكلية :

جامعة دمنهور
كلية اآلداب

تتطل الكلية ىلإ أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية معتمد تحتد
مكاةة مرموىة بين ةظائرةا وتصد بأساتذت ا وخري ي ا ىلإ مستوت
المةا سة محليأ و اىليم إيا من خالد برامج دراسية متمية إ
مرحلتإ الليساةس والدراسات العليا تس م إ الرىإ و التةمية
المستدامة للم تم .

Damanhur university
Faculty of Art

=========================================================
دبراسة مقابرنة

3

أ.د /فضل هللا محمد
اسماعيل

4

د  /عصام كمال املصرى

أستاذ فلسفة السياسة وبرئيس
قسم الفلسفة بكلية آلاداب –
جامعة دمنهوبر
أستاذ لاخالق إلاسالمية املساعد
بكلية آلاداب – جامعة دمنهوبر

مناقشا
مشرفا

القرابر :وافقت ال جنة.
القرابر :
وافق مجلس الكلية.
ُ
 .34املوضوع :موافقة مجلس قسم الفلسفة بجلسته املنعقدة بتابريخ  0202/0/0على تسجيل خطة البحث املقدمة من
ُ
ُ
الطالبة /نشوى على محمد سالم -املدبرس املساعد بالقسم؛ الستكمال ُمتطلبات الحصول دبرجة الدكتوبراه في آلاداب بنظام
ُ
الساعات املعتمدة تخصص"الفلسفة وتابريخها"  ،وتتكون لجنة إلاشراف من:
املوضوع

نشوى علي
محمد سالم

النزعة
الوجودية بين 9
مادية
السوفسطائيين
ومثالية
0
أفالطون

لجنة املناقشة و الحكم ماجستير  /ساعات معتمدة

أ.د /ميالد زكي غالي

أستاذ الفلسفة اليونانية وفلسفة
العصوبرالوسطى بكلية آلاداب-
جامعة دمنهوبر

أ.م.د /عصام كمال املصري

ُ
أستاذ لاخالق إلاسالمية املساعد
بكلية آلاداب -جامعة دمنهوبر

القرابر :وافقت ال جنة.
القرابر :
وافق مجلس الكلية.
 .35مايستجد من أعمال :
ناقشت ال جنة املقترح املقدم من السيدة الاستاذ الدكتوبر  /إيمان حلمى املليجى – برئيس قسم اللغة الانجليزية بشأن عدم إلزام
الطالب بكل املقربرات املفروضة فى الفصل الواحد وأن يسمح له بتأجيل بعضها لفصل آخر حسب قدبرته املادية و الاستيعابي أ أ أ أ أ أ أ أة
و ظروف عمله و الا يفرض عليه مصابريف كل مقربرات الفصل املطروحة.
رسالة الكلية :
تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترىزإ ىلزإ مسزتوت التميزة واببزداف زج م زاد ا دال والعلزوم ابةسزاةية زإ سزوا العمزد محليزا إ و ىىليميزا اسزتةاداإ ىلزإ معزايير
ال ود التعليمية و البحثية  ،و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التكةولو ية  ،و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و القزدرات العلميزة و البحثيزة تسزاتذت ا
و طالب ا  ،و استخدام وسائد تعليمية حديثة ،و متابعة الخري ين ،و ىتاحة الفرصة ل ا لمتابعة ال ديزد مزن العلزوم و المعزارا و الخبزرات  ،و تلبيزة احتيا زات الم تمز
،والمسززاةمة زج حززد مالززكالتو  ،و بةززاص الالخصززية المصززرية و تةميززة ىززيم اطةتمززاص و المززواطةين مززن خززالد ى ززراصات تتسززم باطسززتقاللية و التعززاون و التقززويم الززذاتج
والمستمر .
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رؤية الكلية :

جامعة دمنهور
كلية اآلداب

تتطل الكلية ىلإ أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية معتمد تحتد
مكاةة مرموىة بين ةظائرةا وتصد بأساتذت ا وخري ي ا ىلإ مستوت
المةا سة محليأ و اىليم إيا من خالد برامج دراسية متمية إ
مرحلتإ الليساةس والدراسات العليا تس م إ الرىإ و التةمية
المستدامة للم تم .

Damanhur university
Faculty of Art

=========================================================
القرابر  - :يرفع ملجلس الكلية.
القرابر :
وافق مجلس الكلية.

ً
سابعا  :موضوعات العالقات الثقافية والخابرجية :
ً
أوال  :موضوعات قسم اللغة العربية :
ً
 .9إحاطة مجلس قسم اللغة العربية بجلسته فى  0202/0/4علما باختيابر ا2د 2محمد ابوعلى برئيسا ل جلسة العلمية
الاولى فى املؤتمر العلمى الدولى الثانى لقسم اللغة العربية بجامعة املنوفية بعنوان " التحليل النقدى الخطاعى (برؤى
بينية) واملنعقد فى الفترة من 94/92فبراير 0202
القرابر  :أحيطت ال جنة علما
القرابر :
ً
أحيط مجلس الكلية علما .

ً
ثانيا  :موضوعات قسم التابريخ : :
 .9موافقة مجلس قسم التابريخ بجلسته فى  0202/0/0على حضوبر السيد لاستاذ الدكتوبر  /على احمد السيد
ملؤتمر (  SSCLEe 2020فى اململكة املتحدة فى الفترة من  01يونيه حتى  5يوليه  0202ومشابركته بوبرقة بحثية بعنوان
:
The unique observances of Egypt , monments during the crusades
القرابر  :وافقت ال جنة
القرابر :
وافق مجلس الكلية .
رسالة الكلية :
تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترىزإ ىلزإ مسزتوت التميزة واببزداف زج م زاد ا دال والعلزوم ابةسزاةية زإ سزوا العمزد محليزا إ و ىىليميزا اسزتةاداإ ىلزإ معزايير
ال ود التعليمية و البحثية  ،و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التكةولو ية  ،و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و القزدرات العلميزة و البحثيزة تسزاتذت ا
و طالب ا  ،و استخدام وسائد تعليمية حديثة ،و متابعة الخري ين ،و ىتاحة الفرصة ل ا لمتابعة ال ديزد مزن العلزوم و المعزارا و الخبزرات  ،و تلبيزة احتيا زات الم تمز
،والمسززاةمة زج حززد مالززكالتو  ،و بةززاص الالخصززية المصززرية و تةميززة ىززيم اطةتمززاص و المززواطةين مززن خززالد ى ززراصات تتسززم باطسززتقاللية و التعززاون و التقززويم الززذاتج
والمستمر .
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رؤية الكلية :

جامعة دمنهور
كلية اآلداب

تتطل الكلية ىلإ أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية معتمد تحتد
مكاةة مرموىة بين ةظائرةا وتصد بأساتذت ا وخري ي ا ىلإ مستوت
المةا سة محليأ و اىليم إيا من خالد برامج دراسية متمية إ
مرحلتإ الليساةس والدراسات العليا تس م إ الرىإ و التةمية
المستدامة للم تم .

Damanhur university
Faculty of Art

=========================================================
 .0إحاطة مجلس قسم التابريخ بجلسته فى  0202/0/0علما بحصول د 2تيسير محمد شادى على شهادة تقدير من
جامعة دمنهوبر ومركز ضمان الجودة ملشابركتها املثمرة فى فاعليات املؤتمر الدولى الثانى ( نحو جيل مبدع ومبتكر )
القرابر  :أحيطت ال جنة علما
القرابر :
ً
أحيط مجلس الكلية علما .

 .3إحاطة مجلس قسم التابريخ بجلسته فى  0202/0/0علما بخطاب الشكر املقدم من مجلس الكلية د 2تيسير محمد
شادى على ما قامت به من انجازات ومجهودات خالل فترة توليها مديرا تنفيذيا ل جودة ومنها حصول الكلية على
املركز الاول على مستوي الجامعة وكذلك الاعتماد الدولى لاليزو 0295/1229
القرابر  :أحيطت ال جنة علما  ،وتقدم لسيادتها موفوبر الشكر ملجهوداتها البابرزة من أجل برفعة وتقدم الكلية والجامعة
القرابر :
ً
أحيط مجلس الكلية علما .

 .4إحاطة مجلس قسم التابريخ بجلسته فى  0202/0/0علما بالطلب املقدم من ا2د 2محمد برفعت الامام والذي يفيد
بأن ال جنة العليا ملعرض القاهرة الدولى للكتاب  ،الدوبرة  59قد دعته لالشتراك فى ندوة بعنوان
" العالم الاسالمى املعاصر ومركزية مصر فى فكر جمال حمدان " وذلك يوم الاحد املوافق 0202/0/0
القرابر  :أحيطت ال جنة علما
القرابر :
ً
أحيط مجلس الكلية علما .

 .5إحاطة مجلس قسم التابريخ بجلسته فى  0202/0/0علما بمشابركة السيد الدكتوبر  /أحمد جالل بسيونى فى سيمنابر
التابريخ املعاصر  ،املوسم الخامس  ،اللقا الرابع فى الجمعية املصرية للدبراسات التابريخية فى  0202/0/9بوبرقة
بحثية بعنوان " الكساد الاقتصادى الكبير فى الواليات املتحدة الامريكية والسياسات الحكومية ملواجهته - 9101
9131
القرابر  :أحيطت ال جنة علما
القرابر :
ً
أحيط مجلس الكلية علما .

رسالة الكلية :
تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترىزإ ىلزإ مسزتوت التميزة واببزداف زج م زاد ا دال والعلزوم ابةسزاةية زإ سزوا العمزد محليزا إ و ىىليميزا اسزتةاداإ ىلزإ معزايير
ال ود التعليمية و البحثية  ،و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التكةولو ية  ،و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و القزدرات العلميزة و البحثيزة تسزاتذت ا
و طالب ا  ،و استخدام وسائد تعليمية حديثة ،و متابعة الخري ين ،و ىتاحة الفرصة ل ا لمتابعة ال ديزد مزن العلزوم و المعزارا و الخبزرات  ،و تلبيزة احتيا زات الم تمز
،والمسززاةمة زج حززد مالززكالتو  ،و بةززاص الالخصززية المصززرية و تةميززة ىززيم اطةتمززاص و المززواطةين مززن خززالد ى ززراصات تتسززم باطسززتقاللية و التعززاون و التقززويم الززذاتج
والمستمر .
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رؤية الكلية :

جامعة دمنهور
كلية اآلداب

تتطل الكلية ىلإ أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية معتمد تحتد
مكاةة مرموىة بين ةظائرةا وتصد بأساتذت ا وخري ي ا ىلإ مستوت
المةا سة محليأ و اىليم إيا من خالد برامج دراسية متمية إ
مرحلتإ الليساةس والدراسات العليا تس م إ الرىإ و التةمية
المستدامة للم تم .

Damanhur university
Faculty of Art

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

 .6إحاطة مجلس قسم التابريخ بجلسته فى  0202/0/0علما بالدعوة املوجهة الى ا2د 2على احمد السيد  ،ا2د 2محمد
برفعت الامام من جامعة املنوفية لحضوبر املنتدى العلمى الثقافي الدولى الاول بعنوان " الاتجاهات املعاصرة لآلداب
والعلوم الانسانية ودوبرها فى الوجود الحضابرى والتكامل املعرفى للتنمية " فى الفترة من  94 -92فبراير 0202
القرابر  :أحيطت ال جنة علما
القرابر :
ً
أحيط مجلس الكلية علما .

ً
ثالثا  :موضوعات قسم آلاثابر والدبراسات اليونانية والرومانية :
 .9احاطة مجلس قسم الاثابر والدبراسات اليونانية والرومانية بجلسته فى  0202/9/5علما بالدعوة املوجهة الى ا2د2عبير
قاسم لحضوبر اجتماع مشروع  RE-HEDاملزمع عقده فى ايطاليا فى يومي  02-91مابرس 0202
القرابر  :وافقت ال جنة
القرابر :
وافق محلس الكلية .

 .0إحاطة مجلس قسم الاثابر والدبراسات اليونانية والرومانية بجلسته فى  0202/9/5علما بحضوبر السيدة
الاستاذة  /خلود حمدى سليمان الشريف دوبرة ) TOT . Training of trainers ( Business skillsمن جامعة دمنهوبر
القرابر  :أحيطت ال جنة علما
القرابر :
ً
أحيط مجلس الكلية علما .

 .3إحاطة مجلس قسم الاثابر والدبراسات اليونانية والرومانية بجلسته فى  0202/9/5علما بحضوبر السيدة الاستاذة /
أميرة محمد الصفتى دوبرة ) TOT . Training of trainers ( Business skillsمن جامعة دمنهوبر
القرابر  :أحيطت ال جنة علما
القرابر :
ً
أحيط مجلس الكلية علما .
رسالة الكلية :
تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترىزإ ىلزإ مسزتوت التميزة واببزداف زج م زاد ا دال والعلزوم ابةسزاةية زإ سزوا العمزد محليزا إ و ىىليميزا اسزتةاداإ ىلزإ معزايير
ال ود التعليمية و البحثية  ،و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التكةولو ية  ،و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و القزدرات العلميزة و البحثيزة تسزاتذت ا
و طالب ا  ،و استخدام وسائد تعليمية حديثة ،و متابعة الخري ين ،و ىتاحة الفرصة ل ا لمتابعة ال ديزد مزن العلزوم و المعزارا و الخبزرات  ،و تلبيزة احتيا زات الم تمز
،والمسززاةمة زج حززد مالززكالتو  ،و بةززاص الالخصززية المصززرية و تةميززة ىززيم اطةتمززاص و المززواطةين مززن خززالد ى ززراصات تتسززم باطسززتقاللية و التعززاون و التقززويم الززذاتج
والمستمر .
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رؤية الكلية :

جامعة دمنهور
كلية اآلداب

تتطل الكلية ىلإ أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية معتمد تحتد
مكاةة مرموىة بين ةظائرةا وتصد بأساتذت ا وخري ي ا ىلإ مستوت
المةا سة محليأ و اىليم إيا من خالد برامج دراسية متمية إ
مرحلتإ الليساةس والدراسات العليا تس م إ الرىإ و التةمية
المستدامة للم تم .

Damanhur university
Faculty of Art

=========================================================
 .4إحاطة مجلس قسم الاثابر والدبراسات اليونانية والرومانية بجلسته فى  0202/9/5علما بحضوبر ا2د2عبير قاسم
دوبرة ) TOT . Training of trainers ( Business skillsمن جامعة دمنهوبر
القرابر  :أحيطت ال جنة علما
القرابر :
ً
أحيط مجلس الكلية علما .

 .5إحاطة مجلس قسم الاثابر والدبراسات اليونانية والرومانية بجلسته فى  0202/9/5علما بحضوبر ا2د2عبير قاسم
اجتماع مشروع )  Refarming Heritage Education in Egyptمن جامعة دمنهوبر
القرابر  :أحيطت ال جنة علما
القرابر :
ً
أحيط مجلس الكلية علما .

 .6احاطة مجلس قسم الاثابر والدبراسات اليونانية والرومانية بجلسته فى  0202/9/5علما بالدعوة املوجهة الى
ا2د2حنان الشافعى لحضوبر اجتماع مشروع  RE-HEDاملزمع عقده فى ايطاليا فى يومي  02-91مابرس 0202
القرابر  :وافقت ال جنة
القرابر :
وافق مجلس الكلية .

ً
برابعا  :موضوعات قسم الجغرافيا :
 .9إحاطة مجلس قسم الجغرافيا بجلسته فى  0202/0/4باملوافقة على مذكرة التفاهم بين University of primorska slovenia
وجامعة دمنهوبر
القرابر  :أحيطت ال جنة علما  ،وقد قدم القسم مذكرة التفاهم

القرابر :
ً
أحيط مجلس الكلية علما .
رسالة الكلية :
تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترىزإ ىلزإ مسزتوت التميزة واببزداف زج م زاد ا دال والعلزوم ابةسزاةية زإ سزوا العمزد محليزا إ و ىىليميزا اسزتةاداإ ىلزإ معزايير
ال ود التعليمية و البحثية  ،و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التكةولو ية  ،و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و القزدرات العلميزة و البحثيزة تسزاتذت ا
و طالب ا  ،و استخدام وسائد تعليمية حديثة ،و متابعة الخري ين ،و ىتاحة الفرصة ل ا لمتابعة ال ديزد مزن العلزوم و المعزارا و الخبزرات  ،و تلبيزة احتيا زات الم تمز
،والمسززاةمة زج حززد مالززكالتو  ،و بةززاص الالخصززية المصززرية و تةميززة ىززيم اطةتمززاص و المززواطةين مززن خززالد ى ززراصات تتسززم باطسززتقاللية و التعززاون و التقززويم الززذاتج
والمستمر .
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رؤية الكلية :

جامعة دمنهور
كلية اآلداب

تتطل الكلية ىلإ أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية معتمد تحتد
مكاةة مرموىة بين ةظائرةا وتصد بأساتذت ا وخري ي ا ىلإ مستوت
المةا سة محليأ و اىليم إيا من خالد برامج دراسية متمية إ
مرحلتإ الليساةس والدراسات العليا تس م إ الرىإ و التةمية
المستدامة للم تم .

Damanhur university
Faculty of Art

=========================================================
 .0إحاطة مجلس قسم الجغرافيا بجلسته فى  0202/0/4علما بمشابركة السيد لاستاذ الدكتوبر  /عبدالعظيم أحمد عبدالعظيم
فى معرض الكتاب الدولى بندوة عن شخصية د 2جمال حمدان
القرابر  :أحيطت ال جنة علما

القرابر :
ً
أحيط مجلس الكلية علما .
 .3إحاطة مجلس قسم الجغرافيا بجلسته فى  0202/0/4علما بمشابركة السيد الاستاذ الدكتوبر  /عبدالعظيم أحمد عبدالعظيم
فى تحكيم مسابقة القرآن الكريم ولابرععين حديث النووية للعام الجامعى 0202/0291
القرابر  :أحيطت ال جنة علما

القرابر :
ً
أحيط مجلس الكلية علما .

ً
خامسا  :موضوعات قسم اللغة الانجليزية :
 .9إحاطة مجلس قسم اللغة الانجليزية بجلسته فى  0202/0/9علما بصدوبر كتاب لالستاذة الدكتوبرة  /ايمان حلمى املليجى –
برئيس قسم اللغة الانجليزية عن دابر نشر جامعة أكسفوبرد بعنوان " تفكيك الهيمنة  :أدب ونظريات وكتابة تابريخ " الشرق
الاوسط
القرابر  :أحيطت ال جنة علما  ،وتقدم ال جنة لسيادتها خالص التهنئة وموفوبر التقدم لرفعة القسم والكلية والجامعة

القرابر :
ً
احيط مجلس الكلية علما .

ً
سادسا  :ما يستجد من أعمال

:

 .9التقرير املقدم السيدة أ.د /حنان الشافعى عميد الكلية و لاستاذ بقسم الاثابر والدبراسات اليونانية والرومانية عقب عودتها
من مؤتمر اثينا باليونان  0202فى الفترة من  1فبراير  0202إلي  95فبراير 0202
القرابر :
ً
احيط مجلس الكلية علما .
رسالة الكلية :
تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترىزإ ىلزإ مسزتوت التميزة واببزداف زج م زاد ا دال والعلزوم ابةسزاةية زإ سزوا العمزد محليزا إ و ىىليميزا اسزتةاداإ ىلزإ معزايير
ال ود التعليمية و البحثية  ،و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التكةولو ية  ،و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و القزدرات العلميزة و البحثيزة تسزاتذت ا
و طالب ا  ،و استخدام وسائد تعليمية حديثة ،و متابعة الخري ين ،و ىتاحة الفرصة ل ا لمتابعة ال ديزد مزن العلزوم و المعزارا و الخبزرات  ،و تلبيزة احتيا زات الم تمز
،والمسززاةمة زج حززد مالززكالتو  ،و بةززاص الالخصززية المصززرية و تةميززة ىززيم اطةتمززاص و المززواطةين مززن خززالد ى ززراصات تتسززم باطسززتقاللية و التعززاون و التقززويم الززذاتج
والمستمر .

==========================================================================
ت -1496633541 :ت  +فاكس 1496633540
~~60
مجمع الكليات – األبعادية– دمنهور – البحيرة
website:www.Damanhour.edu.eg
E-mail:Smartgate@damanhour.edu.eg

رؤية الكلية :
تتطل الكلية ىلإ أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية معتمد تحتد
مكاةة مرموىة بين ةظائرةا وتصد بأساتذت ا وخري ي ا ىلإ مستوت
المةا سة محليأ و اىليم إيا من خالد برامج دراسية متمية إ
مرحلتإ الليساةس والدراسات العليا تس م إ الرىإ و التةمية
المستدامة للم تم .

جامعة دمنهور
كلية اآلداب

Damanhur university
Faculty of Art

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

ً
عاشرا  :موضوعات خدمة املجتمع وتنمية البيئة :

أوال  :موضوعات الاحاطة والتصديق :
 الاطالع على محضر خدمة املجتمع وتنمية البيئة بالجامعة . التصديق على املحضر السابق.القرابر :
ً
احيط مجلس الكلية علما .

ثانيا  :موضوعات ال جنة:
 .1الاستعداد للفصل الدبراس ى الثانى من تجهيز قاعات ومتابعه ألعمال النظافة بالكلية .
ً
القرابر  :أحيطت ال جنة علما .
القرابر :
ً
احيط مجلس الكلية علما .
 .0الطلب املقدم من الدكتوبر /وفدى السيد ابوالنضر بشأن مخاطبة لاقسام العلمية بشأن ابدا ابرائهم في التشجيع على
العمل التطوعى داخل املحافظة من خالل ( القوافل التثقيفية – القوافل لاثرية ) .
القرابر  :وافقت ال جنة .
القرابر :
ً
احيط مجلس الكلية علما .
 .6الطلب املقدم من الدكتوبر /وفدى السيد ابوالنضر بشأن التواصل مع الخريجين وأصحاب الشركات واملدابرس الخاصة
لعمل ملتقى لتوظيف الخريجين .
القرابر  :وافقت ال جنة .
القرابر :
ً
احيط مجلس الكلية علما .

هذا وقد انتهى الاجتماع الساعة الثانية بعد الظهر .

عميد الكلية

رسالة الكلية :
تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترىزإ ىلزإ مسزتوت التميزة واببزداف زج م زاد ا دال والعلزوم ابةسزاةية زإ سزوا العمزد محليزا إ و ىىليميزا اسزتةاداإ ىلزإ معزايير
ال ود التعليمية و البحثية  ،و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التكةولو ية  ،و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و القزدرات العلميزة و البحثيزة تسزاتذت ا
و طالب ا  ،و استخدام وسائد تعليمية حديثة ،و متابعة الخري ين ،و ىتاحة الفرصة ل ا لمتابعة ال ديزد مزن العلزوم و المعزارا و الخبزرات  ،و تلبيزة احتيا زات الم تمز
،والمسززاةمة زج حززد مالززكالتو  ،و بةززاص الالخصززية المصززرية و تةميززة ىززيم اطةتمززاص و المززواطةين مززن خززالد ى ززراصات تتسززم باطسززتقاللية و التعززاون و التقززويم الززذاتج
والمستمر .
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رؤية الكلية :

جامعة دمنهور
كلية اآلداب

تتطل الكلية ىلإ أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية معتمد تحتد
مكاةة مرموىة بين ةظائرةا وتصد بأساتذت ا وخري ي ا ىلإ مستوت
المةا سة محليأ و اىليم إيا من خالد برامج دراسية متمية إ
مرحلتإ الليساةس والدراسات العليا تس م إ الرىإ و التةمية
المستدامة للم تم .

Damanhur university
Faculty of Art

=========================================================
أ.د /حنان الشافعى

رسالة الكلية :
تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترىزإ ىلزإ مسزتوت التميزة واببزداف زج م زاد ا دال والعلزوم ابةسزاةية زإ سزوا العمزد محليزا إ و ىىليميزا اسزتةاداإ ىلزإ معزايير
ال ود التعليمية و البحثية  ،و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التكةولو ية  ،و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و القزدرات العلميزة و البحثيزة تسزاتذت ا
و طالب ا  ،و استخدام وسائد تعليمية حديثة ،و متابعة الخري ين ،و ىتاحة الفرصة ل ا لمتابعة ال ديزد مزن العلزوم و المعزارا و الخبزرات  ،و تلبيزة احتيا زات الم تمز
،والمسززاةمة زج حززد مالززكالتو  ،و بةززاص الالخصززية المصززرية و تةميززة ىززيم اطةتمززاص و المززواطةين مززن خززالد ى ززراصات تتسززم باطسززتقاللية و التعززاون و التقززويم الززذاتج
والمستمر .
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