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تتطل الكلية ىلإ أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية معتمد تحتا
مكانة مرموىة بين نظائرةا وتصا بأساتذت ا وخرياي ا ىلإ مستوت
المنافسة محليأ و اىليم إيا من خالا برامج دراسية متمية فإ
مرحلتإ الليسانس والدراسات العليا تس م فإ الرىإ و التنمية
المستدامة للماتم .
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محضر مجلس الكلية العاشر للعام الجامعي 1022/1028
املنعقد يوم الربعاء املوافق 1022/5/25
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ً
اجتمع مجلس الكلية في تمام الساعة الحادية عشرة صباحا برئاسة السيدة الستاذ الدكتور /حنان خميس الشافع ـ ـ ـ ـ ـى
عميد الكلية بحضور كل من -:
وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب
 .2أ.د /أحمد عبدالعزيز عيس ى
 .1أ.د /سماح محمد الصاوى
وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث
قائم بعمل وكيل الكلية لشئون خدمة املجتمع وتنمية البيئة
 .3د .وفدى السيد أبوالنضر
رئيس مجلس قسم الفلسفة
 .4أ.د /فضل هللا محمد اسماعيل
رئيس مجلس قسم الجغرافيا
 .5أ.د /عبدالعظيم أحمد عبدالعظيم
رئيس مجلس قسم اللغة االنجليزية
 .6أ.د /ايمان حلمى املليجى
رئيس مجلس قسم اآلثار والدراسات اليونانية والرومانية
 .7أ.د /عبير عبداملحسن قاسم
رئيس مجلس قسم التاريخ
 .8أ.د /ابراهيم محمد على مرجونة
القائم بعمل رئيس مجلس قسم اللغة العربية
 .2د .ايمان فؤاد بركات
الستاذ بقسم اللغة االنجليزية
 .20أ.د /ميراندا محمد خميس الزوكة
الستاذ بقسم الجغرافيا
 .22أ.د /ياسر أحمد السيد
الستاذ املتفرغ بقسم التاريخ
 .21أ.د /صالح أحمد هريدى
الستاذ املتفرغ بقسم اللغة العربية
 .23أ.د/محمود فراج عبدالحافظ
الستاذ املتفرغ بقسم الفلسفة
 .24أ.د /ميالد زكى غالي
الستاذ املساعد بقسم اآلثار
 .25د .أحمد سعيد عثمان
املدير التنفيذي لوحدة ضمان الجودة بالكلية
 .26د .تيسير محمد شادى
مدير وحدة الخدمات االلكترونية
 .27د .أحمد عطية حميدة
أمين الكلية
 .28السيدة /نيفين محمد رحومة
واعتذر عن الحضور :
املدرس بقسم اللغة االنجليزية
 -د .أسماء عبدالسالم الشيخ

رسالة الكلية :
تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترىزإ ىلزإ مسزتوت التميزة وا بزداع فز مازاا ااداو والعلزوم ا نسزانية فزإ سزوا العمزا محليزا إ و ىىليميزا اسزتناداإ ىلزإ معزايير
الاود التعليمية و البحثية  ،و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التكنولواية  ،و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و القزدرات العلميزة و البحثيزة تسزاتذت ا
و طالب ا  ،و استخدام وسائا تعليمية حديثة ،و متابعة الخرياين ،و ىتاحة الفرصة ل ا لمتابعة الاديزد مزن العلزوم و المعزارا و الخبزرات  ،و تلبيزة احتياازات الماتمز
،والمسززاةمة ف ز حززا مالززكالتو  ،و بنززاص الالخصززية المصززرية و تنميززة ىززيم اطنتمززاص و المززواطنين مززن خززالا ىاززراصات تتسززم باطسززتقاللية و التعززاون و التقززويم الززذات
والمستمر .
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افتتحت السيدة أ.د /حنان خميس الشافعى عميد الكلية
" بسم هللا الرحمن الرحيم "
في بداية االجتماع رحبت السيدة أ.د /حنان خميس الشافعى عميد الكلية ورئيس املجلس بجميع السادة الحاضرين .
قدمت السيدة أ.د /حنان الشافعى عميد الكلية ورئيس املجلس التهنئة للجميع بمناسبة شهر رمضان الكريم اعادة هللا
على الجميع باليمن والبركات .
ثم قدم السيد أ.د /ميالد زكى غالى التهنئة القلبية للسادة عميد الكلية و الوكالء وكل أعضاء هيئة التدريس بالكلية
ً
بمناسبة شهر رمضان الكريم متمنيا للجميع التقدم والنجاح والسعادة .
ثم شرعت سيادتها في موضوعات املجلس على النحو التالي :

أوال  :موضوعات اإلحاطة و التصديق -:
ً
 .2املوضوعات التى طرحت في مجلس الجامعة،
 الدور التوعوى الرائد للكلية فى االستفتاء واملشاركة الجادة على التعديالت الدستورية و تقديم الشكر للكلية من أعضاءهيئة التدريس واالداريين والطالب .
 .1التصديق على محضر مجلس الكلية السابق .
 -القرار  :تم التصديق

ثانيا :موضوعات وحدة ضمان الجودة :
ً
أوال  :التصديق على قرارات مجلس الوحدة السابقة.
القرار  :تم التصديق .
ً
ثانيا  :بشأن تقارير املقررات وتوصيف البرامج .
القرار :أ -وافق املجلس على ضرورة إعداد تقارير املقررات بشكل منضبط ووفق معايير ومتطلبات الجودة مع إلزام عضو هيئة
التدريس بتسليمها مع املقررات املصححة على أن تجمع بواسطة منسق الجودة بكل قسم ويتم تسليمها كامله لوحدة ضمان
الجودة بعد إعتماد التقاريرفى مجالس القسام.
القرار :
ً
أحيط مجلس الكلية علما مع التأكيد على رؤساء الكنتروالت بعدم استالم املادة اال بالتقرير .
ب -توصيف البرامج :
رسالة الكلية :
تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترىزإ ىلزإ مسزتوت التميزة وا بزداع فز مازاا ااداو والعلزوم ا نسزانية فزإ سزوا العمزا محليزا إ و ىىليميزا اسزتناداإ ىلزإ معزايير
الاود التعليمية و البحثية  ،و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التكنولواية  ،و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و القزدرات العلميزة و البحثيزة تسزاتذت ا
و طالب ا  ،و استخدام وسائا تعليمية حديثة ،و متابعة الخرياين ،و ىتاحة الفرصة ل ا لمتابعة الاديزد مزن العلزوم و المعزارا و الخبزرات  ،و تلبيزة احتياازات الماتمز
،والمسززاةمة ف ز حززا مالززكالتو  ،و بنززاص الالخصززية المصززرية و تنميززة ىززيم اطنتمززاص و المززواطنين مززن خززالا ىاززراصات تتسززم باطسززتقاللية و التعززاون و التقززويم الززذات
والمستمر .
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وافق املجلس على ضرورة إختيار محكم خارجى لكل برنامج وعلى القسم اإللتزام بما يرد من مالحظات من قبل املراجع الخارجى
بما يتوافق مع اللوائح والقوانين املعدة مسبقا ثم على البرنامج  ،و اعداد توصيف للبرنامج بشكل يتفق مع متطلبات الجودة
والنواتج املستهدفة وتسليمها للجودة فور اإلنتهاء من إعدادها.
القرار :
ً
أحيط مجلس الكلية علما .
ً
ثالثا :متابعة املعايير .
القرار :أحيط املجلس علما بوضع املعايير فى الوقت الراهن ويشكر رؤساء املعايير على الجهد املبذول ووافق املجلس على
مطالبتهم بمضاعفة الجهود لن معظم املعايير لم تستوف بعد وينقصها الكثير وعليهم عقد اجتماعات دورية وموافاة الجودة
بتقرير دورى كل شهر مع اعداد خطط لتطوير املعايير والتحسين املستمر .
القرار :
ً
أحيط مجلس الكلية علما .
رابعا :بشأن متابعة الجودة لألقسام العلمية.
القرار :أ -أحيط املجلس علما بما ورد من تقارير املراجعات فى القسام العلمية وقد وزعت على جميع كنتروالت الكلية الوراق
الخاصه بأعمال الكنترول .
ب -وافق املجلس على ضرورة إنشاء وتفعيل لوحدات الجودة داخل القسام تمهيدا للتأهيل إلعتماد البرنامج من الهيئة القومية
لضمان الجودة واإلعتماد .
القرار :
ً
أحيط مجلس الكلية علما .
ً
خامسا :بشأن مخاطبة القسام العلمية واإلدارية بضرورة اعداد تقارير سنوية عن اإلنجازات على مدار العام .
القرار :وافق املجلس على ضرورة مخاطبة القسام العلمية واإلدارية بضرورة البدء فى إعداد التقارير السنوية عن اإلنجازات
تمهيدا العداد التقرير املجمع عن اإلنجازات على مدار عام فى شهر اغسطس
القرار :
ً
أحيط مجلس الكلية علما .
ً
سادسا :بشأن ضرورة البدء فى عمل خطط فى الأقسام العلمية واإلدارية .
رسالة الكلية :
تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترىزإ ىلزإ مسزتوت التميزة وا بزداع فز مازاا ااداو والعلزوم ا نسزانية فزإ سزوا العمزا محليزا إ و ىىليميزا اسزتناداإ ىلزإ معزايير
الاود التعليمية و البحثية  ،و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التكنولواية  ،و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و القزدرات العلميزة و البحثيزة تسزاتذت ا
و طالب ا  ،و استخدام وسائا تعليمية حديثة ،و متابعة الخرياين ،و ىتاحة الفرصة ل ا لمتابعة الاديزد مزن العلزوم و المعزارا و الخبزرات  ،و تلبيزة احتياازات الماتمز
،والمسززاةمة ف ز حززا مالززكالتو  ،و بنززاص الالخصززية المصززرية و تنميززة ىززيم اطنتمززاص و المززواطنين مززن خززالا ىاززراصات تتسززم باطسززتقاللية و التعززاون و التقززويم الززذات
والمستمر .
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ً
القرار:وافق املجلس على ضرورة العمل وفق خطط معدة مسبقا فى القسام العلمية واإلدارية وتكون الخطة منبثقة من خطة
الكلية والجامعة االستراتيجية وتتضمن جدول زمنى على أن تتسلم الجودة صورة منها وتبدأ الخطة من أغسطس  1022ملدة عام
أو ثالثة أعوام على حسب متطلبات كل قسم .
القرار :
وافق مجلس الكلية .

ً
ثالثا :موضوعات وحدة تكنولوجيا املعلومات : IT
 -1بخصوص إعداد كنتروالت النتائح اآللية المتحانات الفصل الدراس ي الثاني :
أفــادأ /حسـن أنورمســئول MISبأنــه تــم االنتهــاء مــن إعــداد كنتــروالت الرصــد اآللــي للفصــل الدراسـ ي الثــاني لجميــع القســام
العلميــة بالكليــة  ،كــم تــم البــدء فــي طباعــة شــيتات الرصــد اليــدوي مــن علــى نظــام الرصــد اآللــي تمهيــدا لتســليمها تباعــا إلــى
السيد الستاذ الدكتور أحمد عبد العزيز وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب لتوزيعها على الكنتروالت املختلفة.
القرار :
ً
أحيط مجلس الكلية علما .
 -2بشأن العمل باملوقع الرسمي للكلية:
أفــاد أ  /كيــرلس ســامي بأنــه يــتم حاليــا تنفيــذ خطــة العمــل الــواردة مــن إدارة املشــروعات بالجامعــة والتــى تتطلــب تحــدي
صــفحات مواقــع القســام العلميــة بالكليــة وربــط مواقــع الســادة أعضــاء هيئــة التــدريس الرســمية بموقــع الكليــة ،وكــذل
البحـاث العلميـة الخاصـة هـم ،ورفـع توصـفيات املقـرارات الدراســية الخاصـة بالالئحـة الجديـدة علـى موقـع الكليـة وكــذل
تحـدي كـل مـايخل الدراسـات العليـا بالكليـة حيـ تـم عمــل صـفحة خاصـة بالدراسـات العليـا تحتـوى علـى مـا يتعلـق هــا
وذل ـ بالتنســيق مــع الســيدة أ.د /ســماح الصــاوى وكيــل الكليــة للدراســات العليــا والبحــوث  ،كمــا يــتم عمــل صــفحة تضــم
جمي ــع النم ــاذج واالس ــتمارات املس ــتخدمة ف ــى ش ــئون الط ــالب والخ ــريجين والدراس ــات العلي ــا س ــتطيع الطال ــب م ــن خالله ــا
تحميــل ه ــذا النم ــاذج والطلب ــات وتق ــديمها ال ــى املخ ــتل مم ــا يــوفر الوق ــت والجه ــد  ،كم ــا طال ــب بض ــرورة ت ــوفير م ــا طلبت ــة
الوحــدة مــن تحــديثات لجميــع القســام والوحــدات بالكليــة وذلـ الســتكمال عمليــة التحــدي وتنفيــذ خطــة العمــل الــواردة
من إدارة املشروعات
وقد أفاد د /أحمد عطية بأن الوحدة قامت بإرسال ما يلى على البريد الرسمى الكاديمى للسادة أعضاء هيئة التدريس
 -2قــرار الس ــيد الســتاذ ال ــدكتور عميــد الكلي ــة الخــاص بتش ــكيل كنتــروالت الفص ــل الدراس ـ ى الث ــانى لجميــع أقس ــام
الكلية .
رسالة الكلية :
تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترىزإ ىلزإ مسزتوت التميزة وا بزداع فز مازاا ااداو والعلزوم ا نسزانية فزإ سزوا العمزا محليزا إ و ىىليميزا اسزتناداإ ىلزإ معزايير
الاود التعليمية و البحثية  ،و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التكنولواية  ،و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و القزدرات العلميزة و البحثيزة تسزاتذت ا
و طالب ا  ،و استخدام وسائا تعليمية حديثة ،و متابعة الخرياين ،و ىتاحة الفرصة ل ا لمتابعة الاديزد مزن العلزوم و المعزارا و الخبزرات  ،و تلبيزة احتياازات الماتمز
،والمسززاةمة ف ز حززا مالززكالتو  ،و بنززاص الالخصززية المصززرية و تنميززة ىززيم اطنتمززاص و المززواطنين مززن خززالا ىاززراصات تتسززم باطسززتقاللية و التعززاون و التقززويم الززذات
والمستمر .
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رؤية الكلية :
تتطل الكلية ىلإ أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية معتمد تحتا
مكانة مرموىة بين نظائرةا وتصا بأساتذت ا وخرياي ا ىلإ مستوت
المنافسة محليأ و اىليم إيا من خالا برامج دراسية متمية فإ
مرحلتإ الليسانس والدراسات العليا تس م فإ الرىإ و التنمية
المستدامة للماتم .

جامعة دمنهور
كلية اآلداب

Damanhur university
Faculty of Art

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

 -1تشكيل لجان االمتحانات الشفهية.
 -3دعوة مجلس الكلية وجدول العمال ومحاضر اللجان لشهر ابريل 1022
 -4جدول امتحانات الفصل الدراس ى الثانى لجميع أقسام الكلية .
 -5أرقام الجلوس وتوزيعات الطالب على لجان االمتحان واالحصائيات للفصل الدراس ى الثانى.
 -6قرارات مجلس الكلية لشهر ابريل .1022
 -7إعالن الهيئة القومية لضمان الجودة الخاص باالستعانة بكوادر جديدة .
 -8االستدعاءات الخاصة بمكتب تحقيقات السادة أعضاء هيئة التدريس .
 -2دعوات ومحاضر لجان بعض القسام العلمية بالكلية .
سجل املوقع الرسمي للكلية حتى اليوم ما يزيد عن مليونين وثمانمائة وخمسين ألف زيـارة  ،كمـا بلـد عـدد القـراءات ملوقـع
الكلية ما يزيد عن مليون وثالثمائة وثمانين ألف قراءة للموضوعات املنشورة على املوقع.

القرار :
ً
أحيط مجلس الكلية علما .

ً
رابعا :موضوعات شئون هيئة التدريس :
 .2كتاب السيد أ.د /محمد مصطفى لطيف أمين املجلس العلى للجامعات بشان مشروع بروتوكول اجتماعات الدورة الثانية
للجنة املشتركة املصرية التركمانية للتعاون االقتصادى و العلمى والفنى واالفادة بالرأى واملقترحات حول املشروع .
القرار :
تم التعميم على القسام العلمية وفى انتظار الرد .
 .1كتاب السيد أ.د /محمد مصطفى لطيف أمين املجلس العلى للجامعات بشان التوصية لدى لجان قطاعات التعليم
الجامعى بضرورة أن شمل أى ملف النشاء برنامج جديد أو تعديل في لوائح قائمة باملراجع والكتب املتاحة على بن املعرفة
التى تخدم كل مادة من مواد البرنامج أو البرامج املقدمة للجان القطاع كشرط تقييم البرنامج أو اللوائح .
القرار :
ً
أحيط مجلس الكلية علما .
 .3كتاب السيدة أ.د /عبير قاسم رئيس مجلس قسم اآلثار والدراسات اليونانية والرومانية بشأن موافقة القسم على تعيين
اآلنسه  /يارا صبحى السيد صبحى ابو سالم خريجة دور مايو  1028الولى على الكلية والحاصلة على تقدير ممتاز بنسبة

رسالة الكلية :
تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترىزإ ىلزإ مسزتوت التميزة وا بزداع فز مازاا ااداو والعلزوم ا نسزانية فزإ سزوا العمزا محليزا إ و ىىليميزا اسزتناداإ ىلزإ معزايير
الاود التعليمية و البحثية  ،و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التكنولواية  ،و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و القزدرات العلميزة و البحثيزة تسزاتذت ا
و طالب ا  ،و استخدام وسائا تعليمية حديثة ،و متابعة الخرياين ،و ىتاحة الفرصة ل ا لمتابعة الاديزد مزن العلزوم و المعزارا و الخبزرات  ،و تلبيزة احتياازات الماتمز
،والمسززاةمة ف ز حززا مالززكالتو  ،و بنززاص الالخصززية المصززرية و تنميززة ىززيم اطنتمززاص و المززواطنين مززن خززالا ىاززراصات تتسززم باطسززتقاللية و التعززاون و التقززويم الززذات
والمستمر .
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رؤية الكلية :

جامعة دمنهور
كلية اآلداب

تتطل الكلية ىلإ أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية معتمد تحتا
مكانة مرموىة بين نظائرةا وتصا بأساتذت ا وخرياي ا ىلإ مستوت
المنافسة محليأ و اىليم إيا من خالا برامج دراسية متمية فإ
مرحلتإ الليسانس والدراسات العليا تس م فإ الرىإ و التنمية
المستدامة للماتم .

Damanhur university
Faculty of Art

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

ً
مئوية  %21.01في وظيفة معيدة بالقسم وفقا لقرار الجامعة رقم  32لسنة  1027و مادة التخصل (النحت اليونانى )
وتقديرها(ممتاز) .
القرار :
وافق مجلس الكلية .

ً
خامسا  :موضوعات شئون الطالب :
 التصديق على محضر الجلسة السابقة :وقد تم التصديق عليها.
 موضوعات وحدات :الجودة –  -MISوحدة القياس والتقويم: .2فيما يتعلق بوحدة الجودة :أفادت السيدة الدكتورة /تيسير شادي -املدير التنفيذي لوحدةالجودة باآلتي:
ُ
 .2.2تسليم تقارير املقررات مع أوراق اإلجابة بعد اعتمادها في مجالس القسام.
 .2.1بدأ اإلعداد للتقارير السنوية داخل القسام العلمية واإلدارية؛ إلعداد التقرير السنوي وإنجازات العام الجامعي .1022/1028
 .2.3اإلستعانة بمحكمين خارجيين للبرامج والعمل بتوصياتهم بما ال ُيخالف اللوائح والقوانين.
 .2.4بدء توصيف البرامج داخل القسام العلمية.
القرارُ :أحيطت اللجنة ً
علما.
القرار :
ً
أحيط مجلس الكلية علما .

 .1فيما يتعلق بوحدة  :MISأفاد السيد الدكتور /أحمد عطية – املدير التنفيذي للوحدة باآلتي:
 .1.2جــاري إعــداد كشــوف رصــد النتــائج تمهيـ ًـدا لتســليمها إلــى الســيد الســتاذ الــدكتور /أحمــد عبــد العزيــز عيس ـ ى – وكيــل الكليــة
لشؤون التعليم والطالب.
القرارُ :أحيطت اللجنة ً
علما.
رسالة الكلية :
تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترىزإ ىلزإ مسزتوت التميزة وا بزداع فز مازاا ااداو والعلزوم ا نسزانية فزإ سزوا العمزا محليزا إ و ىىليميزا اسزتناداإ ىلزإ معزايير
الاود التعليمية و البحثية  ،و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التكنولواية  ،و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و القزدرات العلميزة و البحثيزة تسزاتذت ا
و طالب ا  ،و استخدام وسائا تعليمية حديثة ،و متابعة الخرياين ،و ىتاحة الفرصة ل ا لمتابعة الاديزد مزن العلزوم و المعزارا و الخبزرات  ،و تلبيزة احتياازات الماتمز
،والمسززاةمة ف ز حززا مالززكالتو  ،و بنززاص الالخصززية المصززرية و تنميززة ىززيم اطنتمززاص و المززواطنين مززن خززالا ىاززراصات تتسززم باطسززتقاللية و التعززاون و التقززويم الززذات
والمستمر .
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رؤية الكلية :

جامعة دمنهور
كلية اآلداب

تتطل الكلية ىلإ أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية معتمد تحتا
مكانة مرموىة بين نظائرةا وتصا بأساتذت ا وخرياي ا ىلإ مستوت
المنافسة محليأ و اىليم إيا من خالا برامج دراسية متمية فإ
مرحلتإ الليسانس والدراسات العليا تس م فإ الرىإ و التنمية
المستدامة للماتم .

Damanhur university
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القرار :
ً
أحيط مجلس الكلية علما .
 .3فيما يتعلق بوحدة القياس والتقويم :أفادت السيدة الدكتورة /رشا رجب – املدير التنفيذي للوحدة بما يلي:
 .3.2إعادة تشكيل الوحدة كالتالي :
ً
رئيسا
 أ.م.د /رشا محمود رجبً
عضوا
 أ.م.د /محمد أحمد الفقيً
عضوا
 د/كارم علي القاض يً
عضوا
 د /منار إبراهيم هنس يعضوا
 د /سحر فتحي بلبعأما الجهاز اإلداري فهو على النحو اآلتي-:
 أ /شيماء أحمد صالح أ /ميرفت أنورعبد الالا أ /نيفين رحومة أ /مصطفى حسين عبد الشافيالقرارُ :أحيطت اللجنة ً
علما.
القرار :
وافق مجلس الكلية.
 .3.1شراء الجهاز الجديد ( اسكنر  +برنامج  ) omrعـن طريـق الجامعـة بعـد تشـكيل اللجـان ( العـروص والفحـل واالسـتالم ) مـن
قبل إدارة الكلية وتم عمل االجراءات الالزمة لشراء الجهاز وجاري االتفاق مع الشركة لتسليمه.
القرار :
وافق مجلس الكلية

رسالة الكلية :
تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترىزإ ىلزإ مسزتوت التميزة وا بزداع فز مازاا ااداو والعلزوم ا نسزانية فزإ سزوا العمزا محليزا إ و ىىليميزا اسزتناداإ ىلزإ معزايير
الاود التعليمية و البحثية  ،و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التكنولواية  ،و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و القزدرات العلميزة و البحثيزة تسزاتذت ا
و طالب ا  ،و استخدام وسائا تعليمية حديثة ،و متابعة الخرياين ،و ىتاحة الفرصة ل ا لمتابعة الاديزد مزن العلزوم و المعزارا و الخبزرات  ،و تلبيزة احتياازات الماتمز
،والمسززاةمة ف ز حززا مالززكالتو  ،و بنززاص الالخصززية المصززرية و تنميززة ىززيم اطنتمززاص و المززواطنين مززن خززالا ىاززراصات تتسززم باطسززتقاللية و التعززاون و التقززويم الززذات
والمستمر .
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تتطل الكلية ىلإ أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية معتمد تحتا
مكانة مرموىة بين نظائرةا وتصا بأساتذت ا وخرياي ا ىلإ مستوت
المنافسة محليأ و اىليم إيا من خالا برامج دراسية متمية فإ
مرحلتإ الليسانس والدراسات العليا تس م فإ الرىإ و التنمية
المستدامة للماتم .
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 .3.3بشأن التشكيل الوارد من قبل إدارة الكلية باملشاركين في التصحيح االلكتروني من الهيئة املعاونة ،وتـم عمـل إجتمـاع هـم ولـم
يحضر سوى :أ.ضحى رمضان و أ.بسنت نعيم و أ.ندى الرومي وقد تغيب باقي العضاء وعند االتصال هم قالوا أنهم مشـغولون
باملراقبــة والعمــل بــالكنتروالت لــذا يــتم التأكيــد علــيهم الحضــور طيلــة فتــرة التصــحيح االلكترونــي وحتــى االنتهــاء مــن التصــحيح
بالتنسيق مع د.رشا رجب.
القرار :أحيطت اللجنة ً
علما.
القرار :

ُ
أحيط مجلس الكلية علما .

 .3.4على وحدة القياس والتقويم فحل أوراق االجابة لكل مادة و يتم تسليم أستاذ املـادة ايصـال يفيـد بتسـلمه املـادة للوحـدة مـن
رئيس الواحدة أو أحد أعضائها .
القرار :وافقت اللجنة .
القرار :
وافق مجلس الكلية .
ً
ثالثا :التقارير املرفوعة من القسام العلمية:
 .4املوضــوع :تقــارير املتابعــة للســادة أعضــاء هيئــة التــدريس :وصــلت تقــارير أقســام :اللغــة اإلنجليزي ـة،التاريخ ،الجغرافيــا ،واآلثــار
والدراسات اليونانية والرومانية ،والفلسفة.
القرارُ :أحيطت اللجنة ً
علما ،وتهيب اللجنة بباقي القسام العلمية إرسال تقاريرها بالتنسيق مع رؤساء القسام.
القرار :

ُ
أحيط مجلس الكلية علما .
 .4املوضوع :تقارير الدعم الطالبي :وصل تقرير قسم :التاريخ.

رسالة الكلية :
تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترىزإ ىلزإ مسزتوت التميزة وا بزداع فز مازاا ااداو والعلزوم ا نسزانية فزإ سزوا العمزا محليزا إ و ىىليميزا اسزتناداإ ىلزإ معزايير
الاود التعليمية و البحثية  ،و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التكنولواية  ،و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و القزدرات العلميزة و البحثيزة تسزاتذت ا
و طالب ا  ،و استخدام وسائا تعليمية حديثة ،و متابعة الخرياين ،و ىتاحة الفرصة ل ا لمتابعة الاديزد مزن العلزوم و المعزارا و الخبزرات  ،و تلبيزة احتياازات الماتمز
،والمسززاةمة ف ز حززا مالززكالتو  ،و بنززاص الالخصززية المصززرية و تنميززة ىززيم اطنتمززاص و المززواطنين مززن خززالا ىاززراصات تتسززم باطسززتقاللية و التعززاون و التقززويم الززذات
والمستمر .
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مكانة مرموىة بين نظائرةا وتصا بأساتذت ا وخرياي ا ىلإ مستوت
المنافسة محليأ و اىليم إيا من خالا برامج دراسية متمية فإ
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ُ

القـرار :أحيطـت اللجنـة ً
علمــا ،وتهيـب اللجنـة ببــاقي القسـام العلميـة إرسـال تقاريرهــا بالتنسـيق مـع رؤســاء القسـام ،مـع توجيــه

الشكر لقسم التاريخ ورئيسه أ.د /إبراهيم مرجونة.
القرار :

ُ
أحيط مجلس الكلية علما .
ُ
ً
رابعا :املوضوعات املتعلقة باالمتحانات التحريرية:
 .5املوضوع :إعالن نتيجة الفصل الدراس ي الثاني للعام الجامعي :1022/1028
القرار :يبدأ إعالن النتائج في السبوع الول من شهر يوليو .1022
القرار :

ً
أحيط مجلس الكلية علما.
 .6املوضوع :تشكيل لجنة املراجعة للفصل الدراس ي الثاني:
القرار :وافقت اللجنة على التشكيل اآلتي:
م
2
1

االسم
أ.د .أحمد عبد العزيز عيس ى
د/تيسير محمد شادي

الصفة
وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب
املدير التنفيذي لوحدة ضمان الجودة

3
4

د /إيمان عبد السميع محمد
أ.م.د /أسماء شمس الدين

ممثل عن وحدة ضمان الجودة
الستاذ املساعد بقسم اللغة العربية

املهمة
ً
رئيسا
مراجع عام
ً
عضوا
مراجعة قسم :اللغات الشرقية

5
6

أ.م.د /فايزة محمد ملوك
د /هبه عبد املنصف ناصف

الستاذ املساعد بقسم التاريخ
املدرس بقسم اآلثار

مراجعة قسم :السياسة
مراجعة قسم :الفلسفة

7

د /أحمد عطية حميدة
د /كارم علي القاض ي

املدرس بقسم اللغات الشرقية
املدرس بقسم التاريخ

2

د /هدى عيس ى مرس ي

املدرس بقسم اللغات الشرقية

مراجعة قسم :اللغة العربية
مراجعة قسم :اآلثار والدراسات
اليونانية والرومانية
مراجعة قسم :اآلثار

8

رسالة الكلية :
تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترىزإ ىلزإ مسزتوت التميزة وا بزداع فز مازاا ااداو والعلزوم ا نسزانية فزإ سزوا العمزا محليزا إ و ىىليميزا اسزتناداإ ىلزإ معزايير
الاود التعليمية و البحثية  ،و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التكنولواية  ،و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و القزدرات العلميزة و البحثيزة تسزاتذت ا
و طالب ا  ،و استخدام وسائا تعليمية حديثة ،و متابعة الخرياين ،و ىتاحة الفرصة ل ا لمتابعة الاديزد مزن العلزوم و المعزارا و الخبزرات  ،و تلبيزة احتياازات الماتمز
،والمسززاةمة ف ز حززا مالززكالتو  ،و بنززاص الالخصززية المصززرية و تنميززة ىززيم اطنتمززاص و المززواطنين مززن خززالا ىاززراصات تتسززم باطسززتقاللية و التعززاون و التقززويم الززذات
والمستمر .
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رؤية الكلية :

جامعة دمنهور
كلية اآلداب

تتطل الكلية ىلإ أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية معتمد تحتا
مكانة مرموىة بين نظائرةا وتصا بأساتذت ا وخرياي ا ىلإ مستوت
المنافسة محليأ و اىليم إيا من خالا برامج دراسية متمية فإ
مرحلتإ الليسانس والدراسات العليا تس م فإ الرىإ و التنمية
المستدامة للماتم .

Damanhur university
Faculty of Art

=========================================================
م
20
22
21
23

االسم
د /نهى عبد الرحمن محمد

الصفة
املدرس بقسم اآلثار والدراسات
اليونانية والرومانية

املهمة
مراجعة قسم :اللغة اإلنجليزية

د /حارس أحمد هالل
د /أمل محمد حلقها
د /نهلة محمد نجيب

املدرس بقسم االجتماع
املدرس بقسم التاريخ
املدرس بقسم اللغة اإلنجليزية

مراجعة قسم :التاريخ
مراجعة قسم :االجتماع
مراجعة قسم :الجغرافيا

القرار :
وافق مجلس الكلية

 .7املوضوع :تشكيل لجنة التظلمات:
القرار :وافقت اللجنة على التشكيل اآلتي:
الصفة
االسم
م
وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب
 2أ.د /أحمد عبد العزيز عيس ى
الستاذ املساعد بقسم اللغة العربية
أ.م.د /محمد محمود أبوعلي
1
الستاذ املساعد بقسم اللغات الشرقية
أ.م.د /أمنية محمد عيس ى
3
الستاذ املساعد بقسم الجغرافيا
أ.م.د /محمد عوص السمني
4
املدرس بقسم التاريخ
د /أحمد خميس الفقي
5
د/حمادا منس ي عاشور
املدرس بقسم اآلثار
6
املدرس بقسم الفلسفة
د /منى محمود عثمان
7
املدرس بقسم االجتماع
د /سحر فتحي بلبع
8
املدرس بقسم اللغة اإلنجليزية
د /محمد محمد فاروق
2
املدرس بقسم اآلثار والدراسات اليونانية
د /هالة أبو النضر
20
والرومانية
املدرس بقسم السياسة
د /آيات عادل زكريا
22
القرار :
وافق مجلس الكلية

املهمة
ً
رئيسا
ً
عضوا
ً
عضوا
ً
عضوا
ً
عضوا
ً
عضوا
ً
عضوا
ً
عضوا
ً
عضوا
ً
عضوا
ً
عضوا

رسالة الكلية :
تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترىزإ ىلزإ مسزتوت التميزة وا بزداع فز مازاا ااداو والعلزوم ا نسزانية فزإ سزوا العمزا محليزا إ و ىىليميزا اسزتناداإ ىلزإ معزايير
الاود التعليمية و البحثية  ،و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التكنولواية  ،و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و القزدرات العلميزة و البحثيزة تسزاتذت ا
و طالب ا  ،و استخدام وسائا تعليمية حديثة ،و متابعة الخرياين ،و ىتاحة الفرصة ل ا لمتابعة الاديزد مزن العلزوم و المعزارا و الخبزرات  ،و تلبيزة احتياازات الماتمز
،والمسززاةمة ف ز حززا مالززكالتو  ،و بنززاص الالخصززية المصززرية و تنميززة ىززيم اطنتمززاص و المززواطنين مززن خززالا ىاززراصات تتسززم باطسززتقاللية و التعززاون و التقززويم الززذات
والمستمر .
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رؤية الكلية :

جامعة دمنهور
كلية اآلداب

تتطل الكلية ىلإ أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية معتمد تحتا
مكانة مرموىة بين نظائرةا وتصا بأساتذت ا وخرياي ا ىلإ مستوت
المنافسة محليأ و اىليم إيا من خالا برامج دراسية متمية فإ
مرحلتإ الليسانس والدراسات العليا تس م فإ الرىإ و التنمية
المستدامة للماتم .

Damanhur university
Faculty of Art

=========================================================
 .8املوضوع :تشكيل لجنة املمتحنين:
القرار :وافقت اللجنة على التشكيل اآلتي:
 2أ.د /أحمد عبد العزيز عيس ى
 1أ.د /فضل هللا محمد اسماعيل
 3أ.د /عبير عبد املحسن قاسم

وكيل الكلية لشؤون التعليم والطالب
رئيس مجلس قسم الفلسفة
رئيس مجلس قسم اآلثار والدراسات اليونانية
والرومانية
 4أ.د /إبراهيم محمد علي مرجونة رئيس ً مجلس قسم التاريخ
عضوا عن قسم الجغرافيا
 5أ.د/عالء الدين حسين عزت شلبي
ً
عضوا عن قسم اللغة العربية
 6أ.م.د/محمد محمود أبو علي
ً
عضوا عن قسم اللغات الشرقية
 7أ.م.د /محمد أحمد الفقي
ً
عضوا عن قسم اآلثار
عثمان
 8أ.م.د /أحمد سعيد
ً
عضوا عن قسم االجتماع
 2أ.م.د /السيد شحاته السيد
ً
عضوا عن قسم اللغة اإلنجليزية
 20د /محمد محمد فاروق
املدير التنفيذي لوحدة ضمان الجودة
 22د /تيسير محمد شادي
املدير التنفيذي لوحدة الخدمات اإللكترونية
 21د/أحمد عطية حميدة
املدير التنفيذي لوحدة القياس والتقويم
 23د/رشا محمود رجب

القرار :
وافق مجلس الكلية
 .2املوضوع :تشكيل لجنة مراجعة النتائج:
القرار :وافقت اللجنة على التشكيل اآلتي:
االسم
م
 2أ.د /أحمد عبد العزيز عيس ى
 1أ /نعمه محمد معروف
 3أ /وليد محمد الوكيل
 4أ /أحمد سعد أبوظريفة
 5أ /عمرو سالم
 6أ /أشرف دراز
 7أ /محمد مرعي

املهمة
ً
رئيسا
ً
عضوا
ً
عضوا

مراجعة الفرقة الولى

رسالة الكلية :
تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترىزإ ىلزإ مسزتوت التميزة وا بزداع فز مازاا ااداو والعلزوم ا نسزانية فزإ سزوا العمزا محليزا إ و ىىليميزا اسزتناداإ ىلزإ معزايير
الاود التعليمية و البحثية  ،و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التكنولواية  ،و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و القزدرات العلميزة و البحثيزة تسزاتذت ا
و طالب ا  ،و استخدام وسائا تعليمية حديثة ،و متابعة الخرياين ،و ىتاحة الفرصة ل ا لمتابعة الاديزد مزن العلزوم و المعزارا و الخبزرات  ،و تلبيزة احتياازات الماتمز
،والمسززاةمة ف ز حززا مالززكالتو  ،و بنززاص الالخصززية المصززرية و تنميززة ىززيم اطنتمززاص و المززواطنين مززن خززالا ىاززراصات تتسززم باطسززتقاللية و التعززاون و التقززويم الززذات
والمستمر .
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رؤية الكلية :

جامعة دمنهور
كلية اآلداب

تتطل الكلية ىلإ أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية معتمد تحتا
مكانة مرموىة بين نظائرةا وتصا بأساتذت ا وخرياي ا ىلإ مستوت
المنافسة محليأ و اىليم إيا من خالا برامج دراسية متمية فإ
مرحلتإ الليسانس والدراسات العليا تس م فإ الرىإ و التنمية
المستدامة للماتم .

Damanhur university
Faculty of Art

=========================================================
8
2
20
22
21
23
24
25
26
27

أ /باسم حسن أبوحليمة
أ /آمال أبوشنب
أ /عبد القوي سعد
أ /محمد عباس عبد الحميد
أ /نادية زكي شلبي
أ /مروة عبد املنعم الشيخ
أ /آمال حمدان
أ /حامد عيس ى
أ /حسن أنور عبد الال
أ /طارق أبوقمر

 28أ /كيرلس سامي بدير

مراجعة الفرقة الثانية

مراجعة الفرقة الثالثة

مراجعة الفرقة الرابعة
ً
عضوا

القرار :
وافق مجلس الكلية

 .20املوضوع :تشكيل لجنة مراجعة التراكمي للعام الجامعي :1022/1028
القرار :وافقت اللجنة على التشكيل اآلتي:
م
2

االسم
أ.د /أحمد عبد العزيز عيس ى

املهمة
ً
رئيسا
رسالة الكلية :

تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترىزإ ىلزإ مسزتوت التميزة وا بزداع فز مازاا ااداو والعلزوم ا نسزانية فزإ سزوا العمزا محليزا إ و ىىليميزا اسزتناداإ ىلزإ معزايير
الاود التعليمية و البحثية  ،و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التكنولواية  ،و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و القزدرات العلميزة و البحثيزة تسزاتذت ا
و طالب ا  ،و استخدام وسائا تعليمية حديثة ،و متابعة الخرياين ،و ىتاحة الفرصة ل ا لمتابعة الاديزد مزن العلزوم و المعزارا و الخبزرات  ،و تلبيزة احتياازات الماتمز
،والمسززاةمة ف ز حززا مالززكالتو  ،و بنززاص الالخصززية المصززرية و تنميززة ىززيم اطنتمززاص و المززواطنين مززن خززالا ىاززراصات تتسززم باطسززتقاللية و التعززاون و التقززويم الززذات
والمستمر .
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رؤية الكلية :

جامعة دمنهور
كلية اآلداب

تتطل الكلية ىلإ أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية معتمد تحتا
مكانة مرموىة بين نظائرةا وتصا بأساتذت ا وخرياي ا ىلإ مستوت
المنافسة محليأ و اىليم إيا من خالا برامج دراسية متمية فإ
مرحلتإ الليسانس والدراسات العليا تس م فإ الرىإ و التنمية
المستدامة للماتم .

Damanhur university
Faculty of Art

=========================================================
م
1

االسم
أ.م.د /السيد شحاته السيد

3
4

أ.م.د /محمد محمود أبوعلي
د /أحمد عطية حميدة

5
6
7

أ /نعمة محمد معروف
أ /وليد محمد الوكيل
أ /آمال حمدان
أ /حسن أنور عبد الال

8
2

أ /حامد عيس ى

20
22
21

أ/عبد املحسن محمد
أ/آمال عيس ى
أ/عبير سعيد عبد املنعم

23
24

أ /إلهام كمال شعيب
أ /طارق أبوقمر

25

أ /كيرلس سامي

املهمة
ً
عضوا
ً
عضوا
ً
عضوا
ً
رئيسا
ً
عضوا
ً
عضوا
ً
عضوا
ً
عضوا
ً
عضوا
ً
عضوا
ً
عضوا
ً
عضوا
ً
عضوا
ً
عضوا

القرار :
وافق مجلس الكلية
 .22املوضوع :اعتماد جدول امتحان املستوى الول لبرنامج الدراسات العربية واالسالمية و تحقيق التراث الفرقة الولى ( التعليم
االلكترونى املدمج للعام الجامعى .1022/1028
القرار  :وافقت اللجنة .
القرار :
وافق مجلس الكلية

رسالة الكلية :
تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترىزإ ىلزإ مسزتوت التميزة وا بزداع فز مازاا ااداو والعلزوم ا نسزانية فزإ سزوا العمزا محليزا إ و ىىليميزا اسزتناداإ ىلزإ معزايير
الاود التعليمية و البحثية  ،و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التكنولواية  ،و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و القزدرات العلميزة و البحثيزة تسزاتذت ا
و طالب ا  ،و استخدام وسائا تعليمية حديثة ،و متابعة الخرياين ،و ىتاحة الفرصة ل ا لمتابعة الاديزد مزن العلزوم و المعزارا و الخبزرات  ،و تلبيزة احتياازات الماتمز
،والمسززاةمة ف ز حززا مالززكالتو  ،و بنززاص الالخصززية المصززرية و تنميززة ىززيم اطنتمززاص و المززواطنين مززن خززالا ىاززراصات تتسززم باطسززتقاللية و التعززاون و التقززويم الززذات
والمستمر .
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رؤية الكلية :

جامعة دمنهور
كلية اآلداب

تتطل الكلية ىلإ أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية معتمد تحتا
مكانة مرموىة بين نظائرةا وتصا بأساتذت ا وخرياي ا ىلإ مستوت
المنافسة محليأ و اىليم إيا من خالا برامج دراسية متمية فإ
مرحلتإ الليسانس والدراسات العليا تس م فإ الرىإ و التنمية
المستدامة للماتم .

Damanhur university
Faculty of Art

=========================================================
 .21املوضوع :اعذار طالب الكلية على النحو التالى :
م

اسم الطالب /الطالبة

الفرقة  /القسم

.2

جهاد ايهاب برغش

.1

أية السيد عبدهللا عبدالحليم

الفرقة الرابعة قسم
اللغة العربية
الفرقة الولى قسم
اللغة العربية انتساب
موجه

سبب
العذر
عذر
اجتماعى
عذر
اجتماعى

.3

سارا عبدالعال السيد
الدقيش ى

الفرقة الولى قسم
اللغة االنجليزية
انتظام باق

عذر
اجتماعى

.4

رانيا رضا ابراهيم محمود
الوزان

الفرقة الثالثة قسم
التاريخ انتظام

عذر
مرض ى

.5

سعاد محمود محمد غالى

الفرقة الرابعة قسم
التاريخ انتظام

عذر
مرض ى

.6

أالء عبداملعين باضلى

.7

رحاب محمود أمين سالم

.8

ريهام رضا محمود محمد

عذر
اجتماعى

الفرقة الثالثة قسم
اللغة العربية انتساب
موجه
عذر
الفرقة الثالثة قسم
الفلسفة انتساب موجه اجتماعى
الفرقة الثالثة قسم
اللغة العربية انتساب
موجه

عذر
اجتماعى

الفترة

القرار

العام الجامعى1022/1028

وافق مجلس
الكلية
وافق مجلس
الكلية

مادتى ( علم اللغة يوم
 1022/5/6و أدب صدر االسالم
يوم  ) 1022/5/2بالفصل
الدراس ى الثانى1022/1028
الفصل الدراس ى الثانى للعام
الجامعى 1022/1028
مادة تاريخ العالقات بين مصر
القديمة والعالم الخارجى يوم
 1022/5/22بالفصل الدراس ى
الثانى1022/1028
مادتى (تاريخ املغرب واالندلس
يوم  1022/5/22و تاريخ مصر
الحدي يوم 1022/5/24
بالفصل الدراس ى الثانى
1022/1028
الفصل الدراس ى الثاني العام
الجامعى 1022/1028
مادة االخالق في الفكر املعاصر
يوم  1022/5/4بالفصل
الدراس ى الثانى 1022/1028
الفصل الدراس ى الثانى
1022/1028

وافق مجلس
الكلية
وافق مجلس
الكلية
وافق مجلس
الكلية

وافق مجلس
الكلية
وافق مجلس
الكلية
وافق مجلس
الكلية

رسالة الكلية :
تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترىزإ ىلزإ مسزتوت التميزة وا بزداع فز مازاا ااداو والعلزوم ا نسزانية فزإ سزوا العمزا محليزا إ و ىىليميزا اسزتناداإ ىلزإ معزايير
الاود التعليمية و البحثية  ،و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التكنولواية  ،و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و القزدرات العلميزة و البحثيزة تسزاتذت ا
و طالب ا  ،و استخدام وسائا تعليمية حديثة ،و متابعة الخرياين ،و ىتاحة الفرصة ل ا لمتابعة الاديزد مزن العلزوم و المعزارا و الخبزرات  ،و تلبيزة احتياازات الماتمز
،والمسززاةمة ف ز حززا مالززكالتو  ،و بنززاص الالخصززية المصززرية و تنميززة ىززيم اطنتمززاص و المززواطنين مززن خززالا ىاززراصات تتسززم باطسززتقاللية و التعززاون و التقززويم الززذات
والمستمر .
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رؤية الكلية :

جامعة دمنهور
كلية اآلداب

تتطل الكلية ىلإ أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية معتمد تحتا
مكانة مرموىة بين نظائرةا وتصا بأساتذت ا وخرياي ا ىلإ مستوت
المنافسة محليأ و اىليم إيا من خالا برامج دراسية متمية فإ
مرحلتإ الليسانس والدراسات العليا تس م فإ الرىإ و التنمية
المستدامة للماتم .

Damanhur university
Faculty of Art

=========================================================
م

اسم الطالب /الطالبة

.2

نورهان عادل عبدالرحيم
عبدالباقى

 .20ايمان أحمد أحمد أحمد قاسم

.22
.21

.23
.24

.25
.26
.27

سبب
الفرقة  /القسم
العذر
عذر
الفرقة الثالثة قسم
الفلسفة انتساب موجه اجتماعى
الفرقة الرابعة قسم
االجتماع انتظام

الفرقة الثانية قسم
ايمان خالد يوسف محمد
االجتماع انتظام
برغوت
الفرقة الثالثة قسم
سمية صبرى فتحى الحلوانى
اآلثار والدراسات
اليونانية والرومانية
انتظام
الفرقة الثالثة ثسم
أية على محمود على بركه
التاريخ انتساب موجه
الفرقة الثالثة قسم
سمية ممدوح رمضان الجندى
اآلثار والدراسات
اليونانية والرومانية
انتساب موجه
الفرقة الولى قسم
عبدالعزيز ابراهيم فوزى
االجتماع انتظام
عبدالسالم
أدم طارق أحمد أحمد حسين الفرقة الرابعة قسم
االجتماع انتساب موجه
الفرقة الولى قسم
شادى عبداملنعم مسعود
التاريخ
بسيونى

عذر
مرض ى

الفترة

القرار

مادة ( االخالق في الفكر
املعاصر) بالفصل الدراس ى
الثانى 1022/1028
الفصل الدراس ى الثانى
1022/1028

وافق مجلس
الكلية
وافق مجلس
الكلية

عذر
اجتماعى
عذر
اجتماعى

العامين الجامعيين -102/1027
1022/1028
العام الجامعى 1022/1028

وافق مجلس
الكلية
وافق مجلس
الكلية

عذر
اجتماعى
عذر
اجتماعى

العام الجامعى 1022/1028

وافق مجلس
الكلية
وافق مجلس
الكلية

العام الجامعى 1022/1028

وافق مجلس
الكلية
وافق مجلس
الكلية
وافق مجلس
الكلية

العام الجامعى 1022/1028

عذر
اجتماعى
الفصل الدراس ى الول
عذر
1022/1028
احتماعى
اعادة اعطاء الطالب فرصة استثنائية
عن العام الجامعى 1010/1022
قيد

رسالة الكلية :
تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترىزإ ىلزإ مسزتوت التميزة وا بزداع فز مازاا ااداو والعلزوم ا نسزانية فزإ سزوا العمزا محليزا إ و ىىليميزا اسزتناداإ ىلزإ معزايير
الاود التعليمية و البحثية  ،و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التكنولواية  ،و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و القزدرات العلميزة و البحثيزة تسزاتذت ا
و طالب ا  ،و استخدام وسائا تعليمية حديثة ،و متابعة الخرياين ،و ىتاحة الفرصة ل ا لمتابعة الاديزد مزن العلزوم و المعزارا و الخبزرات  ،و تلبيزة احتياازات الماتمز
،والمسززاةمة ف ز حززا مالززكالتو  ،و بنززاص الالخصززية المصززرية و تنميززة ىززيم اطنتمززاص و المززواطنين مززن خززالا ىاززراصات تتسززم باطسززتقاللية و التعززاون و التقززويم الززذات
والمستمر .
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رؤية الكلية :
تتطل الكلية ىلإ أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية معتمد تحتا
مكانة مرموىة بين نظائرةا وتصا بأساتذت ا وخرياي ا ىلإ مستوت
المنافسة محليأ و اىليم إيا من خالا برامج دراسية متمية فإ
مرحلتإ الليسانس والدراسات العليا تس م فإ الرىإ و التنمية
المستدامة للماتم .

جامعة دمنهور
كلية اآلداب

Damanhur university
Faculty of Art

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

ً
سادسا :موضوعات الدراسات العليا:
أوال  :موضوعات قسم اللغة العربية
 .2املوضوع  :موافقة مجلس قسم اللغة العربية بجلسته فى  1022/ 5/ 5على تسجيل الخطة املقدمة لنيل درجة
املاجستيربنظام الساعات املعتمدة .
االشراف
عنوان الخطة
م الطالب
2

هبه صالح عباس الرواية التاريخية عند أ.د /فضل هللا محمد اسماعيل أستاذ فلسفة السياسة –
محمد حسن علوان جامعة دمنهور
الشريف
دراسة تحليلية لروايته
د /أسماء شمس الدين أستاذ الدراسات الدبية املساعد كلية
"موت صغير "
اآلداب – جامعة دمنهور

1

د /إيمان فؤاد بركات أستاذ الدراسات الدبية املساعد – كلية
اآلداب – جامعة دمنهور
د /إيمان رضوان مدرس العلوم اللغوية كلية اآلداب جامعة
دمنهور

عبد الستار محمد بالغة حروف العطف
عبد الستار غنيم فى سياق النل القرآنى
حرف العطف "ثم" فى
سورتى البقرة واالنعام
دراسة بالغية

القرار  :وافقت اللجنة .
القرار :
وافق مجلس الكلية
 .1املوضوع  :موافقة مجلس قسم اللغة العربية بجلسته فى  1022/ 5/ 5على تشكيل لجنة املناقشة والحكم
م الطالب

التشكيل

عنوان

رسالة الكلية :
تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترىزإ ىلزإ مسزتوت التميزة وا بزداع فز مازاا ااداو والعلزوم ا نسزانية فزإ سزوا العمزا محليزا إ و ىىليميزا اسزتناداإ ىلزإ معزايير
الاود التعليمية و البحثية  ،و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التكنولواية  ،و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و القزدرات العلميزة و البحثيزة تسزاتذت ا
و طالب ا  ،و استخدام وسائا تعليمية حديثة ،و متابعة الخرياين ،و ىتاحة الفرصة ل ا لمتابعة الاديزد مزن العلزوم و المعزارا و الخبزرات  ،و تلبيزة احتياازات الماتمز
،والمسززاةمة ف ز حززا مالززكالتو  ،و بنززاص الالخصززية المصززرية و تنميززة ىززيم اطنتمززاص و المززواطنين مززن خززالا ىاززراصات تتسززم باطسززتقاللية و التعززاون و التقززويم الززذات
والمستمر .
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رؤية الكلية :

جامعة دمنهور
كلية اآلداب

تتطل الكلية ىلإ أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية معتمد تحتا
مكانة مرموىة بين نظائرةا وتصا بأساتذت ا وخرياي ا ىلإ مستوت
المنافسة محليأ و اىليم إيا من خالا برامج دراسية متمية فإ
مرحلتإ الليسانس والدراسات العليا تس م فإ الرىإ و التنمية
المستدامة للماتم .

Damanhur university
Faculty of Art

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

 2صفاء أحمد عوص رمزية الحيوان عند اخوان الصفا د /محمد محمود أبوعلى أستاذ النقدالدبى والبالغة
املساعد (مشرفا ورئيسا )
"دراسة تحليلية"
النجار
د  /أسماء محمود شمس الدين أستاذ الدراسات
الدبية املساعدد – كلية اآلداب – جامعة
ً
دمنهور(مناقشا )
د /عصام كمال املصرى أستاذ الفلسفة املساعد –
كلية اآلداب – جامعة دمنهور (مناقشا)
 1ياسر السعيد على الفعال الكالمية فى حدي القرآن أ.د /محمود فراج عبد الحافظ أستاذ العلوم
الكريم عن الصحابة – دراسة اللغوية جامعة دمنهور ( مناقشا ورئيسا )
نور الدين
أ.د  /وفاء مصطفى أبو السعود أستاذ الدب والنقد
تدوالية
بجامعة الزهر (مشرف )
أ.د /رانيا محمد عزيز نظمى أستاذ الدراسات
االسالمية املساعد (عضوا )
د /محمد محمود أبو على أستاذ النقد الدبى
والبالغة (مشرفا )

 3محمود محمد سيد البناء الفنى فى شعر عبد املطلب
أحمد الكومى

أ.د /محمد مصطفى أبو الشوارب أستاذ الدب
والنقد ورئيس قسم اللغة العربية جامعة اإلسكندرية
(مناقشا ورئيسا )
أ.د /محمد عبد الرازق املكى أستاذ الدب والنقد
كلية اآلداب جامعة اإلسكندرية (مناقشا )
د /إيمان بركات أستاذ الدب العربى املساعد بكلية
اآلداب (مشرفا )
أ.د /سليمان عبد الحق أستاذ الدب والنقد (مشرفا
)

رسالة الكلية :
تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترىزإ ىلزإ مسزتوت التميزة وا بزداع فز مازاا ااداو والعلزوم ا نسزانية فزإ سزوا العمزا محليزا إ و ىىليميزا اسزتناداإ ىلزإ معزايير
الاود التعليمية و البحثية  ،و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التكنولواية  ،و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و القزدرات العلميزة و البحثيزة تسزاتذت ا
و طالب ا  ،و استخدام وسائا تعليمية حديثة ،و متابعة الخرياين ،و ىتاحة الفرصة ل ا لمتابعة الاديزد مزن العلزوم و المعزارا و الخبزرات  ،و تلبيزة احتياازات الماتمز
،والمسززاةمة ف ز حززا مالززكالتو  ،و بنززاص الالخصززية المصززرية و تنميززة ىززيم اطنتمززاص و المززواطنين مززن خززالا ىاززراصات تتسززم باطسززتقاللية و التعززاون و التقززويم الززذات
والمستمر .
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رؤية الكلية :

جامعة دمنهور
كلية اآلداب

تتطل الكلية ىلإ أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية معتمد تحتا
مكانة مرموىة بين نظائرةا وتصا بأساتذت ا وخرياي ا ىلإ مستوت
المنافسة محليأ و اىليم إيا من خالا برامج دراسية متمية فإ
مرحلتإ الليسانس والدراسات العليا تس م فإ الرىإ و التنمية
المستدامة للماتم .

Damanhur university
Faculty of Art

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

آمال فارس إبراهيم عناصر االبداع الفنى فى ديوان .د /محمد أبو الشوارب أستاذ الدب والنقد ورئيس
أغنيات الفيافى لعبد العزيز سعود قسم اللغة العربيةجامعة اإلسكندرية(مشرفا ورئيسا
محمد الرميس ى
)
البابطين "
أ.د /محمد عبد الحميد خليفة أستاذ النقد ورئيس
قسم اللغة العربية (مناقشا)
أ.د /أحمد محمد بلبولة أستاذ الدب العربى
الحدي كلية دار العلوم – جامعة املنيا
د /محمد أبوعلى أستاذ النقدالدبى والبالغة
املساعد (مشرفا )

القرار  :وافقت اللجنة .
القرار :
وافق مجلس الكلية
ثانيا  :موضوعات قسم اللغة االنجليزية
 -2املوضوع  :موافقة مجلس قسم اللغة اإلنجليزية بجلسته فى  1022 / 5 /4على اعتماد جدول امتحانات ماجستير أدب انجليزى
ساعات معتمدة ربيع . 1022
القرار  :وافقت اللجنة .
القرار :
وافق مجلس الكلية
ثانيا  :موضوعات قسم الجغرافية :
 -2املوضوع  :موافقة مجلس قسم الجغرافية بجلسته يوم الخميس املوافق  1022 /5/ 1على تشيكل لجنة املناقشة
والحكم
م
2

الطالب
والء فراج
ابراهيم الفالح

املوضوع
التحليل الجغرافى الستخدام
الرص فى قلب مدينة إتياى
البارود بإستخدام نظم

التشكيل
 -2أد .محمد عبد القادر عبد الحميد أستاذ
الجغرافية بكلية اآلداب – جامعة دمنهور
( مشرفا ورئيسا )
 -1أ.د /محمود عادل حسان أستاذ الجغرافية

رسالة الكلية :
تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترىزإ ىلزإ مسزتوت التميزة وا بزداع فز مازاا ااداو والعلزوم ا نسزانية فزإ سزوا العمزا محليزا إ و ىىليميزا اسزتناداإ ىلزإ معزايير
الاود التعليمية و البحثية  ،و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التكنولواية  ،و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و القزدرات العلميزة و البحثيزة تسزاتذت ا
و طالب ا  ،و استخدام وسائا تعليمية حديثة ،و متابعة الخرياين ،و ىتاحة الفرصة ل ا لمتابعة الاديزد مزن العلزوم و المعزارا و الخبزرات  ،و تلبيزة احتياازات الماتمز
،والمسززاةمة ف ز حززا مالززكالتو  ،و بنززاص الالخصززية المصززرية و تنميززة ىززيم اطنتمززاص و المززواطنين مززن خززالا ىاززراصات تتسززم باطسززتقاللية و التعززاون و التقززويم الززذات
والمستمر .
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رؤية الكلية :

جامعة دمنهور
كلية اآلداب

تتطل الكلية ىلإ أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية معتمد تحتا
مكانة مرموىة بين نظائرةا وتصا بأساتذت ا وخرياي ا ىلإ مستوت
المنافسة محليأ و اىليم إيا من خالا برامج دراسية متمية فإ
مرحلتإ الليسانس والدراسات العليا تس م فإ الرىإ و التنمية
المستدامة للماتم .

Damanhur university
Faculty of Art

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

جامعة

ووكيل معهد الدراسات والبحوث
اإلسكندرية (عضوا )
 -3د /عمر عبد الهادى غنيم أستاذ الجغرافية
املساعد بكلية اآلداب جامعة إسكندرية (عضوا )
 -4د /حسين محمود قمح أستاذ الجغرافية املساعد
بكلية اآلداب جامعة دمنهور (مشرفا مشاركا )

املعلومات الجغرافية

القرار  :وافقت اللجنة .
القرار :
وافق مجلس الكلية
 -1املوضوع  :موافقة مجلس قسم الجغرافية بجلسته يوم الخميس املوافق  1022 /5/ 1على منح الطالبة  /وفاء محمود
عبداملنعم محمد أبو شوشه درجة املاجستير بعنوان " املوانىء االصطناعية فيما بين ميناء الصيد باملعدية وفرع دمياط –
دراسة فى الجيوموفولوجيا التطبيقية " بعد أن أتمت الطالبة التصويبات بعد مناقشتها عالنية واستوفت مالحظات لجنة
الحكم واملناقشة
القرار  :وافقت اللجنة .
القرار :
وافق مجلس الكلية
ثالثا :موضوعات قسم التاريخ
 -1املوضوع  :موافقة مجلس قسم التاريخ بجلسته فى 1022/5/1مقترح التشكيل الستكمال متطلبات الحصول على درجة
املاجستير فى اآلداب من قسم التاريخ واآلثار املصرية االسالمية (شعبة التاريخ الحدي )
لجنة اإلشراف

املوضوع

م

اسم الطالب

2

هيثم جمعه عالم عبد الكريم شون
الغالل
املنشاوى
الميرية فى بوالق
ومصر القديمة فى
القرنين السابع
والثامن
عشر
عشر

واملعاصر

 أ.د /صالح أحمد هريدى استاذ التاريخ الحديبالقسم (مشرفا ،رئيسا )
د /صفوت سيد احمد حسين أستاذ مساعد التاريخ الحدي
واملعاصر كلية التربية جامعة دمنهور (منافشا) .
د .نيفن محمد محمود الوثائق املساعد كلية الدراسات االنسانية
– جامعة الزهر (مناقشا )
أ.د /فايزة محمد حسن ملوك أستاذ مساعد التاريخ الحدي

رسالة الكلية :
تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترىزإ ىلزإ مسزتوت التميزة وا بزداع فز مازاا ااداو والعلزوم ا نسزانية فزإ سزوا العمزا محليزا إ و ىىليميزا اسزتناداإ ىلزإ معزايير
الاود التعليمية و البحثية  ،و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التكنولواية  ،و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و القزدرات العلميزة و البحثيزة تسزاتذت ا
و طالب ا  ،و استخدام وسائا تعليمية حديثة ،و متابعة الخرياين ،و ىتاحة الفرصة ل ا لمتابعة الاديزد مزن العلزوم و المعزارا و الخبزرات  ،و تلبيزة احتياازات الماتمز
،والمسززاةمة ف ز حززا مالززكالتو  ،و بنززاص الالخصززية المصززرية و تنميززة ىززيم اطنتمززاص و المززواطنين مززن خززالا ىاززراصات تتسززم باطسززتقاللية و التعززاون و التقززويم الززذات
والمستمر .
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رؤية الكلية :

جامعة دمنهور
كلية اآلداب

تتطل الكلية ىلإ أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية معتمد تحتا
مكانة مرموىة بين نظائرةا وتصا بأساتذت ا وخرياي ا ىلإ مستوت
المنافسة محليأ و اىليم إيا من خالا برامج دراسية متمية فإ
مرحلتإ الليسانس والدراسات العليا تس م فإ الرىإ و التنمية
المستدامة للماتم .

Damanhur university
Faculty of Art

=========================================================
واملعاصر كلية اآلداب – جامعة دمنهور (مشرفا )

القرار  :وافقت اللجنة .
القرار :
وافق مجلس الكلية
 -0املوضوع :موافقة مجلس قسم التاريخ بجلسته فى 1022/5/1وافق علي مقترح التشكيل بح الستكمال متطلبات املاجستير
في االداب بنظام الساعات املعتمدة من قسم التاريخ (شعبة التاريخ الحدي ).
التشكيل
املوضوع
م اسم الطالب
ا

مها طه سليمان سالم تطور
قضايا أ.د /عاصم محروس عبد املطلب أستاذ التاريخ الحدي واملعاصر
العشماوى
(مناقشا ورئيسا ) .
الحوال
الشخصية لغير أد.محمد رفعت االمام أستاذ التاريخ الحدي واملعاصر كلية
املسلمين فى مصر اآلداب جامعة دمنهور (مشرفا )
د /عبد الرحمن البكرى أستاذ التاريخ الحدي واملعاصراملساعد
 2236 -2211م
كلية اآلداب  -جامعة دمياط (مناقشا )

القرار  :وافقت اللجنة .
القرار :
وافق مجلس الكلية
 -4املوضوع  :موافقة مجلس قسم التاريخ بجلسته فى 1022 /5/1على منح الطالبة /نوال الصافى سعد ابراهيم درجة
الدكتوارا فى اآلداب شعبة التاريخ القديم بنظام الساعات املعتمدة وموضوعها  " :دور العقيدة الدينية فى النشاط
االقتصادى فى مصر القديمة منذ بداية عصر االسرات وحتى نهاية عصر الدولة الوسطى " علما بان الطالبة أتمت
التصويبات التى طرحتها لجنة املناقشة .
القرار  :وافقت اللجنة .
القرار :
وافق مجلس الكلية
 -3املوضوع  :موافقة مجلس قسم التاريخ بجلسته فى 1022 /5/1على مقترح تعديل الئحة الدراسات العليا
القرار :ضرورة تشكيل لجنة لتعديل مقررات الدراسات العليا
رسالة الكلية :
تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترىزإ ىلزإ مسزتوت التميزة وا بزداع فز مازاا ااداو والعلزوم ا نسزانية فزإ سزوا العمزا محليزا إ و ىىليميزا اسزتناداإ ىلزإ معزايير
الاود التعليمية و البحثية  ،و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التكنولواية  ،و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و القزدرات العلميزة و البحثيزة تسزاتذت ا
و طالب ا  ،و استخدام وسائا تعليمية حديثة ،و متابعة الخرياين ،و ىتاحة الفرصة ل ا لمتابعة الاديزد مزن العلزوم و المعزارا و الخبزرات  ،و تلبيزة احتياازات الماتمز
،والمسززاةمة ف ز حززا مالززكالتو  ،و بنززاص الالخصززية المصززرية و تنميززة ىززيم اطنتمززاص و المززواطنين مززن خززالا ىاززراصات تتسززم باطسززتقاللية و التعززاون و التقززويم الززذات
والمستمر .

==========================================================================
ت -6334401431 :ت  +فاكس 6334401430
~~06
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 تحتا
مكانة مرموىة بين نظائرةا وتصا بأساتذت ا وخرياي ا ىلإ مستوت
المنافسة محليأ و اىليم إيا من خالا برامج دراسية متمية فإ
مرحلتإ الليسانس والدراسات العليا تس م فإ الرىإ و التنمية
المستدامة للماتم .

Damanhur university
Faculty of Art

=========================================================
القرار :
وافق مجلس الكلية
 -3املوضوع  :موافقة مجلس قسم التاريخ بجلسته فى 1022 /5/1على اعتماد جدوال امتحانات الدراسات العليا
بالشعب الربعة ،على ان يكلف كل استاذ مادة بامتحان طالبه ويكون الكنترول مكون من اساتذا التخصصات
واملرشدين االكاديمين.
القرار  :وافقت اللجنة .
القرار :
وافق مجلس الكلية
رابعا  :قسم االجتماع
 -2املوضوع  :موافقة مجلس قسم االجتماع بجلسته فى  1022/5/ 5على تسجيل خطة الستكمال متطلبات املاجستير
بنظام الساعات املعتمدة
اإلشراف
املوضوع
م الطالب
 2وفاء السيد سالم العوامل االجتماعية املؤثرة فى نوعية
الحياا للمصابين بالمراص املزمنة
سعود
"دراسة على عينة من مرض ى الفشل
الكلوى باملعهد الطبى القومى بدمنهور "

د /السيد شحاته السيد أستاذ علم االجتماع
املساعد كلية اآلداب – جامعة دمنهور
د /أسماء إدريس الزغارى
مدرس علم
االجتماع  -كلية اآلداب –جامعة دمنهور

القرار  :وافقت اللجنة .
القرار :
وافق مجلس الكلية
 -1املوضوع  :موافقة مجلس قسم االجتماع بجلسته فى  1022/5/ 5على تعديل اإلشراف على الخطة املقدمة
الستكمال متطلبات درجة املاجستير بنظام الساعات املعتمدة
اإلشراف
املوضوع
م الطالب
 2إيمان يحيى فرج "مابعد الحركات االجتماعية فى املجتمع د /السيد شحاته السيد أستاذ علم االجتماع
املساعد كلية اآلداب – جامعة دمنهور
املصرى " جماعة اللترس نموذجا "
الغنام
د /محمود عبد الحميد حمدى أستاذ علم
رسالة الكلية :
تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترىزإ ىلزإ مسزتوت التميزة وا بزداع فز مازاا ااداو والعلزوم ا نسزانية فزإ سزوا العمزا محليزا إ و ىىليميزا اسزتناداإ ىلزإ معزايير
الاود التعليمية و البحثية  ،و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التكنولواية  ،و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و القزدرات العلميزة و البحثيزة تسزاتذت ا
و طالب ا  ،و استخدام وسائا تعليمية حديثة ،و متابعة الخرياين ،و ىتاحة الفرصة ل ا لمتابعة الاديزد مزن العلزوم و المعزارا و الخبزرات  ،و تلبيزة احتياازات الماتمز
،والمسززاةمة ف ز حززا مالززكالتو  ،و بنززاص الالخصززية المصززرية و تنميززة ىززيم اطنتمززاص و المززواطنين مززن خززالا ىاززراصات تتسززم باطسززتقاللية و التعززاون و التقززويم الززذات
والمستمر .
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رؤية الكلية :
تتطل الكلية ىلإ أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية معتمد تحتا
مكانة مرموىة بين نظائرةا وتصا بأساتذت ا وخرياي ا ىلإ مستوت
المنافسة محليأ و اىليم إيا من خالا برامج دراسية متمية فإ
مرحلتإ الليسانس والدراسات العليا تس م فإ الرىإ و التنمية
المستدامة للماتم .

جامعة دمنهور
كلية اآلداب

Damanhur university
Faculty of Art

=========================================================
االجتماع املساعد
دمنهور

 -كلية اآلداب –جامعة

القرار  :وافقت اللجنة .
القرار :
وافق مجلس الكلية
 -3املوضوع :موافقة مجلس قسم االجتماع بجلسته فى  1022/5/ 5على منح الطالبة /ملياء سالم حامد أحمد سالم
درجة املاجستير فى اآلداب بنظام الساعات املعتمدة فى الرسالة املقدمة بعنوان " التحرش الجنس ى بين طالب
الجامعة وارتباطه بآليات العوملة "دراسة التجاهات عينة من طالب جامعة دمنهور " علما بأن الطالبة قد أتمت
التصويبات التى طرحتها لجنة املناقشة والحكم .
القرار  :وافقت اللجنة .
القرار :
وافق مجلس الكلية
 -4املوضوع  :موافقة مجلس قسم االجتماع بجلسته فى  1022/5/ 5على تعديل اإلشراف على الخطة املقدمة من
الطالبة  /سمر عبد املنعم السيد محمد الستكمال متطلبات الحصول على درجة املاجستير بنظام الساعات
املعتمدة بعنوان  " :شبكات التواصل االجتماعى وانعكاسها على االتجاا نحو الجرائم االلكترونية املستحدثة لدى
الشباب فى املجتمع املصرى " "دراسة ميدانية على الشباب جامعة دمنهور "
القرار  :وافقت اللجنة .
القرار :
وافق مجلس الكلية
 -5املوضوع :موافقة مجلس قسم االجتماع بجلسته فى  1022/5/ 5على تشيكل لجنة املناقشة والحكم لنيل درجة
املاجستير نظام الساعات املعتمدة
لجنة الحكم واملناقشة
العنوان
اسم الطالب
م
2

شيماء على محمود دور السينما الروائية املصرية أ.د /منى سعيد الحديدى أستاذ الذاعة
القضايا والتلفزيون – كلية االعالم جامعة القاهرة
معالجة
فى
يوسف
رسالة الكلية :

تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترىزإ ىلزإ مسزتوت التميزة وا بزداع فز مازاا ااداو والعلزوم ا نسزانية فزإ سزوا العمزا محليزا إ و ىىليميزا اسزتناداإ ىلزإ معزايير
الاود التعليمية و البحثية  ،و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التكنولواية  ،و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و القزدرات العلميزة و البحثيزة تسزاتذت ا
و طالب ا  ،و استخدام وسائا تعليمية حديثة ،و متابعة الخرياين ،و ىتاحة الفرصة ل ا لمتابعة الاديزد مزن العلزوم و المعزارا و الخبزرات  ،و تلبيزة احتياازات الماتمز
،والمسززاةمة ف ز حززا مالززكالتو  ،و بنززاص الالخصززية المصززرية و تنميززة ىززيم اطنتمززاص و المززواطنين مززن خززالا ىاززراصات تتسززم باطسززتقاللية و التعززاون و التقززويم الززذات
والمستمر .
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رؤية الكلية :

جامعة دمنهور
كلية اآلداب

تتطل الكلية ىلإ أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية معتمد تحتا
مكانة مرموىة بين نظائرةا وتصا بأساتذت ا وخرياي ا ىلإ مستوت
المنافسة محليأ و اىليم إيا من خالا برامج دراسية متمية فإ
مرحلتإ الليسانس والدراسات العليا تس م فإ الرىإ و التنمية
المستدامة للماتم .

Damanhur university
Faculty of Art

=========================================================
االجتماعية لقاطنى املناطق (رئيسا ومشرفا )
العشوائية " دراسة تحليلة
د /جيالن شرف أستاذ االعالم املساعد عميد
لنماذج من الفالم الروائية "
كلية االعالم – جامعة قناة السويس
( مناقشا)
د /محمود عبد الحميد حمدى أستاذ علم
االجتماع املساعد  -كلية اآلداب –جامعة
دمنهور (مشرفا )
د /حمدى على أحمد
أستاذ علم االجتماع املساعد  -كلية اآلداب
–جامعة دمنهور (مناقشا )
القرار  :وافقت اللجنة .
القرار :
وافق مجلس الكلية.
سادسا :قسم الفلسفة
 -1املوضوع :موافقة مجلس قسم الفلسفة بجلسته فى  1022/5/1على تسجيل خطة البح املقدمة من الطالبة  /بسنت
محمد محمد نعيم املعيدة بقسم الفلسفة الستكمال متطلبات الحصول درجة املاجستير بنظام الساعات املعتمدة
تخصل فلسفة
لجنة اإلشراف
مسلسل املوضوع
2

القيم االخالقية عند كانط وانعكاسها
على الفكر املعاصر

أستاذ
 -2أ.د /فضل هللا محمد إسماعيل
الفلسفةالسياسية ورئيس قسم الفلسفة بكلية اآلداب
– جامعة دمنهور
 -1د /عصام كمال املصرى أستاذ االخالق االسالمية بقسم

رسالة الكلية :
تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترىزإ ىلزإ مسزتوت التميزة وا بزداع فز مازاا ااداو والعلزوم ا نسزانية فزإ سزوا العمزا محليزا إ و ىىليميزا اسزتناداإ ىلزإ معزايير
الاود التعليمية و البحثية  ،و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التكنولواية  ،و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و القزدرات العلميزة و البحثيزة تسزاتذت ا
و طالب ا  ،و استخدام وسائا تعليمية حديثة ،و متابعة الخرياين ،و ىتاحة الفرصة ل ا لمتابعة الاديزد مزن العلزوم و المعزارا و الخبزرات  ،و تلبيزة احتياازات الماتمز
،والمسززاةمة ف ز حززا مالززكالتو  ،و بنززاص الالخصززية المصززرية و تنميززة ىززيم اطنتمززاص و المززواطنين مززن خززالا ىاززراصات تتسززم باطسززتقاللية و التعززاون و التقززويم الززذات
والمستمر .
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رؤية الكلية :

جامعة دمنهور
كلية اآلداب

تتطل الكلية ىلإ أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية معتمد تحتا
مكانة مرموىة بين نظائرةا وتصا بأساتذت ا وخرياي ا ىلإ مستوت
المنافسة محليأ و اىليم إيا من خالا برامج دراسية متمية فإ
مرحلتإ الليسانس والدراسات العليا تس م فإ الرىإ و التنمية
المستدامة للماتم .

Damanhur university
Faculty of Art
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الفلسفة كلية اآلداب – جامعة دمنهور

القرار  :وافقت اللجنة .
القرار :
وافق مجلس الكلية
 -0املوضوع  :موافقة مجلس قسم الفلسفة بجلسته فى  1022/5/1على اعتماد جدول امتحان الدراسات العليا بقسم
الفلسفة وتاريخها ملرحلتى املاجستير والدكتوارا لفصل الربيع . 1022
القرار  :وافقت اللجنة .
القرار :
وافق مجلس الكلية
سابعا  :موضوعات قسم اآلثار والدراسات اليونانية والرومانية
 -2املوضوع  :موافقة مجلس قسم اآلثار والدراسات اليونانية والرومانية بجلسته فى على اعتماد جدول امتحانات
مقررات الدراسات العليا لدرجتى املاجستير والدكتوارا فصل الربيع 1022
القرار  :وافقت اللجنة .
القرار :
وافق مجلس الكلية .
ما ستجد من أعمال :
 .2التأكيد على القسام العلمية على التمس
العليا ،وأعضاء لجنة الدراسات العليا .
القرار  :وافقت اللجنة .
القرار :
وافق مجلس الكلية .

بآليات السيمينار مع توجيه الدعوة لحضور الستاذ وكيل الكلية للدراسات

 .1التأكيد على تقديم أعضاء هيئة التدريس عناوين وملخصات البحاث وأماكن النشر ،حي سبق مخاطبة القسام .
ً
القرار  :أحيط اللجنة علما .
رسالة الكلية :
تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترىزإ ىلزإ مسزتوت التميزة وا بزداع فز مازاا ااداو والعلزوم ا نسزانية فزإ سزوا العمزا محليزا إ و ىىليميزا اسزتناداإ ىلزإ معزايير
الاود التعليمية و البحثية  ،و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التكنولواية  ،و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و القزدرات العلميزة و البحثيزة تسزاتذت ا
و طالب ا  ،و استخدام وسائا تعليمية حديثة ،و متابعة الخرياين ،و ىتاحة الفرصة ل ا لمتابعة الاديزد مزن العلزوم و المعزارا و الخبزرات  ،و تلبيزة احتياازات الماتمز
،والمسززاةمة ف ز حززا مالززكالتو  ،و بنززاص الالخصززية المصززرية و تنميززة ىززيم اطنتمززاص و المززواطنين مززن خززالا ىاززراصات تتسززم باطسززتقاللية و التعززاون و التقززويم الززذات
والمستمر .
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تتطل الكلية ىلإ أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية معتمد تحتا
مكانة مرموىة بين نظائرةا وتصا بأساتذت ا وخرياي ا ىلإ مستوت
المنافسة محليأ و اىليم إيا من خالا برامج دراسية متمية فإ
مرحلتإ الليسانس والدراسات العليا تس م فإ الرىإ و التنمية
المستدامة للماتم .

Damanhur university
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القرار :
ً
أحيط مجلس الكلية علما.

 .3التأكيد على حضور السيدة أ.د /وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث سمينارات الكلية .
ً
القرار  :أحيطت اللجنة علما .
القرار :
ً
أحيط مجلس الكلية علما
 .4تعديل الئحة الدراسات العليا مع تشكيل لجنة لتعديل مقرراتها ونظام منح الدرجة والتقدير من السادة الفاضل :
الستاذ املتفرغ بقسم الجغرافيا
 .2السيد الستاذ الدكتور /محمد مجدى تراب
 .1السيد الستاذ الدكتور /فضل هللا محمد اسماعيل أستاذ ورئيس قسم الفلسفة
 .3السيد الستاذ الدكتور /عبداملنعم محمد مجاهد الستاذ بقسم التاريخ
أستاذ ورئيس قسم اللغة االنجليزية
 .4السيدة الستاذ الدكتور /ايمان محمد املليجى
الستاذ املساعد املتفرغ بقسم االجتماع
 .5السيد الدكتور /حمدى على احمد على
الستاذ املساعد بقسم اللغة العربية
 .6السيد الدكتور /محمد محمود أبوعلى
القرار  :وافقت اللجنة .
القرار :
وافق مجلس الكلية.

ً
سابعا  :موضوعات العالقات الثقافية والخارجية :
 .2خط ـ ـ ـ ــاب الس ـ ـ ـ ــيدة أ.د /س ـ ـ ـ ــماح الص ـ ـ ـ ــاوى وكي ـ ـ ـ ــل الكلي ـ ـ ـ ــة للدراس ـ ـ ـ ــات ً العلي ـ ـ ـ ــا والبح ـ ـ ـ ــوث بش ـ ـ ـ ــأن املوافق ـ ـ ـ ــة عل ـ ـ ـ ــى عق ـ ـ ـ ــد
مـ ـ ـ ـ ـ ــؤتمر للدراسـ ـ ـ ـ ـ ــات القبطيـ ـ ـ ـ ـ ــة بالكليـ ـ ـ ـ ـ ــة يـ ـ ـ ـ ـ ــوم  1022/6/21تمهيـ ـ ـ ـ ـ ــدا النشـ ـ ـ ـ ـ ــاء مركـ ـ ـ ـ ـ ــز للدراسـ ـ ـ ـ ـ ــات القبطيـ ـ ـ ـ ـ ــة علـ ـ ـ ـ ـ ــى أن
يكون املؤتمر ملدة يوم واحد .
القرار :
وافق مجلس الكلية
 .1خطاب السيدة الدكتورة /هبه عبداملنصف ناصف املدرس بقسم اآلثار بالكلية بشأن املوافقة على عقد بروتوكول التعاون
املشترك مع وزارة اآلثار ممثلة فى منطقة آثار البحيرة و ذل لتدريب الطالب بأقسم االثار بالكلية في الدورات املختلفة التى
تنظمها الوزارة وكذل مشاركتهم فى بعثات الحفائر على النحو املوضح بقرار اللجنة الدائمة
القرار :
رسالة الكلية :
تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترىزإ ىلزإ مسزتوت التميزة وا بزداع فز مازاا ااداو والعلزوم ا نسزانية فزإ سزوا العمزا محليزا إ و ىىليميزا اسزتناداإ ىلزإ معزايير
الاود التعليمية و البحثية  ،و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التكنولواية  ،و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و القزدرات العلميزة و البحثيزة تسزاتذت ا
و طالب ا  ،و استخدام وسائا تعليمية حديثة ،و متابعة الخرياين ،و ىتاحة الفرصة ل ا لمتابعة الاديزد مزن العلزوم و المعزارا و الخبزرات  ،و تلبيزة احتياازات الماتمز
،والمسززاةمة ف ز حززا مالززكالتو  ،و بنززاص الالخصززية المصززرية و تنميززة ىززيم اطنتمززاص و المززواطنين مززن خززالا ىاززراصات تتسززم باطسززتقاللية و التعززاون و التقززويم الززذات
والمستمر .
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رؤية الكلية :

جامعة دمنهور
كلية اآلداب

تتطل الكلية ىلإ أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية معتمد تحتا
مكانة مرموىة بين نظائرةا وتصا بأساتذت ا وخرياي ا ىلإ مستوت
المنافسة محليأ و اىليم إيا من خالا برامج دراسية متمية فإ
مرحلتإ الليسانس والدراسات العليا تس م فإ الرىإ و التنمية
المستدامة للماتم .

Damanhur university
Faculty of Art
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وافق مجلس الكلية

 ً .3موضوعات لجنة العالقات الثقافية :
أوال /موضوعات قسم التاريخ :
 .2احاطـ ـ ـ ـ ــة مجلـ ـ ـ ـ ــس قسـ ـ ـ ـ ــم التـ ـ ـ ـ ــاريخ بجلسـ ـ ـ ـ ــته فـ ـ ـ ـ ــى  1022 /5/1علمـ ـ ـ ـ ــا بحضـ ـ ـ ـ ــور أ 0د  /صـ ـ ـ ـ ــالح احمـ ـ ـ ـ ــد هريـ ـ ـ ـ ــدي املـ ـ ـ ـ ــؤتمر
العلمـ ـ ـ ـ ـ ــي الثـ ـ ـ ـ ـ ــاني " تـ ـ ـ ـ ـ ــاريخ الكوردوكوردسـ ـ ـ ـ ـ ــتان " بعنـ ـ ـ ـ ـ ــوان " أربيـ ـ ـ ـ ـ ــل فـ ـ ـ ـ ـ ــي املصـ ـ ـ ـ ـ ــادر التاريخيـ ـ ـ ـ ـ ــة – قـ ـ ـ ـ ـ ــراءة وتقي ـ ـ ـ ـ ـ ــيم "
وذل فى يومى  22/20إبريل  1022 /بجامعة صالح الدين بأربيل بكردستان بالعراق.
القرار  :أحيطت اللجنة علما
القرار :
ً
أحيط مجلس الكلية علما.
 .1احاطـ ـ ـ ـ ــة مجلـ ـ ـ ـ ــس قس ـ ـ ـ ـ ــم التـ ـ ـ ـ ــاريخ بجلسـ ـ ـ ـ ــته ف ـ ـ ـ ـ ــى  1022 /5/1علمـ ـ ـ ـ ــا بحضـ ـ ـ ـ ــور أ 0د  /ص ـ ـ ـ ـ ــالح احمـ ـ ـ ـ ــد هريـ ـ ـ ـ ــدي م ـ ـ ـ ـ ــؤتمر
بريطانيـ ـ ـ ـ ــا والقضـ ـ ـ ـ ــية الكرديـ ـ ـ ـ ــة فـ ـ ـ ـ ــى الفـ ـ ـ ـ ـ ــترة مـ ـ ـ ـ ــن  27 -26ابريـ ـ ـ ـ ــل بجامعـ ـ ـ ـ ــة زاخـ ـ ـ ـ ــو بكردسـ ـ ـ ـ ــتان العـ ـ ـ ـ ــراق وقـ ـ ـ ـ ــد شـ ـ ـ ـ ــارك
ببح تحت عنوان معاهدة لوزان وملحقاتها . 2236 – 2213
القرار  :أحيطت اللجنة علما
القرار :
ً
أحيط مجلس الكلية علما.
 .3احاطة مجلس قسم التاريخ بجلسته فى  1022 /5/1علما بحضور أ0د  /صالح احمد هريدي  ،اد 0احمد عبدالعزيز عيس ي
مؤتمر مؤسسة التميمي للبح العلمى في الفترة من  16-14ابريل 1022
القرار  :أحيطت اللجنة علما
القرار :
ً
أحيط مجلس الكلية علما.
 .4احاطة مجلس قسم التاريخ بجلسته فى  1022 /5/1علما بحضور أ0د  /فايزة صقر دورة الكتابة الهيروغليفية البطلمية في
مركز الخطوط بمكتبة االسكندرية في الفترة من 28-27ابريل 1022
القرار  :أحيطت اللجنة علما
القرار :
ً
أحيط مجلس الكلية علما.
 .5احاطة مجلس قسم التاريخ بجلسته فى  1022 /5/1علما بتكريم ا0د 0ابراهيم مرجونة من مؤسسة الطبعة االولي االعالمية
الختيارا افضل كتاب في ابريل 1022
القرار  :أحيطت اللجنة علما
القرار :
ً
أحيط مجلس الكلية علما.
رسالة الكلية :
تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترىزإ ىلزإ مسزتوت التميزة وا بزداع فز مازاا ااداو والعلزوم ا نسزانية فزإ سزوا العمزا محليزا إ و ىىليميزا اسزتناداإ ىلزإ معزايير
الاود التعليمية و البحثية  ،و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التكنولواية  ،و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و القزدرات العلميزة و البحثيزة تسزاتذت ا
و طالب ا  ،و استخدام وسائا تعليمية حديثة ،و متابعة الخرياين ،و ىتاحة الفرصة ل ا لمتابعة الاديزد مزن العلزوم و المعزارا و الخبزرات  ،و تلبيزة احتياازات الماتمز
،والمسززاةمة ف ز حززا مالززكالتو  ،و بنززاص الالخصززية المصززرية و تنميززة ىززيم اطنتمززاص و المززواطنين مززن خززالا ىاززراصات تتسززم باطسززتقاللية و التعززاون و التقززويم الززذات
والمستمر .
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ً
ثانيا  :موضوعات قسم االثار والدراسات اليونانية والرومانية:
 .2احاط ـ ـ ـ ـ ـ ــة مجل ـ ـ ـ ـ ـ ــس قس ـ ـ ـ ـ ـ ــم االث ـ ـ ـ ـ ـ ــار والدراس ـ ـ ـ ـ ـ ــات اليوناني ـ ـ ـ ـ ـ ــة والروماني ـ ـ ـ ـ ـ ــة بجلس ـ ـ ـ ـ ـ ــته ف ـ ـ ـ ـ ـ ــى  1022 /5/4علم ـ ـ ـ ـ ـ ــا بتك ـ ـ ـ ـ ـ ــريم
الس ـ ـ ـ ـ ــيدة ا0د /حن ـ ـ ـ ـ ــان الش ـ ـ ـ ـ ــافعي م ـ ـ ـ ـ ــن قب ـ ـ ـ ـ ــل مجل ـ ـ ـ ـ ــس الجامع ـ ـ ـ ـ ــة ع ـ ـ ـ ـ ــن ش ـ ـ ـ ـ ــهر ابري ـ ـ ـ ـ ــل  1022للتمـ ـ ـ ـ ـ ــيز ف ـ ـ ـ ـ ــي االنش ـ ـ ـ ـ ــطة
واملشاركة املجتمعية بقاعة االجتماعات بمبني ادارة الجامعة في 1022/4/30
القرار  :أحيطت اللجنة علما
القرار :
ً
أحيط مجلس الكلية علما.
 .1احاط ـ ـ ـ ـ ـ ــة مجل ـ ـ ـ ـ ـ ــس قس ـ ـ ـ ـ ـ ــم االث ـ ـ ـ ـ ـ ــار والدراس ـ ـ ـ ـ ـ ــات اليوناني ـ ـ ـ ـ ـ ــة والروماني ـ ـ ـ ـ ـ ــة بجلس ـ ـ ـ ـ ـ ــته ف ـ ـ ـ ـ ـ ــى  1022 /5/4علم ـ ـ ـ ـ ـ ــا بتك ـ ـ ـ ـ ـ ــريم
الس ـ ـ ـ ـ ــيدة ا0د /س ـ ـ ـ ـ ــماح الص ـ ـ ـ ـ ــاوي م ـ ـ ـ ـ ــن قب ـ ـ ـ ـ ــل مجل ـ ـ ـ ـ ــس الجامع ـ ـ ـ ـ ــة ع ـ ـ ـ ـ ــن ش ـ ـ ـ ـ ــهر ابري ـ ـ ـ ـ ــل  1022للتمـ ـ ـ ـ ـ ــيز ف ـ ـ ـ ـ ــي االنش ـ ـ ـ ـ ــطة
واملشاركة املجتمعية بقاعة االجتماعات بمبني ادارة الجامعة في 1022/4/30
القرار  :أحيطت اللجنة علما
القرار :
ً
أحيط مجلس الكلية علما.
ً
 .3احاطـ ـ ـ ـ ـ ــة مجلـ ـ ـ ـ ـ ــس قسـ ـ ـ ـ ـ ــم االثـ ـ ـ ـ ـ ــار والدراسـ ـ ـ ـ ـ ــات اليونانيـ ـ ـ ـ ـ ــة والرومانيـ ـ ـ ـ ـ ــة بجلسـ ـ ـ ـ ـ ــته فـ ـ ـ ـ ـ ــى  1022 /5/4علمـ ـ ـ ـ ـ ــا بمشـ ـ ـ ـ ـ ــاركة
ا0د 0حن ـ ـ ـ ـ ـ ــان الش ـ ـ ـ ـ ـ ــافعي ف ـ ـ ـ ـ ـ ــي االش ـ ـ ـ ـ ـ ــراف عل ـ ـ ـ ـ ـ ــي تنظ ـ ـ ـ ـ ـ ــيم املع ـ ـ ـ ـ ـ ــرص االث ـ ـ ـ ـ ـ ــري ال ـ ـ ـ ـ ـ ــذي اق ـ ـ ـ ـ ـ ــيم بمتح ـ ـ ـ ـ ـ ــف الكلي ـ ـ ـ ـ ـ ــة ف ـ ـ ـ ـ ـ ــي
1022/4/28
القرار  :أحيطت اللجنة علما
القرار :
ً
أحيط مجلس الكلية علما.
ً
 .4احاطـ ـ ـ ـ ـ ــة مجلـ ـ ـ ـ ـ ــس قسـ ـ ـ ـ ـ ــم االثـ ـ ـ ـ ـ ــار والدراسـ ـ ـ ـ ـ ــات اليونانيـ ـ ـ ـ ـ ــة والرومانيـ ـ ـ ـ ـ ــة بجلسـ ـ ـ ـ ـ ــته فـ ـ ـ ـ ـ ــى  1022 /5/4علمـ ـ ـ ـ ـ ــا بمشـ ـ ـ ـ ـ ــاركة
ا0د 0س ـ ـ ـ ـ ـ ــماح الص ـ ـ ـ ـ ـ ــاوي ف ـ ـ ـ ـ ـ ــي االش ـ ـ ـ ـ ـ ــراف عل ـ ـ ـ ـ ـ ــي تنظ ـ ـ ـ ـ ـ ــيم املع ـ ـ ـ ـ ـ ــرص االث ـ ـ ـ ـ ـ ــري ال ـ ـ ـ ـ ـ ــذي اق ـ ـ ـ ـ ـ ــيم بمتح ـ ـ ـ ـ ـ ــف الكلي ـ ـ ـ ـ ـ ــة ف ـ ـ ـ ـ ـ ــي
1022/4/28
القرار  :أحيطت اللجنة علما
القرار :
ً
أحيط مجلس الكلية علما.

ً
تاسعا  :موضوعات خدمة املجتمع وتنمية البيئة :
رسالة الكلية :
تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترىزإ ىلزإ مسزتوت التميزة وا بزداع فز مازاا ااداو والعلزوم ا نسزانية فزإ سزوا العمزا محليزا إ و ىىليميزا اسزتناداإ ىلزإ معزايير
الاود التعليمية و البحثية  ،و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التكنولواية  ،و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و القزدرات العلميزة و البحثيزة تسزاتذت ا
و طالب ا  ،و استخدام وسائا تعليمية حديثة ،و متابعة الخرياين ،و ىتاحة الفرصة ل ا لمتابعة الاديزد مزن العلزوم و المعزارا و الخبزرات  ،و تلبيزة احتياازات الماتمز
،والمسززاةمة ف ز حززا مالززكالتو  ،و بنززاص الالخصززية المصززرية و تنميززة ىززيم اطنتمززاص و المززواطنين مززن خززالا ىاززراصات تتسززم باطسززتقاللية و التعززاون و التقززويم الززذات
والمستمر .
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رؤية الكلية :

جامعة دمنهور
كلية اآلداب

تتطل الكلية ىلإ أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية معتمد تحتا
مكانة مرموىة بين نظائرةا وتصا بأساتذت ا وخرياي ا ىلإ مستوت
المنافسة محليأ و اىليم إيا من خالا برامج دراسية متمية فإ
مرحلتإ الليسانس والدراسات العليا تس م فإ الرىإ و التنمية
المستدامة للماتم .

Damanhur university
Faculty of Art

=========================================================
أوال  :موضوعات االحاطة والتصديق :
 -2املوضوعات التى طرحت فى لجنة خدمة املجتمع وشئون البيئة بالجامعة
 -1التصديق على محضر الجلسة السابقة
القرار  :تم التصديق.
ثانيا  :موضوعات اللجنة:
 -2املوضوع:الطمئنان على سير االمتحانات والتنبيه املستمر على الصيانة والنظافة واملرور الدورى
ً
القرار :أحيطت اللجنة علما .
القرار :
ً
أحيط مجلس الكلية علما.
 -1املوضوع  :اقتراح اللجنة بتحديد موعد أفطار جماعى لعضاء هيئة التدريس والعاملين بالكلية
القرار :
وافقت اللجنة ويتم تحديد املوعد من قبل مجلس الكلية .
القرار :
وافق مجلس الكلية على أن يقوم الدكتور /وفدى أبوالنضر بتحديد امليعاد .
 -3املوضوع  :مخاطبة القسام العلمية لوضع خطة مستقبلية لتطوير خدمة املجتمع بالكلية للعام الدراس ى القادم
القرار  :وافقت اللجنة ويتم مخاطبة االقسام العلمية
القرار :
وافق مجلس الكلية .

ً
هذا وقد انتهى االجتماع الساعة الواحدة والنصف ظهرا .
عميد الكلية
أ.د /حنان الشافعى

رسالة الكلية :
تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترىزإ ىلزإ مسزتوت التميزة وا بزداع فز مازاا ااداو والعلزوم ا نسزانية فزإ سزوا العمزا محليزا إ و ىىليميزا اسزتناداإ ىلزإ معزايير
الاود التعليمية و البحثية  ،و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التكنولواية  ،و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و القزدرات العلميزة و البحثيزة تسزاتذت ا
و طالب ا  ،و استخدام وسائا تعليمية حديثة ،و متابعة الخرياين ،و ىتاحة الفرصة ل ا لمتابعة الاديزد مزن العلزوم و المعزارا و الخبزرات  ،و تلبيزة احتياازات الماتمز
،والمسززاةمة ف ز حززا مالززكالتو  ،و بنززاص الالخصززية المصززرية و تنميززة ىززيم اطنتمززاص و المززواطنين مززن خززالا ىاززراصات تتسززم باطسززتقاللية و التعززاون و التقززويم الززذات
والمستمر .
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