رؤية الكلية :
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تتطل الكلية ىلإ أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية معتمد تحتو
مكا ة مرموىة بين ظائرةا وتصو بأساتذت ا وخرياي ا ىلإ مستوت
الم السة محليأ و اىليم إيا من خالو برامج دراسية متمية لإ
مرحلتإ الليسا س والدراسات العليا تس م لإ الرىإ و الت مية
المستدامة للماتم .

Damanhur university
Faculty of Art

=========================================================
محضر مجلس الكلية السابع العام الجامعي1027/1026
املنعقد يوم الربعاءاملوافق 1027/1/25
واملمتد لجلسة يوم االثنين املوافق 1027/1/10
**********

ً
اجتمع مجلس الكلية في تمام الساعة الحادية عشر ظهرا برئاسة السيد الستا الدتتور /محمد رفعت االمـ ـام عميد
الكلية بحضور كل من -:
وتيل الكلية لشئون التعليم والطالب
 .2أ.د /عبداملنعم محمد مجاهد
القائم بعمل وتيل الكلية لشئون خدمة املجتمع وتنمية البيئة
 .1د .وفدى السيدأبوالنضر
رئيس مجلس قسم اللغةاالنجليزية
 .3أ.د .ايمان حلمى املليجى
مفوض بادارة مجلس قسم التاريخ
 .4أ.د /أحمد عبدالعزيز عيس ى
مفوض بادارة مجلس قسم الجغرافيا
 .5أ.د /ياسر أحمد السيد
الستا بقسم الجغرافيا
 .6أ.د /محمد عبدالقادر عبدالحميد
الستا املتفرغ بقسم اللغة العربية
 .7أ.د /محمود فراج عبدالحافظ
القائم بعمل رئيس مجلس قسم اآلثار
 .8د .عبير عبداملحسن قاسم
القائم بعمل رئيس مجلس قسم اللغة العربية
 .9د .ايمان فؤاد بركات
 .20د .عصام تمال املصري
القائم بعمل رئيس مجلس قسم الفلسفة
الستا املساعد بقسم اللغة االنجليزية
 .22د .ميراندا محمد خميس الزوتة
املدرس بقسم الفلسفة
 .21د .رشا محمود رجب
املدير التنفيذي لوحدة ضمان الجودة بالكلية
 .23د .ابراهيم محمد على مرجونه
مدير وحدة الخدمات االلكترونية
 .24د .أحمد عطية حميدة
إداري
 .25السيدة /نيفين محمد رحومة
 ودعى لحضور االجتماع السيد أ.د/ماجد محمد شعله و أ.د /على أحمد السيد و السيد الدتتور  /ناجى بدر ابراهي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـم
و السيد الدتتور/أحمد سعيد عثمان .
واعتذر عن عدم الحضور :
الستا املتفرغ بقسم الفلسفة
أ.د /ميالد زكى غالي
رسالة الكلية :

تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترىزإ ىلزإ مسزتوت التميزة وا بزداج لزا مازاو اعدام والعلزوم ا سزا ية لزإ سزوا العمزو محليزا إ و ىىليميزا اسزت اداإ ىلزإ معزايير
الاود التعليمية و البحثية  ،و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التك ولواية  ،و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و القزدرات العلميزة و البحثيزة تسزاتذت ا
و طالب ا  ،و استخدام وسائو تعليمية حديثة ،و متابعة الخرياين ،و ىتاحة الفرصة ل ا لمتابعة الاديزد مزن العلزوم و المعزارا و الخبزرات  ،و تلبيزة احتياازات الماتمز
،والمسززاةمة ل زا حززو مالززكالتو  ،و ب ززاص الالخصززية المصززرية و ت ميززة ىززيم ات تمززاص و المززواط ين مززن خززالو ىاززراصات تتسززم باتسززتقاللية و التعززاون و التقززويم الززذاتا
والمستمر .
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افتتح السيد أ.د /محمد رفعت االمام عميد الكلية ورئيس املجلس االجتماع
" بسم هللا الرحمن الرحيم "

ً
 في بداية االجتماع رحب السيد أ.د /محمد رفعت االمام عميد الكلية ورئيس املجلس بجميع السادة الحاضرين مهنئاالجميع ببداية الفصل الدراس ى الثاني للعام الجامعى . 1027/1026
 -ثم شرع سيادته في موضوعات املجلس على النحو التالي :

أوال  :موضوعات اإلحاطة -:
 .2تم التصديق على محضر مجلس الكلية بجلسته السابقة .
 .1موضوعات مجلس الجامعة بجلسته السابقة .
 .3أوضح السيد أ.د /عميد الكلية ورئيس املجلس بضرورة مخاطبة السيد أ.د /رئيس الجامعة باملوافقة على تسكين اعضاء
ً
هيئة التدريس بالقسام املستحدثة و لك تنفيذا للحكم القضائي حيث سبق و أن أرسلت الكلية استعجال في هذا
الشأن .

ثانيا :موضوعات وحدة ضمان الجودة :
ً
 .2أحيط مجلس الكلية علما بمحضر اجتماع مجلس ادارة وحدة ضمان الجودة بجلسته في  1027 /2/5ووافق على كل ما جاء
به من موضوعات .
 .1توجيه الشكر للدتتورة /تيسير شادى و الدتتور /عبدالباسط رياض .

ً
ثالثا :موضوعات وحدة تكنولوجيا املعلومات : IT
ً
 .2احيط مجلس الكلية علما ووافق على كل ما جاء من موضوعات بالتقرير الشهري عن شهر يناير  1027املقدم من
السيدالدتتور /أحمد عطية املدير التنفيذي لوحدة . IT

رسالة الكلية :
تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترىزإ ىلزإ مسزتوت التميزة وا بزداج لزا مازاو اعدام والعلزوم ا سزا ية لزإ سزوا العمزو محليزا إ و ىىليميزا اسزت اداإ ىلزإ معزايير
الاود التعليمية و البحثية  ،و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التك ولواية  ،و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و القزدرات العلميزة و البحثيزة تسزاتذت ا
و طالب ا  ،و استخدام وسائو تعليمية حديثة ،و متابعة الخرياين ،و ىتاحة الفرصة ل ا لمتابعة الاديزد مزن العلزوم و المعزارا و الخبزرات  ،و تلبيزة احتياازات الماتمز
،والمسززاةمة ل زا حززو مالززكالتو  ،و ب ززاص الالخصززية المصززرية و ت ميززة ىززيم ات تمززاص و المززواط ين مززن خززالو ىاززراصات تتسززم باتسززتقاللية و التعززاون و التقززويم الززذاتا
والمستمر .
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ً
رابعا :موضوعات شئون هيئة التدريس :
 .2تتــاب الســيد أ.د /ياســر أحمــد الســيد املفــوض بأعمــال رئــيس مجلــس قســم الجغرافيــا بجلســته فــي  1027/1/6بشــأن الــت لم
املقدم من السيد الدتتور /حسين محمود قمح الستا املساعد بقسم الجغرافيـا بخصـوا اعـادة الن ـر فـي تـاريخ قـرار تعيـين
سيادته في وظيفة أستا مساعد وتذلك درجته املالية .
القرار - :
وافق مجلس الكلية على الت لم و مع مخاطبة ادارة الجامعة .
 .1تت ــاب كليةالتربي ــة جامع ــة املنص ــورة بموافق ــة مجل ــس كلي ــة التربي ــة جامع ــة املنص ــورة بت ــاريخ  1027/2/27عل ــى نق ــل الس ــيد
الدتتور/ناجى ميالد فرج املدرس املتفرغ بقسم اللغات االجنبية ( تخصص لغة فرنسية ) بدون درجته املالية حيث سـبق وأن
وافق مجلس قسم اللغة االنجليزية بالكلية بتاريخ  1026/22/11على نقل سيادته .
القرار - :
وافق مجلس الكلية و مع مخاطبة مجلس الجامعة .

ً
خامسا  :موضوعات شئون الطالب :
 .2فيما يتعلق بوحدة الجودة:
ً
 ن ــرا العتــذار الســيد الــدتتور /إبــراهيم مرجونــة – املــدير التنفيــذي للوحــدة عــن الحضــور فســو يــتم رفــع محضــر
ُ
مجلس إدارة الوحدة ملجلس الكلية القادم املزمع عقده يوم الربعاء املوافق .1027/1/25
القرار - :
ً
أحيط مجلس الكلة علما.
ُ
 .1فيما يتعلق بوحدة  : MISأشار السيد الدتتور /أحمد عطية املدير التنفيذي للوحدة إلى ما يلي:
رسالة الكلية :
تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترىزإ ىلزإ مسزتوت التميزة وا بزداج لزا مازاو اعدام والعلزوم ا سزا ية لزإ سزوا العمزو محليزا إ و ىىليميزا اسزت اداإ ىلزإ معزايير
الاود التعليمية و البحثية  ،و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التك ولواية  ،و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و القزدرات العلميزة و البحثيزة تسزاتذت ا
و طالب ا  ،و استخدام وسائو تعليمية حديثة ،و متابعة الخرياين ،و ىتاحة الفرصة ل ا لمتابعة الاديزد مزن العلزوم و المعزارا و الخبزرات  ،و تلبيزة احتياازات الماتمز
،والمسززاةمة ل زا حززو مالززكالتو  ،و ب ززاص الالخصززية المصززرية و ت ميززة ىززيم ات تمززاص و المززواط ين مززن خززالو ىاززراصات تتسززم باتسززتقاللية و التعززاون و التقززويم الززذاتا
والمستمر .
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ُ
 .أنه تم تسليم الشيتات الخاصة بالرصد ملكتب سيادة وتيل الكلية لشئوون التعليم والطالب وفي هـذا الصـدد أشـارســيادته إلــى أن هنــات مشــكلة تتعلــق بأرقــام الجلــوس الخاصــة بطــالب قســم اآلثــار والدراســات اليونانيــة والرومانيــة
وتحاول الوحدة اإلستعانة بفني لحل هذه املشكلة.
ً
 .يقتــرل الســيدالدتتور /أحمــد عطيــة عمــل أرقــام ســرية يــتم ربطهــا بــرقم الجلــوس للطالــب ملعرفــة الن يجــة بــدال مــنالكارت الذكي وسو يتم طرل هذا المر في مجلس الكلية القادم.
القرار - :
ً
أحيط مجلس الكلية علما.
 .3وحدة القياس والتقويم:أتدت السيدة الدتتوره  /بدور عبد املقصود – املدير التنفيذي للوحدة إلى اآلتي:
 .أنــه تــم إدخــال جميــع املــواد عــدا مــادة (حضــارة وةثــار إســالمية ) الخاصــة بالســيدة الــدتتوره /شــيماء البنــا والســيدالدتتور /أحمد سعيد عثمان.
ً
  .بعض املشاكل التي واجهت الوحدة عند التصحيح وسو ترفع تقريرا بهذا الشأن إلى مجلس الكلية القادم.القرار - :
ً
أحيط مجلس الكلية علما.
ُ
 .4املوضــوع :بشــأن تقــارير متابعــة أداء الســادة أعضــاء هيئــة التــدريس والهيئــة املعاونــة لم ُيقــدمها ســوى قســم :الجغرافيــا
واآلثار والدراسات اليونانية والرومانية.
القرار - :
ً
ُ
أحيط مجلس الكلية علماو يهيب املجلس بالقسام الخرى التي لم تقدم تقاريرها رفع تقاريره.
 .5املوضــوع :تقــارير لجــان مراجعــة الكتــاب الجــامعي :ســبق للجنــة طــرل املوضــوع اتــه فــي املجلــس االعتيــادي للجنــة الســابقة
وتــذلك مجل ــس الكلي ــة بتــاريخ الربع ــاء املواف ــق  1026/2/22وفي ــه طالبــت اللجن ــة راس ــاء القســام تق ــديم تق ــارير اللج ــان
ُ
املشـ ــكلة بهـ ــذا الخصـ ــوا فـ ــي غضـ ــون أسـ ــبوعين مـ ــن تاريخـ ــه ول ـ ـم ُيقـ ــدم تقريـ ــره سـ ــوى قسـ ــمي اللغـ ــة اإلنجليزيـ ــة واآلثار
والدراسات اليونانية والرومانية.
القرار - :

رسالة الكلية :
تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترىزإ ىلزإ مسزتوت التميزة وا بزداج لزا مازاو اعدام والعلزوم ا سزا ية لزإ سزوا العمزو محليزا إ و ىىليميزا اسزت اداإ ىلزإ معزايير
الاود التعليمية و البحثية  ،و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التك ولواية  ،و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و القزدرات العلميزة و البحثيزة تسزاتذت ا
و طالب ا  ،و استخدام وسائو تعليمية حديثة ،و متابعة الخرياين ،و ىتاحة الفرصة ل ا لمتابعة الاديزد مزن العلزوم و المعزارا و الخبزرات  ،و تلبيزة احتياازات الماتمز
،والمسززاةمة ل زا حززو مالززكالتو  ،و ب ززاص الالخصززية المصززرية و ت ميززة ىززيم ات تمززاص و المززواط ين مززن خززالو ىاززراصات تتسززم باتسززتقاللية و التعززاون و التقززويم الززذاتا
والمستمر .
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واف ــق مجل ــس الكلي ــة عل ــى رف ــع الم ــر للتحقي ــق ف ــي أس ــباب ع ــدم تق ــديم القس ــام لتقاريره ــا ف ــي ه ــذا الخص ــوا وإتخ ــا
ُ
اإلجــراءات التــي تكفــل إلتــزام القســام بقــرارات اللجنــة ومجلــس الكليــة .أمــا فيمــا يخــتص بمــا ضــمنه تقريــر لجنــة املراجعــة
ُ
بقســم اآلثــار والدراســات اليونانيــة والرومانيــة بــأن يقــوم أ.د /وتيــل الكليــة لشــؤون التعلــيم والطــالب ُبمخاطبــة املنتــدبين
بالقسم لتقديم تتبهم وتوصيفات وتقارير مقرراتهم ملراجعتها فتؤتد اللجنة أن هذه المـور مـن صـميم اختصـاا القسـم
ُ
العلمي وأن عليه اس يفاءها وضمها للتقرير املرفق.
 .6املوضــوع :اطلعــت اللجنــة علــى محضــر لجنــة املُراجعــةعلى أورار االمتحانــات وتراســات اإلجابــةعن الفصــل الدراس ـ ي الول
للعام الجامعي  1027-1026والتي انعقدت يوم اإلثنين املوافق.1027/1/6
القرار:
ُ
وافق مجلس الكلية على ما ورد بمحضر لجنة املراجعة املذتورة من حيث توزيع مهام أعضائها والجدول الزمني لعملها
واملتمثل في أن ُتجرى أعمـال املراجعـة ملـدة أسـبوع ب ً
ـدءا مـن الحـد املوافـق  1027/1/21وحتـى الحـد املوافـق 1026/1/29
و لك على النحو التالي:
م
2
1
3
4
5
6
7
8

 جدول توزيع مهام أعضاء اللجنة:الصفة
االسم
وتيل الكلية لشؤون التعليم والطالب
أ.د.عبد املنعم محمد
مجاهد
املدير التنفيذي لوحدة ضمان الجودة
د.إبراهيم محمد على
مرجونة
منسق الجودة
د.تيسير محمد شادي
منسق الجودة
د.نهلة محمد نجيب
د.سمال محمد الصاوي أ.م.د /بقسم اآلثار والدراسات اليونانية
والرومانية
أ.م.د /بقسم اللغة اإلنجليزية
د.ناجي محمد رشوان
أ.م.د /د بقسم التاريخ
د.فايز أنور عبد املطلب
مدرس بقسم الفلسفة
د.حسام محمد السعيد
رحومه

املهمة
ً
رئيسا
ً
عضوا
ً
عضوا
ً
عضوا
مراجعة قسم الفلسفة
مراجعة قسم الجغرافيا
مراجعة قسم االجتماع
مراجعة قسم التاريخ

رسالة الكلية :
تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترىزإ ىلزإ مسزتوت التميزة وا بزداج لزا مازاو اعدام والعلزوم ا سزا ية لزإ سزوا العمزو محليزا إ و ىىليميزا اسزت اداإ ىلزإ معزايير
الاود التعليمية و البحثية  ،و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التك ولواية  ،و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و القزدرات العلميزة و البحثيزة تسزاتذت ا
و طالب ا  ،و استخدام وسائو تعليمية حديثة ،و متابعة الخرياين ،و ىتاحة الفرصة ل ا لمتابعة الاديزد مزن العلزوم و المعزارا و الخبزرات  ،و تلبيزة احتياازات الماتمز
،والمسززاةمة ل زا حززو مالززكالتو  ،و ب ززاص الالخصززية المصززرية و ت ميززة ىززيم ات تمززاص و المززواط ين مززن خززالو ىاززراصات تتسززم باتسززتقاللية و التعززاون و التقززويم الززذاتا
والمستمر .
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رؤية الكلية :

جامعة دمنهور
كلية اآلداب

تتطل الكلية ىلإ أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية معتمد تحتو
مكا ة مرموىة بين ظائرةا وتصو بأساتذت ا وخرياي ا ىلإ مستوت
الم السة محليأ و اىليم إيا من خالو برامج دراسية متمية لإ
مرحلتإ الليسا س والدراسات العليا تس م لإ الرىإ و الت مية
المستدامة للماتم .

Damanhur university
Faculty of Art
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م
9

االسم
د.منى محمود عثمان

الصفة
مدرس بقسم الفلسفة

20
22
21
23
24

د.محمد أحمد الفقي
د.أحمد عطيه حميدة
د.محمد محفوظ
د.إسالم فوزي قطب
د.صابر محمد صادر

مدرس بقسم اللغة العربية
مدرس بقسم اللغة العربية
مدرس بقسم اللغة العربية
مدرس بقسم االجتماع
مدرس بقسم التاريخ

املهمة
مراجعة قسم اآلثار والدراسات اليونانية
والرومانية
مراجعة قسم االجتماع
مراجعة قسم اللغة العربية
مراجعة قسم الجغرافيا
مراجعة قسم اللغة اإلنجليزية
مراجعة القسام العلمية الجديدة

 الجدول الزمني لعمل اللجنة:اليوم
القسم
م
الحد
اللغة العربية
2
الثالثاء
اللغة اإلنجليزية
1
االثنين
التاريخ
3
الخميس
الجغرافيا
4
الخميس
الفلسفة
5
الربعاء
االجتماع
6
 7اآلثار والدراسات اليونانية والرومانية الحد  -االثنين
الحد -اإلثنين
القسام العلمية الجديدة
8
 .7املوضوع:تحديد موعد النعقاد لجنة املمتحنين.
ُ
ُ
القرار :تعقد اللجنة في اليوم التالي النتهـاء لجنـة املراجعـة مـن عملهـا وهـو يـوم اإلثنـين املوافـق 1027/1/10؛ علـى أن تبـدأ
ً
رصد نتائج الطالب بداية من يوم الثالثاء املوافق .1027/1/12
القرار - :
وافق مجلس الكلية.
رسالة الكلية :
تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترىزإ ىلزإ مسزتوت التميزة وا بزداج لزا مازاو اعدام والعلزوم ا سزا ية لزإ سزوا العمزو محليزا إ و ىىليميزا اسزت اداإ ىلزإ معزايير
الاود التعليمية و البحثية  ،و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التك ولواية  ،و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و القزدرات العلميزة و البحثيزة تسزاتذت ا
و طالب ا  ،و استخدام وسائو تعليمية حديثة ،و متابعة الخرياين ،و ىتاحة الفرصة ل ا لمتابعة الاديزد مزن العلزوم و المعزارا و الخبزرات  ،و تلبيزة احتياازات الماتمز
،والمسززاةمة ل زا حززو مالززكالتو  ،و ب ززاص الالخصززية المصززرية و ت ميززة ىززيم ات تمززاص و المززواط ين مززن خززالو ىاززراصات تتسززم باتسززتقاللية و التعززاون و التقززويم الززذاتا
والمستمر .
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تتطل الكلية ىلإ أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية معتمد تحتو
مكا ة مرموىة بين ظائرةا وتصو بأساتذت ا وخرياي ا ىلإ مستوت
الم السة محليأ و اىليم إيا من خالو برامج دراسية متمية لإ
مرحلتإ الليسا س والدراسات العليا تس م لإ الرىإ و الت مية
المستدامة للماتم .
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 .8املوضــوعُ :مقتــرل أ.د /عبــد املــنعم مجاهــد وتيــل الكليــة لشــؤون التعلــيم والطــالب بتأجيــل دراســة ُمقــرر /الثقافــة العامــة
ُ
للعام الجامعي القادم؛ توطئة لإلعداد العلمي الجيد ملادته العلمية وبعض الضوابط اإلدارية املتعلقة به و لك في ضـوء
تونه ُمتطلب تخرج.
القرار - :
وافق مجلس الكلية.
 .9املوض ــوع :إقت ــرال بانت ــداب د /أش ــر عب ــد هللا الق ــائم بعم ــل عمي ــد كلي ــة التج ــارة جامع ــة دم ه ــور لت ــدريس ُمق ــرر /حق ــور
ُ
اإلنسان ُ
للمتخلفين في املقرر.
القرار :وافقت اللجنة
القرار - :
وافق مجلس الكلية.
 .20املوضوع :توزيع ُمقررات الفصل الدراس ي الثاني للعام الجامعي .1027-1026
القرار:
واف ـ ــق مجل ـ ــس الكلي ـ ــة عل ـ ــى توزي ـ ــع ُمق ـ ــررات الفص ـ ــل الدراس ـ ـ ي الث ـ ــاني للع ـ ــام الج ـ ــامعي 1027-1026واملرفوع ـ ــة ل ـ ـه م ـ ــن
القسامالعلمية :الفلسفة اللغة العربية اللغة اإلنجليزية الجغرافيا التاريخ اآلثار اللغات الشرقية السياسة
 .22املوضوع :تتاب مجلس قسم اللغة اإلنجليزية بشأن إسناد ُمقرر /اللغة اإلنجليزيـة بقسـم اللغـات الشـرقية -الفرقـة الولـى-
الفصل الدراس ي الثاني للعام الجامعي  1027-1026للدتتور /ناجي رشوان.
القرار - :
وافق مجلس الكلية.
 .21املوضوع :تتاب مجلس قسم التاريخ بشأن موافقته على إسناد ُمقرر /الحضارة اإلسالمية بقسم اللغات الشرقية -الفرقة
الولى -الفصل الدراس ي الثاني للعام الجامعي  1027-1026للدتتوره /تيسير شادي.
القرار - :
وافق مجلس الكلية.
رسالة الكلية :
تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترىزإ ىلزإ مسزتوت التميزة وا بزداج لزا مازاو اعدام والعلزوم ا سزا ية لزإ سزوا العمزو محليزا إ و ىىليميزا اسزت اداإ ىلزإ معزايير
الاود التعليمية و البحثية  ،و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التك ولواية  ،و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و القزدرات العلميزة و البحثيزة تسزاتذت ا
و طالب ا  ،و استخدام وسائو تعليمية حديثة ،و متابعة الخرياين ،و ىتاحة الفرصة ل ا لمتابعة الاديزد مزن العلزوم و المعزارا و الخبزرات  ،و تلبيزة احتياازات الماتمز
،والمسززاةمة ل زا حززو مالززكالتو  ،و ب ززاص الالخصززية المصززرية و ت ميززة ىززيم ات تمززاص و المززواط ين مززن خززالو ىاززراصات تتسززم باتسززتقاللية و التعززاون و التقززويم الززذاتا
والمستمر .
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مكا ة مرموىة بين ظائرةا وتصو بأساتذت ا وخرياي ا ىلإ مستوت
الم السة محليأ و اىليم إيا من خالو برامج دراسية متمية لإ
مرحلتإ الليسا س والدراسات العليا تس م لإ الرىإ و الت مية
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 .23املوضــوع :تتــاب مجلــس قســم التــاريخ ىبشــأن موافقتــه علــى إســناد ُمقــرر /تــاريخ مصــر الحــديث واملعاصــر-بقســم التــاريخ-
الفرقــة الثالثــة-شــعبة اآلثــار اإلس ــالمية -الفصــل الدراس ـ ي الثــاني -الع ــام الجــامعي  1027-1026للســيد الســتا ال ــدتتور/
ً
محمد رفعت اإلمام بدال عن الدتتور /أحمد خميس الفقي.
القرار - :
وافق مجلس الكلية.
 .24املوضــوع :تتــاب مجلــس قســم التــاريخ بشــأن موافقتــه علــى إســناد ُمقــرر /تــاريخ الشــرر الدنــى القــديم-قســم التــاريخ-الفرقــة
ً
الثانية -شعبة اآلثار املصرية للدتتور /وفدي أبو النضر بدال عن الدتتور /كارم علي القاض ي.
القرار - :
وافق مجلس الكلية.
 .25املوضوع تتاب مجلس قسم التاريخ بشأن موافقته على إسناد ُمقرر /حضارة الشرر الدنى القديم -قسم التاريخ -الفرقة
ُ
ُ
ً
الرابعة -شعبة عامة للدتتور /محمد رشاد املقدم بدال عن الدتتور /فايز أنور عبد املطلب مسعود.
القرار - :
وافق مجلس الكلية.
 .26املوضــوع :تتــاب مجلــس قســم التــاريخ بشــأن موافقتــه علــى إسـ ُ
ـنادمقررات ( ةثــار مصــرية – حضــارة مصــر القديمــة "ن ــم
سياســية واجتماعيــة" -موضــوع خــاا " املجتمــع املصــري القــديم " – تــاريخ وةثــار املغــرب وأفريقيــا – لغــة مصــرية قديمــة )
للدتتور /صابر محمد صادر سالم بـالفرر الثانيـة ةثـار إسـالمي والثالثـة ةثـار مصـري والرابعـة ةثـار مصـري والرابعـة ةثـار
ً
يوناني وروماني إسقاطا من أ.د.عبد املنعم مجاهد ود.فايز أنور ود.حماده منس ي.
القرار - :
وافق مجلس الكلية.

رسالة الكلية :
تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترىزإ ىلزإ مسزتوت التميزة وا بزداج لزا مازاو اعدام والعلزوم ا سزا ية لزإ سزوا العمزو محليزا إ و ىىليميزا اسزت اداإ ىلزإ معزايير
الاود التعليمية و البحثية  ،و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التك ولواية  ،و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و القزدرات العلميزة و البحثيزة تسزاتذت ا
و طالب ا  ،و استخدام وسائو تعليمية حديثة ،و متابعة الخرياين ،و ىتاحة الفرصة ل ا لمتابعة الاديزد مزن العلزوم و المعزارا و الخبزرات  ،و تلبيزة احتياازات الماتمز
،والمسززاةمة ل زا حززو مالززكالتو  ،و ب ززاص الالخصززية المصززرية و ت ميززة ىززيم ات تمززاص و المززواط ين مززن خززالو ىاززراصات تتسززم باتسززتقاللية و التعززاون و التقززويم الززذاتا
والمستمر .
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تتطل الكلية ىلإ أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية معتمد تحتو
مكا ة مرموىة بين ظائرةا وتصو بأساتذت ا وخرياي ا ىلإ مستوت
الم السة محليأ و اىليم إيا من خالو برامج دراسية متمية لإ
مرحلتإ الليسا س والدراسات العليا تس م لإ الرىإ و الت مية
المستدامة للماتم .
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 .27املوضــوع :تتــاب مجلــس قســم التــاريخ بشــأن موافقتــه علــى إســناد ُمقــرر /تــاريخ مصــر الفرعونيــة –قســم اآلثــار والدراســات
اليونانية والرومانية  -الفرقة الولى لكل من الدتتوره /مرفت فراج عبد الرحيم ود.كارم القاض ي.
القرار - :
وافق مجلس الكلية.
 .28املوضوع :تتاب مجلس قسم التاريخ بشأن املوافقة على ندب كل من الدتتور /فايز أنور عبد املطلـب والـدتتورة /مرفـت
فراج عبد الرحيم لإلشترات بكنترول الفرقة الثانية-تعليم أساس ي والثانية طفولة بكلية التربية.
القرار - :
وافق مجلس الكلية.

 .29املوضوع :عدم إرسال قسم االجتماع قوائم درجات االمتحانات الشفهية والكشو التي تثبت غياب وحضور الطالب لها
رغ ــم س ــبق ُمخاطب ــة القس ــم ب ــذلك غي ــر م ــرة وتأتي ــد مجل ــس الكلي ــة الس ــابق ف ــي الربع ــاء املواف ــق  1027/2/22عل ــى إلت ــزام
القسام بتقديم قوائمها بهذا الشأن.
القرار:
ُ
وافق مجلس الكلية على التحقيق ووضع اآلليات املناسبة التي تكفل إلتزام القسام بقرارات مجلس الكلية.
 .10املوضــوع :تتــاب مجلــس قســم الجغرافيــا يؤتــد فيــه علــى قــراره الســابق بــأن ت ــل أعمــال الســنة عنــد رئــيس مجلــس القســم
ً
حتى الرصد و لـك ردا علـى خطـاب أ.د /وتيـل الكليـة لشـؤون التعلـيم والطـالب بضـرورة إرسـال قـوائم درجـات االمتحانـات
الشفهية موقعة من أعضاء اللجان اإلمتحانية.
القرار:
وافق مجلس الكلية في ضوء أنه سبق للسيد أ.د /وتيل الكلية لشؤون التعليم والطالب ُمخاطبة قسم الجغرافيا غيـر مـرة
لتقديم بقية قوائم االمتحانات الشفهية لديه وفي ضوء تأتيد مجلس الكلية بتـاريخ الربعـاء ( 1027/2/22بنـد  22ا )9
ً
على قسم الجغرافيا ب سليم قوائم االختبارات الشفهية للسيد أ.د /وتيل الكلية لشؤون التعليم والطالب وتأتيدا على ما
سبق إقراره بمجلس الكلية املذتور من أن "عالقة القسم العلمي باالمتحانات الشفهية تنتهي بتمام إتمامها وأنه ال يصح
رسالة الكلية :
تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترىزإ ىلزإ مسزتوت التميزة وا بزداج لزا مازاو اعدام والعلزوم ا سزا ية لزإ سزوا العمزو محليزا إ و ىىليميزا اسزت اداإ ىلزإ معزايير
الاود التعليمية و البحثية  ،و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التك ولواية  ،و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و القزدرات العلميزة و البحثيزة تسزاتذت ا
و طالب ا  ،و استخدام وسائو تعليمية حديثة ،و متابعة الخرياين ،و ىتاحة الفرصة ل ا لمتابعة الاديزد مزن العلزوم و المعزارا و الخبزرات  ،و تلبيزة احتياازات الماتمز
،والمسززاةمة ل زا حززو مالززكالتو  ،و ب ززاص الالخصززية المصززرية و ت ميززة ىززيم ات تمززاص و المززواط ين مززن خززالو ىاززراصات تتسززم باتسززتقاللية و التعززاون و التقززويم الززذاتا
والمستمر .
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رؤية الكلية :

جامعة دمنهور
كلية اآلداب

تتطل الكلية ىلإ أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية معتمد تحتو
مكا ة مرموىة بين ظائرةا وتصو بأساتذت ا وخرياي ا ىلإ مستوت
الم السة محليأ و اىليم إيا من خالو برامج دراسية متمية لإ
مرحلتإ الليسا س والدراسات العليا تس م لإ الرىإ و الت مية
المستدامة للماتم .

Damanhur university
Faculty of Art

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

ُ
لــه الحــذ أو اإلضــافة أو التعــديل علــى القــوائم أو حتــى اختبــار الطــالب إال بعــد موافقــة وتيــل الكليــة لشــؤون التعلــيم
والطــالب وهــو المــر الــذي ال عســتقيم مــع إصــرار مجلــس القســم علــى اإلحتفــاظ بقــوائم درجــات الطــالب وتوقيعــاتهم" فقــد
ُ
طالب أ.د /وتيل الكلية لشؤون التعليم والطالب مجلس الكلية برفع المر للتحقيـق؛ ملـا ينطـوي عليـه إصـرار مجلـس قسـم
الجغرافيا من مخالفة للقواعد املعمول بها في هذا الشأن.

 .12املوضــوع :عــدم رد قســما التــاريخ واالجتمــاع علــى خطــاب وتيــل الكليــة لشــؤون التعلــيم والطــالب بتــاريخ  1027/2/24بشــأن
ُ
ُ
موافاته بن يجة بعض الطالب في ُمقرر حقور اإلنسان ممن حضروا امتحان املقرر ولم تعلن ن يجته لهم.
القرار - :
وافق مجلس الكلية على تعهد عضوا القسمين باللجنة بموافاة رئيس اللجنة بالنتائج املذتورة في غضون أسبوع من تاريخه.
 .11املوضــوع :تتــاب مجلــس قســم اآلثــار والدراســات اليونانيــة والرومانيــة بشــأن موافقتــه علــى إختيــار أ /محمــد عــاط
ً
ً
بالقسم مسئوال عن قاعة الواقع اإلفتراض ي "التمبس" ومتابعة تشغيلها وفقا لجدول مرفق.
القرار - :
وافق مجلس الكلية

املعيــد

 .13املوضـوع :تعــديل حالـة الطالــب /ياسـر محمــد علـي محمــد ُمصـطفى مــن راسـب ومفصــول مـن الفرقــة الولـى قســم اإلجتمــاع
إلى ناجح ومنقول للفرقة الثانية
القرار - :
وافق مجلس الكلية على اعتبار الطالب ناجح ومنقول للفرقة الثانية واتخا االجراءات املترتبة على لك مع تقديم الشـكر
لستا  /عبده املحص الذى كان لجهده و دقة مراجعته الفضل في تعديل حالة الطالب.
 .14املوضــوع :شــكوى الطالــب /موسـ ى رشــاد موسـ ى حبيــب مــن قســم الجغرافيــا -الفرقــة الرابعــة -مــن رســوبه للمــرة الثامنــة فــي
َّ
ُ
مادة "جغرافيا إقتصادية" وقد علق الطالب رسوبه على تعنت أستا املقرر.
القرار - :
ُ
يرفض مجلـس الكليـة تعليـق الطالـب سـبب رسـوبه علـى أسـتا املقـرر تمـا ال عشـك بـأي وجـه مـن الوجـوه فـي دقـة السـتا
وقدرته على التقييم .ولكن – ً
دراءا للبراهين الواهية لبعض الطـالب املتـوانين وتعليـق أسـباب فشـلهم علـى أسـاتذتهم -فقـد
رسالة الكلية :
تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترىزإ ىلزإ مسزتوت التميزة وا بزداج لزا مازاو اعدام والعلزوم ا سزا ية لزإ سزوا العمزو محليزا إ و ىىليميزا اسزت اداإ ىلزإ معزايير
الاود التعليمية و البحثية  ،و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التك ولواية  ،و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و القزدرات العلميزة و البحثيزة تسزاتذت ا
و طالب ا  ،و استخدام وسائو تعليمية حديثة ،و متابعة الخرياين ،و ىتاحة الفرصة ل ا لمتابعة الاديزد مزن العلزوم و المعزارا و الخبزرات  ،و تلبيزة احتياازات الماتمز
،والمسززاةمة ل زا حززو مالززكالتو  ،و ب ززاص الالخصززية المصززرية و ت ميززة ىززيم ات تمززاص و المززواط ين مززن خززالو ىاززراصات تتسززم باتسززتقاللية و التعززاون و التقززويم الززذاتا
والمستمر .
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تتطل الكلية ىلإ أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية معتمد تحتو
مكا ة مرموىة بين ظائرةا وتصو بأساتذت ا وخرياي ا ىلإ مستوت
الم السة محليأ و اىليم إيا من خالو برامج دراسية متمية لإ
مرحلتإ الليسا س والدراسات العليا تس م لإ الرىإ و الت مية
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ُ
ق ــرر مجل ــس الكلي ــة تش ــكيل لجن ــة م ــن أس ــتا ين ةخ ــرين بقس ــم الجغرافي ــا –غي ــر أس ــتا املق ــرر -لوض ــع امتح ــان ُمنفص ــل
للطالب هذا العام.
 .15املوضوع :تقديم الشكر لكل من أ.م.د /محمد أبو علي د /عصام وهبان أ /مصطفى عمارة ل شجيعهم للطالب املوهوبين
في الشعر والغناء بتقديم جوائز لهم على نفقتهم الخاصة .وشكر خاا للدتتور /عصام وهبان على دعمـه ملرضـ ى سـرطان
الطفال وحثه الطالب على التبرع ملس شفى  57357إثر زيارة لها في إطار نشاط اللجنة الفنية.
القرار - :
وافق مجلس الكلية.
 .16املوضوع :عرض أ.د /عبـداملنعم مجاهـد وتيـل الكليـة لشـئون التعلـيم والطـالب خطـه للعمـل عـن الفتـرة مـن السـبوع الول
من بداية الفصل الدراس ى الثاني  1027/1026الذي يبدأ في  1027/1/22وحتى نهاية شهر سبتمبر  1027وقد سلم كل من
أعضــاء املجلــس نمــخه مــن تفاصــيل الخطــة املــذتورة تتضــمن كافــة الفاعليــات التــى ســو يــتم انجازهــا علــى مــدار هــذه
الفترة و من الفاعليات املحورية التى نصت عليها خطة سيادته .
 تبدأ االمتحانات الشفويةالسبوع الثامن من الدراسة في  1027/4/2وملدة أسبوعين .
 تبدأ االمتحانات التحريرية  1027/5/23و عسبقها اجراء امتحانات التخلفات في النص الثانى من االسبوع الذى تتوق
فيه الدراسة .
 تتوق الدراسة واالنشطة . 1027/5/6
 تبدأ امتحانات دور سبتمبر . 1027/9/6
القرار - :
وافق مجلس الكلية.

ً
سادسا :موضوعات الدراسات العليا:
 .1موافقة مجلس قسم التاريخ فى جلسته املنعقده بتاريخ  1027 / 1 / 2على منح درجة املاجستير فرع التاريخ الحديث واملعاصـر
ن ام الساعات املعتمدة للطالب /اسالم مسعود قاسم عبد البارىء فى موضوع "الدولة العثمانية وتطور الحرتة الوطنية فـى
بلغاريا  " 2908 – 2876و لك بتقدير مرض ى مع التوصية بطبع الرسالة على نفقة الجامعة وتبادلها مع الجامعات املصرية .
القرار - :
وافق مجلس الكلية.
رسالة الكلية :
تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترىزإ ىلزإ مسزتوت التميزة وا بزداج لزا مازاو اعدام والعلزوم ا سزا ية لزإ سزوا العمزو محليزا إ و ىىليميزا اسزت اداإ ىلزإ معزايير
الاود التعليمية و البحثية  ،و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التك ولواية  ،و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و القزدرات العلميزة و البحثيزة تسزاتذت ا
و طالب ا  ،و استخدام وسائو تعليمية حديثة ،و متابعة الخرياين ،و ىتاحة الفرصة ل ا لمتابعة الاديزد مزن العلزوم و المعزارا و الخبزرات  ،و تلبيزة احتياازات الماتمز
،والمسززاةمة ل زا حززو مالززكالتو  ،و ب ززاص الالخصززية المصززرية و ت ميززة ىززيم ات تمززاص و المززواط ين مززن خززالو ىاززراصات تتسززم باتسززتقاللية و التعززاون و التقززويم الززذاتا
والمستمر .
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مكا ة مرموىة بين ظائرةا وتصو بأساتذت ا وخرياي ا ىلإ مستوت
الم السة محليأ و اىليم إيا من خالو برامج دراسية متمية لإ
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 .0موافقــة مجلــس قســم التــاريخ فــى جلســته املنعقــده بتــاريخ  1027 / 1 / 2علــى املقتــرل املقــدم مــن أ.د  /أحمــد عبــدالعزيز علــى
عيس ى أستا التاريخ الحدحدبث واملعاصر بالقسم والدتتور /وجيه علـى أبـو حمـزة أسـتا التـاريخ الحـديث واملعاصـر باملسـاعد
بــأداب طنطــا علــى تشــكيل االمتحــان التــاهيلى لطالــب /هــانى عبــد هللا عــوض عمــارة وســيكون االمتحــان شــامل شــفويا فــى مجــال
التخصص و لك على النحو التالى :
أستا التاريخ الحديث واملعاصر بآداب دم هور
أ.د /صالل أحمد هريدى
أستا التاريخ الحديث واملعاصر بآداب دم هور
 أ.دأحمد عبد العزبز عيس ىأستا التاريخ الحديث واملعاصر املساعد بآداب طنطا
 د /وجيه على أبو حمزةالقرار - :
وافق مجلس الكلية.
 . 3موافقة مجلس قسم التاريخ فى جلسته املنعقده بتاريخ  1027 / 1 / 2على فتح الدراسات العليا بقسم التاريخ ن ام الساعات
املعتمدة فصل الخري  1027للتخصصات الربعة (:القديم – الوسيط – الحديث واملعاصر ).
القرار - :
وافق مجلس الكلية.
 . 4موافقة مجلس قسم التاريخ فى جلسته املنعقده بتاريخ  1027 / 1 / 2علـى الطلـب املقـدم مـن الطالـب  /أحمـد محمـد إنبيـوه
محم ــد خـ ـداش واملم ــجل لدرج ــة املاجس ــتير ف ــرع الت ــاريخ الح ــديث واملعاص ــر( ن ــام ق ــديم ) ف ــى موض ــوع " :توجه ــات ص ــناعة
الدســتور املصــرى  " 2972 / 2951الــذى يطلــب فيــه مــد فتــرة تمــجيله ملــدة عــام مــن  1026 / 7 / 21وحتــى 1027 / 7 / 22
و لك بعد موافقة لجنة اإلشرا .
القرار - :
وافق مجلس الكلية.
 . 5موافقــة مجلــس قســم التــاريخ فــى جلســته املنعقــده بتــاريخ  1027 / 1 / 2اعتمــاد تقــارير الســاده املرشــدين الكــاديمين مللفــات
الط ــالب املتق ــدمين للدراس ــات العلي ــا فص ــل الخريـ ـ  1027 / 1026للتخصص ــات الربع ــة (الق ــديم – الوس ــيط االس ــالمى –
الحديث واملعاصر).
القرار - :
وافق مجلس الكلية.
رسالة الكلية :
تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترىزإ ىلزإ مسزتوت التميزة وا بزداج لزا مازاو اعدام والعلزوم ا سزا ية لزإ سزوا العمزو محليزا إ و ىىليميزا اسزت اداإ ىلزإ معزايير
الاود التعليمية و البحثية  ،و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التك ولواية  ،و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و القزدرات العلميزة و البحثيزة تسزاتذت ا
و طالب ا  ،و استخدام وسائو تعليمية حديثة ،و متابعة الخرياين ،و ىتاحة الفرصة ل ا لمتابعة الاديزد مزن العلزوم و المعزارا و الخبزرات  ،و تلبيزة احتياازات الماتمز
،والمسززاةمة ل زا حززو مالززكالتو  ،و ب ززاص الالخصززية المصززرية و ت ميززة ىززيم ات تمززاص و المززواط ين مززن خززالو ىاززراصات تتسززم باتسززتقاللية و التعززاون و التقززويم الززذاتا
والمستمر .
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رؤية الكلية :

جامعة دمنهور
كلية اآلداب

تتطل الكلية ىلإ أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية معتمد تحتو
مكا ة مرموىة بين ظائرةا وتصو بأساتذت ا وخرياي ا ىلإ مستوت
الم السة محليأ و اىليم إيا من خالو برامج دراسية متمية لإ
مرحلتإ الليسا س والدراسات العليا تس م لإ الرىإ و الت مية
المستدامة للماتم .

Damanhur university
Faculty of Art

=========================================================
 . 6موافقــة مجلــس قســم التــاريخ فــى جلســته املنعقــده بتــاريخ  1027 / 1 / 2علــى اعتمــاد نتجيــة الدراســات العليــا ملرحلتــى املاجســتير
وال ــدتتواره – ن ــام الس ــاعات املعتم ــدة فص ــل الخريـ ـ  1026للتخصص ــات الربع ــة (الق ــديم – الوس ــيط -االس ــالمى – الح ــديث
واملعاصر )
القرار - :
وافق مجلس الكلية.
 . 7موافقــة مجلــس قســم التــاريخ فــى جلســته املنعقــده بتــاريخ  1027 / 1 / 2علــى تشــكيل لجنــة الحكــم واملناقشــة لرســالة الــدتتواره
فــرع التــاريخ االســالمى ن ــام الســاعات املعتمــدة واملقدمــة مــن الطالبــة  /هنيــة بهنــوس نصــر عبــد ربــه وموضــوعها  ":العــزل السياسـ ى
خالل عصر سالطين املماليك البحرية  784 – 648هـ  2381 – 2150 /م اشرا د .ابراهيم مرجونه و د .تيسير شادى و لـك علـى
النحو التالى :
أ.د /ترم حلمى فرحات (رئيسا ومناقشا ) أستا التاريخ والحضارة االسـالمية – كليـة اآلداب والدراسـات االنسـانية باالسـماعلية –
جامعة قناة السويس
د  /أحمد إسماعيل الجمال (مناقشا ) أستا التاريخ والحضارة اإلسالمية املساعد – كلية اآلداب – جامعة دم هور .
د /إبراهيم محمد مرجونة (مشرفا ) أستا التاريخ والحضارة اإلسالمية املساعد – كلية اآلداب – جامعة دم هور .
القرار - :
وافق مجلس الكلية.
 . 8موافقة مجلس قسم اللغة العربية فى جلسته املنعقدة فى  1027 / 1 / 5على اعتماد ن يجة الدراسات العليا لطالب املاجستير
والدتتواره بن ام الساعات املعتمدة ون يجة التكميلى .
القرار - :
وافق مجلس الكلية.
 . 9موافقـة مجلــس قســم اللغــة العربيــة فــى جلســته املنعقــدة فـى  1027 / 1 / 5علــى قبــول الطــالب الحاصــلين علــى تقــدير (مقبــول )
من حملة اليسانس للدراسات التكميلية تمهيدا ملرحلة املاجستير وهم مصطفى صبرى محمد عبد الرحمن .
القرار - :
وافق مجلس الكلية.
رسالة الكلية :
تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترىزإ ىلزإ مسزتوت التميزة وا بزداج لزا مازاو اعدام والعلزوم ا سزا ية لزإ سزوا العمزو محليزا إ و ىىليميزا اسزت اداإ ىلزإ معزايير
الاود التعليمية و البحثية  ،و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التك ولواية  ،و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و القزدرات العلميزة و البحثيزة تسزاتذت ا
و طالب ا  ،و استخدام وسائو تعليمية حديثة ،و متابعة الخرياين ،و ىتاحة الفرصة ل ا لمتابعة الاديزد مزن العلزوم و المعزارا و الخبزرات  ،و تلبيزة احتياازات الماتمز
،والمسززاةمة ل زا حززو مالززكالتو  ،و ب ززاص الالخصززية المصززرية و ت ميززة ىززيم ات تمززاص و المززواط ين مززن خززالو ىاززراصات تتسززم باتسززتقاللية و التعززاون و التقززويم الززذاتا
والمستمر .
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رؤية الكلية :

جامعة دمنهور
كلية اآلداب

تتطل الكلية ىلإ أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية معتمد تحتو
مكا ة مرموىة بين ظائرةا وتصو بأساتذت ا وخرياي ا ىلإ مستوت
الم السة محليأ و اىليم إيا من خالو برامج دراسية متمية لإ
مرحلتإ الليسا س والدراسات العليا تس م لإ الرىإ و الت مية
المستدامة للماتم .

Damanhur university
Faculty of Art

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

 . 20موافقة مجلـس قسـم اللغـة العربيـة فـى جلسـته املنعقـدة فـى  1027 / 1 / 5علـى توزيـع جـدول الدراسـات العليـا ملـواد املاجسـتير
والدتتواره .
القرار - :
وافق مجلس الكلية.
 . 22موافقــة مجلــس قســم اللغــة العربيــة فــى جلســته املنعقــدة فــى  1027 / 1 / 5علــى قبــول دفعــة جديــدة مــن الطــالب املتقــدمين
املاجستير والدتتواره بن ام الساعات املعتمدة والتكميلى .
القرار - :
وافق مجلس الكلية.
 . 21موافق ــة مجل ــس قس ــم اآلث ــار والدراس ــات اليوناني ــة والروماني ــة ف ــى جلس ــته املنعق ــدة ي ــوم الربع ــاء املواف ــق  1027 / 1 / 2عل ــى
االعتــذار عــن عــدم تــدريس املقــدم مــن د /ســمال الصــاوى عــن تــدريس مــادة تــاريخ عــام الفنــون لطــالب املاجســتير فصــل الربيــع ن ــام
الساعات املعتمدة للعام الجامعى . 1027 / 1026
القرار - :
وافق مجلس الكلية.
 . 23موافقة مجلس قسم اآلثار والدراسات اليونانية والرومانية فى جلسته املنعقدة يـوم الربعـاء املوافـق  1027 / 1 / 2علـى قبـول
الطالب املرفق أسمائهم بخطاب القسم املقدمين للدراسات العليـا فصـل الربيـع بن ـام السـاعات املعتمـدة للعـام الجـامعى / 1026
 . 1027وعددهم () 29طالب .
القرار - :
وافق مجلس الكلية.
 . 24موافقة مجلس قسم الجغرافيا بجلسته املنعقدة يوم اإلثنين املوافق  1027 / 1 / 6على الطلب املقـدم مـن أ.د /محمـد عبـد
القــادر عبــد الحميــد الســتا بالقســم واملشــر علــى الطالــب  /تــامر رجــب فــى رســالة الــدتتواره بعنــوان  " :جغرافيــة تســويق املاشــية
ولحومها فى محاف ة البحيرة " بشأن مد تمجيله ملده عامين.
القرار - :
وافق مجلس الكلية.
رسالة الكلية :
تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترىزإ ىلزإ مسزتوت التميزة وا بزداج لزا مازاو اعدام والعلزوم ا سزا ية لزإ سزوا العمزو محليزا إ و ىىليميزا اسزت اداإ ىلزإ معزايير
الاود التعليمية و البحثية  ،و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التك ولواية  ،و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و القزدرات العلميزة و البحثيزة تسزاتذت ا
و طالب ا  ،و استخدام وسائو تعليمية حديثة ،و متابعة الخرياين ،و ىتاحة الفرصة ل ا لمتابعة الاديزد مزن العلزوم و المعزارا و الخبزرات  ،و تلبيزة احتياازات الماتمز
،والمسززاةمة ل زا حززو مالززكالتو  ،و ب ززاص الالخصززية المصززرية و ت ميززة ىززيم ات تمززاص و المززواط ين مززن خززالو ىاززراصات تتسززم باتسززتقاللية و التعززاون و التقززويم الززذاتا
والمستمر .
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رؤية الكلية :

جامعة دمنهور
كلية اآلداب

تتطل الكلية ىلإ أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية معتمد تحتو
مكا ة مرموىة بين ظائرةا وتصو بأساتذت ا وخرياي ا ىلإ مستوت
الم السة محليأ و اىليم إيا من خالو برامج دراسية متمية لإ
مرحلتإ الليسا س والدراسات العليا تس م لإ الرىإ و الت مية
المستدامة للماتم .

Damanhur university
Faculty of Art

=========================================================
 . 25موافقــة مجلــس قســم الجغرافيــا بجلســته املنعقــدة يــوم اإلثنــين املوافــق  1027 / 1 / 6علــى قبــول ملفــات الطــالب املتقــدمين
للدراسات العليا شعبة الجغرافيا البشرية فصل الربيع  1027م .
القرار - :
وافق مجلس الكلية.
 . 26موافقــة مجلــس قســم الجغرافيــا بجلســته املنعقــدة يــوم اإلثنــين املوافــق  1027 / 1 / 6علــى تشــيكل لجنــة الحكــم واملناقشــة
للطالبة  /حنان عبد الحليم فى رسالتها للدتتواره بعنوان " :رحالت الحج والعمرة من مصر منذ عام  – 2980دراسة جغرافية .
رئيسا أستا الجغرافية والرئيس السبق لجامعة بيروت
 أ.د /فتحى محمد أحمد أبو عيانه أ.د  /محمد الفتحى بكير (مشرفا ) أستا الجغرافيا والرئيس السبق لقسم الجغرافية كلية اآلداب جامعة االسكندرية أ.د /محمد عبد القادر عبد الحميد ( مشرفا مشاركا ) أستا الجغرافية والوتيل السابق لكلية اآلداب جامعة دم هور أ.د /عالء الدين حسين عزت شلبى (مناقشا ) أستا الجغرافيا والرئيس السبق لقسم الجغرافية لكلية اآلداب – جامعة دم هورالقرار - :
وافق مجلس الكلية.
 . 27موافقــة مجلــس قســم الفلســفة فــى جلســته املنعقــدة بتــاريخ  1027 / 1 / 1علــى قبــول أورار طلبــة الدراســات العليــا لفصــل
الخري .
القرار - :
وافق مجلس الكلية.
 .28موافق ــة مجل ــس قس ــم الفلس ــفة ف ــى جلس ــته املنعق ــدة بت ــاريخ  1027 / 1 / 1عل ــى إعتمـ ـاد ن يج ــة الدراس ــات العلي ــا للفص ــل
الدراس ى الول 1027 / 1026
القرار - :
وافق مجلس الكلية.
 .29موافقـة مجلـس قســم الفلسـفة فـى جلســته املنعقـدة بتـاريخ  1027 / 1 / 1علــى التقريـر املقـدم الســتا الـدتتور /محمـد فتحــى
عبد هللا أستا الفلسفة اليونانية املتفرغ بكلية جامعة طنطا والستا الدتتور  /ميالد زكى غالى أستا الفلسفة اليونانية وفلسفة
رسالة الكلية :
تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترىزإ ىلزإ مسزتوت التميزة وا بزداج لزا مازاو اعدام والعلزوم ا سزا ية لزإ سزوا العمزو محليزا إ و ىىليميزا اسزت اداإ ىلزإ معزايير
الاود التعليمية و البحثية  ،و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التك ولواية  ،و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و القزدرات العلميزة و البحثيزة تسزاتذت ا
و طالب ا  ،و استخدام وسائو تعليمية حديثة ،و متابعة الخرياين ،و ىتاحة الفرصة ل ا لمتابعة الاديزد مزن العلزوم و المعزارا و الخبزرات  ،و تلبيزة احتياازات الماتمز
،والمسززاةمة ل زا حززو مالززكالتو  ،و ب ززاص الالخصززية المصززرية و ت ميززة ىززيم ات تمززاص و المززواط ين مززن خززالو ىاززراصات تتسززم باتسززتقاللية و التعززاون و التقززويم الززذاتا
والمستمر .
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رؤية الكلية :

جامعة دمنهور
كلية اآلداب

تتطل الكلية ىلإ أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية معتمد تحتو
مكا ة مرموىة بين ظائرةا وتصو بأساتذت ا وخرياي ا ىلإ مستوت
الم السة محليأ و اىليم إيا من خالو برامج دراسية متمية لإ
مرحلتإ الليسا س والدراسات العليا تس م لإ الرىإ و الت مية
المستدامة للماتم .

Damanhur university
Faculty of Art

=========================================================
العصور الوسطى بكلية اآلداب – جامعة دم هور بشأن مد قيد الطالب  /مينا جورج نصي شفيق ملدة عامين اعتبارا مـن / 23
 1025 / 20حتـى  1027 / 20 / 21املمــجل لدرجـة املاجســتير فـى الداب تخصــص فلسـفة يونانيــة وموضـوعها " :الثــر الفالطـونى فــى
فلسفة أوريجين اإلسكندرى .
القرار - :
وافق مجلس الكلية.
 . 10موافقة مجلس قسم االجتماع بجلسته املنعقدة فى يوم الثنين املوافق  1027 / 1 / 6علـى تمـجيل خطـة اسـتكمال متطلبـات
درجــة الــدتتواره – ن ــام الســاعات املعتمــدة مــن الطال ـب  /نبيــل حســين ســالم عــالم بعنــوان "انعكاســات بيئــة العمــل علــى تعــاطى
وادمان املخدرات " "دراسة حالة على مجموعة من عمال املحاجر بمحاف ة املنيا " و لك تحت إشرا كل من :
أستا علم االجتماع املساعد بكلية اآلداب – جامعة دم هور
 السيد الدتتور  /محمود عبد الحميد حمدىأستا علم االجتماع املساعد بكلية اآلداب – جامعة دم هور
السيد الدتتور /السيد شحاته السيد
القرار - :
وافق مجلس الكلية.
 . 12موافقة مجلس قسم االجتماع بجلسته املنعقدة فى يوم الثنين املوافق  1027 / 1 / 6علـى تمـجيل خطـة اسـتكمال متطلبـات
درجـة املاجسـتير – ن ـام السـاعات املعتمـدة مـن الطالبـة  /زنيــب عـادل النشـار بعنـوان " :االنعكاسـات االجتماعيـة والمنيـة لجــرائم
االتجار بالطفال "دراسة تحليلية للمجتمع املصرى فى الفترة  " 1025 – 1022و لك تحت إشرا :
 السيد الدتتور  /مجدى أحمد بيومى أستا علم االجتماع املساعد بكلية اآلداب – جامعة دم هورمدرس علم االجتماع –بكلية اآلداب – جامعة دم هور
 السيد الدتتور /خالد السيد شحاته السيدالقرار - :
وافق مجلس الكلية.
 . 11موافقة مجلس قسم االجتماع بجلسته املنعقدة فى يوم الثنين املوافق  1027 / 1 / 6علـى تمـجيل خطـة اسـتكمال متطلبـات
درجــة املاجســتير – ن ــام الســاعات املعتمــدة مــن الطالبــة  /أمنيــة نجــال ثابــت أمــين بعنــوان  ":فاعليــة البــرامج التأهيليــة ل طفــال
التوحديين إلدماجهم إجتماعيا ""دراسة تقييمية " و لك تحت إشرا :
أستا علم االجتماع املساعد بكلية اآلداب – جامعة دم هور
السيد الدتتور /حمدى على أحمد
مدرس علم االجتماع –بكلية اآلداب – جامعة دم هور
السيد الدتتور /أشر فتحى البهى
رسالة الكلية :
تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترىزإ ىلزإ مسزتوت التميزة وا بزداج لزا مازاو اعدام والعلزوم ا سزا ية لزإ سزوا العمزو محليزا إ و ىىليميزا اسزت اداإ ىلزإ معزايير
الاود التعليمية و البحثية  ،و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التك ولواية  ،و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و القزدرات العلميزة و البحثيزة تسزاتذت ا
و طالب ا  ،و استخدام وسائو تعليمية حديثة ،و متابعة الخرياين ،و ىتاحة الفرصة ل ا لمتابعة الاديزد مزن العلزوم و المعزارا و الخبزرات  ،و تلبيزة احتياازات الماتمز
،والمسززاةمة ل زا حززو مالززكالتو  ،و ب ززاص الالخصززية المصززرية و ت ميززة ىززيم ات تمززاص و المززواط ين مززن خززالو ىاززراصات تتسززم باتسززتقاللية و التعززاون و التقززويم الززذاتا
والمستمر .
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رؤية الكلية :

جامعة دمنهور
كلية اآلداب

تتطل الكلية ىلإ أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية معتمد تحتو
مكا ة مرموىة بين ظائرةا وتصو بأساتذت ا وخرياي ا ىلإ مستوت
الم السة محليأ و اىليم إيا من خالو برامج دراسية متمية لإ
مرحلتإ الليسا س والدراسات العليا تس م لإ الرىإ و الت مية
المستدامة للماتم .

Damanhur university
Faculty of Art

=========================================================
القرار - :
وافق مجلس الكلية.
 . 13موافقة مجلس قسم االجتماع بجلسته املنعقدة فى يوم الثنين املوافق  1027 / 1 / 6على تمجيل خطة استكمال متطلبات
درجة املاجستير – ن ام الساعات املعتمـدة مـن الطالبـة  /أسـماء زتريـا محمـد سـلهوب بعنـوان  :دور مواقـع التواصـل االجتمـاعى فـى
التعبئــة السياســية لشــباب املصــرى فــى الفتــرة مــن  1022حتــى " " 1025دراســة ميدانيــة علــى عينــة شــباب املشــارتين فــى الصــفحات
السياسية عبر فيس بوت وتويتر " تحت إشرا :
أستا علم االجتماع املساعد بكلية اآلداب – جامعة دم هور
 السيد الدتتور /مجدى أحمد بيومىمدرس االعالم بكلية اآلداب – جامعة دم هور .
 السيدة الدتتورة  /نهى عبد املقصود غالىالقرار - :
وافق مجلس الكلية.
 . 14موافقة مجلس قسم االجتماع بجلسته املنعقدة فى يوم الثنين املوافق  1027 / 1 / 6على تمجيل خطة استكمال متطلبات
درجــة املاجســتير – ن ــام الســاعات املعتمــدة مــن الطالبــة  /هالــه حنفــى محمــود بعنــوان  :ال شــريعات والقــوانين البي يــة ودورهــا فــى
تحقيق الحماية اإلجتماعية فى الري املصرى ""قرية الغرباوى نمو جا " و لك تحت إشرا :
أستا علم االجتماع املساعد بكلية اآلداب – جامعة دم هور
 السيد الدتتور  /ناجى بدر إبراهيممدرس علم االجتماع –بكلية اآلداب – جامعة دم هور
 السيدة  /إسالم فوزى أنسالقرار - :
وافق مجلس الكلية.
 . 15موافقــة مجلــس قســم االجتمــاع بجلســته املنعقــدة فــى يــوم الثنــين املوافــق  1027 / 1 / 6علــى قبــول دفعــة جديــدة لاللتحــار
ببرنامج الدراسات العليا بن ام الساعات املعتمدة لفصل الربيع . 1027
القرار - :
وافق مجلس الكلية.
 . 16موافقــة مجلــس قســم االجتمــاع بجلســته املنعقــدة فــى يــوم الثنــين املوافــق  1027 / 1 / 6علــى إعتمــاد نتجيــة طــالب املاجســتير
والدتتواره ن ام الساعات املعتمدة لفصل الخري 1026
رسالة الكلية :
تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترىزإ ىلزإ مسزتوت التميزة وا بزداج لزا مازاو اعدام والعلزوم ا سزا ية لزإ سزوا العمزو محليزا إ و ىىليميزا اسزت اداإ ىلزإ معزايير
الاود التعليمية و البحثية  ،و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التك ولواية  ،و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و القزدرات العلميزة و البحثيزة تسزاتذت ا
و طالب ا  ،و استخدام وسائو تعليمية حديثة ،و متابعة الخرياين ،و ىتاحة الفرصة ل ا لمتابعة الاديزد مزن العلزوم و المعزارا و الخبزرات  ،و تلبيزة احتياازات الماتمز
،والمسززاةمة ل زا حززو مالززكالتو  ،و ب ززاص الالخصززية المصززرية و ت ميززة ىززيم ات تمززاص و المززواط ين مززن خززالو ىاززراصات تتسززم باتسززتقاللية و التعززاون و التقززويم الززذاتا
والمستمر .
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رؤية الكلية :

جامعة دمنهور
كلية اآلداب

تتطل الكلية ىلإ أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية معتمد تحتو
مكا ة مرموىة بين ظائرةا وتصو بأساتذت ا وخرياي ا ىلإ مستوت
الم السة محليأ و اىليم إيا من خالو برامج دراسية متمية لإ
مرحلتإ الليسا س والدراسات العليا تس م لإ الرىإ و الت مية
المستدامة للماتم .

Damanhur university
Faculty of Art

=========================================================
القرار - :
وافق مجلس الكلية.
 . 17موافقة مجلس قسـم االجتمـاع بجلسـته املنعقـدة فـى يـوم الثنـين املوافـق  1027 / 1 / 6علـى تشـيكل لجنـة اإلمتحـان التـأهيلى
الشامل لطالبة الدتتواره  /أسماء محمد عبد الحميد الزغارى من لجنة اإلشرا على النحو التالى :
أستا ورئيس قسم االجتماع كلية اآلداب – جامعة دمياط
 السيد الستا الدتتور  /محمود عبد الحميد حسينأستا علم االجتماع كلية اآلداب – جامعة املنصورة
 السيد الستا الدتتور /مهدى محمد القصااأستا علم االجتماع املساعد كلية اآلداب جامعة دم هور
 السيد الدتتور /ناجى بدر إبراهيمالقرار - :
وافق مجلس الكلية.
 . 18ورد خطــاب مجلــس قســم اللغــة اإلنجليزيــة بجلســته املنعقــدة فــى يــوم الربعــاء املوافــق  1027 / 1 /2بإعتمــاد نتجيــة التكميلــى
وماجستير الدب االنجليزى لفصل الخري 1027 / 1026
القرار - :
وافق مجلس الكلية.
 . 19خطاب مجلس قسم اآلثار والدراسات اليونانية والرومانية بإعتماد نتجية الدراسات الغليا فصل الخري
القرار - :
وافق مجلس الكلية.

1026

 . 30توزيع مواد فصل الدراس ى الثانى للدراسات العليا لعام  1027 / 1026قسم الجغرافية .
القرار - :
وافق مجلس الكلية.
 .32توزيع مواد الفصل الدراس ى الثانى دراسات عليا لعام الدراس ى  1027 / 1026قسم االجتماع .
القرار - :
وافق مجلس الكلية.
رسالة الكلية :
تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترىزإ ىلزإ مسزتوت التميزة وا بزداج لزا مازاو اعدام والعلزوم ا سزا ية لزإ سزوا العمزو محليزا إ و ىىليميزا اسزت اداإ ىلزإ معزايير
الاود التعليمية و البحثية  ،و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التك ولواية  ،و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و القزدرات العلميزة و البحثيزة تسزاتذت ا
و طالب ا  ،و استخدام وسائو تعليمية حديثة ،و متابعة الخرياين ،و ىتاحة الفرصة ل ا لمتابعة الاديزد مزن العلزوم و المعزارا و الخبزرات  ،و تلبيزة احتياازات الماتمز
،والمسززاةمة ل زا حززو مالززكالتو  ،و ب ززاص الالخصززية المصززرية و ت ميززة ىززيم ات تمززاص و المززواط ين مززن خززالو ىاززراصات تتسززم باتسززتقاللية و التعززاون و التقززويم الززذاتا
والمستمر .
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جامعة دمنهور
كلية اآلداب

تتطل الكلية ىلإ أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية معتمد تحتو
مكا ة مرموىة بين ظائرةا وتصو بأساتذت ا وخرياي ا ىلإ مستوت
الم السة محليأ و اىليم إيا من خالو برامج دراسية متمية لإ
مرحلتإ الليسا س والدراسات العليا تس م لإ الرىإ و الت مية
المستدامة للماتم .

Damanhur university
Faculty of Art
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 . 31يكون البحث املطلوب نشره إلسيفاء إجراءات مناقشة املاجستير والدتتواره منشورا بمجلة االنسانيات بالكلية علـى أن يرفـق
به تقرير صالحية للنشر من لجنة اإلشرا و لك تيسرا على الباحثين وطالب الدراسيات العليا
القرار - :
وافق مجلس الكلية.
 . 31الطلــب املقــدم مــن الســيد أ.د /عبــداملنعم مجاهــد بــأن عشــارته الســيد الــدتتور /ايمــن ســالم مــدرس اآلثــار املصــرية فــي تــدريس
مقرر اللغة املصرية القديمة دراسات عليا تخصص تاريخ قديم فصل الربيع و لك ً
بناء على طلب سيادته.
القرار - :
وافق مجلس الكلية.

ً
سابعا  :موضوعات العالقات الثقافية والخارجية :
 .2تتاب مجلس قسم التاريخ بجلسته املنعقدة بتاريخ  1027/1/2بشأن إلقاء السيد الدتتور /وفدي أبو النضر – الستا
املساعد بالقسم محاضرات بمديرية التن يم واإلدارة بمحاف ة البحيرة أيام  17 13 6فبراير و  1مارس  1027و لك
بناءا علي الطلب املقدم لسيادته من مدير اإلدارة العامة ملرتز تنمية املوارد البشرية.
القرار - :
ً
أحيط مجلس الكلية علما .
 .1تتاب مجلس قسم الجغرافيا بجلسته املنعقدة بتاريخ 1027/1/6م بشأن اشترات السيد الستا الدتتور /محمد
مجدي تراب – االستا املتفرغ بالقسم في املؤتمر الدولي الذي ين مه االتحاد الوربي لعلوم الرض
" " the EGU General Assembly 2017خالل الفترة من  18-13ابريل  1027وتثني اللجنة علي النشطة العلمية ل ستا
الدتتور  /محمد مجدي تراب داخل مصر وخارجها مما ععد إضافة للرصيد الكاديمي للكلية وتوص ي اللجنة باختيار سيادته
شخصية العام (1026م) ن را لنشاطه العلمي الواسع واملتميز .
القرار - :
ً
أحيط مجلس الكلية علما .

رسالة الكلية :
تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترىزإ ىلزإ مسزتوت التميزة وا بزداج لزا مازاو اعدام والعلزوم ا سزا ية لزإ سزوا العمزو محليزا إ و ىىليميزا اسزت اداإ ىلزإ معزايير
الاود التعليمية و البحثية  ،و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التك ولواية  ،و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و القزدرات العلميزة و البحثيزة تسزاتذت ا
و طالب ا  ،و استخدام وسائو تعليمية حديثة ،و متابعة الخرياين ،و ىتاحة الفرصة ل ا لمتابعة الاديزد مزن العلزوم و المعزارا و الخبزرات  ،و تلبيزة احتياازات الماتمز
،والمسززاةمة ل زا حززو مالززكالتو  ،و ب ززاص الالخصززية المصززرية و ت ميززة ىززيم ات تمززاص و المززواط ين مززن خززالو ىاززراصات تتسززم باتسززتقاللية و التعززاون و التقززويم الززذاتا
والمستمر .
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رؤية الكلية :

جامعة دمنهور
كلية اآلداب

تتطل الكلية ىلإ أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية معتمد تحتو
مكا ة مرموىة بين ظائرةا وتصو بأساتذت ا وخرياي ا ىلإ مستوت
الم السة محليأ و اىليم إيا من خالو برامج دراسية متمية لإ
مرحلتإ الليسا س والدراسات العليا تس م لإ الرىإ و الت مية
المستدامة للماتم .

Damanhur university
Faculty of Art

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

 .3تتاب مجلس قسم اللغة العربية بجلسته املنعقدة بتاريخ 1027/1/5م بشأن اشترات السيد الدتتور /محمد محمود
ابوعلي – االستا املساعد بالقسم في فعاليات معرض القاهرة الدولي بموضوع " دراسة نقدية لرواية صياد الغزالن "
للدتتور عبداملنعم علي منصة ملتقي االبداع بمعرض القاهرة الدولي يوم االثنين  1027/2/30وتذلك تقديم دراسة
نقدية عن ديوان " لل هار رأي ةخر " للشاعر بهجت صميدة يوم الخميس  1027/1/1علي منصة ملتقي االبداع بمعرض
القاهرة الدولي وتذا تقديم شعراء جامعة دم هور يوم الخميس  1027/1/1علي منصة ملتقي االبداع بمعرض القاهرة
الدولي .
القرار - :
ً
أحيط مجلس الكلية علما .
 .4تتاب مجلس قسم التاريخ بجلسته املنعقدة بتاريخ  1027/1/2بشأن موافقة مجلس القسم علي الطلب املقدم من
السيد مدير متح رشيد و لك لتن يم ورشة عمل خالل اجازة نص العام يومي  8 7فبراير  1027خاصة بصناعة
الفخار وعمل زيارة ميدانية الحدي ورش العمل الخاصة بصناعة الفخار بمشارتة شعبتي القسم " املصرية واالسالمية "
علي أن يتولي االشرا علي الطلبة تال من د 0احمد سعيد ود 0عبدالباسط رياض وأ 0محمود عشماوي.
القرار - :
ً
أحيط مجلس الكلية علما .
 .5تتاب مجلس قسم اآلثار بجلسته املنعقدة بتاريخ  1027/1/2بشأن مشارتة السيد الدتتور /صابر محمد صادر –
املدرس بالقسم فيما يلي :
 ورشة عمل " البقايا الع مية بين املوقع واملعمل " بمكتبة االسكندرية يوم الثالثاء  19نوفمبر 1026
 حضور الندوة الدولية التي تن مها مرتز دراسات الكتابات والخطوط بمكتبة اإلسكندرية بعنوان " الهيروغليفية
ون م الكتابة في العالم " والتي عقدت يوم الثالثاء  10دعسمبر 1026
 حضور الندوة الدولية التي تن مها مرتز دراسات الكتابات والخطوط بمكتبة اإلسكندرية بعنوان " أتتب باملايا "
والتي عقدت يوم االربعاء  12دعسمبر 1026
 املشارتة في فعاليات مؤتمر البحيرة الول للشباب بمحاف ة البحيرة يوم السبت املوافق  14دعسمبر 1026
 املشارتة في ورشة عمل " الطب والجراحة في مصر القديمة بين املاض ي والحاضر " والتي تن مها لجنة تاريخ الطب
والتراث واملتاح بكلية الطب – جامعة االسكندرية وإدارة التربية املتحفية بمنطقة ةثار مارينا بوزارة اآلثار يوم
الخميس  16يناير  1027بقصر ثقافة الشاطبي باالسكندرية
 املشارتة في فعاليات امللتقي العلمي املصري الياباني االول بجامعة دم هور في  15دعسمبر 1026
رسالة الكلية :

تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترىزإ ىلزإ مسزتوت التميزة وا بزداج لزا مازاو اعدام والعلزوم ا سزا ية لزإ سزوا العمزو محليزا إ و ىىليميزا اسزت اداإ ىلزإ معزايير
الاود التعليمية و البحثية  ،و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التك ولواية  ،و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و القزدرات العلميزة و البحثيزة تسزاتذت ا
و طالب ا  ،و استخدام وسائو تعليمية حديثة ،و متابعة الخرياين ،و ىتاحة الفرصة ل ا لمتابعة الاديزد مزن العلزوم و المعزارا و الخبزرات  ،و تلبيزة احتياازات الماتمز
،والمسززاةمة ل زا حززو مالززكالتو  ،و ب ززاص الالخصززية المصززرية و ت ميززة ىززيم ات تمززاص و المززواط ين مززن خززالو ىاززراصات تتسززم باتسززتقاللية و التعززاون و التقززويم الززذاتا
والمستمر .
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رؤية الكلية :

جامعة دمنهور
كلية اآلداب

تتطل الكلية ىلإ أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية معتمد تحتو
مكا ة مرموىة بين ظائرةا وتصو بأساتذت ا وخرياي ا ىلإ مستوت
الم السة محليأ و اىليم إيا من خالو برامج دراسية متمية لإ
مرحلتإ الليسا س والدراسات العليا تس م لإ الرىإ و الت مية
المستدامة للماتم .

Damanhur university
Faculty of Art

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

 ورشة عمل "  Rock art (Non textual) Graffiti in contextاملن مة من قبل املعهد االملاني لالثار بالقاهرة في
الفترة من  21-22دعسمبر 1026
القرار - :
ً
أحيط مجلس الكلية علما .

ً
ثامنا :موضوعات خدمة املجتمع وتنمية البيئة :
ُ
 .2أحيط مجلس الكلية علما بما جاء من موضوعات بمحضر اجتماع لجنة خدمة املجتمع وتنمية البيئـة بجلسـتها فـي 1027/1/8
ووافق على كل ما جاء به من موضوعات .
 .1تتاب الدتتور /وفدى السيد أبوالنضر وتيل الكلية لشـئونخدمةاملجتمع وتنميـة البيئـة بشـأن انشـاء ماتينـة صـر للمرتبـات
باملجمع الن ري باالبعادية .
القرار - :
وافق مجلس الكلية ويرفع للسيد أ.د /رئيس الجامعة .

ً
تاسعا :موضوعات لجنة السالمه والصحة املهنية :
ً
 .2أحيط مجلس الكلية علما بما جاء من موضوعات بمحضر اجتماع لجنة السالمة والصحة املهنية بجلستها في 1027/2/9
ووافق على كل ما جاء من موضوعات .

ً
ئ
عاشرا :موضوعات لجنة الزمات والطوار :
رسالة الكلية :
تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترىزإ ىلزإ مسزتوت التميزة وا بزداج لزا مازاو اعدام والعلزوم ا سزا ية لزإ سزوا العمزو محليزا إ و ىىليميزا اسزت اداإ ىلزإ معزايير
الاود التعليمية و البحثية  ،و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التك ولواية  ،و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و القزدرات العلميزة و البحثيزة تسزاتذت ا
و طالب ا  ،و استخدام وسائو تعليمية حديثة ،و متابعة الخرياين ،و ىتاحة الفرصة ل ا لمتابعة الاديزد مزن العلزوم و المعزارا و الخبزرات  ،و تلبيزة احتياازات الماتمز
،والمسززاةمة ل زا حززو مالززكالتو  ،و ب ززاص الالخصززية المصززرية و ت ميززة ىززيم ات تمززاص و المززواط ين مززن خززالو ىاززراصات تتسززم باتسززتقاللية و التعززاون و التقززويم الززذاتا
والمستمر .
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رؤية الكلية :
تتطل الكلية ىلإ أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية معتمد تحتو
مكا ة مرموىة بين ظائرةا وتصو بأساتذت ا وخرياي ا ىلإ مستوت
الم السة محليأ و اىليم إيا من خالو برامج دراسية متمية لإ
مرحلتإ الليسا س والدراسات العليا تس م لإ الرىإ و الت مية
المستدامة للماتم .

جامعة دمنهور
كلية اآلداب

Damanhur university
Faculty of Art

=========================================================
ً
 .2أحيط مجلس الكلية علما بما جاء من موضوعات بمحضر لجنة الزمات والطوارئ بجلستها في  1027/1/23ووافق على
كل ما جاء من موضوعات .

حادى عشر :ما عستجد من أعمال :
 .2وافق مجلس الكلية على نقل مكتب الدتتور /محمود حمزه ووضعه في مكتب أ.د /محمود فراج وأ.د /عبدالواحد الشيخ
و نقل مكتب د .أحمد ش يه ووضعه مكتب د .محمد محمود أبوعلى .
 .1وافق مجلس الكلية على تكلي الدتتور /وفدى السيد ابوالنضر وتيل الكلية لشئون خدمة املجتمع وتنمية البيئـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة
و السيد الدتتور /مجدى أحمد بيومى الستا املساعد املتفرغ بقسم االجتماع لحسم توزيع و انهاء وضع جداول قسم
االجتماع والبت في ت لمات د .نهى غالى و د .اسالم فوزى و تعيين عدد ( )2أستا و ( )1أستا مساعد بقسم االجتماع.
 .3وافق مجلس الكلية على تشكيل لجنة من كل :
وتيل الكلية لشئون خدمة املجتمع وتنمية البيئة
 .2الدتتور /وفدى السيد ابوالنضر
املدرس بقسم التاريخ
 .1الدتتورة  /تيسير محمد شادى
 .3أ .هانى محمد تتات
 .4أ .رمضان السيد الجويلى
 .5أ .محمود عمر الشري
و لك لتوزيع العمال على أدوار ومدرجات وقاعات الكلية .

ً
هذا وقد انتهى االجتماع الساعة الثالثة عصرا .
رئيس املجلس وعميد الكلية

أمين املجلس
رسالة الكلية :

تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترىزإ ىلزإ مسزتوت التميزة وا بزداج لزا مازاو اعدام والعلزوم ا سزا ية لزإ سزوا العمزو محليزا إ و ىىليميزا اسزت اداإ ىلزإ معزايير
الاود التعليمية و البحثية  ،و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التك ولواية  ،و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و القزدرات العلميزة و البحثيزة تسزاتذت ا
و طالب ا  ،و استخدام وسائو تعليمية حديثة ،و متابعة الخرياين ،و ىتاحة الفرصة ل ا لمتابعة الاديزد مزن العلزوم و المعزارا و الخبزرات  ،و تلبيزة احتياازات الماتمز
،والمسززاةمة ل زا حززو مالززكالتو  ،و ب ززاص الالخصززية المصززرية و ت ميززة ىززيم ات تمززاص و المززواط ين مززن خززالو ىاززراصات تتسززم باتسززتقاللية و التعززاون و التقززويم الززذاتا
والمستمر .
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رؤية الكلية :

جامعة دمنهور
كلية اآلداب

تتطل الكلية ىلإ أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية معتمد تحتو
مكا ة مرموىة بين ظائرةا وتصو بأساتذت ا وخرياي ا ىلإ مستوت
الم السة محليأ و اىليم إيا من خالو برامج دراسية متمية لإ
مرحلتإ الليسا س والدراسات العليا تس م لإ الرىإ و الت مية
المستدامة للماتم .

Damanhur university
Faculty of Art

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

أ.د /محمد رفعت االمام

د .رشا محمود رجب

رسالة الكلية :
تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترىزإ ىلزإ مسزتوت التميزة وا بزداج لزا مازاو اعدام والعلزوم ا سزا ية لزإ سزوا العمزو محليزا إ و ىىليميزا اسزت اداإ ىلزإ معزايير
الاود التعليمية و البحثية  ،و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التك ولواية  ،و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و القزدرات العلميزة و البحثيزة تسزاتذت ا
و طالب ا  ،و استخدام وسائو تعليمية حديثة ،و متابعة الخرياين ،و ىتاحة الفرصة ل ا لمتابعة الاديزد مزن العلزوم و المعزارا و الخبزرات  ،و تلبيزة احتياازات الماتمز
،والمسززاةمة ل زا حززو مالززكالتو  ،و ب ززاص الالخصززية المصززرية و ت ميززة ىززيم ات تمززاص و المززواط ين مززن خززالو ىاززراصات تتسززم باتسززتقاللية و التعززاون و التقززويم الززذاتا
والمستمر .

==========================================================================
ت -1496633541 :ت  +فاكس 1496633540
~~06
مجمع الكليات – األبعادية– دمنهور – البحيرة
website:www.Damanhour.edu.eg
E-mail:Smartgate@damanhour.edu.eg

