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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 التاسع للعام الجامعي 1022/1028
املنعقد يوم الربعاء املوافق 1022/4/27
**********

ً
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 املتفرغ بقسم اللغة العربية
 .20أ.د/محمود فراج عبدالحافظ
الستاذ املتفرغ بقسم الفلسفة
 .22أ.د /ميالد زكى غالي
الستاذ املساعد بقسم اآلثار
 .21د .أحمد سعيد عثمان
املدير التنفيذي لوحدة ضمان الجودة بالكلية
 .23د .تيسير محمد شادى
مدير وحدة الخدمات االلكترونية
 .24د .أحمد عطية حميدة
أمين الكلية
 .25السيدة /نيفين محمد رحومة
واعتذر عن الحضور :
الستاذ املتفرغ بقسم التاريخ
 أ.د /صالح أحمد هريدىوتغيب عن الحضور :
الستاذ بقسم اللغة االنجليزية
 أ.د /ميراندا محمد خميس الزوكةاملدرس بقسم اللغة االنجليزية
 د .أسماء عبدالسالم الشيخالستاذ بقسم الجغرافيا ( ويعد هذا الغياب الرابع لسيادته دون عذر مسبق
 أ.د /ياسر أحمد السيدوعليه يرفع المر للسيد املستشار القانونى للسيد الستاذ الدكتور /رئيس اللجامعة لالفادة بالرأى ).

رسالة الكلية :
تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترىزإ ىلزإ مسزتوت التميزة وا بزدا 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
وشرف املجلس بحضور السيد الستاذ الدكتور /عبيد صالح رئيس الجامعة و مشاركته بالجلسته و ذلك فى اطار زيارته
للكلية و افتتاح متحف الكلية و قد اثنى على الجهد املبذول بالكلية في اطار خطة التطوير ووضع الكلية في مصاف التميز
والريادة بين كليات الجامعة .
 وقدم سيادته الشكر لكل بصفته في املجلس كما قدم املجلس كل الشكر لسيادته لدعمه الدائم للكلية في كافةاملناحى .
 كما دعى سيادته الى ضرورة املشاركة والتوعية املجتمعية بالتعديالت الدستورية .
 ثم شرعت سيادتها في موضوعات املجلس على النحو التالي :

أوال  :موضوعات اإلحاطة و التصديق -:
ً
 .2املوضوعات التى طرحت في مجلس الجامعة،
 التأكيد على االشراف املشترك في رسائل املاجستير والدكتوراه والتنسيق مع وزارة املوارد املائية والرى قبل انعقاداملؤتمرات والندوات التى قد يتم خاللها مناقشة املوضوعات التى تتعلق بالشأن املائى املصرى .
 عدم دخول مدرس املادة أية محاضرات داخل القسم العلمى على أن يكون ذلك مسئولية رئيس القسم العلمى املعنى. عدم قبول منتدبين للتدريس لألقسام العلمية من خارج الجامعة.ً
 وقد تحفظ على ذلك أعضاء املجلس نظرا لوجود بعض التخصصات غير متوفرة بالكلية أو الجامعة في أقسام السياسةو اآلثار والدراسات اليونانية والرومانية ورفض البعض االنتداب لتدنى العائد املادى .
 .1التصديق على محضر مجلس الكلية السابق .
 -القرار  :تم التصديق

رسالة الكلية :
تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترىزإ ىلزإ مسزتوت التميزة وا بزدا 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 وحدة ضمان الجودة :
ً
أوال  :التصديق على الجلسة السابقة.
القرار  :تم التصديق .
ً
ثانيا  :بشأن تهنئة د .تيسير محمد شادى بمناسبة زفافها :
القرار :قدم أعضاء املجلس التهنئة للدكتورة /تيسير شادى متمنيين لها دوام التوفيق والسعادة والنجاح فى حياتها الشخصية
والعلمية والعملية.
القرار :
ً
أحيط مجلس الكلية علما وقدم التهنئة لسيادتها متمنين دوام التوفيق .
ً
ثالثا  :بشأن تقارير لجنة املراجعة على االمتحانات لالقسام العلمية :
القرار :يهيب املجلس بالسادة أعضاء هيئة التدريس بلجان املراجعة والذين لم يرسلوا تقاريرهم سرعة إرسال التقارير وكلف
املجلس أ /أحمد على باإلتصال بالسادة أعضاء لجنة املراجعة لضرورة انجاز تلك التقارير
القرار :
ً
أحيط مجلس الكلية علما .
رابعا :بشأن متابعة رؤساء املعايير
القرار :أكدت د .شيرويت فضل نائب املدير التنفيذي واملسئول عن متابعة املعايير بأنه تم طلب تقارير دورية من السادة رؤساء
املعايير عن أخر املستجدات في املعايير واملجلس يشكر د /محمد السمنى ود .أمل حلقها و أ /زينب حميده إللتزامهم
بذلك كما قدمت د .أمل حلقها تشكيل املعيار الخاص بها وهو معيار أعضاء هيئة التدريس والهيئة املعاونة  ،كما
قدمت أ /زينب حميدة تشكيل املعيار الخاص بها وهو معيار البحث العلمى ،كما أكد التقرير املقدم من د .محمد
السمني على استمرار تشكيل معيار القيادة والحوكمة .
القرار :
ً
أحيط مجلس الكلية علما .
رسالة الكلية :
تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترىزإ ىلزإ مسزتوت التميزة وا بزدا 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 -7635540161 :ت  +فاكس 7635540160
~~5
مجمع الكليات – األبعادية– دمنهور – البحيرة
website:www.Damanhour.edu.eg
E-mail:Smartgate@damanhour.edu.eg

رؤية الكلية :

جامعة دمنهور
كلية اآلداب
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ً
خامسا :بشأن إعداد اإلستمارات الخاصة بامتحانات الفصل الدراس ى الثانى1022/1028م :
القرار :احيط املجلس علما كما اكدت دكتورة شيرويت فضل نائب املدير التنفيذى لوحدة ضمان الجودة على استعداد
الجودة واعدادها لتلك االستمارات .
القرار :
ً
أحيط مجلس الكلية علما .
ً
سادسا :بشأن متابعة التقارير الخاصة بمعايير الجودة :
ً
مقترحا باإلستفادة من خبرات السادة املراجعيين
القرار :قدمت د .شيرويت فضل نائب املدير التنفيذى لوحدة ضمان الجودة
الخارجيين بالكلية فى تقديم الدعم الفني لعضاء العمل باملعايير وعقد إجتماعات معهم لتوضيح وتقييم ما وصلت إليه
ملفات املعايير من إنجاز وما تحتاجه من دعم وجهود إلستيفائها ولقد اقترحت د .شيرويت فضل مخاطبة خبراء الجودة
بالكلية لتقديم الدعم الفنى،على أن تحدد وحدة ضمان الجودة توزيع مهام تقييم امللفات على الساده أعضاء هيئة
التدريس من خبراء الجودة بالكلية وهم كاآلتى  :أ.د .إبراهيم محمد مرجونة  -د .محمد محمود أبو علي  -د .عصام
كمال املصري -د .حسام رحومه -د .أحمد عطيه حميدة  -د .نهى عبد الرحمن  ،للحصول على الدعم فى مهام إستيفاء
امللفات الخاصة بمعايير الجودة بالكلية.
القرار :
ً
أحيط مجلس الكلية علما .
ً
سابعا :بشأن متابعة تقارير الدعم الطالبي لألقسام العلمية :
القرار :يؤكد املجلس على ضرورة ارسال تقارير الدعم الطالبي لألقسام العلمية في وحدة ضمان الجودة باإلضافة لوكيل الكلية
لشئون التعليم والطالب مع مخاطبة رؤساء القسام العلمية بذلك ،ولقد اشار أ.د /أحمد عبد العزيز وكيل الكلية
لشئون التعليم والطالب بأن لجنة شئون التعليم والطالب سوف ترسل نسخ من تقارير الدعم الطالبى الشهريه
املقدمة من القسام العلمية الى وحدة ضمان الجودة الحاقها بملف الدعم الطالبى بوحدة ضمان الجودة
القرار :
ً
أحيط مجلس الكلية علما .

رسالة الكلية :
تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترىزإ ىلزإ مسزتوت التميزة وا بزدا 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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ً
ثالثا :موضوعات وحدة تكنولوجيا املعلومات : IT

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

 -1بخصوص االنتهاء من إعالن النتائج اآللية المتحانات الفصل الدراس ي الول على موقع الكلية.
أفـاد د /أحمــد عطيـة بأنــه تــم إعـالن النتــائج الدراســية لتسـعة أقســام بالكليـة عــدا قســم االجتمـاع الــذي لــم ينتـه مــن عمــل
النتــائج باســتنناء كنتــرول الفرقــة الرابعــة الــذي ســلم النتيجــة للســيد الســتاذ الــدكتور  /أحمــد عبــد العزيــز وكيــل الكليــة
لشؤون التعليم والطالب أما كنتروالت الفرق الولى والثانية والثالثـة بالقسـم لـم تنتـه حتـى تاريخـه مـن النتـائج  ،ويهيـب د/
أحمد عطية بإدارة الكلية التدخل إلنهاء النتائج في أقرب وقت ممكن ومنع تكراره خاصة في الفصل الدراس ي الثـاني  .كمـا
ذكـرأ /حســن أنــور عبــد الــاله أنــه جــاهز لتقــديم الــدعم الفنــي الــالزم للفــرق الــثالث بقســم االجتمــاع إلنهــاء النتــائج فــي أقــرب
وقت ممكن.
القرار :
ً
أحيط مجلس الكلية علما وقد أفاد سيادته في الجلسه أنه قد تم االنتهاء من جميع النتائج واعالنها على موقع الكلية .
 -2بشأن تحديث بيانات السادة أعضاء هيئة التدريس وإرسالها إلى نظم املعلومات بالجامعة.
أفــادت أ /ماجــدة شــعبان أنهــا انتهــت مــن عمليــات تحــديث بيانــات أعضــاء هيئــة التــدريس وفــق النمــوذج املرســل مــن نظــم
املعلومات اإلدارية بالجامعة
القرار :
ً
أحيط مجلس الكلية علما .
بشأن العمل باملوقع الرسمي للكلية:
أف ــاد أ  /كي ــرلس س ــامي بأن ــه ي ــتم العم ــل بموق ــع الكلي ــة باللغ ــة العربي ــة بص ــورة جي ــدة خاص ــة فيم ــا يتعل ــق بأخب ــار الكلي ــة
واستمرار تحديث صفحات املوقع خاصـة فيمـا يتعلـق بمقـررات الالئحـة الجديـدة  ،وبسـؤال د /أحمـد عطيـة عـن معوقـات
نشر الخبار على موقع الكلية باللغة اإلنجليزية أفاد  /كيرلس سامي بأنه املشكلة تكمن في سرعة ترجمة الخبـار املقصـودة
التي تعني القارئ غير العربي  ،وقد وعده د /أحمد عطية بالتدخل لدى إدارة الكلية وقسم اللغـة اإلنجليزيـة سـرعة ترجمـة
الخبار لنتمكن من نشرها في الوقت الالزم .
كما أفاد أيضا بـأن املوقـع اإللكترونـى للكليـة حصـل علـى أفضـل موقـع علـى مسـتوى كليـات الجامعـة وذلـك بنـاء علـى تقيـيم
إدارة املشروعات وذلك خالل شهر يناير وفبراير ومـارس  1022وأشـار أيضـا بـأن الوحـدة تحتـاج إلـى مسـاندة جميـع القسـام
العلمية واإلدارية بالكلية وذلك فيما تقوم به من تحديثات شاملة للموقع فى ضوء الالئحة الجديدة للكلية
كمــا أشــار أيضــا بإنــة تــم التواصــل مــع كثيــر مــن الطــالب منــذ البــدء فــى إعــالن النتــائج وحــل املشــكالت التــى تتعلــق بإعالنهــا
وذلك من خالل صندوق الشكاوى الذى يوجد داخل صفحة إعالن النتائج على موقع الكلية
كما أفاد أيضا بإنة تم رفع نتيجة مادة حقوق االنسان للطالب على املوقع الرسمى للكلية
وذلك بعد اعتمادها
رسالة الكلية :
تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترىزإ ىلزإ مسزتوت التميزة وا بزدا 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

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

سجل املوقع الرسـمي للكليـة حتـى اليـوم مـا يزيـد عـن مليـونين وسـبعمائة وسـتين ألـف زيـارة  ،كمـا بلـد عـدد القـراءات ملوقـع
الكلية ما يزيد عن مليون وثالثمائة وستون ألف قراءة للموضوعات املنشورة على املوقع.

القرار :
ً
أحيط مجلس الكلية علما .

ً
رابعا :موضوعات شئون هيئة التدريس :
 .2كتاب السيد أ.د /ابراهيم مرجونة رئيس مجلس قسم التاريخ بشأن رد مجلس القسم بجلسته في  1022/4/2على الطلب
املقدم من السيد الدكتور /محمد أحمد عبدالرحمن عنب مدرس العمارة االسالمية بقسم اآلثار االسالمية كلية اآلثار جامعة
الفيوم و الذى يرغب في النقل الى كلية االداب جامعة دمنهور والذى يفيد بهذا الطلب بعدم وجود مقررات بقسم التاريخ
تتناول تخصص العمارة وأن المر يخص قسم اآلثار ً
بناء على ذلك رفض القسم الطلب .
القرار :
يؤجل ملزيد من الدراسة و يعرض المر على قسم اآلثار بالكلية ( الئحة جديدة ) .
 .1كتاب السيد أ.د /ابراهيم مرجونة رئيس مجلس قسم التاريخ بشأن إحاطة مجلس القسم بجلسته في  1022/4/2بالتقرير
الوارد من اللجنة العلمية الدائمة لترقية الساتذة والساتذة املساعدين ( لجنة التاريخ القديم واالثار املصرية ) والذى يفيد
بعدم ترقية السيدة الدكتورة /مرفت فراج عبدالرحيم.
القرار :
ً
أحيط مجلس الكلية علما .
 .3كتاب السيد أ.د /ابراهيم مرجونة رئيس مجلس قسم التاريخ بشأن إحاطة مجلس القسم بجلسته في  1022/4/2بحكم
املحكمة بالغاء قرار رئيس جامعة دمنهور رقم  523في  1027/22/26برفع عقوبة اللوم عن السيد أ.د /عبداملنعم محمد
مجاهد واعتبار المر كان لم يكن والغاء ما ترتب عليه من اثار.
القرار :
ً
ً
أحيط مجلس الكلية علما متمنيا لسيادته دوام التوفيق والرقى .

رسالة الكلية :
تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترىزإ ىلزإ مسزتوت التميزة وا بزدا 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

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

ً
خامسا  :موضوعات شئون الطالب :

 التصديق على محضر الجلسة السابقة :وقد تم التصديق عليها.
ً
 .2ثانيا :موضوعات وحدات :الجودة –  -MISوحدة القياس والتقويم:
.2.2تتقدم اللجنة بالتهنئة للسيدة الدكتورة /تيسير شادي بمناسبة زواجها ،متمنين لها دوام السعادة والتوفيق.
.2.1وفيما يتعلق بوحدة الجودة :تقارير لجنة املراجعـة التـي وصـلت للوحـدة :أقسـام :اللغـة العربيـة ،واللغـات الشـرقية ،واللغـة
إنجليزية والجغرافيا ،والفلسفة ،واآلثار والدراسات اليونانية والرومانية ،واللجنة في انتظار باقي القسام.
. 2.3تشكيل معيار أعضاء هيئة التدريس برئاسة الدكتورة /أمل حلقها.
 .2.4يتم إعالم رؤساء املعايير بضرورة عقد اجتماع شهري لرئيس كل معيار مع فريق العمل باملعيار ،وتقديم التقريـر الخـاص
بحجم اإلنجاز بملف املعيار قبل اجتماع مجلس إدارة وحدة ضمان الجودة.
القرارُ :أحيطت اللجنة ً
علما.
القرار :
ً
أحيط مجلس الكلية علما.
 .1فيما يتعلق بوحدة  :MISأفاد السيد الدكتور /أحمد عطية – املدير التنفيذي للوحدة باآلتي:
 .1.2بالنســبة إلعــالن النتــائج :تــم إعــالن نت ـ ائج جميــع أقســام الكليــة العشــرة علــى املوقــع الرســمي للكليــة ،وتتقــدم اللجنــة بالشــكر
والتقدير للسيد الدكتور /أحمد عطية ،والسيد /حسن عبد الال ،والسيد /كيرلس سامى بدير؛ ملا بذلوه من جهد في هذا الشأن.
القرارُ :أحيطت اللجنة ً
علما.
القرار :
ً
أحيط مجلس الكلية علما.
 .3فيما يتعلق بوحدة القياس والتقويم :أفادت السيدة الدكتورة /رشا رجب – املدير التنفيذي للوحدة بما يلي:
ً
 نظرا لحالة جهاز التصحيح االلكتروني املستخدم حاليا بوحدة القياس والتقويم بكلية اآلداب إذ أنه يعمل منذ عام 1020وضعفت طاقته فى تصحيح االمتحانات نتيجة لكثافة االستخدام على مدار الفترة املاضية وخاصة مع قرارات تعميم
االمتحانات االلكترونية فى جميع املقررات الدراسية مما اثر بالسلب على كفاءة الجهاز حيث ظهرت هذه املشكالت بوضوح
خالل امتحانات الفصل الدراس ى الول للعام الجامعى  1022-1028والتى تمثلت فى تكرار حدوث اعطال بالجهاز وضعف فى
رسالة الكلية :
تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترىزإ ىلزإ مسزتوت التميزة وا بزدا 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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سحب أوراق الطالب مما استلزم إدخال أوراق اإلجابة أكثر من مرة فأثر ذلك على التصحيح .لذا يرجى اإلسراع في تشكيل
لجان شراء جهاز جديد ( لجنة عروض ولجنة مواصفات ولجنة فحص واستالم ) خاصة وقد تم التنسيق مع الشركة التي
سيتم الشراء منها طيلة الفترة املاضية طيلة شهر ونصف حتى تم االتفاق على أفضل سعر خاصة وأنه تم التنسيق مع
الستاذ الدكتور /نبيل بكير مدير مركز القياس والتقويم بالجامعة وتم املوافقة على شراء عدد ثالثة أجهزة لكليات الطب
البيطري والزراعة واآلداب فاملطلوب اإلسراع في اإلجراءات قبل بداية امتحانات الفصل الدراس ي الثاني للعام الجامعي 1028
1022 /م.
االلتــزام بالتعليمــات والضــوابط التــي ترســلها الوحــدة لألقســام م ــع ضــرورة تــدريب الطــالب علــى كيفيــة اإلجابــة والتظلي ــل
ً
وااللتزام بالتعليمات املوجودة على ورقة اإلجابة  ،مع ضـرورة أن يكـون الحـد الق ـ ى لألسـئلة خمسـين سـؤاال ( السـئلة
املوضوعية ) مع وجود السؤال املقالي حتى يتسنى للوحدة إنجاز التصحيح في امليعاد املطلوب وعدم تأخير النتائج .
 .4مشـاركة السـادة املعيـدين واملدرســين املسـاعدين اآلتـي أســماؤهم بالتصـحيح اإلليكترونـي بالوحــدة للفصـل الدراسـ ي الثــاني
للعام الجامعي :1022/1028
املدرس املساعد بقسم اللغة العربية
 2أ.دعاء البياع
املعيدة بقسم اللغة العربية
 1أ.أسماء املكي
املدرس املساعد بقسم الجغرافيا
 3أ.حسام حمدي
املدرس املساعد بقسم الجغرافيا
 4أ.عبد املولى شعبان
املعيدة بقسم الجغرافيا
 5أ.جيالن حمدي
املدرس املساعد بقسم االجتماع
 6أ.سارة حراز
املعيدة بقسم االجتماع
 7أ.ندى الرومي
املعيدة بقسم الفلسفة
 8أ.بسنت نعيم
املعيدة بقسم الفلسفة
 2أ.أميرة حمودة
املعيدة بقسم اللغة اإلنجليزية
 20أ.ضحى رمضان
القرار :وافقت اللجنة.
القرار :
وافق مجلس اللكلية .
ً
ثالثا :التقارير املرفوعة من القسام العلمية:
رسالة الكلية :
تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترىزإ ىلزإ مسزتوت التميزة وا بزدا 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

=========================================================
 .5املوضــوع :تقــارير املتابعــة للســادة أعضــاء هيئــة التــدريس :وصــلت تقــارير أقســام :الفلســفة ،اللغــات الشــرقية ،الجغرافيــا،
والتاريخ ،واآلثار والدراسات اليونانية والرومانية
القرارُ :أحيطت اللجنة ً
علما ،وتهيب اللجنة بباقي القسام العلمية إرسال تقاريرها بالتنسيق مع رؤساء القسام.
القرار :
ً
أحيط مجلس الكلية علما.
 .6املوضــوع :تقــارير الــدعم الطالبــي :وصــلت تقــارير أقســام :التــاريخ .والفرقــة الثالثــة لغــة إنجليزيــة ،والفرقــة الثانيــة والثالثــة
(قسـ ــم الجغرافيـ ــا) ،والفرقـ ــة الولـ ــى والثانيـ ــة ( قسـ ــم اللغـ ــة العربيـ ــة ) ،واللغـ ــات الشـ ــرقية ،واآلثـ ــار والدراسـ ــات اليونانيـ ــة
والرومانية.
القرارُ :أحيطت اللجنة ً
علما ،وتهيب اللجنة بباقي القسام العلمية إرسال تقاريرها بالتنسيق مع رؤساء القسام.
القرار :
ً
أحيط مجلس الكلية علما.
ُ
ً
رابعا :املوضوعات املتعلقة باالمتحانات الشفهية:
 .7املوضوع :تشـكيل لجـان االمتحانـات الشـفهية للفصـل الدراسـ ي الثـاني للعـام الجـامعي  :1022/1028وصـلت أقسـام :اللغـة
اإلنجليزيـ ــة ،والتـ ــاريخ ،والفلسـ ــفة ،والسياسـ ــة ،واالجتمـ ــاع ،واللغـ ــات الشـ ــرقية ،والجغرافيـ ــا ،واآلثـ ــار  ،واآلثـ ــار والدراسـ ــات
اليونانية والرومانية.
القرارُ :أحيطت اللجنة ً
علما ،ويتبقى قسم اللغة العربية،
القرار :
ً
أحيط مجلس الكلية علما ،وأفادت السيدة أ.د/رئيس املجلس االلتزام باملواعيد ومراعاة عدم التأخير في مثل هذه المور.
ُ
ً
خامسا :املوضوعات املتعلقة باالمتحانات التحريرية:
 .8املوضوع :تشكيل لجان وتصحيح أسئلة االمتحانات للفصل الدراس ي الثـاني للعـام الجـامعي : 1022/1028وصـلت أقسـام:
اللغـ ــة اإلنجليزيـ ــة ،والتـ ــاريخ ،والفلسـ ــفة ،اللغـ ــة العربيـ ــة ،والجغرافيـ ــا ،اآلثـ ــار والدراسـ ــات اليونانيـ ــة والرومانيـ ــة ،واللغـ ــات
الشرقية ،واآلثار ،ويتبقى قسمي :االجتماع والسياسة.
القرارُ :أحيطت اللجنة ً
علما.
القرار :
ً
أحيط مجلس الكلية علما ،وأفادت السيدة أ.د/رئيس املجلس االلتزام باملواعيد ومراعاة عدم التأخير في مثل هذه المور.
رسالة الكلية :
تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترىزإ ىلزإ مسزتوت التميزة وا بزدا 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 -7635540161 :ت  +فاكس 7635540160
~~1
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

=========================================================
ُ
 .2املوضوع :املقررات التي ُسيعقد بها امتحانات إليكترونية :وصلت أقسام :اللغة العربية ،والجغرافيا ،والتاريخ ،والفلسفة،
اآلثار والدراسات اليونانية والرومانية ،واآلثار .
ُ
القــرارُ :أحيط ــت اللجن ــة ً
علمــا ،وتهي ــب اللجن ــة بالقســام الت ــي ل ــم ترس ــل مقرراتهــا إرس ــالها بح ــد أق ـ ى ي ــوم الخم ــيس املواف ــق
.1022/4/22
القرار :
ً
أحيط مجلس الكلية علما.
 .20املوضوع :تشكيل الكنترول املركزي المتحانات الفصل الدراس ي الثاني للعام الجامعي .1022/1028
الصفة
العضو
م
رئيساً
 2أ.م.د /محمد محمود أبوعلي
ً
عضوا
 1أ.م.د /فايز أنور عبد املطلب
ً
عضوا
 6أ.م.د /رانيا محمد عزيز نظمى
ً
عضوا
 3د /مرفت فراج عبد الرحيم
ً
عضوا
 4د /أحمد خميس شتية
ً
عضوا
 5د /كارم علي القاض ي
ً
عضوا
 7د/إيمان عبد السميع
ً
عضوا
 8د /إيمان رضوان
ً
عضوا
 2د /حارس أحمد هالل
القرار :وافقت اللجنة.
القرار :
وافق مجلس الكلية .
ُ
ً ُ
سادسا :املقررات الدراسية والفعاليات املتعلقة بها:
 .22املوضوع :كتاب مجلس قسم التاريخ بجلسته في  1022/4/2بشأن املوافقة على إسـقا املـواد اآلتيـة مـن د /مرفـت فـراج،
ود /كارم القاض ي واملادتان هما:
( )2تاريخ مصر القديم الفرقة الولى  -قسم اآلثار والدراسات اليونانية والرومانية – ساعتان.
( )1تاريخ مصر القديمة من عصر االنتقال الول إلى عصر االنتقال الثاني – قسم اآلثار – شعبة اآلثار املصرية – ساعتان.
للســيدة الــدكتورة /عليــاء أبوعلــو بعــد حصــولها علــى درجــة مــدرس ،وذلــك بنــاء علــى الخطــاب الــوارد مــن تخصــص التــاريخ
القديم.
القرار :وافقت اللجنة.
القرار :
وافق مجلس الكلية .
رسالة الكلية :
تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترىزإ ىلزإ مسزتوت التميزة وا بزدا 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 :كتاب مجلس قسم اللغة العربية بجلسته املنعقدة بتاريخ  1022/4/3على تدريس مادة " االنتساب " كاآلتي:
الفرقة الولى :د /إيمان عبد السميع ،د /إيمان بركات.
الفرقة الثانية :د /أسماء شمس الدين ،د /بدور أبوجنينة.
الفرقة الثالثة والرابعة :د /غادة عشبة.
القرار :وافقت اللجنة.
القرار :
وافق مجلس الكلية .

ُ
 .23املوضــوع :كتــاب مجلــس قســم اللغــة العربيــة بجلســته املنعقــدة بتــاريخ  1022/4/3بشــأن قبــول اعتــذار د /هــدى عيس ـ ى –
ً
املــدرس بقســم اللغــات الشــرقية عــن تــدريس ُمقــرر اللغــة الشــرقية ( فارس ـ ي ) للفرقــة الثالثــة بقســم اللغــة العربيــة ،نظــرا
ُ
لظروف صحية وإسناد تدريس املقرر للدكتورة /أمنية عيس ى -الستاذ املساعد بالقسم.
القرار :وافقت اللجنة.
القرار :
وافق مجلس الكلية .
ُ
 .24املوضوع :كتاب مجلـس قسـم اللغـات الشـرقية بجلسـته املنعقـدة بتـاريخ  1022/4/3بشـأن قبـول اعتـذار د/أمنيـة عيسـ ى –
ُ
الستاذ املساعد بالقسم عن تدريس ُمقرر :مادة االنتساب بالفرقة الولى بالقسم ،وإسناد تدريس املقـرر للـدكتور /محمـد
الفقي -الستاذ املساعد بالقسم.
القرار :وافقت اللجنة.
القرار :
وافق مجلس الكلية .
ً
ثامنا :التعليم املفتوح:
ُ
 .25املوضوع :كتاب مجلس قسم الجغرافيا بجلسته املنعقدة بتاريخ  ،1022/4/1بشأن ترشيح السيدة الدكتورة /إيمان
عبد الالً -
رئيسا لكنترول التعليم املفتوح للفصل الدراس ي الثاني للعام الجامعي .1022/1028
القرارُ :أحيطت اللجنة ً
علما ،ووافقت.
القرار :
وافق مجلس الكلية .
رسالة الكلية :
تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترىزإ ىلزإ مسزتوت التميزة وا بزدا 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

=========================================================
ُ
 .26املوضـ ــوع :كتـ ــاب مجلـ ــس قسـ ــم الجغرافيـ ــا بجلسـ ــته املنعقـ ــدة بتـ ــاريخ  ،1022/4/1بشـ ــأن تشـ ــكيل لجـ ــان وضـ ــع السـ ــئلة
وتصحيحها المتحانات التعليم املفتوح للفصل الدراس ي الثاني للعام الجامعي .1022/1028
القرارُ :أحيطت اللجنة ً
علما و يتبقى قسمى التاريخ واالجتماع .
القرار :
ً
أحيط مجلس الكلية علما  ،وأفادت السيدة أ.د/رئيس املجلس االلتزام باملواعيد ومراعاة عدم التأخير في مثل هذه المور.
 .27امل ــذكرة الت ــى عرض ــت عل ــى مجل ــس ش ــئون الط ــالب بجلس ــته املنعق ــدة بت ــاريخ  1022/3/27و ك ــذا املقت ــرح املق ــدم م ــن كلي ــة
التجارة بشأن قواعد الرفع للدراسة و ابداء مقترحات الكلية فـي هـذا الشـأن حتـى يتسـنى عمـل الـالزم نحـو تحـديث وتوحيـد
قواعد الرفع بكليات الجامعة .
القرار :
يرجأ ملزيد من الدراسة والعرض على مجلس الكلية القادم .
 .28وافق مجلس الكلية على اآلتى :
 تكليف السيد أ.د /فضل هللا محمد اسماعيل أستاذ ورئيس قسم الفلسفة باالرشاد االكاديمى لقسم السياسة. تكليف السيد أ.د /عبداملنعم محمد مجاهد الستاذ بقسم التاريخ باالرشاد االكاديمى لقسم اآلثار . تكليف السيد الدكتور /السيد شحاته السيد الستاذ املساعد املتفرغ بقسم االجتماع باالرشاد االكاديمى لقسـماالجتماع .
ً
تاسعا :اعذار طالب الكلية على النحو التالى :
الفرقة  /القسم
اسم الطالب /الطالبة
م
.2

شعبان باهى شعباس العساس

الفرقة الولى قسم
التاريخ انتظام

سبب
العذر
عذر
مرض ى

.1

مها شعبان صبحى سالم
العاص ى

الفرقة الولى قسم
التاريخ انتظام

عذر
اجتماعى

الفترة

القرار

مادتى (نصوص تاريخية بلغة
أوربية – جغرافية مصر
االقليمية ) بالفصل الدراس ى
الثانى 1028/1027
العام الجامعى 1022/1028

وافق مجلس
الكلية
وافق مجلس
الكلية

رسالة الكلية :
تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترىزإ ىلزإ مسزتوت التميزة وا بزدا 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

=========================================================
.3

محمود مصطفى عثمان
محمود عثمان

الفرقة الولى قسم أثار
انتظام

عذر
اجتماعى

العام الجامعى 1022/1028

وافق مجلس
الكلية

عذر
اجتماعى
عذر
اجتماعى
عذر
اجتماعى
عذر
اجتماعى
عذر
اجتماعى
عذر
اجتماعى

العام الجامعى 1022/1028

وافق مجلس
الكلية
وافق مجلس
الكلية
وافق مجلس
الكلية
وافق مجلس
الكلية
وافق مجلس
الكلية
وافق مجلس
الكلية

العام الجامعى 1022/1028

وافق مجلس
الكلية

الفصل الدراس ى الول
1022/1028

وافق مجلس
الكلية

الفترة

القرار

الفصل الدراس ى الول
1022/1028

وافق مجلس
الكلية

مادة تاريخ وحضارة اليونان
والروماني بالفصل الدراس ى
الول 1022/1028

وافق مجلس
الكلية

عبدالوهاب محمد البدرى
الفرقة الولى قسم
.4
االثار انتساب
عبدالوهاب
الفرقة الولى قسم
 .5محمد فرج شوقى محمدالشقر
االجتماع انتساب موجه
الفرقة الولى قسم
مينا الفونس صابر جندى
.6
االجتماع انتساب موجه
الفرقة الولى قسم
عمار محمد ابراهيم شرف
.7
االجتماع انتساب موجه
الدين
الفرقة الولى قسم
فاطمة محمد فتح هللا
.8
االجتماع انتساب موجه
عبدالفتاح سليم
الفرقة الولى قسم
منة هللا ناجى عبدهللا
.2
ى
اللغات الشرقية
الشرقاو
انتساب
عذر
الفرقة الولى قسم
هند محمد ذكى الخولى
.20
اللغة االنجليزية انتظام اجتماعى
انتظام
عذر
الفرقة الولى قسم
أحمد أحمد حبش ى احمد
.22
االجتماع انتساب موجه اجتماعى
ابراهيم
م

اسم الطالب /الطالبة

الفرقة  /القسم

.21

نورهان خميس عبدالحليم
محمد نبسيونى

الفرقة الولى قسم
االجتماع انتظام

سبب
العذر
عذر
مرض ى

.23

دينا يونس عبدالعزيز أحمد
مصطفى

الفرقة الثانية قسم
التاريخ انتظام

عذر
اجتماعى

العام الجامعى 1022/1028
الفصل الدراس ى الول
1022/1028
الفصل الدراس ى الول
1022/1028
الفصل الدراس ى الول
1022/1028
العام الجامعى 1028/1027

رسالة الكلية :
تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترىزإ ىلزإ مسزتوت التميزة وا بزدا 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

=========================================================
.24

محمد معوض عبدالسميع
عطية
أمانى مهران مصطفى سعيد
حسين
سالم جابر عبدالجواد
الدفراوى

.27

أمانى مصطفى عبدالعال
لحيسه
منة هللا محمد محمد الحوفى

.22

رحاب على منيس ى محمد

.10

ندى مجدى محمد أحمد
دسوقى
صابرين فتحى ابراهيم
عبدالحميد

.25
.26

.28

.12

الفرقة الثانية قسم
التاريخ انتساب
الفرقة الثانية قسم
اللغة العربية انتظام
الفرقة الثانية قسم
الجغرافيا انتساب
موجه
الفرقة الثانية قسم
اللغة االنجليزية انتظام
الفرقة الثالثة قسم
الجغرافيا انتظام
الفرقة الثالثة قسم
اللغة االنجليزية انتظام

عذر
مرض ى
عذر
مرض ى
عذر
اجتماعى

الفصل الدراس ى الول
1022/1028
الفصل الدراس ى الثانى
1022/1028
العام الجامعى 1022/1028

وافق مجلس
الكلية
وافق مجلس
الكلية
وافق مجلس
الكلية

عذر
اجتماعى
عذر
احتماعى
عذر
اجتماعى

العام الجامعى 1022/1028

وافق مجلس
الكلية
وافق مجلس
الكلية
وافق مجلس
الكلية

الفرقة الثالثة قسم
االجتماع انتظام
كانت مقيدة بالفرقة
الرابعة قسم آثار

عذر
اجتماعى
عذر
اجتماعى

العام الجامعى 1022/1028

وافق مجلس
الكلية
وافق مجلس
الكلية

الفصل الدراس ى الول
1022/1028
الفصل الدراس ى الول
1022/1028

أعوام 1026/1025
1027/1026
1028/1027

ً
سادسا :موضوعات الدراسات العليا:
أوال  :موضوعات قسم اللغة العربية
 -2املوضوع :موافقة مجلس قسم اللغة العربية فى  1022/ 4/ 3على لجنة االشراف على الطالبة  /شيماء عبد الصمد
املسجلة لدرجة املاجستير زايد نظرا لوفاة املشرف أ.د /سيد البحراوى أستاذ الدب العربى جامعة بنها على ان يكون
التشكيل أ.د /خيرى محمد دومه أستاذ االدب العربى الحديث ورئيس قسم اللغة العربية بجامعة القاهرة
د .أسماء محمود شمس الدين أستاذ الدب العربي املساعد.
رسالة الكلية :
تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترىزإ ىلزإ مسزتوت التميزة وا بزدا 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

=========================================================
القرار  :وافقت اللجنة
القرار :
وافق مجلس الكلية .
 -1املوضوع :موافقة مجلس قسم اللغة العربية بجلسته فى  1022/ 4/ 3على تشكيل لجنة املناقشة والحكم
لجنة الحكم واملناقشة
املوضوع
اسم الطالب
م
ماجده أحمد عبد الحليم املكان فى الرواية بين  -2أ.د /محمد زكريا عنانى أستاذ الدب العربى كلية
2
اآلداب – جامعة اإلسكندرية (رئيسا ومناقشا )
الشمال والجنوب
فراج
 -1أ.د /سحر شريف أستاذ النقد والبالغة كلية اآلداب
ً
– جامعة االسكندرية (مشرفا)
 -3أ.د /محمد عبد الحميد خليفة أستاذ النقد
ً
والبالغة كلية التربية جامعة دمنهور (مناقشا )
أستاذ االدب
 -4د /أسماءمحمود شمس الدين
العربى املساعد كلية اآلداب – جامعة دمنهور (
ً
مشرفا )
القرار  :وافقت اللجنة
القرار :
وافق مجلس الكلية .
 -3املوضوع  :موافقة مجلس قسم اللغة العربية بجلسته فى  1022/ 4/ 3على تسجيل الخطة املقدمة لنيل درجة
املاجستيربنظام الساعات املعتمدة .
م

الطالب

عنوان الخطة

االشراف

2

أحمد السيد على

الحاديث الجارية مجرى

د /ايمان فؤاد بركات أستاذ االدب العربى املساعد بكلية

املثل فى صحيح البخارى

اآلداب جامعة دمنهور

"دراسة بالغية "

د/ايمان عبد السميع مدرس النقد بكلية اآلداب جامعة
رسالة الكلية :

تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترىزإ ىلزإ مسزتوت التميزة وا بزدا 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

=========================================================
دمنهور
القرار  :وافقت اللجنة
القرار :
وافق مجلس الكلية .

ثانيا  :موضوعات قسم اللغة االنجليزية :
 -1املوضوع  :موافقة مجلس قسم اللغة اإلنجليزية بجلسته فى  1022 / 4 /1تشكيل لجنة املناقشةوالحكم لرسالة املاجستير فى
الدب االنجليزى ساعات معتمدة للطالب /عاصم عادل عبده ماجستير أدب انجليزى تاريح التسجيل  24يوليو 1027
م
2

لجنة الحكم واملناقشة

املوضوع

جماليات حركة  Fluxuxفى أعمال جاكسون ماك أ.د /محمد محمد عنانى أستاذ الدب االنجليزى ،آداب
لو وديك هيجينز  "The A esthetics Of"Fluxusالقاهرة (مناقشا ورئيسا )
 :The Work of Jackson Mac Low and Dickد /ناجى فهيم رشوان أستاذ الدب االنجليزى املساعد بكلية
اآلداب جامعة دمنهور (مشرفا )

" Higgins

د /ابتسام محمد الشقرفى أستاذ الدب االنجليزى املساعد
بكلية التربية دمنهور (مشرفا )
د /أمانى محمود الصاوى أستاذ الدب االنجليزى املساعد
بتربية اإلسكندرية (مناقشا )
القرار  :وافقت اللجنة
القرار :
وافق مجلس الكلية .
 -0املوضوع  :موافقة مجلس قسم اللغة اإلنجليزية بجلسته فى  1022 4 /1على خطة البحث املقدمة فى سيمنار القسم للطالب
م
2

املوضوع
اسم الطالب
بسمة جمال ابراهيم تصوير االضطراب العقلي لدى املرأة عند ماكسين
هونج كنجستون وسلوى بكر :قراءة نفسية -نسوية
خليفة
لربعة قصص قصيرة.

اإلشراف
أ.د .إيمان محمد حلمى املليجي ،أستاذ الدب
اإلنجليزي ،قسم اللغة اإلنجليزية ،كلية
اآلداب ،جامعة دمنهور

رسالة الكلية :
تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترىزإ ىلزإ مسزتوت التميزة وا بزدا 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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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 .
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=========================================================
 Portrayal of Female Mental Illness in Maxineد .أسماء عبدالسالم الشيخ ،مدرس الدب
 Hong Kingston and Salwa Bakr: A Feminist,اإلنجليزي ،قسم اللغة اإلنجليزية ،كلية
 Psychoanalytic Reading of Four Short Stories.اآلداب ،جامعة دمنهور

1

نهلة
حسان

3

علي محمد علي أحمد ترجمة اللغة املعيارية واللغة العامية املصرية فى
رواية أشياء رائعة لريم بسيونى.
خفاجي
The Translation of Standard and Egyptian
Colloquial Arabic into English in Reem
Bassiouney's Novel Mortal Designs

4

سعد

ا.د .إيمان محمد حلمى املليجي ،أستاذ الدب
عطية املكان والهوية :قراءة نفسية  -مابعد كولونيالية
لروايات عن الجمال لزايدي سميث وشيكاغو لعالء اإلنجليزي ،قسم اللغة اإلنجليزية ،كلية
اآلداب ،جامعة دمنهور
السواني،
د .أسماءعبدالسالم الشيخ ،مدرس الدب
و مرتفعات بروكلين مليرال الطحاوي.
 Setting and Identity: A Psychoanalytic,اإلنجليزي ،قسم اللغة اإلنجليزية ،كلية
 Postcolonial Reading of Zadie Smith's Onاآلداب ،جامعة دمنهور
Beauty, Alaa Al Aswany's Chicago, and Miral
Al Tahawy's Brooklyn Heights.

ندا عبد الرحيم
محمد جاد

ما بين الهند وأمريكا :قراءة ثقافيه لروايتي االبيت
الذهبي لسلمان رشدي وميراث الخسارةلكيدان

ديساي.

Between India and America: A Cultural
Reading of Salman Rushdie'sThe Golden
House and Kiran Desai'sThe Inheritance of
Loss.

لجنة اإلشراف:
ا.د .ميراندا محمد خميس الزوكة :أستاذ
اللغويات والترجمة ، ،كلية اآلداب ،جامعة
دمنهور.
د .نهلة محمد نجيب :مدرس اللغويات
والترجمة ،كلية اآلداب ،جامعة دمنهور
لجنة اإلشراف:
ا.د .إيمان محمد حلمى املليجي ،أستاذ الدب
اإلنجليزي ،قسم اللغة اإلنجليزية ،كلية
اآلداب ،جامعة دمنهور
د .أسماء عبدالسالم الشيخ ،مدرس الدب
اإلنجليزي ،قسم اللغة اإلنجليزية ،كلية
اآلداب ،جامعة دمنهور

القرار  :وافقت اللجنة.
القرار :
وافق مجلس الكلية .
-3املوضوع  :موافقة مجلس قسم اللغـة االنجليزية وأدابها بجلسته في 1022 /4/1على مقترح عقد امتحان لقبول الطالب الجدد
بالقسم فى فصل الخريف فى الخامس عشر من يوليو  1022وشر القبول بالدراسات العليا تكميلى وماجستير ودكتواره هو
الحصول على نسبة  ٪ 80فى االمتحان
القرار  :يعرض على مجلس الكلية
القرار :
رسالة الكلية :
تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترىزإ ىلزإ مسزتوت التميزة وا بزدا 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

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

وافق مجلس الكلية .

ثانيا  :موضوعات قسم الجغرافية :

 -2املوضوع  :موافقة مجلس قسم الجغرافية بجلسته يوم الثالثاء املوافق  1022 /4/ 1على تشكيل لجان وضع السئلة
والتصحيح المتحانات الدراسات العليا فصل الربيع 1022/ 1028
القرار  :وافقت اللجنة
القرار :
وافق مجلس الكلية .
 -1املوضوع  :موافقة مجلس قسم الجغرافية بجلسته يوم الثالثاء املوافق  1022 /4/ 1على قبول أوراق الطالبة  /هناء شلبى
محمد شحاته نمير لدرجة الدكتواره دون ان تحمل مواد ،حيث اتمت الطالبة دراسة املقررات بجامعة االسكندرية (نفس
الالئحة ) سوف تقوم بتسجيل الرسالة بالقسم .
القرار  :وافقت اللجنة
القرار :
وافق مجلس الكلية .
ثالثا :موضوعات قسم التاريخ
 -1املوضوع  :موافقة مجلس قسم التاريخ بجلسته فى 1022/4/2وافق علي تسجيل خطة بحث الستكمال متطلبات الدكتوراة
بنظام الساعات املعتمدة من قسم التاريخ شعبة التاريخ الحديث واملعاصر
لجنة اإلشراف
املوضوع
م اسم الطالب
 2ايمان علي محمد الشيشيني ( لي كوان يو ودوره في السياسة  -د /فايزة محمد حسن ملوك استاذ التاريخ
الحديث واملعاصر املساعد بالقسم أ.د /جمال
وتجربة التنمية والتحديث في
معوض شقرة استاذ التاريخ الحديث واملعاصر كلية
سنغافورة ) 1022 -2252م
التربية جامعة عين شمس .
القرار  :وافقت اللجنة
القرار :
وافق مجلس الكلية .
 -0املوضوع :موافقة مجلس قسم التاريخ بجلسته فى 1022/4/2وافق علي تسجيل خطة بحث الستكمال متطلبات املاجستير في
االداب بنظام الساعات املعتمدة من قسم التاريخ (شعبة التاريخ الوسيط )علما بأنم تاريخ السيمنار 1022/3/15
لجنة االشراف
املوضوع
اسم الطالب
م
غانم رمضان غانم عز العرب الرحالة االملان في بالد الشام أ.د /علي احمد السيد استاذ التاريخ
ا
عصر الحروب الصليبية  -488الوسيط بالقسم د /نادية ابراهيم النويهي
دياب
رسالة الكلية :
تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترىزإ ىلزإ مسزتوت التميزة وا بزدا 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  :وافقت اللجنة
القرار :
وافق مجلس الكلية .

 620هـ2122 -2025 /م

مدرس العصور الوسطي بالقسم .

 -5املوضوع  :موافقة مجلس قسم التاريخ بجلسته فى1022 /4/2بعد االطالع على الخطاب الوارد من أ.د/عبد املنعـم محمد
مجاهد ( لجنة االشراف ) الذي يفيد باعادة تشكيل لجنة املناقشة والحكم النقضاء املدة القانونية للتشكيل االول ووافق
املجلس علي اعادة التشكيل وهو علي النحو االتي .:
لجنة الحكم واملناقشة
املوضوع
الطالب
م
 أ.د /عبد املنعم محمد مجاهد استاذ تاريخ وحضارةنبيل ( تصوير االزواج في
محمد
ايمان
2
مصر والشرق االدني القديم بالقسم  -رئيسا ومناقشا
مقابر الزوجات ) حتي
الخيوطي
أ.د /امل محمد بيومي مهران استاذ تاريخ وحضارة
نهاية عصر الدولة
مصر والشرق االدني القديم بكلية التربية جامعة
الحديثة
دمنهور مناقشا .
أ.د /رشا فاروق السيد استاذ تاريخ وحضارة مصر
والشرق االدني القديم كلية االداب  -جامعة
االسكندرية مناقشا
القرار  :وافقت اللجنة.
القرار :
وافق مجلس الكلية .
 -6املوضوع  :مجلس قسم التاريخ بجلسته فى 1022 /4/2قد اطلع علي الخطاب الوارد من أ.د /عاصم محروس عبد املطلب و
أ.د /محمد رفعت االمام (لجنة االشراف ) الذي يفيد باعادة تشكيل لجنة املناقشة والحكم لرسالة املاجستير من قسم
التاريخ نظام قديم شعبة التاريخ الحديث واللجنة كما هي دون تغيير وعنوان الرسالة) وذلك النقضاء املدة القانونية
للتشكيل االول ووافق املجلس علي اعادة التشكيل وهو علي النحو االتي .
م

املوضوع
اسم الطالب
احمد محمد انبيوه خداش ( توجهات صناعة
الدستور -2251
)2256

لجنة الحكم واملناقشة
 -2أ.د /السيد علي السيد فليفل استاذ التاريخ الحديث
واملعاصر – معهد الدراسات االفريقية جامعة القاهرة -
مناقشا ورئيسا .
 -1أ.د /عاصم محروس عبد املطلب استاذ التاريخ الحديث
رسالة الكلية :

تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترىزإ ىلزإ مسزتوت التميزة وا بزدا 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 التربية -جامعة دمنهور – مشرفا .

استاذ التاريخ الحديث
 -3أ.د /محمد عبد الوهاب السيد
واملعاصر كلية االداب – جامعة عين شمس – مناقشا .
استاذ التاريخ الحديث
 -4أ.د /محمد رفعت االمام
واملعاصر كلية االداب – جامعة دمنهور – مشرفا .
القرار  :وافقت اللجنة
القرار :
وافق مجلس الكلية .

رابعا  :قسم االجتماع:
 .2املوضوع  :موافقة مجلس قسم االجتماع بجلسته فى  1022/4/ 2على منح الطالبة  /أمنية عبد الفتاح عبد هللا درجة
املاجستير فى اآلداب فى الرسالة املقدمة منها بعنوان " :الخطاب الدينى املتطرف وانعكاساته االجتماعية على املجتمع املصرى"
"داعش نموذجا "
القرار  :وافقت اللجنة
القرار :
وافق مجلس الكلية .
 .1املوضوع  :موافقة مجلس قسم االجتماع بجلسته فى  1022/ 4/2على تشكيل لجنة الحكم واملناقشة
م

السم
آية 2على بهيدى

اإلشراف

عنوان الخطة

املعوقات التنظيمية املرتبطة  -الدكتور /السيد شحاته السيد أستاذ علم االجتماع املساعد
بكلية اآلدب – جامعة دمنهور(مشرفا ورئيسا )
بأداء التنظيمات الطبية
واالدارية بقطاع الهيئة
 الدكتور /مجدى أحمد بيومى أستاذ علم االجتماع املساعدللتأمين الصحى " "دراسة
بكلية اآلداب – جامعة دمنهور(مشرفا )
تقيميه لبعض القضايا فى
قطاع التأمين الصحى
 د /حمدى على أحمد أستاذ علم االجتماع املساعد بكليةرسالة الكلية :

تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترىزإ ىلزإ مسزتوت التميزة وا بزدا 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

=========================================================
بالبحيرة فرع دمنهور "

اآلداب – جامعة دمنهور(مناقشا)

 د /محمد أحمد سويدان أستاذ مساعد بمعهد الخدمةاالجتماعية بدمنهور
القرار  :وافقت اللجنة
القرار :
وافق مجلس الكلية .

سادسا :قسم الفلسفة :
 -1املوضوع :موافقة مجلس قسم الفلسفة بجلسته فى  1022/4/1على تسجيل خطة البحث املقدمة من الطالبة  /هند
عرفة حسن طبيخة املعيدة بكلية التربية جامعة دمنهور ( قسم العلوم االجتماعية ) الستكمال متطلبات الحصول
درجة املاجستير بنظام الساعات املعتمدة
لجنة اإلشراف
م املوضوع
2

الصول اليونانية للفكر الفلسفى فى القرن
" 27الوجود ،املعرفة  ،الخالق "دراسة
تحليلية "

 -2أ.د /فضل هللا محمد إسماعيل أستاذ الفلسفة السياسية
ورئيس قسم الفلسفة بكلية اآلداب – جامعة دمنهور
 -1أ.د /ميالد زكى غالى أستاذ الفلسفة اليونانية املتفرغ بقسم
الفلسفة بكلية اآلداب جامعة دمنهور
 -3د /عصام كمال املصرى أستاذ االخالق االسالمية بقسم
الفلسفة كلية اآلداب – جامعة دمنهور

القرار  :وافقت اللجنة
القرار :
وافق مجلس الكلية .

سابعا  :موضوعات قسم اآلثار والدراسات اليونانية والرومانية :
 -2املوضوع  :خطاب قسم اآلثار والدراسات اليونانية والرومانية بجلسته فى  1022/ 4/ 7بشأن رفض إدارة الدراسات العليا
بالجامعة تعديل لجنة االشراف ،وتشكيل لجنة املناقشة والحكم للطالبة  /هدى سمير محمد عبد العظيم
القرار  :تكليف الدراسات العليا بالكلية إلعداد مذكرة تفصيلية بحالة الطالبة،والخطاب الوارد من الجامعة بخصوص
الطالبة لعرضها على مجلس الكلية .
رسالة الكلية :
تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترىزإ ىلزإ مسزتوت التميزة وا بزدا 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

=========================================================
القرار :
ترفع للجنة الصعوبات .
 -1املوضوع  :موافقة مجلس قسم اآلثار والدراسات اليونانية والرومانية بجلسته فى  1022/ 4/7على إعادة تشكيل لجنة
املناقشة والحكم :
م

السم
 2ايمان سعيد
عبدالسالم
عبداللطيف

اإلشراف

عنوان الخطة

السمات الرومانية والعناصر  -أ.د /عزت زكى حامد قادوس
املحلية في العمارة الدينية
أستاذ اآلثار اليونانية والرومانية بكلية اآلداب جامعة
بشمال افريقيا في العصر
االسكندرية(مشرفا ورئيسا )
االمبراطورى
 أ.د /سماح محمد الصاوىأستاذ اآلثار اليونانيةو والرومانية ووكيل ًكلية اآلداب جامعة
دمنهور للدراسات العليا والبحوث (مناقشا )
 أ.د /عبير عبداملحسن قاسموالدراسات اليونانية والرومانية
أستاذ ورئيس قسم اآلثار
ً
بكلية اآلداب جامعة دمنهور (مناقشا)

القرار  :وافقت اللجنة
القرار :
وافق مجلس الكلية .
 .3املوضوع  :تحديد موعد امتحانات الدراسات العليا لفصل الربيع  1022اعتبارا من يوم السبت 1022 / 5/ 28
القرار  :وافقت اللجنة
القرار :
وافق مجلس الكلية .
 .4املوضوع  :مخاطبة رؤساء القسام العلمية بما يفيد تعديل الالئحة سواء بالرفض أو القبول وارسال الالئحة.
القرار :
مخاطبة القسام العلمية بضرورة الرد سواء بالقبول أو الرفض .
ً
 .5املوضوع  :ارسال اعضاء هيئة التدريس بيان بأبحاثهم و أماكن نشرها  ،يسلم كل قسم كامال لسكرتارية الدراسات العليا.
القرار :
رسالة الكلية :
تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترىزإ ىلزإ مسزتوت التميزة وا بزدا 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

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

ً
سابعا  :موضوعات العالقات الثقافية والخارجية :
ً
أوال /موضوعات قسم اللغة العربية :
 .2موافقـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة م جلـ ـ ـ ـ ـ ـ ــس قسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم اللغـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة العربيـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة بجلسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــته فـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى  1022 /4/3علـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى الطلـ ـ ـ ـ ـ ـ ــب املقـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدم مـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن السـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيد
الدكتور /محمد محمود ابوعلي الستضافة كل من :
( ا0د 0عيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد بلبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــع  ،وا0د 0محمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد مصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــطفي ابوشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوارب  ،وا0د 0محمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد عبدالحميـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد خليفـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة ) اللقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء
محاض ـ ـ ـ ـ ــرات علمي ـ ـ ـ ـ ــة عل ـ ـ ـ ـ ــي ط ـ ـ ـ ـ ــالب الدراس ـ ـ ـ ـ ــات العلي ـ ـ ـ ـ ــا بالقس ـ ـ ـ ـ ــم ف ـ ـ ـ ـ ــي م ـ ـ ـ ـ ــادتي ( درا س ـ ـ ـ ـ ــة لش ـ ـ ـ ـ ــاعر عرب ـ ـ ـ ـ ــي  ،واالتجاه ـ ـ ـ ـ ــات
النقدية والبالغية املعاصرة ) وذلك إلفادة الطالب
القرار  :وافقت اللجنة
القرار :
وافق مجلس الكلية .
ً
ثانيا /موضوعات قسم اآلثار والدراسات اليونانية والرومانية :
 .2احاطة مجلس قسم اآلثار والدراسات اليونانية والرومانية بجلسته املنعقدة بتاريخ  1022 /4/7بتقرير عن حضور السيدة
الستاذة الدكتورة /حنان خميس الشافعى اجتماع بمشروع إيراسموس -اإلتحاد الوروبى بعنوان Edu- Education and :
Cappcity Building in Museum Studies Must 5741090EPP-1-EG-EPPka2-CBHE-jp
القرار  :أحيطت اللجنة علما
القرار :
ً
أحيط مجلس الكلية علما.
 .1احاطة مجلس قسم اآلثار والدراسات اليونانية والرومانية بجلسته املنعقدة بتاريخ  1022 /4/7بتقرير عن حضور السيدة
الستاذة الدكتورة /سماح الصاوي اجتماع بمشروع إيراسموس -اإلتحاد الوروبى بعنوان Edu- Education and Cappcity :
Building in Museum Studies Must 5741090EPP-1-EG-EPPka2-CBHE-jp
القرار  :أحيطت اللجنة علما
رسالة الكلية :
تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترىزإ ىلزإ مسزتوت التميزة وا بزدا 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

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

القرار :
ً
أحيط مجلس الكلية علما.

 .3احاطة مجلس قسم اآلثار والدراسات اليونانية والرومانية بجلسته املنعقدة بتاريخ  1022 /4/7بتقرير عن حضور السيدة
الستاذة الدكتورة /عبير قاسم اجتماع بمشروع إيراسموس -اإلتحاد الوروبى بعنوان Edu- Education and Cappcity :
Building in Museum Studies Must 5741090EPP-1-EG-EPPka2-CBHE-jp
القرار  :أحيطت اللجنة علما
القرار :
ً
أحيط مجلس الكلية علما.
 .4احاطة مجلس قسم اآلثار والدراسات اليونانية والرومانية بجلسته املنعقدة بتاريخ  1022 /4/7بحصول السيدة الستاذة
الدكتورة /عبير قاسم علي شهادة من مكتبة مصر العامة بدمنهور إللقاء سيادتها ندوة بعنوان " مستقبل السياحة في
محافظة البحيرة " وذلك في  24مارس 1022
القرار  :أحيطت اللجنة علما
القرار :
ً
أحيط مجلس الكلية علما.
ً
ثالثا /موضوعات قسم اآلثار :
 .2احاطـ ـ ـ ـ ــة مجلـ ـ ـ ـ ــس قسـ ـ ـ ـ ــم اآلثـ ـ ـ ـ ــار بجلسـ ـ ـ ـ ــته املنعقـ ـ ـ ـ ــدة بتـ ـ ـ ـ ــاريخ  1022 /4/3بقيـ ـ ـ ـ ــام السـ ـ ـ ـ ــيد الـ ـ ـ ـ ــدكتور /صـ ـ ـ ـ ــابر صـ ـ ـ ـ ــادق
باالنشطة االتية :
 تنظيم دورة " ريادة االعمال واملشروعات الصغيرة " بقاعة املؤتمرات بالكلية يومي 5-4مارس تنظيم دورة " التنمية بالوعي السياس ي والوعي باملحليات " في الفترة من 12-10مارس بقاعة املؤتمرات بالكلية تنظيم محاضرة تحت عنوان " مهارات االتصال وبناء الشخصية القوية " بمدرج  1بالكلية في 18فبراير 1022 تنظيم ورشة عمل " حول خدمات ميكروسوفت املجانية " في  10مارس  1022بقاعة املؤتمرات بالكلية خطاب شكر من محافظة البحيرة " مكتب نائب املحافظ " خطاب شكر من جريدة الحدث الوطني واخبار البحيرة وقناة صوت مصر علي املشاركات املثمرة واالنشطة املتميزة بالجامعةواملجتمع
رسالة الكلية :
تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترىزإ ىلزإ مسزتوت التميزة وا بزدا 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

=========================================================
القرار  :أحيطت اللجنة علما
القرار :
ً
أحيط مجلس الكلية علما.

ً
ثامنا  :موضوعات املكتبة :
 املوضوع الول :
التصديق علي الجلسة السابقة.
القرار  :تم التصديق عليها.
 املوضوع الثاني :
يوجد بمكتبة الكلية مقتنيات عبارة عن رسائل وكتب متهالكة لذلك تطالب اللجنة ضرورة ترميمها للحفاظ عليها من التلف .
القرار  :وافقت اللجنة .
القرار :
وافق مجلس الكلية .
 املوضوع الثالث :
أنه في يوم  1028/21/20تم مناقشة موضوع بدل العدوي ملوظفين املكتبة في لجنة املكتبة وقد تم املوافقة عليه  ،كما تمت
املوافقة عليه في مجلس الكلية وقد تم تبليغنا عن طريق وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب دكتور  /أحمد عبد العزيز ،انه تم
املوافقة عليه في مجلس الجامعة وإلي الن لم يتم إرسال أي شيئ من إدارة الجامعة تفيد ذلك  ،لذا الرجاء من سيادتكم متابعة
ً
املوضوع ومعرفة سبب التأخير ( .قسم املكتبة يتعامل يوميا مع الكتب سواء لتسجيلها في السجالت أو لتوزيعها علي الطلبة
ً
املتواجدين في املكتبة بصفة مستمرة بأعداد كبيرة والراغبين في عمل البحاث املطلوبة منهم  ،وأيضا إدخال الكتب علي البرنامج
الرقمي وهذه العمال تعتبر من صميم أعمالنا داخل املكتبة والتي تعتبر من العمال التي تؤدي في ظروف غير عادية تحت ضغط
ً
أو صعوبة معينة وما يترتب عليها من نقل بعض المراض من التعامل مع الورقيات بصفة مستمرة داخل املكتبة وأيضا لتواجد
أعداد كبيرة من الطلبة لتسبب عدوي للمتواجدين في املكتبة من املوظفين مثل االمراض الصدرية وأيضا المراض الخاصة
بالجلد  ،لذا يطالب أعضاء اللجنة بصرف بدل عدوي ملوظفي وعمال املكتبة وفق اللوائح والقوانين).
القرار  :موافقة اللجنة علي متابعة املوضوع ومعرفة سبب تأخير قرار مجلس الجامعة إلدارة الكلية للتنفيذ .
رسالة الكلية :
تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترىزإ ىلزإ مسزتوت التميزة وا بزدا 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

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

القرار :
وافق مجلس الكلية .

 املوضوع الرابع :
اإلستعجال الخاص برؤساء القسام لشراء الكتب .
القرار  :معاودة مخاطبة رؤساء القسام .
القرار :
ً
أحيط مجلس الكلية علما.

ً
تاسعا  :موضوعات خدمة املجتمع وتنمية البيئة :

أوال  :موضوعات االحاطة والتصديق :
 -2املوضوعات التى طرحت فى لجنة خدمة املجتمع وشئون البيئة بالجامعة
 -1التصديق على محضر الجلسة السابقة
ثانيا  :موضوعات اللجنة:
 -2املوضوع املقدم من د /وفدى ابو النضر القائم بعمل وكيل الكلية لشئون خدمة املجتمع بشأن مناقشة التعديالت
الدستورية
قرار اللجنة  :تم عرض املوضوع على اللجنة وتم مناقشة كل مواد التعديل الدستورى ،وأدلى كل عضو بدلوه ،وانتهت اللجنة إلى
ضروره مشاركة الكلية فى شرح مواد التعديل الدستورى للمجتمع البحراوى من خالل املشاركة املجتمعية عن طريق التنسيق مع
الجامعة والجهات املعنية .
القرار :
وافق مجلس الكلية على ذلك وابدى الجميع رغبته في املشاركة الفعلية في التوعية للمشاركة في التعديالت الدستورية والوقوف
ً
الى جانب املواطن جنبا الى جنب من أجل رفعة الوطن واملواطنين في هذه املرحلة .
 -1املوضوع  :الطلب املقدم من د /حارس هالل بشأن فتح منافذ بيع مواد غذائية مدعمه قبل شهر رمضان الكريم
قرار اللجنة  :يتم التنسيق مع الجامعة .
رسالة الكلية :
تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترىزإ ىلزإ مسزتوت التميزة وا بزدا 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

=========================================================
القرار :
يرفع للسيد الستاذ الدكتور /عبيد صالح رئيس الجامعة .
 -3املوضوع  :تعهد د /وفدى ابو النضر القائم بعمل وكيل الكلية لشئون خدمة املجتمع بتوفير عدد  200كرتونة سلع غذائية
(شنطة رمضان ) لتوزيعها على العاملين محددى الدخل بالكلية .
قرار اللجنة أحيطت اللجنة علما .
القرار :
تقدم مجلس الكلية بالشكر لسيادته.
 -4املوضوع  :الطلب املقدم من د /وفدى ابو النضر القائم بعمل وكيل الكلية لشئون خدمة املجتمع بشأن عمل إفطار جماعى
لعضاء هيئة التدريس والعاملين بالكلية خالل شهر رمضان الكريم أعاده هللا على مصرنا الحبيبة بالخير والبركات
قرار اللجنة  :وافقت اللجنة .
القرار :
وافق مجلس الكلية .
 -5املوضوع  :الطلب املقدم من د /وفدى ابو النضر القائم بعمل وكيل الكلية لشئون خدمة املجتمع بشأن عمل ملتقى توظيف
لشباب خريجى جامعة دمنهور بالتعاون مع البنك الزراعى املصرى لتوفير فرص عمل حقيقية تنفيذا لبرنامج السيد رئيس
الجمهورية لتوفير حياة كريمة .
القرار :
قدم املجلس الشكر الدارة الكلية متمثلة في االدارة على سعيهم الدؤوب لخدمة ابناء الجامعة .

هذا وقد انتهى االجتماع الساعة الثانية بعد الظهر .
عميد الكلية
أ.د /حنان الشافعى
رسالة الكلية :
تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترىزإ ىلزإ مسزتوت التميزة وا بزدا 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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