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 رسالة الكلية :

لزإ سزوا العمزو محليزاإ و ىىليميزا اسزت اداإ ىلزإ معزايير تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة  ترىزإ ىلزإ مسزتوت التميزة وا بزداج لزا مازاو اعدام والعلزوم ا  سزا ية 

ات العلميزة و البحثيزة اسزاتذت ا د  التعليمية و البحثية ، و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التك ولواية ، و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و القزدرالاو

، و تلبيزة احتياازات الماتمز   علزوم و المعزارو و الخبزراتو طالب ا ، و استخدام وسائو تعليمية حديثة ،و متابعة الخرياين، و ىتاحة الفرصة ل ا لمتابعة الاديزد مزن ال

ا ذاتحززو مالززكالتو ، و ب ززاص الالخصززية المصززرية و ت ميززة ىززيم اط تمززاص و المززواط ين مززن خززالو ىاززراصات تتسززم باطسززتقاللية و التعززاون و التقززويم الزز االمسززاةمة لزز،و

 والمستمر .
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 رؤية الكلية :

تتطل  الكلية ىلإ أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية معتمد  تحتو 

مستوت  بأساتذت ا وخرياي ا ىلإ وتصو مكا ة مرموىة بين  ظائرةا

ا من خالو برامج دراسية متمية  لإ  الم السة محليأ و اىليميإ

مرحلتإ الليسا س والدراسات العليا تس م لإ الرىإ و الت مية 

 .  المستدامة للماتم 

 1026/1027لعام الجامعيا تاسعلامحضر مجلس الكلية 

 21/4/1027  املوافقربعاءال املنعقد يوم 

********** 
  برئاسة  السيد الستاذ الدكتور/    

ً
د ــــــــــــــــــــــــــــعبداملنعم محمد مجاهاجتمع مجلس الكلية في تمام الساعة الحادية عشر ظهرا

 -بحضور كل من : و واملفوض بتسيير أعمال عميد الكلية  ليم والطالبالكلية لشئون التع  وكيل 

 القائم بعمل وكيل الكلية لشئون خدمة املجتمع وتنمية البيئة    د. وفدى السيدأبوالنضر .2

 رئيس مجلس قسم اللغةاالنجليزية   أ.د. ايمان حلمى املليجى .1

 مجلس قسم التاريخ  رئيس  أ.د/ أحمد عبدالعزيز عيس ى .3

 الستاذ بقسم الجغرافيا   حمد عبدالقادر عبدالحميدأ.د/ م .4

 الستاذ بقسم اللغة االنجليزية . ميراندا محمد خميس الزوكة    دأ. .5

 الستاذ املتفرغ بقسم اللغة العربية  أ.د/ محمود فراج عبدالحافظ .6

 الستاذ املتفرغ بقسم الفلسفة   أ.د/ ميالد زكى غالي .7

 والدراسات اليونانية والرومانية م بعمل رئيس مجلس قسم اآلثار القائ   د. عبير عبداملحسن قاسم .8

 اللغة العربيةقسم   القائم بعمل رئيس مجلس    ايمان فؤاد بركاتد.  .9

 القائم بعمل رئيس مجلس قسم الفلسفة   د. عصام كمال املصري  .20

 و أمين املجلس املدرس بقسم الفلسفة   رشا محمود رجبد.  .22

 دير التنفييي لوحد  ممان الجود  بالكليةامل   عصام لطفى  وهباند.  .21

 مدير وحد  الخدمات االلكترونية    د. أحمد عطية حميد  .23

 أمين الكلية  نفين محمد رحومةالسيد /  .24

 ادارى    السيد/ هانى محمد كتات .25

 حمد على حمدى على أالسيد الدكتور /  أ.د/ على أحمد السيد و و  ماجد محمد شعله /ودعى لحضور االجتماع السيد أ.د  

ــــوالسيد الدكت ىـــــــالفقأحمد والسيد الدكتور/ محمد  و السيد الدكتور/أحمد سعيد عثمان  ــــور/ حسـ  ةــــــــــــام رحومـــ

 .والسيد  الدكتور / نها غالى 

 واعتير عن عدم الحضور :

 مفوض بادار  مجلس قسم الجغرافيا   أ.د/ ياسر أحمد السيد -
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 واملفوض بتسيير أعمال عميد الكلية عبداملنعم محمد مجاهد وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب    افتتح السيد أ.د/

 " بسم هللا الرحمن الرحيم "

 .بجميع الساد  الحامرين  .د/ عبداملنعم محمد مجاهد في بداية االجتماع رحب السيد أ

 من هللاثم قدم خالص التعازى في ضحايا الحداث الليمة  -
ً
  عز وجل ان يحفظ مصرنا الحبيبه.متمنيا

 . عيد القيامة املجيدبمناسبة و الخوه املسيحيين  وقدم التهنئة للسيد أ.د/ ميالد زكى غالى  -

 ثم شرع سيادته في موموعات املجلس على النحو التالي : -

 

 -أوال : موموعات اإلحاطة :
 

 : رحت في مجلس الجامعة
ً
 املوموعات التى ط

على منح طالب الدراسات العليا املسجلين لدرجة املاجستير أو الدكتوراه  17/3/1027بتاريخ  وافق مجلس الجامعة .2

ــــــــــــــــــــــــــــــــــاليين مر على دراستهم لبعض املقررات أكثر من خمس سنوات من تاريخ اجتياز املقرر فرصه استثنائية مل ـــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ د  ــ

 شهور. (6)

السيد الساتي  واملعاونين بعدم أداء عمل خارج الجامعة أو الحصول على أجاز  أيا كانت  اال بقرار من  ينبه على .1

حال للتحقيق كل من ساهم في ي  رئيس الجامعة بحسبانه السلطة املختصة بالترخيص بيلك ، و الستاذ الدكتور/ 

 مخالفة هيا القرار بمن فيهم أصحاب املصلحة في السفر دون إذن .

.م .3
ً
 رور  اخطار الجامعة بمواعيد الزيارات والرحالت العلمية وامليدانية قبل انطالقها بعشرين يوما

 

  تم التصديق على محضر مجلس الكلية بجلسته السابقة. 

غالى في عبداملقصود باملوافقة على مشاركة السيد  الدكتور / نها  11/1/1020بشأن قرار مجلس الجامعة الصادر في  .2

 " النصوص االجتماعية بلغة أوربية " تدريس مقرر 

  على أن يكون القرار : يتم تدريس املاد   30/3/1027قرر املجلس تعديل قراره السابق في مجلسه الطارئ بتاريخ

 على ما تم في العام الكاديمى السابق من تصحيح ورقبين امليكور  مناصفه 
ً
 ةالستاذين امليكورين و ذلك تأسيسا

 املاد  امليكور مناصفة بين السيد  الدكتور  / نها غالى و الستاذ املشارك.إجابة الطالب في 
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كة عضو هيئة تدريس تخصص تاريخ وسيط ابتداًء من العام القادم في تدريس مقــــــــــــــــــــــــــــرر "تاريخ وافق املجلس على مشار  .1

 حقبة بيزنطية . ر فيا الئحة جديد  لتضمن توصيف املقر مصر القديم حتى الفتح االسالمى"  الفرقة الولى بقسم الجغرا

 

 ثانيا:   موموعات وحد  ممان الجود  :
 

 تقديم الشكر للسيد الدكتور / إبراهيم محمد مرجونة على فتر  توليه إدار  الوحد  . .2

ا بيله من أعمال القرار: تم توجيه الشكر والتقدير للدكتور إبراهيم مرجونه املدير التنفييى السابق للوحد  على م

 .  والكلية للنهوض بالوحد  

 القرار 

. 
ً
 أحيط مجلس الكلية علما

 

 بخصوص تسليم مشروع دعم الفاعلية التعليمية . .1

القرار: تم توجيه الشكر والتقدير للدكتور حسام محمد السعيد رحومه على ما بيله من جهد تجاه مشروع دعم        

وكيلك مدير املشروع د. محمد أبوعلي ، مع توجيه الشكر لفريق الجهاز اإلداري  الفاعلية التعليمية حتى تم تسليمه

 بالوحد   .

 القرار 

. 
ً
 أحيط مجلس الكلية علما

قدمة من القسام ) اللغة العربية .3
 
الدراسات اليونانية  –التاريخ  –اللغة االنجليزية  -بخصوص تقارير املقررات امل

 والالتينية (

جلس تقديم الشكر لألقسام امللتزمه بتقديم تقارير املقررات مع حثهم لاللتزام بآليات الجود  في القرار: قرر امل    
 هيا المر، والرجاء من باقى القسام تقديم تقاريرهم املتأخر  .  

 القرار 

. 
ً
 أحيط مجلس الكلية علما

 –غة اإلنجليزية ناقصة الل –)اللغة العربية ناقصة 1027-1026بخصوص توصيفات الفصل الدراس ي الثاني  .4
 الدراسات اليونانية والالتينية ( –الفلسفة  –التاريخ ناقص 
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القرار: قرر املجلس تقديم الشكر لألقسام امللتزمه بتقديم توصيف املقررات مع حثهم لاللتزام بآليات الجود  في     
  هيا المر، والرجاء من باقى القسام تقديم توصيفات املقررات املتأخر  . 

 القرار 

. 
ً
 أحيط مجلس الكلية علما

 

رسلة من الوحد  من قبل. .5
 
 بخصوص الدعم الطالبي لألقسام العلمية وااللتزام بتوحيد نماذج تقارير الدعم امل

القرار: نشكر قسم الفلسفة على تقديم تقارير الدعم الطالبي ونهيب ببقية القسام الحرص على تقديم      
عدم استالم أى أوراق مكتوبة يدوًيا  وعدم استالم تقارير ناقصة والتأكيد على مرور   تقاريرهم و قد قرر املجلس

 االلتزام بآليات الدعم الطالبي وإعاد  إرسال النماذج لألقسام مر  أخرى للتأكيد .

 القرار 

. 
ً
 أحيط مجلس الكلية علما

 

 بخصوص تغيير بعض رؤساء املعايير وإعاد  تشكيل أعضائها . .6

ن ، ييط املجلس علًما مع تكليف د. منى عثمان مرعى املدرس بقسم اآلثار برئاسة معيار الطالب والخريجالقرار: أح

 وتفويض د. عصام وهبان باختيار شخص آخر في حالة عدم موافقتها .

 القرار 

. 
ً
 أحيط مجلس الكلية علما

 

 بخصوص االجتماع مع منسقي الجود  بالقسام العلمية . .7

 تماع دورى ملنسقى الجود  بالقسام العلمية .القرار: أقر عقد اج

 القرار 

. 
ً
 أحيط مجلس الكلية علما

 

 بخصوص الخطط البحثية الخاصة بالقسام العلمية . .8
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ات العلميزة و البحثيزة اسزاتذت ا د  التعليمية و البحثية ، و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التك ولواية ، و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و القزدرالاو

، و تلبيزة احتياازات الماتمز   علزوم و المعزارو و الخبزراتو طالب ا ، و استخدام وسائو تعليمية حديثة ،و متابعة الخرياين، و ىتاحة الفرصة ل ا لمتابعة الاديزد مزن ال

ا ذاتحززو مالززكالتو ، و ب ززاص الالخصززية المصززرية و ت ميززة ىززيم اط تمززاص و المززواط ين مززن خززالو ىاززراصات تتسززم باطسززتقاللية و التعززاون و التقززويم الزز االمسززاةمة لزز،و

 والمستمر .
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 رؤية الكلية :

تتطل  الكلية ىلإ أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية معتمد  تحتو 

مستوت  بأساتذت ا وخرياي ا ىلإ وتصو مكا ة مرموىة بين  ظائرةا

ا من خالو برامج دراسية متمية  لإ  الم السة محليأ و اىليميإ

مرحلتإ الليسا س والدراسات العليا تس م لإ الرىإ و الت مية 

 .  المستدامة للماتم 

القرار: أحيط املجلس علًما بمخاطبة القسام العلمية بعمل الخطة البحثية الخاصة بكل قسم وومع اآلليات     
 ها من خالل البحاث املقدمة من خالله .واملحاور التى يسعى كل قسم لتحقيق

 القرار 

. 
ً
 أحيط مجلس الكلية علما

 

 بخصوص الجهز  اإللكترونية الخاصة بمشروع دعم الفاعلية التعليمية . .9

ا ملخرجات املشروع .        
ً
 القرار: أحيط املجلس علًما والعمل على تفعيل هيه الجهز  وفق

 القرار 

. 
ً
 أحيط مجلس الكلية علما

 

 بخصوص الخطة اإلستراتيجية الخاصة بالكلية . .20

القرار: قرر املجلس تشكيل لجنة إستشارية من العضاء ذات الخبرات بالكلية من املراجعين الخارجيين إلقتراح     

الفكار التى تتناسب وتفيد الكلية وعرمها على مجلس الوحد  ثم إعتمادها من مجلس الكلية وذلك بما يتماش ى مع 

 االستراتيجية للجامعة . الخطة

 القرار 

. 
ً
 أحيط مجلس الكلية علما

 

 بخصوص قاعة التدريب . .22

القرار: قرر املجلس مرور  تفعيل القاعة والحث على مرور  عقد ورش ودورات تدريبية ، مع املطالبة بإعاد          

 تكون مهيأ  لبدء هيه الدورات .ترتيبها واستكمال ما بها من نواقص عن طريق توفير أجهز  تكييف وتهوية بها ل

 القرار 

. 
ً
 أحيط مجلس الكلية علما
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 رسالة الكلية :

لزإ سزوا العمزو محليزاإ و ىىليميزا اسزت اداإ ىلزإ معزايير تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة  ترىزإ ىلزإ مسزتوت التميزة وا بزداج لزا مازاو اعدام والعلزوم ا  سزا ية 

ات العلميزة و البحثيزة اسزاتذت ا د  التعليمية و البحثية ، و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التك ولواية ، و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و القزدرالاو

، و تلبيزة احتياازات الماتمز   علزوم و المعزارو و الخبزراتو طالب ا ، و استخدام وسائو تعليمية حديثة ،و متابعة الخرياين، و ىتاحة الفرصة ل ا لمتابعة الاديزد مزن ال

ا ذاتحززو مالززكالتو ، و ب ززاص الالخصززية المصززرية و ت ميززة ىززيم اط تمززاص و المززواط ين مززن خززالو ىاززراصات تتسززم باطسززتقاللية و التعززاون و التقززويم الزز االمسززاةمة لزز،و

 والمستمر .
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 رؤية الكلية :

تتطل  الكلية ىلإ أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية معتمد  تحتو 

مستوت  بأساتذت ا وخرياي ا ىلإ وتصو مكا ة مرموىة بين  ظائرةا

ا من خالو برامج دراسية متمية  لإ  الم السة محليأ و اىليميإ

مرحلتإ الليسا س والدراسات العليا تس م لإ الرىإ و الت مية 

 .  المستدامة للماتم 

:   موموعات 
ً
 : ITات تكنولوجيا املعلوموحد   ثالثا

 
 .  1027  ابريلر ــــعن شهمحضر اجتماع وحد  تكنولوجيا املعلومات  .2

 القرار 

 
ً
 .ومات تكنولوجيا املعل بمحضر وحد  افق على كل ما جاء و و  أحيط مجلس الكلية علما

 

تقدم السيد أ.د/ ماجد محمد شعله  الستاذ بقسم الجغرافيا بالكلية وعميد الكلية السبق بالشكر  لفريق العمل في  .1

 وحد النتائج االلكترونيه بالكلية .

 

:   موموعات شئون هيئة التدريس :رابع
ً
 ا

 
بموافقة مجلس القسم  في ا بالكلية قسم الجغرافيمجلس كتاب السيد أ.د/ ياسر أحمد السيد املفوض بأعمال رئيس  .2

على تعيين السيد/ حسام الدين حمدى رزق عبدالحميد مازن املعيد بالقسم بتعينه  فى وظيفـــــة مدرس مساعـــــد   1/4/1027

وذلك لحصوله على درجة املاجستير في اآلداب من قسم الجغرافيا تخصص جغرافيا بشرية علما بأنه حسن السمعه 

 والسلوك .

 -لقرار  : ا

 وافق مجلس الكلية .

 

بموافقة مجلس القسم  في قسم الجغرافيا بالكلية مجلس كتاب السيد أ.د/ ياسر أحمد السيد املفوض بأعمال رئيس  .1

على تعيين السيد/ عبداملولى شعبان عبداملولى عرقوب  املعيد بالقسم بتعينه  فى وظيفـــــة مدرس مساعـــــد  وذلك  1/4/1027

 بأنه حسن السمعه والسلوك .لحصوله 
ً
 على درجة املاجستير في اآلداب من قسم الجغرافيا تخصص جغرافيا بشرية علما

 -القرار  : 
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 رسالة الكلية :

لزإ سزوا العمزو محليزاإ و ىىليميزا اسزت اداإ ىلزإ معزايير تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة  ترىزإ ىلزإ مسزتوت التميزة وا بزداج لزا مازاو اعدام والعلزوم ا  سزا ية 

ات العلميزة و البحثيزة اسزاتذت ا د  التعليمية و البحثية ، و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التك ولواية ، و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و القزدرالاو

، و تلبيزة احتياازات الماتمز   علزوم و المعزارو و الخبزراتو طالب ا ، و استخدام وسائو تعليمية حديثة ،و متابعة الخرياين، و ىتاحة الفرصة ل ا لمتابعة الاديزد مزن ال

ا ذاتحززو مالززكالتو ، و ب ززاص الالخصززية المصززرية و ت ميززة ىززيم اط تمززاص و المززواط ين مززن خززالو ىاززراصات تتسززم باطسززتقاللية و التعززاون و التقززويم الزز االمسززاةمة لزز،و

 والمستمر .
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 رؤية الكلية :

تتطل  الكلية ىلإ أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية معتمد  تحتو 

مستوت  بأساتذت ا وخرياي ا ىلإ وتصو مكا ة مرموىة بين  ظائرةا

ا من خالو برامج دراسية متمية  لإ  الم السة محليأ و اىليميإ

مرحلتإ الليسا س والدراسات العليا تس م لإ الرىإ و الت مية 

 .  المستدامة للماتم 

 وافق مجلس الكلية .

 

بموافقة مجلس القسم  في قسم الجغرافيا بالكلية مجلس  كتاب السيد أ.د/ ياسر أحمد السيد املفوض بأعمال رئيس .3

أحمد فرحات حسن السيد  املعيد بالقسم بتعينه  فى وظيفـــــة مدرس مساعـــــد  وذلك لحصوله على تعيين السيد/  1/4/1027

 بأنه حسن السمعه والسلوك .
ً
 على درجةاملاجستير في اآلداب من قسم الجغرافيا تخصص جغرافيا طبيعية  علما

 -القرار  : 

 وافق مجلس الكلية .

 

(  1029 / 1028)  الفتر  من سية املقترحة لتعيين معيدين جددالخطة الخممكاتبات القسام العلمية بشأن  .4

 ( . 1011/1013 )وحتى

 -القرار  : 

( في شكلها النهائي 1011/1023( وحتى )1029-1028وافق مجلس الكلية على الخطة الخمسية لتعيين املعيدين الجدد الفتر  من )

 على النحو التالى :

 

 

 

 القســــــم

 

 لوبين في كل عامعدد املعيدين املط

 1011/1013دفعة  1012/1011دفعة 1010/1012دفعة  1029/1010دفعة  1028/1029دفعة 

اللغة اإلنجليزية 

 وآدابها

(  2( أدب + )2) (  لغة 2( أدب + )2) (  لغة1)

 لغة

( 2(  أدب + )2) 

 لغة
 ( لغة2(  أدب + )2)
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 رسالة الكلية :

لزإ سزوا العمزو محليزاإ و ىىليميزا اسزت اداإ ىلزإ معزايير تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة  ترىزإ ىلزإ مسزتوت التميزة وا بزداج لزا مازاو اعدام والعلزوم ا  سزا ية 

ات العلميزة و البحثيزة اسزاتذت ا د  التعليمية و البحثية ، و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التك ولواية ، و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و القزدرالاو

، و تلبيزة احتياازات الماتمز   علزوم و المعزارو و الخبزراتو طالب ا ، و استخدام وسائو تعليمية حديثة ،و متابعة الخرياين، و ىتاحة الفرصة ل ا لمتابعة الاديزد مزن ال

ا ذاتحززو مالززكالتو ، و ب ززاص الالخصززية المصززرية و ت ميززة ىززيم اط تمززاص و المززواط ين مززن خززالو ىاززراصات تتسززم باطسززتقاللية و التعززاون و التقززويم الزز االمسززاةمة لزز،و

 والمستمر .
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 رؤية الكلية :

تتطل  الكلية ىلإ أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية معتمد  تحتو 

مستوت  بأساتذت ا وخرياي ا ىلإ وتصو مكا ة مرموىة بين  ظائرةا

ا من خالو برامج دراسية متمية  لإ  الم السة محليأ و اىليميإ

مرحلتإ الليسا س والدراسات العليا تس م لإ الرىإ و الت مية 

 .  المستدامة للماتم 

 (شعبة خرائط2) (شعبة عامة2) (شعبة خرائط2) (شعبة عامة2) (شعبة خرائط2) الجغرافيا

 - - - - ( عصور وسطى2) التاريخ

 2 2 2 1 1 االجتماع

 - 2 - 2 - اللغة العربية 

اآلثاروالدراسات 

اليونانية 

 والرومانية

2 - - 2 

- 

 القسم ليس في حاجة الى تعيين معيدين خالل الخمس سنوات  الفلسفة

فـور ورود قـرار السـيد أ.د/ رئـيس الجامعـة بالتسـكين باحتياجاتهـا مـن املعيـدين ديـد  وسوف نوافى الجامعـة باقتراحـات القسـام الج

 الخاص بهم .

 

 .  1027تشكيل لجنة ملنح جوائز  الجامعة للعام الجامعى  .5
 

 -القرار  : 
 لقرار مجلس الجامعة رقم ل يوافق مجلس الكلية على تشك

ً
محمد مجاهد  برئاسة السيد أ.د/ عبداملنعم  1027لسنة  4لجنة وفقا

 ويكون تشكيلها كالتالى :

 الستاذ بقسم الجغرافيا   أ.د/ ماجد محمد شعله -

 الستاذ املتفرغ بقسم التاريخ   أ.د/ صالح أحمد هريدى -

 الستاذ املتفرغ بقسم اللغة العربية  أ.د/ محمود فراج عبدالحافظ -

 الستاذ املتفرغ بقسم الفلسفة   أ.د/ ميالد زكى غالى  -
  لجائز  املوظف املثالى  والعامل املثالى  يضاف السيد / أمين الكلية ممن اللجنة .وبالنسبة 

 

 خامس
ً
 :   موموعات شئون الطالب : ا

 

 : موموعات وحدات: الجود  
ً
 القياس والتقويم: -MIS -أوال

 



    

                                                                                                                                              
       Damanhur university                                   جامعة دمنهور                                                                                      
          Faculty of Artكلية اآلداب                                                                                                                                
                                                        

 

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

 رسالة الكلية :

لزإ سزوا العمزو محليزاإ و ىىليميزا اسزت اداإ ىلزإ معزايير تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة  ترىزإ ىلزإ مسزتوت التميزة وا بزداج لزا مازاو اعدام والعلزوم ا  سزا ية 

ات العلميزة و البحثيزة اسزاتذت ا د  التعليمية و البحثية ، و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التك ولواية ، و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و القزدرالاو

، و تلبيزة احتياازات الماتمز   علزوم و المعزارو و الخبزراتو طالب ا ، و استخدام وسائو تعليمية حديثة ،و متابعة الخرياين، و ىتاحة الفرصة ل ا لمتابعة الاديزد مزن ال

ا ذاتحززو مالززكالتو ، و ب ززاص الالخصززية المصززرية و ت ميززة ىززيم اط تمززاص و المززواط ين مززن خززالو ىاززراصات تتسززم باطسززتقاللية و التعززاون و التقززويم الزز االمسززاةمة لزز،و

 والمستمر .
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 رؤية الكلية :

تتطل  الكلية ىلإ أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية معتمد  تحتو 

مستوت  بأساتذت ا وخرياي ا ىلإ وتصو مكا ة مرموىة بين  ظائرةا

ا من خالو برامج دراسية متمية  لإ  الم السة محليأ و اىليميإ

مرحلتإ الليسا س والدراسات العليا تس م لإ الرىإ و الت مية 

 .  المستدامة للماتم 

 لعــــدم عــــرض الســــاد  املــــديرين التنفيــــييين للوحــــدات املــــيكور  تقــــارير مكتوبــــة علــــى اللجنــــة، فقــــد
ً
رأى رئــــيس اللجنــــة طــــرح مومــــوعات  نظــــرا

 وحداتهم مباشر  على مجلس الكلية.

 -القرار  : 

 مع مراعا  تقديم التقارير 
ً
 للجنة شئون التعليم والطالب. مكتوبةأحيط مجلس الكلية علما

 

 
ً
 : التقارير املرفوعة من القسام: ثانيا

 

قـــدمها ســـوى القســـام التاليـــة: التـــاريخ، والجغرافيـــا، املومـــوع: تقـــارير متابعـــة أداء الســـاد  أعضـــاء هيئـــة التـــدريس والهي .2 عاونـــة،لم ي 
 
ئـــة امل

 واآلثار والدراسات اليونانية والرومانية، الفلسفة.

قدم تقاريرها رفع تقاريرها في غضون أسبوع من تاريخه.
 
 القرار:تهيب اللجنة بالقسام الخرى التي لم ت

 -القرار  : 

. 
ً
 أحيط مجلس الكلية علما

 

 .: تقارير مسؤولوا الدعم الطالبي: لم يقدمها سوى أقسام:التاريخ، واللغة العربية، والدراسات اليونانية والالتينيةاملوموع .1

قدم تقاريرها رفع تقاريرها في غضون أسبوع من تاريخه.
 
 القرار: تهيب اللجنة بالقسام الخرى التي لم ت

 -القرار  : 

. 
ً
 أحيط مجلس الكلية علما

 

 
ً
تعلقة بها:ا: إسناثالث

 
قررات التدريسية والجداول امل

 
 د امل

عاصر للفرقتين الرابعة )شـعبة عامـة(، والثالثـة )شـعبة  .3
 
قرري/ تاريخ مصر الحديث وامل املوموع: كتاب قسم التاريخ بخصوص إسناد م 

 مـن السـتاذ الـدكتور/ محمـد رفعـت اإلمـام وذلـك  اآلثار اإلسالمية( للدكتور/ أحمد خميس الفقي،
ً
إلـى حـين عـود  سـيادته ملمارسـة بـدال

 مهام عمله.

 -القرار  : 

 وافق مجلس الكلية .
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لزإ سزوا العمزو محليزاإ و ىىليميزا اسزت اداإ ىلزإ معزايير تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة  ترىزإ ىلزإ مسزتوت التميزة وا بزداج لزا مازاو اعدام والعلزوم ا  سزا ية 

ات العلميزة و البحثيزة اسزاتذت ا د  التعليمية و البحثية ، و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التك ولواية ، و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و القزدرالاو

، و تلبيزة احتياازات الماتمز   علزوم و المعزارو و الخبزراتو طالب ا ، و استخدام وسائو تعليمية حديثة ،و متابعة الخرياين، و ىتاحة الفرصة ل ا لمتابعة الاديزد مزن ال

ا ذاتحززو مالززكالتو ، و ب ززاص الالخصززية المصززرية و ت ميززة ىززيم اط تمززاص و المززواط ين مززن خززالو ىاززراصات تتسززم باطسززتقاللية و التعززاون و التقززويم الزز االمسززاةمة لزز،و

 والمستمر .

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

     1496633540ت + فاكس     -1496633541ت:           ~ 11 ~                          البحيرة  –دمنهور  –األبعادية –مجمع الكليات                    

Smartgate@damanhour.edu.egmail:-E                                  manhour.edu.egwww.Dawebsite: 
                                               

 

 رؤية الكلية :

تتطل  الكلية ىلإ أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية معتمد  تحتو 

مستوت  بأساتذت ا وخرياي ا ىلإ وتصو مكا ة مرموىة بين  ظائرةا

ا من خالو برامج دراسية متمية  لإ  الم السة محليأ و اىليميإ

مرحلتإ الليسا س والدراسات العليا تس م لإ الرىإ و الت مية 

 .  المستدامة للماتم 

تعلقة باالمتحانات التحريرية:رابعً 
 
 ا: املوموعات امل

:لـــم يــتم حتـــى تـــاريخ انعقـــاد اللجنــة إعـــالن نتيجـــة الفـــرقتين 1027-1026املومــوع: إعـــالن نتيجـــة الفصـــل الدراســ ي الول للعـــام الجـــامعي  .4

بقسم االجتمـاع، وكـيلك نتيجـة الفرقـة الولـى بقسـم اآلثـار )الئحـة جديـد (. وذلـك فـي مـوء أن مجلـس الكليـة سـبق وأن  الثانية والثالثة

 كامال في السبوع الول من شهر مارس 
ً
 بإعالن النتائج إعالنا

ً
.1027اتخي قرارا

ً
ستقبال  وجب تداركه م 

ً
 سلبيا

ً
سجل إتجاها  ، وهو ما ي 

 
ً
 .القرار: أحيطت اللجنة علما

 -القرار  : 

. 
ً
 أحيط مجلس الكلية علما

 
: لـم ترفـع القسـام 1026/1027املوموع: تشكيل لجان ومع وتصحيح السئلة ملواد امتحانات الفصل الدراس ي الثاني للعـام الجـامعي  .5

ونانيــــــة والالتينيــــــة، التاليـــــة تشــــــكيل اللجــــــان املـــــيكور  حتــــــى تاريخــــــه: اللغـــــة العربيــــــة، الفلســــــفة، اآلثـــــار )الئحــــــة جديــــــد (، الدراســـــات الي

 االجتماع.

 القرار:تهيب اللجنة بالقسام امليكور  رفع تشكيل هيه اللجان في غضون أسبوع من تاريخه.

 -القرار  : 

. 
ً
 أحيط مجلس الكلية علما

 
قترحاتـه بهـيا الشـأ1026/1027املومـوع: ترتيـب مـواد االمتحـان عـن الفصـل الدراسـ ي الثـاني للعـام الجـامعي  .6 قـدم م  ن ختـى تاريخــه : لـم ي 

 القسام التالية: التاريخ، اللغة العربية، الجغرافيا، الفلسفة، االجتماع.

قـــررات االمتحانيـــة الخاصــة بهـــيه القســام بجـــدول االمتحانــات املزمـــع إعـــداده 
 
، وعليــه ســـيتم ترتيــب امل

ً
القــرار: أحيطـــت اللجنــة علمـــا

 لورودها في الالئحة.
ً
 وفقا

 -القرار  : 
 .أحيط مجلس الكلية 

ً
 علما

 
 املوموع:ومع امتحان بمواصفات بياتها للطالب ذوي االحتياجات الخاصة. .7

القرار: تؤكد اللجنة على مرور  تفعيل قرارات مجالس الكللية السابقة بهيا الخصوص، وأنه يجـب علـى رؤسـاء الكنتـروالت التأكـد 

قرر امتحان خاص بهؤالء الطالب. 
 
 من تسليم أستاذ امل

 -القرار  : 

 .أحيط 
ً
 مجلس الكلية علما

 
 املوموع: شروط ومع االمتحانات اإللكترونية. .8

 القرار: توص ي اللجنة بما يلي: 
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 رؤية الكلية :

تتطل  الكلية ىلإ أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية معتمد  تحتو 

مستوت  بأساتذت ا وخرياي ا ىلإ وتصو مكا ة مرموىة بين  ظائرةا

ا من خالو برامج دراسية متمية  لإ  الم السة محليأ و اىليميإ

مرحلتإ الليسا س والدراسات العليا تس م لإ الرىإ و الت مية 

 .  المستدامة للماتم 

  مــرور  إلتــزام وامـــع االمتحــان اإللكترونـــي بالشــروط واملعـــايير التــي ومـــعتها الســيد  الـــدكتوره/ بــدور عبـــد املقصــود مـــدير وحــد  القيـــاس

قـــرر ســـيادته مـــن والتقــويم بهـــيا الخصـــوص، وفـــي حـــال تقريـــر ســيادتها  ســـتبعد م  عـــدم إلتـــزام أي مـــن الســـاد  الســـاتي  باملعــايير املومـــوعة ي 

 جملة االمتحانات اإللكترونية.

  خطـر
 
علـن ت  لجـدول م 

ً
شـاركة فـي إجـراءات التصـحيح وفقـا قـرر  وذلـك للم  قرر بوحد  القياس والتقويم أثناء تصحيح م 

 
أن يتواجد أستاذ امل

قــــرر خاصـــته، تتــــولى بـــه مـــدير الوحــــد  الســـاد  الســـات
 
شــــاركة أي مـــن الســـاد  الســــاتي  فـــي تصـــحيح امل ي . وفــــي حـــال تقريـــر ســــيادتها عـــدم م 

فوض املجلس أ.د/ عميد الكلية في اتخاذ اإلجراءات الالزمة حيال ذلك الوحد  إنهاء إجراءات التصحيح،   .وي 

 -القرار  : 
 وافق مجلس الكلية .

 
قــرر  .9 بــاقي لاعــاد  مــن الفرقــة الرابعــة:وافق قســم –/ جغرافيــا إقتصــادية" للطالــب/ موســ ى رشــاد املوموع:تشــكيل لجنــة ومــع امتحــان م 

 الجغرافيا على استبدال أ.د/ عالء عزت بالسيد الستاذ الدكتور/ عبد العظيم أحمد في تشكيل اللجنة امليكور .

.
ً
 القرار: أحيطت اللجنة علما

 -القرار  : 

 الب املتخلفين في املاد  .مراجعة باقى الطوافق مجلس الكلية مع 
 

: الكنتروالت:خامس
ً
 ا

 

شاركة في أعمال الكنتروالت. .20
 
 املوموع: التأكيد على عدم االعتيار عن امل

 القرار:تهيب اللجنة بالساد  أعضاء هيئة التدريس والهيئة املعاونة عدم اإلعتيار عن املشاركة في أعمال الكنتروالت.

 -القرار  : 

.أحيط مجلس الكلية عل
 
 ما

 

: االمتحانات الشفوية:سادس
ً
 ا

 

. اســـــتكملت بقيـــــة 1027-1026املومــــوع: تشـــــكيل لجـــــان جلســــات االمتحانـــــات الشـــــفوية عـــــن الفصــــل الدراســـــ ي الثـــــاني للعــــام الجـــــامعي  .22

 القسام رفع تشكيل اللجان امليكور .

 .
ً
 القرار: أحيطت اللجنة علما

 -القرار  : 

.
 
 أحيط مجلس الكلية علما
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 رؤية الكلية :

تتطل  الكلية ىلإ أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية معتمد  تحتو 

مستوت  بأساتذت ا وخرياي ا ىلإ وتصو مكا ة مرموىة بين  ظائرةا
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مرحلتإ الليسا س والدراسات العليا تس م لإ الرىإ و الت مية 

 .  المستدامة للماتم 

 

: موموعسابع
ً
 ات رعاية الشباب:ا

 

قـدمها سـوى 1027املوموع : التقـارير املرفوعـة مـن مستشـاري لجـان االتحـاد عـن أنشـطة لجـانهم خـالل شـهر مـارس  .21 / الـدكتور : لـم ي 

 رشا رجب)مستشار لجنة السر(، د.أيمن سالم )مستشار اللجنة الريامية(.

سض رئيســها فــي اتخــاذ االجــراءات الالزمــة القــرار: تســتنكر اللجنــة عــدم رفــع مستشــاري اللجــان الخــرى تقاريرهــ
ا بهــيا الخصــوص، وتفــوي

 حيال ذلك.

 -القرار  : 

.
 
 أحيط مجلس الكلية علما

 

قترحات:ثامن : م 
ً
 ا

 

 بـأن عـدد الطـالب الوافـدين بالكليـة  .23
ً
قترحاتها لجيب الطالب الوافدين لها علما املوموع: كتاب الجامعة بشأن تقديم الكلية بعض م 

 ( طالب.20)

كلف السيد الدكتور / عصام وهبان القر  بدراسـة املومـوع وتقـديم  -املدير التنفييي لوحد  الخريجين ووحد  ممان الجـود  –ار:ي 

 مقترحاته بهيا الشأن.

 -القرار  : 

 وافق مجلس الكلية.

: شكاوي:تاسع
ً
 ا

 

قــــرر حقــــوق اإلنســــ .24
 
 بأنــــه قــــد ســــبق طــــرح هــــيا املومــــوع: شــــكوى مجموعــــة مــــن الطــــالب مــــن عــــدم إفــــادتهم بنتيجــــة امتحــــانهم مل

ً
ان، علمــــا

ــرسح بمجلـس اللجنـة عـن شــهر ديسـمبر/ 
 
ختصـة فـي 1026املومـوع غيـر مـر ، فقـد ط

 
ـت القســام امل

ت
ن لس

عل
 
بقائمـة الطــالب  24/2/1027، كمـا أ

علـن نتيجتـه لهـم-الشاكين 
 
قرر، ولـم ت

 
قـرر املـيكور، ثـم  -ممن حضروا امتحان امل

 
طـرح رئـيس اللجنـة بهـدف تقـديم مـا يفيـد حـاالتهم فـي امل

ختصـــة علـــى خطـــاب وكيـــل الكليـــة لشـــؤون 1027المـــر ذاتـــه علـــى مجلـــس اللجنـــة عـــن شـــهر فبرايـــر/
 
، وفيـــه أشـــير إلـــى عـــدم رد القســـام امل

رح املوموع ذاته علـى مجلـس اللجنـة عـن شـهر مـارس 24/2/1027التعليم والطالب بتاريخ 
 
، ثـم مجلـس الكليـة عـن الشـهر 1027. كما ط

 ب املجلس من القسام املعنية اإلفاد  بحالة هؤالء الطالب.وفيما يلي قائمة بهؤالء الطالب الشاكين:ذاته، وفيها طل
 

 الفرقة الحالية القسم اإلسم م
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 رسالة الكلية :

لزإ سزوا العمزو محليزاإ و ىىليميزا اسزت اداإ ىلزإ معزايير تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة  ترىزإ ىلزإ مسزتوت التميزة وا بزداج لزا مازاو اعدام والعلزوم ا  سزا ية 

ات العلميزة و البحثيزة اسزاتذت ا د  التعليمية و البحثية ، و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التك ولواية ، و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و القزدرالاو

، و تلبيزة احتياازات الماتمز   علزوم و المعزارو و الخبزراتو طالب ا ، و استخدام وسائو تعليمية حديثة ،و متابعة الخرياين، و ىتاحة الفرصة ل ا لمتابعة الاديزد مزن ال

ا ذاتحززو مالززكالتو ، و ب ززاص الالخصززية المصززرية و ت ميززة ىززيم اط تمززاص و المززواط ين مززن خززالو ىاززراصات تتسززم باطسززتقاللية و التعززاون و التقززويم الزز االمسززاةمة لزز،و

 والمستمر .
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 رؤية الكلية :

تتطل  الكلية ىلإ أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية معتمد  تحتو 

مستوت  بأساتذت ا وخرياي ا ىلإ وتصو مكا ة مرموىة بين  ظائرةا

ا من خالو برامج دراسية متمية  لإ  الم السة محليأ و اىليميإ

مرحلتإ الليسا س والدراسات العليا تس م لإ الرىإ و الت مية 

 .  المستدامة للماتم 

 الفرقة الحالية القسم اإلسم م

 الرابعة اللغة العربية رشا سعد محمد عبد العظيم 2

 الرابعة اللغة العربية ريم رجب السيد 1

 ةالرابع اللغة العربية جمعة محمد رمضان همام 3

 الرابعة اللغة العربية محمد غريب محمود غريب 4

 الرابعة اللغة العربية محمد وجيه عبد املحسن أنصاري  5

 الرابعة االجتماع أمل احمد حجازي  6

 الرابعة االجتماع كارولين أشرف سرور 7

 الرابعة التاريخ  إسراء محمود السيد الحفناوي  8

 الثالثة خالتاري أحمد محمد عبد العظيم خليل 9

 الرابعة التاريخ حسام حلمي البانوبي 20

 الرابعة التاريخ محمد حمدي محمود البشبيش ي 22

 الرابعة  التاريخ أحمد فكري محمد 21

 الرابعة التاريخ محمد محمود حنفي السنهوري 23

 الرابعة التاريخ سار  صبري أحمد الشيمي 24

 الرابعة التاريخ كريم صالح محمد عطو  25

قـــرر فـــي مـــوء عـــدم إفـــاد  القســـام املعنيـــة بحالـــة هـــؤالء 
 
القـــرار: رفـــع المـــر ملجلـــس الكليـــة الحتســـاب الطـــالب الشـــاكين نـــافحين فـــي امل

 الطالب حتى تاريخه. 

 -القرار  : 

 وافق مجلس الكلية.

 

 املوموع: الشكوى من تأخر صدور الكتاب الجامعي بناء على تقارير مسئولوا الدعم الطالبي. .25

 على الطالب.الق
ً
 رار: تهيب اللجنة بالقسام العلمية التبكير بصدور الكتاب الجامعي تيسيرا

 -القرار  : 

.
ً
 أحيط مجلس الكلية علما
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 رسالة الكلية :

لزإ سزوا العمزو محليزاإ و ىىليميزا اسزت اداإ ىلزإ معزايير تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة  ترىزإ ىلزإ مسزتوت التميزة وا بزداج لزا مازاو اعدام والعلزوم ا  سزا ية 

ات العلميزة و البحثيزة اسزاتذت ا د  التعليمية و البحثية ، و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التك ولواية ، و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و القزدرالاو

، و تلبيزة احتياازات الماتمز   علزوم و المعزارو و الخبزراتو طالب ا ، و استخدام وسائو تعليمية حديثة ،و متابعة الخرياين، و ىتاحة الفرصة ل ا لمتابعة الاديزد مزن ال

ا ذاتحززو مالززكالتو ، و ب ززاص الالخصززية المصززرية و ت ميززة ىززيم اط تمززاص و المززواط ين مززن خززالو ىاززراصات تتسززم باطسززتقاللية و التعززاون و التقززويم الزز االمسززاةمة لزز،و

 والمستمر .
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 رؤية الكلية :

تتطل  الكلية ىلإ أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية معتمد  تحتو 

مستوت  بأساتذت ا وخرياي ا ىلإ وتصو مكا ة مرموىة بين  ظائرةا

ا من خالو برامج دراسية متمية  لإ  الم السة محليأ و اىليميإ

مرحلتإ الليسا س والدراسات العليا تس م لإ الرىإ و الت مية 

 .  المستدامة للماتم 

قسم الجغرافيا، والتي تتظلم فيها مـن عـدم  –بالفرقة الثانية  –املوموع : الشكوى املرفوعة من الطالبة / نيرمين فتحي عبد اللطيف  .26

، المـر الـيي تسـبب فـي وجـود 50إلـى  49( مـن 1026-1025  " جغرافيـا آسـيا " )بالفصـل الدراسـ ي الول للعـام الجـامعي جبر درجتها بماد

 هيه املاد  ممن مواد التخلف الخاصة بها.

جبر درجة الطالبة 
 
 في موء اللوائح املنظمة ليلك، وتعتبر الطالبة نافحة في املقرر امليكور. 50إلى  49القرار : ت

 -:   القرار

 وافق مجلس الكلية.

 

 حادي عشر: شكر وتقدير

 

 املوموع: تقديم الشكر لفريق الترجمة بقسم اللغة اإلنجليزية. .27

لية اإللكتروني.
 
 القرار: وافقت اللجنة مع رفع الشكر وأسماء فريق الترجمة امليكور على موقع الك

 -القرار  : 

 وافق مجلس الكلية.

 

 لدكتور / أيمن سالم )مستشار اللجنة الريامية( ملا بيله من جهد واضح في إخراج تقرير اللجنة.املوموع : تقديم الشكر للسيد ا .28

 القرار:وافقت اللجنة.

 -القرار  : 

 وافق مجلس الكلية.

 

 سادس
ً
 :الدراسات العليا:   موموعات ا

 



    

                                                                                                                                              
       Damanhur university                                   جامعة دمنهور                                                                                      
          Faculty of Artكلية اآلداب                                                                                                                                
                                                        

 

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

 رسالة الكلية :

لزإ سزوا العمزو محليزاإ و ىىليميزا اسزت اداإ ىلزإ معزايير تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة  ترىزإ ىلزإ مسزتوت التميزة وا بزداج لزا مازاو اعدام والعلزوم ا  سزا ية 

ات العلميزة و البحثيزة اسزاتذت ا د  التعليمية و البحثية ، و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التك ولواية ، و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و القزدرالاو

، و تلبيزة احتياازات الماتمز   علزوم و المعزارو و الخبزراتو طالب ا ، و استخدام وسائو تعليمية حديثة ،و متابعة الخرياين، و ىتاحة الفرصة ل ا لمتابعة الاديزد مزن ال

ا ذاتحززو مالززكالتو ، و ب ززاص الالخصززية المصززرية و ت ميززة ىززيم اط تمززاص و المززواط ين مززن خززالو ىاززراصات تتسززم باطسززتقاللية و التعززاون و التقززويم الزز االمسززاةمة لزز،و

 والمستمر .
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 رؤية الكلية :

تتطل  الكلية ىلإ أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية معتمد  تحتو 

مستوت  بأساتذت ا وخرياي ا ىلإ وتصو مكا ة مرموىة بين  ظائرةا

ا من خالو برامج دراسية متمية  لإ  الم السة محليأ و اىليميإ

مرحلتإ الليسا س والدراسات العليا تس م لإ الرىإ و الت مية 

 .  المستدامة للماتم 

بد الغنى  فرع التاريخ الحديث املوموع :اعتماد نتجية اإلمتحان التأهليى لطالبة الدكتواره / والء أبو الحسن سعيد ع .2

 على موافقة مجلس قسم التاريخ بجلسته فى 
ً
وذلك من اللجنة  ، 1027/  4/   1واملعاصروكان إمتحانا شامال شفويا  بناءا

 املشكلة من الساده الساتي  :

 دمنهور (  –أ.د/ صالح أحمد هريدى على  )أستاذ التاريخ الحديث واملعاصر بآداب  -

 القاهر (  -أ.د / محمد عفيفى عبد الخالق      )أستاذ التاريخ الحديث واملعاصر بآداب -

 دمنهور ( –أ.د/ أحمد عبد العزيز على عيس ى  )أستاذ التاريخ الحديث واملعاصر بآداب  -

 -القرار  : 

.
ً
 أحيط مجلس الكلية علما

 

ن سعيد عبد الغنى املسجلة لدرجة الدكتواره فرع التاريخ املوموع :تشيكل لجنة املناقشة والحكم للطالبة / والء أبو الحس .1

وموموعها :  1027/  4/  1الحديث واملعاصر نظام الساعات املعتمد  بناًء على موافقة مجلس قسم التاريخ بجلسته فى 

 " وذلك على النحو التالى :  2977 – 2954"حلف جنوب شرق آسيا فى موء اإلستراتيجية المريكية 

 أحمد هريدى على  أ.د/ صالح -

 جامعة دمنهور      )رئيسا ومشرفا (  –كلية اآلداب  -أستاذ التاريخ الحديث واملعاصر

 أ.د / محمد عفيفى عبد الخالق  -

 جامعة القاهر           ) مناقشا (  –كلية اآلداب  –أستاذ التاريخ الحديث واملعاصر 

 أ.د/ محمد عمر عبد العزيز عمر  -

 جامعة اإلسكندرية      )مناقشا (  –كلية اآلداب  –ث واملعاصر أستاذ التاريخ الحدي

 أ.د/ أحمد عبد العزيز على عيس ى  -

 جامعة دمنهور          )مشرفا ( –كلية اآلداب  –أستاذ التاريخ الحديث واملعاصر 

 -القرار  : 

 وافق مجلس الكلية.

 

الدكتواره فى اآلداب فرع التاريخ الحديث واملعاصر فى املوموع: منح الطالب / محمد عبد الحميد على الصعيدى ، درجة  .3

"، بتقدير مرتبة الشرف الولى بناًء على موافقة مجلس  2954 – 2911موموع : "املعتقلون والسجناء السياسيون فى مصر 
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 رسالة الكلية :

لزإ سزوا العمزو محليزاإ و ىىليميزا اسزت اداإ ىلزإ معزايير تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة  ترىزإ ىلزإ مسزتوت التميزة وا بزداج لزا مازاو اعدام والعلزوم ا  سزا ية 

ات العلميزة و البحثيزة اسزاتذت ا د  التعليمية و البحثية ، و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التك ولواية ، و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و القزدرالاو

، و تلبيزة احتياازات الماتمز   علزوم و المعزارو و الخبزراتو طالب ا ، و استخدام وسائو تعليمية حديثة ،و متابعة الخرياين، و ىتاحة الفرصة ل ا لمتابعة الاديزد مزن ال

ا ذاتحززو مالززكالتو ، و ب ززاص الالخصززية المصززرية و ت ميززة ىززيم اط تمززاص و المززواط ين مززن خززالو ىاززراصات تتسززم باطسززتقاللية و التعززاون و التقززويم الزز االمسززاةمة لزز،و

 والمستمر .
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 رؤية الكلية :

تتطل  الكلية ىلإ أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية معتمد  تحتو 

مستوت  بأساتذت ا وخرياي ا ىلإ وتصو مكا ة مرموىة بين  ظائرةا

ا من خالو برامج دراسية متمية  لإ  الم السة محليأ و اىليميإ

مرحلتإ الليسا س والدراسات العليا تس م لإ الرىإ و الت مية 

 .  المستدامة للماتم 

الحكم واملناقشة  وذلك بعد أن أتم الطالب التصويبات واملالحظات التى أبدتها لجنة 1027/  4/    1قسم التاريخ بجلسته فى 

 . 

 -القرار  : 

 وافق مجلس الكلية.

 

على أعفاء الطالبة / مها طه سليمان العشماوى من مواد  1027/  4/ 1املوموع : موافقة مجلس قسم التاريخ بجلسته فى  .4

بإعفاء  درستها بالفعل بنفس املسمى ونفس التوصيف فى تخصصها التاريخ الحديث، ويرجو القسم من الجامعة إصدار قرار 

 الطالب املحولين من آداب اإلسكندرية بتحميلهم أيه مقررات أخرى درسوها من قبل آداب اإلسكندرية .

توص ى اللجنة بإعفاء الطلبة من املواد التى درستها ،وذلك لن الئحة الدراسات العليا بجامعة اإلسكندرية هى  قرار اللجنة  :

 داب جامعة دمنهور .نفسها الالئحة التى نعمل بموجبها بكلية اآل 

 -القرار  : 

 وافق مجلس الكلية.

 

البند  1027/  3/  25بعد االطالع على قرار مجلس الكلية فى  1027/  4/ 1املوموع : موافقة مجلس قسم التاريخ بجلسته فى  .5

لساعات على تكليف أعضاء هيئة التدريس املتخصصين بفرع العصور الوسطى بتدريس مقررات املاجستير نظام ا19رقم

املعتمد  ،بديال عن دكتور/ ياسر مصطفى عبد الوهاب  الستاذ املساعد بآداب كفر الشيخ ،نظرا لعدم موافقة  أ. د / رئيس 

 الجامعة على انتدابه فتم إعتماد الجدول اآلتى فى حينه :

 مقرر أ.د/ على أحمد السيد )النقد التاريخى +تطور الكتابة التاريخية ( بمعدل ثالث ساعات لكل 

 أربع ساعات (–ثالث ساعات ()البابوية واإلمبرطورية الرومانية  –د/ عادل إسماعيل هالل )حروب صليبية 

 (ثالث ساعات –د/ ماهر محمد أبو السعد )نصوص بلغة إنجليزية بيزنطى 

 رفضت اللجنة ويعرض المر على مجلس الكلية  قرار اللجنة :

 -القرار  : 

 واد للسـيد أ.د/ علـى أحمـد السـيد نظـرا لعـدم موافقـة السـيد أ.د/ رئـيس الجامعـة علـى االنتـداباترفض املجلس ويتم اسناد امل

 .الخاصة بالدراسات العليا " تاريخ عصور وسطى "

 

على إسناد ماد  فلسفة التاريخ لطلبة مرحلة املاجستير  1027/  4/ 1املوموع :موافقة مجلس قسم التاريخ بجلسته فى  .6

والتى كان يقوم بتدريسها أ.د/ محمد رفعت االمام  .لألستاذ الدكتور / 
ً
 صالح أحمد هريدى بمعدل ثالث ساعات أسبوعيا
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 رسالة الكلية :

لزإ سزوا العمزو محليزاإ و ىىليميزا اسزت اداإ ىلزإ معزايير تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة  ترىزإ ىلزإ مسزتوت التميزة وا بزداج لزا مازاو اعدام والعلزوم ا  سزا ية 

ات العلميزة و البحثيزة اسزاتذت ا د  التعليمية و البحثية ، و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التك ولواية ، و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و القزدرالاو

، و تلبيزة احتياازات الماتمز   علزوم و المعزارو و الخبزراتو طالب ا ، و استخدام وسائو تعليمية حديثة ،و متابعة الخرياين، و ىتاحة الفرصة ل ا لمتابعة الاديزد مزن ال

ا ذاتحززو مالززكالتو ، و ب ززاص الالخصززية المصززرية و ت ميززة ىززيم اط تمززاص و المززواط ين مززن خززالو ىاززراصات تتسززم باطسززتقاللية و التعززاون و التقززويم الزز االمسززاةمة لزز،و

 والمستمر .
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 رؤية الكلية :

تتطل  الكلية ىلإ أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية معتمد  تحتو 

مستوت  بأساتذت ا وخرياي ا ىلإ وتصو مكا ة مرموىة بين  ظائرةا

ا من خالو برامج دراسية متمية  لإ  الم السة محليأ و اىليميإ

مرحلتإ الليسا س والدراسات العليا تس م لإ الرىإ و الت مية 

 .  المستدامة للماتم 

 -القرار  : 

 وافق مجلس الكلية.

 

املوموع :تسجيل خطة الطالبة / نجالء عبد التواب خالوى حسنين وموموعها :" الهجرات السبانية للشمال الفريقى ومصر  .7

ك الستكمال متطلبات لحصول على درجة الدكتواره فى اآلداب ،نظام الساعات املعتمد  "،وذل 2626حتى  2491من عام 

،فرع التاريخ الحديث واملعاصر ،تحت إشراف أ.د/ صالح أحمد هريدى على )أستاذ التاريخ الحديث واملعاصر بالقسم ( ود / 

 شيماء سعد البنا) مدرس التاريخ االسالمى بالقسم(.

 -القرار  : 

 الكلية. وافق مجلس

 

املوموع : تسجيل خطة بحث الطالب / إبراهيم حامد محمد شرف وموموعها : " اإلله نبرى فى الديانه املصرية القديمة  .8

مني أقدم العصور حتى نهاية عصر السرات "وذلك الستكمال متطلبات درجة املاجستير فى اآلداب ،نظام الساعات املعتمد  

د/ وفدى السيد أبو النضر أستاذ التاريخ القديم املساعد بالقسم ،ود/ كارم على القاض ى ،فرع التاريخ القديم ،تحت إشراف 

 مدرس التاريخ القديم بالقسم .

 -القرار  : 

 وافق مجلس الكلية.

 

املومـــــــــــــــوع :مــــــــــــــــنح الطالبــــــــــــــــة / ناديــــــــــــــــة جــــــــــــــــابر صــــــــــــــــبحى عفيفـــــــــــــــى درجــــــــــــــــة املاجســــــــــــــــتير فــــــــــــــــى اآلداب مــــــــــــــــن قســــــــــــــــم الجغرافيــــــــــــــــا  .9

" الطـــــــــــــالق فـــــــــــــى محافظـــــــــــــة كفرالشـــــــــــــيخ دراســـــــــــــة فـــــــــــــى الجغرافيـــــــــــــا االجتماعيـــــــــــــة تخصـــــــــــــص جغرافيـــــــــــــا بشـــــــــــــرية فـــــــــــــى مومـــــــــــــوع 

،حيــــــــــــــــث نوقشــــــــــــــــت الطالبــــــــــــــــة علنــــــــــــــــا  1027/  4/  1" بنــــــــــــــــاًء علــــــــــــــــى موافقــــــــــــــــة مجلــــــــــــــــس قســــــــــــــــم الجغرافيــــــــــــــــا بجلســــــــــــــــته فــــــــــــــــى 

 . 1027/  2/  16يوم 

 -القرار  : 

 وافق مجلس الكلية.

 

ســــــــــــــتير تخصــــــــــــــص "نقــــــــــــــد وبالغــــــــــــــة املومــــــــــــــوع :تســــــــــــــجيل خطــــــــــــــة الطالبــــــــــــــة / شــــــــــــــيماء محمــــــــــــــد الوكيــــــــــــــل لنيــــــــــــــل درجــــــــــــــة املاج .20

" فـــــــــــــــى مومـــــــــــــــوع : " تجليـــــــــــــــات إقلـــــــــــــــيم البحيـــــــــــــــر  فـــــــــــــــى الروايـــــــــــــــة املصـــــــــــــــرية "بنـــــــــــــــاًء علـــــــــــــــى موافقـــــــــــــــة مجلـــــــــــــــس قســـــــــــــــم اللغـــــــــــــــة 

 تحت إشراف : 1027/  4/  2العربية وآدابها فى جلسته املنعقد  فى 



    

                                                                                                                                              
       Damanhur university                                   جامعة دمنهور                                                                                      
          Faculty of Artكلية اآلداب                                                                                                                                
                                                        

 

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

 رسالة الكلية :

لزإ سزوا العمزو محليزاإ و ىىليميزا اسزت اداإ ىلزإ معزايير تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة  ترىزإ ىلزإ مسزتوت التميزة وا بزداج لزا مازاو اعدام والعلزوم ا  سزا ية 

ات العلميزة و البحثيزة اسزاتذت ا د  التعليمية و البحثية ، و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التك ولواية ، و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و القزدرالاو

، و تلبيزة احتياازات الماتمز   علزوم و المعزارو و الخبزراتو طالب ا ، و استخدام وسائو تعليمية حديثة ،و متابعة الخرياين، و ىتاحة الفرصة ل ا لمتابعة الاديزد مزن ال

ا ذاتحززو مالززكالتو ، و ب ززاص الالخصززية المصززرية و ت ميززة ىززيم اط تمززاص و المززواط ين مززن خززالو ىاززراصات تتسززم باطسززتقاللية و التعززاون و التقززويم الزز االمسززاةمة لزز،و

 والمستمر .
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 رؤية الكلية :

تتطل  الكلية ىلإ أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية معتمد  تحتو 

مستوت  بأساتذت ا وخرياي ا ىلإ وتصو مكا ة مرموىة بين  ظائرةا

ا من خالو برامج دراسية متمية  لإ  الم السة محليأ و اىليميإ

مرحلتإ الليسا س والدراسات العليا تس م لإ الرىإ و الت مية 

 .  المستدامة للماتم 

 الفيوم  –أستاذ النقد والبالغة بكلية اآلداب    د/ محمد حسن عبد هللا        

 دمنهور  –أستاذ مساعد النقد والبالغة بكلية اآلداب    بوعلى    د/ محمد أ

 -القرار  : 

 وافق مجلس الكلية.

 

املومــــــــــــــــوع : تســــــــــــــــجيل خطــــــــــــــــة الطالبــــــــــــــــة / مــــــــــــــــحى عيــــــــــــــــد طــــــــــــــــه  لنيــــــــــــــــل درجــــــــــــــــة املاجســــــــــــــــتير فــــــــــــــــى مومــــــــــــــــوع : " تجليـــــــــــــــــات  .22

بهـــــــــــــا فـــــــــــــى الحضـــــــــــــار  االســـــــــــــالمية فـــــــــــــى شـــــــــــــعر بـــــــــــــدوى الجبـــــــــــــل  "بنـــــــــــــاًء علـــــــــــــى موافقـــــــــــــة مجلـــــــــــــس قســـــــــــــم اللغـــــــــــــة العربيـــــــــــــة وآدا

 تحت إشراف : 1027/  4/  2جلسته املنعقد  فى 

 دمنهور  –بكلية اآلداب  -أستاذ مساعد الدب العربى       د/ إيمان بركات          

  جامعة دمنهور  –د/ رانية جمال عطية                 مدرس النقد والبالغة بكلية اآلداب        

 -القرار  : 

 وافق مجلس الكلية.

 

وع : تســـــــــــــــــجيل خطــــــــــــــــــة الطالـــــــــــــــــب / محمــــــــــــــــــد محمـــــــــــــــــود عبــــــــــــــــــد الغنـــــــــــــــــى الرامــــــــــــــــــى لنيـــــــــــــــــل درجــــــــــــــــــة الـــــــــــــــــدكتواره  فــــــــــــــــــى املومـــــــــــــــــ .21

مومــــــــــــوع : " الصــــــــــــور  الفنيــــــــــــة فــــــــــــى الــــــــــــنظم القرآنــــــــــــى وأثرهمــــــــــــا فــــــــــــى امللتقــــــــــــى "بنــــــــــــاًء علــــــــــــى موافقــــــــــــة مجلــــــــــــس قســــــــــــم اللغــــــــــــة 

 تحت إشراف : 1027/  4/  2العربية وآدابها فى جلسته املنعقد  فى 

 دمنهور  –بكلية اآلداب  -أستاذ مساعد الدب العربى                د/ إيمان بركات           

 -القرار  : 

 وافق مجلس الكلية.

 

املومـــــــــــــــوع : تســـــــــــــــجيل خطـــــــــــــــة الطالـــــــــــــــب / محمـــــــــــــــد مصـــــــــــــــطفى عبـــــــــــــــد العزيـــــــــــــــز عشـــــــــــــــماوى لنيـــــــــــــــل درجـــــــــــــــة املاجســـــــــــــــتير  فـــــــــــــــى  .23

لغـــــــــــــة العربيـــــــــــــة دراســـــــــــــة تحليليـــــــــــــة "بنـــــــــــــاًء علـــــــــــــى موافقـــــــــــــة مجلـــــــــــــس قســـــــــــــم ال –مومـــــــــــــوع : " الرحلـــــــــــــة فـــــــــــــى القـــــــــــــرآن الكـــــــــــــريم 

 تحت إشراف : 1027/  4/  2وآدابها فى جلسته املنعقد  فى 

          أ.د/ ناهد أحمد الشعراوى   

جامعــــــــــــــــــــــــــة  –كليــــــــــــــــــــــــــة اآلداب  –أســــــــــــــــــــــــــتاذ الدب العربــــــــــــــــــــــــــى ورئــــــــــــــــــــــــــيس قســــــــــــــــــــــــــم اللغــــــــــــــــــــــــــة العربيــــــــــــــــــــــــــة الســــــــــــــــــــــــــابق               

 اإلسكندرية .



    

                                                                                                                                              
       Damanhur university                                   جامعة دمنهور                                                                                      
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 رسالة الكلية :

لزإ سزوا العمزو محليزاإ و ىىليميزا اسزت اداإ ىلزإ معزايير تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة  ترىزإ ىلزإ مسزتوت التميزة وا بزداج لزا مازاو اعدام والعلزوم ا  سزا ية 

ات العلميزة و البحثيزة اسزاتذت ا د  التعليمية و البحثية ، و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التك ولواية ، و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و القزدرالاو

، و تلبيزة احتياازات الماتمز   علزوم و المعزارو و الخبزراتو طالب ا ، و استخدام وسائو تعليمية حديثة ،و متابعة الخرياين، و ىتاحة الفرصة ل ا لمتابعة الاديزد مزن ال

ا ذاتحززو مالززكالتو ، و ب ززاص الالخصززية المصززرية و ت ميززة ىززيم اط تمززاص و المززواط ين مززن خززالو ىاززراصات تتسززم باطسززتقاللية و التعززاون و التقززويم الزز االمسززاةمة لزز،و

 والمستمر .
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 رؤية الكلية :

تتطل  الكلية ىلإ أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية معتمد  تحتو 

مستوت  بأساتذت ا وخرياي ا ىلإ وتصو مكا ة مرموىة بين  ظائرةا

ا من خالو برامج دراسية متمية  لإ  الم السة محليأ و اىليميإ

مرحلتإ الليسا س والدراسات العليا تس م لإ الرىإ و الت مية 

 .  المستدامة للماتم 

 دمنهور  –لية اآلداب بك -د/ إيمان بركات            أستاذ مساعد الدب العربى 

 -القرار  : 

 وافق مجلس الكلية.

 

 6املومـــــــــــــوع : مـــــــــــــد فتـــــــــــــر  تســـــــــــــجيل الطالبـــــــــــــة / منـــــــــــــى أبوشـــــــــــــناف فـــــــــــــى مرحلـــــــــــــة املاجســـــــــــــتير تخصـــــــــــــص نقـــــــــــــد وبالغـــــــــــــة ملـــــــــــــد   .24

 علــــــــــــــــى موافقــــــــــــــــة قســــــــــــــــم اللغــــــــــــــــة العربيــــــــــــــــة وآدابهــــــــــــــــا فــــــــــــــــى جلســــــــــــــــته 
ً
علمــــــــــــــــا بــــــــــــــــأن  1027/  4/  2شــــــــــــــــهور اســــــــــــــــتثنائيا بنــــــــــــــــاءا

  1008/  4/  9تاريخ التسجيل 

 -القرار  : 

 وافق مجلس الكلية.

 

 على موافقة مجلس قسم  6املوموع : مد فتر  تسجيل الطالب / مينا جورج نصيف شفيق ملد   .25
ً
شهور استثنائيا بناءا

 بأن تاريخ التسجيل  1027/  7/  23حتى  1027/  2/  21إعتبارا من  1027/  4/  4الفلسفة  بجلسته فى 
ً
/  2/  23علما

1020.  

 -:  القرار 

 وافق مجلس الكلية.

 

املومــــــــــــــوع :تشــــــــــــــيكل لجنــــــــــــــة املناقشــــــــــــــة والحكــــــــــــــم للطالبــــــــــــــة / صــــــــــــــباح محمــــــــــــــد عبــــــــــــــد الســــــــــــــالم عيســــــــــــــ ى املســــــــــــــجلة لدرجــــــــــــــة  .26

 1املاجســــــــــــــتير  ،نظــــــــــــــام الســــــــــــــاعات املعتمــــــــــــــد  بنــــــــــــــاًء علــــــــــــــى موافقــــــــــــــة قســــــــــــــم اآلثــــــــــــــار اليونانيــــــــــــــة والرومانيــــــــــــــة  بجلســــــــــــــته فــــــــــــــى 

فــــــــــــى العصــــــــــــر الرومـــــــــــــانى فــــــــــــى الفتــــــــــــر  مـــــــــــــا بــــــــــــين القـــــــــــــرن  ومومــــــــــــوعها : "أقــــــــــــواس النصـــــــــــــر فــــــــــــى شــــــــــــمال أفريقيـــــــــــــا 1027/  4/ 

 الول امليالدى إلى القرن الثالث امليالدى دراسة أثرية " وذلك على النحو التالى : 

 أ.د/ عزت زكى قادوس   أستاذ اآلثار اليونانية والرومانية بكلية اآلداب جامعة اإلسكندرية )رئيسا ومناقشا (

 جامعة دمنهور )مناقشا ( -ر اليونانية والرومانية  املساعد بكلية اآلدابد/ حنان خميس الشافعى أستاذ اآلثا

 جامعة دمنهور )مشرفا  ( -د/ سماح محمد الصاوى أستاذ اآلثار اليونانية والرومانية  املساعد بكلية اآلداب

 -القرار  : 
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 رسالة الكلية :

لزإ سزوا العمزو محليزاإ و ىىليميزا اسزت اداإ ىلزإ معزايير تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة  ترىزإ ىلزإ مسزتوت التميزة وا بزداج لزا مازاو اعدام والعلزوم ا  سزا ية 

ات العلميزة و البحثيزة اسزاتذت ا د  التعليمية و البحثية ، و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التك ولواية ، و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و القزدرالاو

، و تلبيزة احتياازات الماتمز   علزوم و المعزارو و الخبزراتو طالب ا ، و استخدام وسائو تعليمية حديثة ،و متابعة الخرياين، و ىتاحة الفرصة ل ا لمتابعة الاديزد مزن ال

ا ذاتحززو مالززكالتو ، و ب ززاص الالخصززية المصززرية و ت ميززة ىززيم اط تمززاص و المززواط ين مززن خززالو ىاززراصات تتسززم باطسززتقاللية و التعززاون و التقززويم الزز االمسززاةمة لزز،و

 والمستمر .
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 رؤية الكلية :

تتطل  الكلية ىلإ أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية معتمد  تحتو 

مستوت  بأساتذت ا وخرياي ا ىلإ وتصو مكا ة مرموىة بين  ظائرةا

ا من خالو برامج دراسية متمية  لإ  الم السة محليأ و اىليميإ

مرحلتإ الليسا س والدراسات العليا تس م لإ الرىإ و الت مية 

 .  المستدامة للماتم 

 وافق مجلس الكلية.

 

أحمد حسن  املسجلة لدرجة املاجستير نظام الساعات  املوموع : تشيكل لجنة املناقشة والحكم للطالبة / ياسمين طه .27

وموموعها : "العوامل االجتماعية املؤثر  فى ثقافة العمل  1027/  4/ 5املعتمد  بناًء على موافقة قسم االجتماع بجلسته فى 

 التطوعى لدى الشباب فى املجتمع املصرى ""دراسة ميدانية مقارنة " " وذلك على النحو التالى :

 الدكتور/ السيد محمد الرامخ  السيد

 جامعة اإلسكندرية )رئيسا ومناقشا ( –كلية اآلداب  –أستاذ علم االجتماع املساعد 

 السيد الدكتور / مجدى أحمد بيومى 

 جامعة دمنهور  )مناقشا  ( –كلية اآلداب  –أستاذ علم االجتماع املساعد 

 السيد الدكتور / حمدى على أحمد 

 جامعة دمنهور  )مشرفا ( –كلية اآلداب  –املساعد  أستاذ علم االجتماع

 -القرار  : 

 وافق مجلس الكلية.

 

 بشأن تشكيل الكنتروالت ومع السئلة وتصحيحها المتحانات الدراسات العليا  .28

ترى اللجنة أن يقوم كل أستاذ فى تخصصه بإختبار الطالب وإعداد كشف بالنتيجة يرفع إلى املرشد  قرار اللجنة :

 ملد  أسبوعين. 10/5/1027على أن تبدأ هيه االمتحانات السبت املوافق ديميى الخاص بالتخصص بالقسم العلمى الكا

 -القرار  : 

 وافق مجلس الكلية.

 

 
ً
 العالقات الثقافية والخارجية :موموعات :  سابعا

 

يم محمد على مرجونه بشأن حضور الدكتور/ ابراه 1/4/1027مجلس قسم التاريخ بجلسته املنعقد  بتاريخ كتاب  .2

ساعد بالقسم الدورات التدريبية بمعايير الجود  واالعتماد والتى عقدها بمركز ممان الجود  بالجامعة الستاذ امل

 وحضور سيادته كمراجع خارجى والدورات كالتالى :
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 رسالة الكلية :

لزإ سزوا العمزو محليزاإ و ىىليميزا اسزت اداإ ىلزإ معزايير تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة  ترىزإ ىلزإ مسزتوت التميزة وا بزداج لزا مازاو اعدام والعلزوم ا  سزا ية 

ات العلميزة و البحثيزة اسزاتذت ا د  التعليمية و البحثية ، و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التك ولواية ، و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و القزدرالاو

، و تلبيزة احتياازات الماتمز   علزوم و المعزارو و الخبزراتو طالب ا ، و استخدام وسائو تعليمية حديثة ،و متابعة الخرياين، و ىتاحة الفرصة ل ا لمتابعة الاديزد مزن ال

ا ذاتحززو مالززكالتو ، و ب ززاص الالخصززية المصززرية و ت ميززة ىززيم اط تمززاص و المززواط ين مززن خززالو ىاززراصات تتسززم باطسززتقاللية و التعززاون و التقززويم الزز االمسززاةمة لزز،و

 والمستمر .
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 رؤية الكلية :

تتطل  الكلية ىلإ أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية معتمد  تحتو 

مستوت  بأساتذت ا وخرياي ا ىلإ وتصو مكا ة مرموىة بين  ظائرةا

ا من خالو برامج دراسية متمية  لإ  الم السة محليأ و اىليميإ

مرحلتإ الليسا س والدراسات العليا تس م لإ الرىإ و الت مية 

 .  المستدامة للماتم 

 الجهاز االدارى  –املوارد املالية واملادية  -

 ية البيئة .املشاركة املجتمعية وتنم –ستراتيجى التخطيط اال  -

 املعايير الكاديمية والبرامج التعليمية –ادار  الجود  والتطوير  -

 الطالب والخريجون. –التدريس والتعليم  -

 -القرار  : 

.
ً
 أحيط مجلس الكلية علما

 

بشأن حضور الدكتور / تيسير محمد شادى  املدرس  1/4/1027مجلس قسم التاريخ بجلسته املنعقد  بتاريخ كتاب  .1

لدورات التدريبية بمعايير الجود  واالعتماد والتى عقدها بمركز ممان الجود  بالجامعة وحضور سيادته بالقسم  ا

 كمراجع خارجى والدورات كالتالى :

 الجهاز االدارى  –املوارد املالية واملادية  -

 املشاركة املجتمعية وتنمية البيئة . –التخطيط االستراتيجى  -

 ر الكاديمية والبرامج التعليميةاملعايي –ادار  الجود  والتطوير  -

 الطالب والخريجون. –التدريس والتعليم  -

 -القرار  : 

.
ً
 أحيط مجلس الكلية علما

 

بشأن حضور الدكتور / تيسير محمد شادى املدرس  1/4/1027مجلس قسم التاريخ بجلسته املنعقد  بتاريخ كتاب  .3

ــــــن ته مكتبة مصر العامة بدمنهور في الفتـــــــــــــــــــــــر  مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــواليى نظم 1027الثانى لعام  بالقسم فعاليات معرض الكتاب

ولجنة معرض القاهر  الدولى للكتاب و شاركت سيادتها تحت رعاية الهيئة املصرية العامة للكتاب 1027مارس 9-29

 الجامعة بكلية اآلداب.بندو  عن ابداعات طالب 

 -القرار  : 

.
ً
 أحيط مجلس الكلية علما
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 رسالة الكلية :

لزإ سزوا العمزو محليزاإ و ىىليميزا اسزت اداإ ىلزإ معزايير تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة  ترىزإ ىلزإ مسزتوت التميزة وا بزداج لزا مازاو اعدام والعلزوم ا  سزا ية 

ات العلميزة و البحثيزة اسزاتذت ا د  التعليمية و البحثية ، و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التك ولواية ، و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و القزدرالاو

، و تلبيزة احتياازات الماتمز   علزوم و المعزارو و الخبزراتو طالب ا ، و استخدام وسائو تعليمية حديثة ،و متابعة الخرياين، و ىتاحة الفرصة ل ا لمتابعة الاديزد مزن ال

ا ذاتحززو مالززكالتو ، و ب ززاص الالخصززية المصززرية و ت ميززة ىززيم اط تمززاص و المززواط ين مززن خززالو ىاززراصات تتسززم باطسززتقاللية و التعززاون و التقززويم الزز االمسززاةمة لزز،و

 والمستمر .
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 رؤية الكلية :

تتطل  الكلية ىلإ أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية معتمد  تحتو 

مستوت  بأساتذت ا وخرياي ا ىلإ وتصو مكا ة مرموىة بين  ظائرةا

ا من خالو برامج دراسية متمية  لإ  الم السة محليأ و اىليميإ

مرحلتإ الليسا س والدراسات العليا تس م لإ الرىإ و الت مية 

 .  المستدامة للماتم 

الدكتور/ ابراهيم محمد على مرجونه حضور بشأن  1/4/1027مجلس قسم التاريخ بجلسته املنعقد  بتاريخ كتاب  .4

واليى نظمته مكتبة مصر العامة بدمنهور في  1027الستاذ املساعد بالقسم فعاليات معرض الكتاب الثانى لعام 

تحت رعاية الهيئة املصرية العامة للكتاب ولجنة معرض القاهر  الدولى للكتاب و 1027مارس 29-9الفتـــــــــــــــــــــــر  مــن 

 شاركت سيادته بندو  عن ابداعات طالب الجامعة بكليتى اآلداب والصيدلة .

 -القرار  : 

.
ً
 أحيط مجلس الكلية علما

 

بشأن مشاركة الدكتور/ ابراهيم محمد على مرجونه  1/4/1027املنعقد  بتاريخ مجلس قسم التاريخ بجلسته كتاب  .5

املدرس بالقسم في فعاليات معرض الكتاب الثانى لعام  -الستاذ املساعد بالقسم  والدكتور / تيسير محمد شادى  

تحت رعاية الهيئة املصرية العامة 1027مارس 29-9واليى نظمته مكتبة مصر العامة بدمنهور في الفتـــــــــــــــــــــــر  مــن  1027

للكتاب ولجنة معرض القاهر  الدولى للكتاب و كانت املشاركة بعرض مسرحى تاريخى لطلبة وكالبات الفرقة الثانية قسم 

التاريخ في محاولة ملسرحة املناهج التدريسية وكانالعمل تحت عنوان " شمس ال تغيب " وقد تم عرض العمل على املسرح 

 الرومانى بمكتبة دمنهور العامة .

 -القرار  : 

.
ً
 أحيط مجلس الكلية علما

 

 –أحمد محمد اسماعيل الجمال بشأن مشاركة الدكتور/  1/4/1027مجلس قسم التاريخ بجلسته املنعقد  بتاريخ تاب ك .6

م االنسانية جامعة قنا  الستاذ املساعد بالقسم في فعاليات املنتدى الدولى الول اليي ستنظمه كلية اآلداب والعلو 

وسوف يشارك ببحث بعنوان " الحيا   1027ابريل  17-15السويس بعنوان " عواصم ومدن عربية لها تاريح  " الفتر  من 

 االجتماعية في مجتمع القاهر  خالل عهد صالح الدين اليوبي .

 -القرار  : 

.
ً
 أحيط مجلس الكلية علما

 

بشأن مشاركة السيد أ.د/ أحمد عبدالعزيز  على عيس ى   1/4/1027عقد  بتاريخ مجلس قسم التاريخ بجلسته املنكتاب  .7

واليى نظمته مكتبة مصر العامة بدمنهور في الفتـــــــــــــــــــــــر   1027الستاذ بالقسم  في فعاليات معرض الكتاب الثانى لعام 

 نة معرض القاهر  الدولى للكتاب .تحت رعاية الهيئة املصرية العامة للكتاب ولج1027مارس 29-9مــن 

 -القرار  : 
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 رسالة الكلية :

لزإ سزوا العمزو محليزاإ و ىىليميزا اسزت اداإ ىلزإ معزايير تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة  ترىزإ ىلزإ مسزتوت التميزة وا بزداج لزا مازاو اعدام والعلزوم ا  سزا ية 

ات العلميزة و البحثيزة اسزاتذت ا د  التعليمية و البحثية ، و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التك ولواية ، و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و القزدرالاو

، و تلبيزة احتياازات الماتمز   علزوم و المعزارو و الخبزراتو طالب ا ، و استخدام وسائو تعليمية حديثة ،و متابعة الخرياين، و ىتاحة الفرصة ل ا لمتابعة الاديزد مزن ال

ا ذاتحززو مالززكالتو ، و ب ززاص الالخصززية المصززرية و ت ميززة ىززيم اط تمززاص و المززواط ين مززن خززالو ىاززراصات تتسززم باطسززتقاللية و التعززاون و التقززويم الزز االمسززاةمة لزز،و

 والمستمر .
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 رؤية الكلية :

تتطل  الكلية ىلإ أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية معتمد  تحتو 

مستوت  بأساتذت ا وخرياي ا ىلإ وتصو مكا ة مرموىة بين  ظائرةا

ا من خالو برامج دراسية متمية  لإ  الم السة محليأ و اىليميإ

مرحلتإ الليسا س والدراسات العليا تس م لإ الرىإ و الت مية 

 .  المستدامة للماتم 

.
ً
 أحيط مجلس الكلية علما

 

بشأن ترشييح السيد أ.د/ على أحمد السيد لجائز   1/4/1027مجلس قسم التاريخ بجلسته املنعقد  بتاريخ كتاب  .8

 .1027عام الجامعة للتميز العلمى و السيد  الدكتور / فايز  محمد ملوك لجائز  الجامعة للتشجيع العلمى ل

 -القرار  : 

. 
ً
 أحيط مجلس الكلية علما

 

بشأن مشاركة الدكتور / أسماء محمود شمس الدين  الستاذ  2/4/1027اللغة العربية بتاريخ كتاب مجلس قسم  .9

 املساعد بالقسم في فعاليات معرض الكتاب الثانى بمكتبة دمنهور في الفاعليات اآلتية :

 اإلبداعية آلجل طباعتها. ممن لجنة التحكيم آلفضل العمال -

 املشاركة في ادار  ندو  إلبداع طالب كلية التمريض. -

 املشاركة بالحضور واالدار  لندو  الحتفال بحفل توقيع أعمال املبدعين. -

 عن رئيس الجامعة. -
ً
 استالم شهاد  تقدير في ختام نشاط الطالب بحضور أ.د/ محمد عبيد نائبا

 اب " املقاهى الثقافية " لستاذ / كامل رحومة .املشاركة في حضور ندو  كاتب وكت -

 -القرار  : 

. 
ً
 أحيط مجلس الكلية علما

 

بشأن مشاركة الدكتور/ محمد محمود أبوعلى  الستاذ املساعد  2/4/1027اللغة العربية بتاريخ كتاب مجلس قسم  .20

 بالقسم في فعاليات معرض الكتاب الثانى بمكتبة دمنهور في الفاعليات اآلتية :

 تقديم مواهب كلية الزراعة   -    تقديم مواهب كلية اآلداب بدمنهور  -

 تقديم مواهب كلية العلوم   -   ادار  ندو  كاتب وكتاب " كتاب أقنعة بارت " -

 تقديم مواهب طب بيطرى    -   تقديم مواهب و ابداعات كلية التجار  -

 لبية والقاص خالد غالبادار  ورشة املوهوبين وتقديم دراسة عن كل من : القاص نوال ش -

 تقديم دراسة نقدية لديوان لو لم تسمه النار -
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 رسالة الكلية :

لزإ سزوا العمزو محليزاإ و ىىليميزا اسزت اداإ ىلزإ معزايير تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة  ترىزإ ىلزإ مسزتوت التميزة وا بزداج لزا مازاو اعدام والعلزوم ا  سزا ية 

ات العلميزة و البحثيزة اسزاتذت ا د  التعليمية و البحثية ، و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التك ولواية ، و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و القزدرالاو

، و تلبيزة احتياازات الماتمز   علزوم و المعزارو و الخبزراتو طالب ا ، و استخدام وسائو تعليمية حديثة ،و متابعة الخرياين، و ىتاحة الفرصة ل ا لمتابعة الاديزد مزن ال

ا ذاتحززو مالززكالتو ، و ب ززاص الالخصززية المصززرية و ت ميززة ىززيم اط تمززاص و المززواط ين مززن خززالو ىاززراصات تتسززم باطسززتقاللية و التعززاون و التقززويم الزز االمسززاةمة لزز،و

 والمستمر .
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 رؤية الكلية :

تتطل  الكلية ىلإ أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية معتمد  تحتو 

مستوت  بأساتذت ا وخرياي ا ىلإ وتصو مكا ة مرموىة بين  ظائرةا

ا من خالو برامج دراسية متمية  لإ  الم السة محليأ و اىليميإ

مرحلتإ الليسا س والدراسات العليا تس م لإ الرىإ و الت مية 

 .  المستدامة للماتم 

 عضو لجنة تحكيم اصدارات املعرض -

 حضور حفل توقيع اصدارات املعرض بصفة عضو لجنة تحكيم -

 تقديم املتميزين بجامعة دمنهور  -

 تكريم مع املشاركين من جامعة دمنهور  -

 د. ناجى رشوان . –أ.د/ محمد خليفه  -بحضور أ.د/ عيدبلبع   تقديم ندو  مع طالب الدراسات العليا عن التداولية -

 -القرار  : 

. 
ً
 أحيط مجلس الكلية علما

 

بشأن مشاركة الدكتور/ محمد محمود أبوعلى  الستاذ املساعد  2/4/1027اللغة العربية بتاريخ كتاب مجلس قسم  .22

 وهى :
ً
 خارجيا

ً
 دورات تدريبية بصفته مراجعا

 اعضار هيئة التدريس والهيئة املعاونة . –القياد  و الحوكمة  -

 الدراسات العليا . –البحث العلمة والنشطة العلمية  -

 -القرار  : 

. 
ً
 أحيط مجلس الكلية علما

 

 ثامن
ً
 :  خدمة املجتمع وتنمية البيئة :   موموعات ا

 

 أوال : موموعات  خدمة املجتمع وتنمية البيئة :

 

يد أبوالنضر القائم بعمل وكيل الكلية لشئون خدمة املجتمع وتنمية البيئة بشأن الطلب املقدم من الدكتور/ وفدى الس .2

 انشاء نقطة شرطة خارج املجمع النظري لحماية الطالب .

 -القرار  : 
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 رسالة الكلية :

لزإ سزوا العمزو محليزاإ و ىىليميزا اسزت اداإ ىلزإ معزايير تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة  ترىزإ ىلزإ مسزتوت التميزة وا بزداج لزا مازاو اعدام والعلزوم ا  سزا ية 

ات العلميزة و البحثيزة اسزاتذت ا د  التعليمية و البحثية ، و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التك ولواية ، و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و القزدرالاو

، و تلبيزة احتياازات الماتمز   علزوم و المعزارو و الخبزراتو طالب ا ، و استخدام وسائو تعليمية حديثة ،و متابعة الخرياين، و ىتاحة الفرصة ل ا لمتابعة الاديزد مزن ال

ا ذاتحززو مالززكالتو ، و ب ززاص الالخصززية المصززرية و ت ميززة ىززيم اط تمززاص و المززواط ين مززن خززالو ىاززراصات تتسززم باطسززتقاللية و التعززاون و التقززويم الزز االمسززاةمة لزز،و

 والمستمر .
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 رؤية الكلية :

تتطل  الكلية ىلإ أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية معتمد  تحتو 

مستوت  بأساتذت ا وخرياي ا ىلإ وتصو مكا ة مرموىة بين  ظائرةا

ا من خالو برامج دراسية متمية  لإ  الم السة محليأ و اىليميإ

مرحلتإ الليسا س والدراسات العليا تس م لإ الرىإ و الت مية 

 .  المستدامة للماتم 

 وافق مجلس الكلية .

 

ئة بشأن الطلب املقدم من الدكتور/ وفدى السيد أبوالنضر القائم بعمل وكيل الكلية لشئون خدمة املجتمع وتنمية البي .1

تسريب امليا  من على املبنى داخل القاعات مما يسبب خطر على املبنى  وقد سبق مخاطبة االدار  الهندسية في هيا الشأن  

 والكلية تخلى مسئوليتها من حدوث أى كارثه تنتج عن هيا 

 -القرار  : 

 . ملوموععلى مخاطبة االدار  الهندسية لسرعة اتخاذ الالزم في هيا ا وافق مجلس الكلية

 

الطلب املقدم من الدكتور/ وفدى السيد أبوالنضر القائم بعمل وكيل الكلية لشئون خدمة املجتمع وتنمية البيئة بشأن توفير  .3

 لوجود نسبة من القرعة للجامعة .
ً
 فرص حج وعمر  لعضاء هيئة التدريس والعاملية بالجامعة نظرا

 -القرار  : 

 . في هيا الشأن  على اتخاذالالزم وافق مجلس الكلية

 

 :   وحد  الزمات والطوارئ :   موموعات ثانيا

 

 .فيما يخص بمناقشة الوحد  لقرار مجلس الكلية بشأن امللصقات على جدران الكلية الداخلية والخارجية .2

 -القرار  : 

ط الداخلية أو الخارجية للكلية يتم االلتزام بقرارات مجلس الكلية بهيا الشأن و ذلك بعدم لصق أية اعالن أو إعالم على الحوائ

 عن شاشة العرض 
ً
بما في ذلك القاعات واملدرجات ، ويكون بديل ليلك بوابة الكلية االلكترونية املعد  ليلك بالكلية  فضال

بمدخل مبنى الكلية و يوافق املجلس على ما جاء في املحضر امليكور من عدم لصق أى إعالن أو إعالم ورقى اال من خالل لوحة 

 خاصة وتزع جميع امللصقات غير املعلقة في أماكنها املحدد  .

 

 بشأن تفعيل التليفونات املوجود  باالسانسيرات مع وجود الرقام الهامة بجانب  كل تليفون. .1
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 رسالة الكلية :

لزإ سزوا العمزو محليزاإ و ىىليميزا اسزت اداإ ىلزإ معزايير تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة  ترىزإ ىلزإ مسزتوت التميزة وا بزداج لزا مازاو اعدام والعلزوم ا  سزا ية 

ات العلميزة و البحثيزة اسزاتذت ا د  التعليمية و البحثية ، و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التك ولواية ، و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و القزدرالاو

، و تلبيزة احتياازات الماتمز   علزوم و المعزارو و الخبزراتو طالب ا ، و استخدام وسائو تعليمية حديثة ،و متابعة الخرياين، و ىتاحة الفرصة ل ا لمتابعة الاديزد مزن ال

ا ذاتحززو مالززكالتو ، و ب ززاص الالخصززية المصززرية و ت ميززة ىززيم اط تمززاص و المززواط ين مززن خززالو ىاززراصات تتسززم باطسززتقاللية و التعززاون و التقززويم الزز االمسززاةمة لزز،و

 والمستمر .
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 رؤية الكلية :

تتطل  الكلية ىلإ أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية معتمد  تحتو 

مستوت  بأساتذت ا وخرياي ا ىلإ وتصو مكا ة مرموىة بين  ظائرةا

ا من خالو برامج دراسية متمية  لإ  الم السة محليأ و اىليميإ

مرحلتإ الليسا س والدراسات العليا تس م لإ الرىإ و الت مية 

 .  المستدامة للماتم 

ة قرار اللجنة : تفعيل  السويتش املوجود  بالكلية والسيما مع وجود مكان وعامل خاص به على أن يتم مخاطبة االدار  الهندسي

 بهيا الشأن وعمل كتيب خاص بجميع التليفونات ) دليل تليفونات مصغر وتوزيعه على القسام العلميةواالدارية بالكلية .

 -القرار  : 

 وافق مجلس الكلية .

 

 

 .  الثانية والنصف بعد الظهرالساعة هيا وقد انتهى االجتماع 

 

 واملفوض بتسيير أعمال عميد الكلية م والطالبوكيل الكلية لشئون التعلي                                      أمين املجلس       

                                                            

                                                                                   أ.د/ عبداملنعم محمد مجاهد                                             د. رشا محمود رجب

 


