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

=========================================================
محضر مجلس الكلية الثامن العام الجامعي1027/1026
املنعقد يوم الربعاءاملوافق 1027/3/25
**********

ً
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 بقسم اللغة االنجليزية
 .7أ.د .ميراندا محمد خميس الزوتة
الستا املتفرغ بقسم اللغة العربية
 .8أ.د /محمود فراج عبدالحافظ
القائم بعمل رئيس مجلس قسم اآلثار والدراسات اليونانية والرومانية
 .9د .عبير عبداملحسن قاسم
مفوض عن قسم اللغة العربية
 .20د .محمد محمود أبوعلى
 .22د .عصام تمال املصري
القائم بعمل رئيس مجلس قسم الفلسفة
املدرس بقسم الفلسفة و أمين املجلس
 .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 /هانى محمد تتات
سكرتارية
 .26اآلنسة /دينا أحمد نعيم
 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 والسيد الدتتور /محمد الفقى .
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 ال تك 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 اط تمززاص و المززواط ين مززن خززالو ىاززراصات تتسززم باطسززتقاللية و التعززاون و التقززويم ال زذاتا
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

=========================================================
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. -ثم شرع سيادته في موضوعات املجلس على النحو التالي :

أوال  :موضوعات اإلحاطة -:
 تم التصديق على محضر مجلس الكلية بجلسته السابقة .
 .2بالنسبة ملوضوعات شئون الطالب مادة ( )14يتم التنسيق مع السيد أ.د /ياسر أحمد السيد رئيس مجلس قسم
الجغرافيا للتواصل مع الدتتور /محمد مجدى تراب – أستا املادة الحضار تشوف درجات الشفوى الخاص باملادتين
لتسليمها الى السيد أ.د /وتيل الكلية لشئون التعليم والطالب .
 .1فيما يتعلق بتكليف مجلس الكلية بجلسته في  1027/1/10الدتتور /وفدى السيد أبوالنضر بالتنسيق مع الدتتور/
مجدى أحمد بيومى في البت في تظلمات الدتتورة /نهى غالى و د .اسالم فوزى  ،أتد الدتتور /وفدى السيد أبوالنضرأنه
لم يتمكن من الوصول الى حل مع أعضاء قسم االجتماع و لهذا رفعت د .نهى غالى تظلمها الى السيد الستا الدتتور/
عبيد صالح رئيس الجامعة و الدتتورة /اسالم فوزى الى مجلس كلية اآلداب و بناء على لك أتخذ القرارات اآلتية :
(أ) موافقــة مجلــس جامعــة دملســور بجلســته فــي  1027/1/11علــى توصــية مجلــس العمــداء بجلســته املنعقــدة ــي 1027/1/11
باملوافق ــة عل ــى أن يك ــون توزي ــع مق ــرر " النص ــوص االجتماعي ــة بلغ ــة أجني ــه " بالفرق ــة الثاني ــة قس ــم االجتم ــاع بالفص ــل
الدراس ـ ى الث ــانى للع ــام الج ــامعى  1027/1026ب ــنفس القواع ــد املعم ــول صس ــا ف ــي الفص ــل الدراس ـ ى الث ــانى للع ــام الج ــامعى
.1026/1025
القرار - :
ً
أحيط مجلس الكلية علما.
(ب) (ب)املــذترة املقدمــه مــن الســيد الــدتتور /وفــدى الســيد أبوالنضــر القــائم بعمــل وتيــل الكليــة لشــئون خدمــة املجتمــع
وتنميــة البيئــة بشــين ترشــيح أحــد أعضــاء هيئــة التــدريس بالكليــة لتــدريس مقــرر القــانون واملجتمــع لطــالب الفرقــة الولــى
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 ال تك 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 اط تمززاص و المززواط ين مززن خززالو ىاززراصات تتسززم باطسززتقاللية و التعززاون و التقززويم ال زذاتا
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

=========================================================
بقس ــم السياس ــة ع ــن الفص ــل الدراسـ ـ ع الث ــان للع ــام الج ــامعى  1027/1026بواق ــع ( )3س ــاعات نظ ــرى  ،و( )3س ــاعات
تطبيقى .
القرار - :
وافــق مجلــس الكليــة علــى ترشــيح الــدتتورة /اســالم فــوزى أنــس املــدرس بقســم االجتمــاع لتــدريس مقــرر القــانون واملجتمــع لطــالب
الفرقة الولى بقسم السياسة عن الفصل الدراس ى الثانى  1027/1026بواقع ( )3ساعات نظرى ،و( )3ساعات تطبيقى .

 عرض موضوعات مجلس الجامعة بجلسته السابقة .

ثانيا :موضوعات وحدة ضمان الجودة :
ً
 .2أحيط مجلس الكلية علما بمحضر اجتماع مجلس ادارة وحدة ضمان الجودة بجلسته في  1027 /3/6ووافق على كل ما جاء
به من موضوعات .
 .1االستقالة املقدمة من السيد الدتتور /ابراهيم محمد مرجونة املدير التنفيذي لوحدة ضمان الجودة .
القرار - :
وافق مجلس الكلية على قبول االستقالة مع ترشيح السيدالدتتور /عصام وهبان املدرس بقسم اللغة العربية ملنصب املدير
التنفيذي لوحدة ضمان الجودة حتى  1027/7/32مع تقديم الشكر والتقدير للدتتور /ابراهيم محمد مرجونه .
ً
 .3أتد السيد أ.د /عميد الكلية ورئيس املجلس انه اعتبارا من الشهر القادم سيتم تفعيل آليات الثواب والعقاب بشين حافز
الجودة و لك للجدية واستقامة المور .

ً
ثالثا :موضوعات وحدة تكنولوجيا املعلومات : 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 ال تك 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 اط تمززاص و المززواط ين مززن خززالو ىاززراصات تتسززم باطسززتقاللية و التعززاون و التقززويم ال زذاتا
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

=========================================================
 .2محضر اجتماع وحدة تكنولوجيا املعلومات عن شهـ ـر مارس . 1027
القرار
ً
أحيط مجلس الكلية علما .

ً
رابعا :موضوعات شئون هيئة التدريس :
 .2تتاب السيدة الدتتورة /ايمان فؤاد بركات القائم بعمل رئيس مجلس قسم اللغة العربية بالكلية بموافقة مجلس القسم في
 1027/3/5على تعيين الدتتورة /أمنية محمد ابراهيم عيس ى املدرس بالقسم بوظيف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة أستا مساعـ ــد " لغة فارسية
" بذات القسم ً
بناء على تقرير اللجنة العلمية الدائمة لترقية الساتذة و الساتذة املساعدين " لجنة اللغات الشرقية
والسالفية ولغات الشرق القص ى و أداصسا " بترقية سيادتسا لدرجة أستا مساعد .
القرار - :
وافق مجلس الكلية.
 .1تيشيرة الدتتورة /ايمان بركات القائم بعمل رئيس مجلس قسم اللغة العربيةو آداصسا واللغات الشرقية و آداصسا بين يرفع
موضوع تعيين السيد الدتتور /محمد أحمد عبدالحميد الفق مدرس اللغة العبرية بقسم اللغة العربية و آداصسا واللغات
الشرقية و آداصسا بالكلية بدرجة أستا مساعد تخصص " دراسات العهد القديم " الي السيد أ.د /عميد الكلية النخا الالزم
ً
وبناء على لك قام السيد أ.د /عميد الكلية بتشكيل لجنة من كل من 0:
أستا التاريخ الحديث واملعاصر املتفرغ بقسم التاريخ بالكلية
أ.د /صالح أحمد هريدى
أ.د /عبداملنعم محمد مجاهد أستا التاريخ القديم بقسم التاريخ بالكلية،
أ.د /أحمد عبدالعزيز عيس ى أستا التاريخ الحديث واملعاصر بقسم التاريخ بالكلية
ً
ً
ً
وتوص ى اللجنه بتعيين سيادته أستا ا مساعدا بذات التخصص خاصة و أن املذتور مشهود له بالسمعه الطيبه ومحسنا
الداء عمله منذ تعيينه بالكلية عام .2997
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 ال تك 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 اط تمززاص و المززواط ين مززن خززالو ىاززراصات تتسززم باطسززتقاللية و التعززاون و التقززويم ال زذاتا
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

=========================================================
وافق مجلس الكلية مع تسجيل اعتراض السيد أ.د /محمدعبدالقادر عبدالحميد الستا بقسم الجغرافيا بالكلية و الستا
الدتتور /محمود فراج عبدالحافظ الستا املتفرغ بقسم اللغة العربية بالكلية .
 .3مكاتبات بعض القسام العلمية بشين الخطة الخمسية املقترحة لتعيين معيدين جددالفترة من (  ) 1029 – 1028وحتى
. 1013/1011
القرار - :
وافق مجلس الكلية على الخطة الخمسية املقدمه من القسام على النحو التالي :

القس ـ ــم

عدد املعيدين املطلوبين في كل عام
دفعة
1010/1029

دفعة
1012/1010

دفعة1011/1012

دفعة 1013/1011

اللغة اإلنجليزية وآداصسا

( )1تخصص لغة

الجغرافيا

()2شعبة خرائط

( )2تخصص
أدب +
( )2تخصص
لغة
()2شعبة عامة

( )2تخصص
أدب +
( )2تخصص لغة

( )2تخصص أدب
+
( )2تخصص لغة

التاريخ

( )2تخصص
عصور وسطى
1
2
2

1
-

االجتماع
اآلثار
اآلثاروالدراسات
اليونانية والرومانية
الفلسفة

دفعة
1029/1028

( )2تخصص
أدب +
( )2تخصص
لغة
()2شعبة
خرائط
-

-

-

2
2
-

2
2
2

2
2
-

()2شعبة عامة

()2شعبة خرائط

القسم ليس في حاجة الى تعيين معيدين خالل الخمس سنوات

 .4تتاب السيد الدتتور /وفدى أبوالنضر وتيل الكلية لشئون خدمة املجتمع وتنمية البيئة و املفوض بادارة مجلس قسم
االجتماع عن شهر مارس  1027بشين املذترة املقدمه من السيد الدتتور /ناجى بدر ووافق عليسا مجلس قسم االجتماع والتى
تتضمن املتيخرات املالية للسادة أعضاء هيئة التدريس بالقسم .
القرار - :
ً
أحيط مجلس الكلية علما مع رفع املوضوع للسيد أ.د /رئيس الجامعة .
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 ال تك 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 اط تمززاص و المززواط ين مززن خززالو ىاززراصات تتسززم باطسززتقاللية و التعززاون و التقززويم ال زذاتا
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

=========================================================
 .5تتاب السيد أ.د /ياسر أحمد السيد املفوض بيعمال رئيس مجلس قسم الجغرافيا بشين موافقة مجلس القسم في
 1027/3/6على اسنا مشروع الرفع املساحى لتل أبومندور الثري برشيد  ،ومئذنه مسجد أبوشوشة بقرية ديروط مرتز
املحمودية بحيرة الى السيد أ.د /ماجد محمد شعله و الدتتورة /مرفت عبداللطيف غالب مع مخاطبة مدير عام أثار رشيد
لتوفير وسيلة نقل مناسبة للطالب والجهزة و تحديد املوعد املناسب بالتنسيق مع القسم .
القرار - :
ً
أحيط مجلس الكلية علما و أشاد باملشروع مع الدعوة لعمل مشروعات أخرى .
 .6تتاب السيدة الدتتورة /عبير قاسم القائم بعمل رئيس مجلس قسم اآلثار والدراسات اليونانية والرومانية بشين موافقة
مجلس القسم بجلسته في  1027/3/5على الطلب املقدم من الدتتورة /عبير قاسم الخاص بسفرها لحضور ورشة عمل
مشروع  ERASMUSبفرنسا بعنوان ( التعليم وبناء الفدرات في دراسة املتاحف) الفترة من  6 -5ابريل . 1027
القرار - :
وافق مجلس الكلية على آال تتحمل الجامعة أية نفقات .
 .7االلتماس املقدم من الخريجة  /خلود حمدى سليمان الشريف خريجة قسم اآلثار والدراسات اليونانية والرومانية دور مايو
 1026تقدير عام ممتاز مع مرتبة الشرف بنسبة  %92.61والذى تطلب فيه املوافقة على تعييلسا معيدة بالقسم حيث أنسا
الخريجه الولى على مستوى الكلية طبقا ملوافقة مجلس الجامعة بتاريخ  1024/21/32البند رقم (.)4
القرار - :
وافق مجلس الكلية على الطلب املقدم من الخريجه مع رفع المر للسيد أ.د /رئيس الجامعة .
 .8تتاب السيدة أ.د /ايمان املليجى رئيس مجلس قسم اللغة االنجليزية بشين موافقة الجامعة املشروطه على تجديد املنحه
العلمية الخاصة بالدتتور /عمرو أمين الشريف املدرس بقسم اللغة االنجليزية بالكلية ملدة عام ثالث و اخير على ان تحسب
السنة الثالثة اعارة و لك الستيفائه شرط الجامعة الخاص بارسال بحثين منشورين في فترة املنحه في أعلى  %50من املجالت
العلمية املتخصصه موضحا صسا اسم جامعة دملسور واملوافقة اللسائية سوف ترد من لجنة البحث العلمى فور مراجعة
االبحاث.
القرار - :
وافق مجلس الكلية ويرفع الى السيد أ.د /رئيس الجامعة .
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 ال تك 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 اط تمززاص و المززواط ين مززن خززالو ىاززراصات تتسززم باطسززتقاللية و التعززاون و التقززويم ال زذاتا
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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 .9تتاب السيد أ.د /أحمدعبدالعزيز عيس ى رئيس مجلس قسم التاريخ بشين املوافقة على الطلب املقدم م ـ ـ ـ ـ ـن السي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد
الدتتور /أحمد جالل بسيونى املدرس بالقسم بشين اعارته لعام رابع بقسم العلوم االنسانية بكلية اآلداب والعلوم جامعة
ً
ابتداء من  1027/9/2وحتى. 1028/8//32
قطر و لك ملدة عام أكاديمى
القرار - :
وافق مجلس الكلية .

ً
خامسا  :موضوعات شئون الطالب :
 .2موضوعات  -MISالقياس والتقويم:
ُ

 فيما يتعلق بوحدة  : MISأفاد السيد الدتتور /أحمد عطية املدير التنفيذي للوحدة باآلت :
..أنــه تــم البــدء فــي إعــالن نتــائر الكليــة للفصــل الدراس ـ ع الول لهــذا العــام مــن يــوم الخمــيس  ،1027/3/9وجــاري إعــالن نتــائر
ً
القسام العلمية تباعا.
..الرجاء من الكنتروالت املختلفة سرعة اإلنتساء من مراجعة النتائر حتى يتم إعالنسا خالل هذا السبوع.
 وحدة القياس والتقويم:
أتــدت الســيدة الــدتتورو  /بــدور عبــد املقصــود – املــدير التنفيــذي للوحــدة علــى ضــرورة الصــيانة لالجهــزة املوجــودة بالوحــدة،
وخاصة الطابعة وماتينة التصوير؛ لوجود عطل صسا أثر بالسلب على العمل في الوحدة.
القرار - :
ً
أحيط مجلس الكليةعلما.

 : .1التقارير املرفوعة من القسام:

ُ
املوضــوع :تقــارير متابعــة أداء الســادة أعضــاء هيئــة التــدريس والهيئــة املعاونــة،لم ُيقــدمها ســوى أقســام :اللغــة العربيــة ،واللغــة
اإلنجليزية ،والتاريخ ،والجغرافيا ،واآلثار والدراسات اليونانية والرومانية.
ُ
القرار:تسيب اللجنة بالقسام الخرى التع لم تقدم تقاريرها رفع تقاريرها في غضون أسبوع من تاريخه.
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 ال تك 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 اط تمززاص و المززواط ين مززن خززالو ىاززراصات تتسززم باطسززتقاللية و التعززاون و التقززويم ال زذاتا
والمستمر .

==========================================================================
ت -1496633541 :ت  +فاكس 1496633540
~~3
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 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
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ً
أحيط مجلس الكلية علما .

املوضوع :تقارير مسؤولوا الدعم الطالب  :لم يقدمها سوى القسام التالية :التاريخ ،والدراسات اليونانية والالتينية ،اآلثار.
ُ
القرار :تسيب اللجنة بالقسام الخرى التع لم تقدم تقاريرها رفع تقاريرها في غضون أسبوع من تاريخه.
القرار - :
ً
أحيط مجلس الكلية علما .
املوضــوع :تقــارير لجــان مراجعــة الكتــاب الجــامعي :قــدم قســما التــاريخ واللغــة العربيــة تقاريرهمــا صســذا الخصــوص عــن الفصــل
الدراس ـ ع الثــان للع ــام الجــامعي  .1027-1026وك ــان قــد قدمــه م ــن قبــل قس ــما اللغــة اإلنجليزيــة ،واآلث ــار والدراســات اليوناني ــة
والرومانية ،في حين لم تقدم بقية القسام الخرى تقاريرها صسذا الخصوص.
ً
ُ
قرار اللجنة  :أحيطت اللجنة علما ،وترفع اللجنة المر ملجلس الكلية إلصدار قراراتسا بخصوص القسام التع لم ترفع تقاريرها
ً
حتــى تاريخــه ،تمــا توص ـ ع اللجنــة باإلفــادة مــن التقــارير الــواردة صســذا الشــين؛ و لــك بتفعيــل آليــات الثــواب والعقــاب؛ نظــرا ملــا
تحتويه من سلبيات وجب القضاء عليسا وإيجابيات لزم تعظيمها.
القرار - :
ً
أحيط مجلس الكلية علما .
ُ
املوضـ ــوع:تقارير أعضـ ــاء لجنـ ــة املراجعـ ــة علـ ــى تراسـ ــات اإلجاب ـ ـة وأسـ ــئلة إمتحانـ ــات الفصـ ــل الدراس ـ ـ ع الول للعـ ــام الجـ ــامعي
ُ
 .1027/1026أتمــت اللجنــة أعم ــال املراجعــة لك ــل القســام ،وق ـ ذـدمت التقــارير الخاص ــة بــذلك فيم ــا عــدا تقري ــر قســم الت ــاريخ،
فجاري إعدادو ،وتم رفع تقارير الزمالء للدتتور إبراهيم مرجونة املدير التنفيذي لوحدة الجودة بالكلية.
ً
قرار اللجنة  :أحيطت اللجنة علما،
القرار - :
ً
أحيط مجلس الكلية علما .
ُ
ُ
 : .3إسناد املقررات التدريسية والجداول املتعلقة صسا:
املوضــوع :الجــداول التدريســية للطــالب البــاقين للعــادة مــن الفرقــة الولــى (الئحــة قديمــة) عــن الفصــل الدراس ـ ع الثــان للعــام
الجامعي  1027-1026لم يقدمها سوى القسام التالية :اللغة العربية ،الجغرافيا ،اللغة اإلنجليزية.
ُ
قرار اللجنة :تسيب اللجنة بالقسام الخرى التع لم تقدم تقاريرها رفع تقاريرها في غضون أسبوع من تاريخه.
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 ال تك 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 اط تمززاص و المززواط ين مززن خززالو ىاززراصات تتسززم باطسززتقاللية و التعززاون و التقززويم ال زذاتا
والمستمر .
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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 - :
ً
أحيط مجلس الكلية علما .
املوضوع إسناد ُمقررات االنتساب:تتاب مجلس قسم اللغة العربية في جلسته املنعقدة بتاريخ  ،1027/3/2بشـين إسـناد مـواد
االنتساب على النحو التالي  :الفرقة الولى :د /رانيا جمال.الفرقة الثانية  :د /أسـماء شـمس الـدين  +د /بـدور أبوجنينة.الفرقـة
الثالثة :د /مروة شحاته  +أ.د /محمود فراج.الفرقة الرابعة :د.عصام وهبان.
ً
قرار اللجنة  :أحيطت اللجنة علما،
القرار - :
ً
أحيط مجلس الكلية علما .
املوضوع :تتاب مجلس قسم الجغرافيا بشين املوافقة على إسناد ُمقرر "تاريخ مصر حتى الفتح اإلسـالم " بالفرقـة الولـى لكـل
مــن أ.د /فــايزة صــقر (التــاريخ القــديم) ،د /شــيرويت فضــل فيمــا يخــص التــاريخ اليونــان والرومــان  ،وعــدم إشــترائ عضــو هيئــة
ً
تدريس (تاريخ وسيط) في التدريس ،علما بين ُمقرر التاريخ الوسيط ُيدرس بالفرقة الثانية بقسم الجغرافيا.
ً
قرار اللجنة  :أحيطت اللجنة علما،
القرار - :
ً
أحيط مجلس الكلية علما .
املوضوع :موافقة مجلس قسم الجغرافيا على ترشيح أ.د /عبد العظيم أحمد عبد العظيم لتدريس ُمقرر الجغرافيا السياسية
بالفرقة الولى بقسم السياسة بالفصل الدراس ع الثان للعام الجامعي 1027/1026م.
ً
قرار اللجنة  :أحيطت اللجنة علما،
القرار - :
ً
أحيط مجلس الكلية علما .
املوضوع :تتاب أ.د /أحمد عبد العزيز بشين إسناد ُمقـرر /التـدريب العملـي بـالفرقتين الثالثـة والرابعـة بشـعبة اآلثـار اإلسـالمية
ً
بقسم التاريخ للدتتور /أحمد سعيد خصما من نصاب الدتتورو /منى عثمان.
ً
قرار اللجنة  :أحيطت اللجنة علما،
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 ال تك 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 اط تمززاص و المززواط ين مززن خززالو ىاززراصات تتسززم باطسززتقاللية و التعززاون و التقززويم ال زذاتا
والمستمر .
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ً
أحيط مجلس الكلية علما .

املوضوع :تتاب د /أحمد سعيد عثمان القائم بتسيير أعمال مجلس قسم اآلثار بشين إسناد ُمقرر /اآلثار والحضارة اإلسالمية
بالفرقة الولى كاملة إلى سيادته ،على أن تتولى د /منى عثمان تدريس نصف ُمقرر /مدخل إلى علم اآلثار بالفرقة اتسا بدال من
سيادته.
ً
قرار اللجنة  :أحيطت اللجنة علما،
القرار - :
ً
أحيط مجلس الكلية علما
 : .4االنتدابات:
املوضــوع :تتــاب مجلــس قســم اآلثــار والدراســات اليونانيــة والرومانيــة بشــين املوافقــة علــى انتــداب د /عبيــر قاســم لكليــة اللغــة
واإلعــالم بالكاديميــة العربيــة للنقــل والعلــوم والتكنولوجيــا خــالل الفصــل الدراسـ ع الثــان للعــام الجــامعي  ،1027/1026و لــك
للشــترائ فــي إعــداد مشــروع التخــرج للفرقــة الرابعــة فــي مجــال "تطبيــق العلــم اإلفتراي ـ ع فــي املواقــع الثريــة بمجــال الســياحة
واآلثار" باللغة اإلنجليزية ،و لك بواقع  4ساعات يوم اإلثنين من كل أسبوعين.
ً
القرار:أحيطت اللجنة علما.
القرار - :
وافق مجلس الكلية .
املوضــوع :موافقــة مجل ـس قســم االجتمــاع علــى انتــداب الســادة اآلت ـ أســماعهم للتــدريس باملعهــد العــالي للخدمــة اإلجتماعيــة
بدملسور خالل الفصل الدراس ع الثان للعام الجامعي  ،1027/1026و لك على النحو التالي:
اليوم
عدد الساعات
الفرقة
املادة
اإلسم
د /ناجي بدر إبراهيم

علم االجتماع

دبلوم الدراسات العليا

8

الحد

د /محمود حمدي

أنثروبولوجيا اجتماعية وثقافية

الولى

6

الخميس

علم االجتماع السياس ع

الولى

6

الثالثاء

د /السيد شحاتة السيد

ً
القرار:أحيطت اللجنة علما.
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 ال تك 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 اط تمززاص و المززواط ين مززن خززالو ىاززراصات تتسززم باطسززتقاللية و التعززاون و التقززويم ال زذاتا
والمستمر .
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وافق مجلس الكلية،
ُ
 : .5املوضوعات املتعلقة باالمتحانات التحريرية:
ُ
املوضــوع :االطمئنــان علــى أعمــال رصــد درجــات املقــررات االمتحانيــة للفصــل الدراسـ ع الول للعــام الجــامعي  .1027/1026وقــد
جرت المور على النحو اآلت :
تم انتسـاء أعمـال الرصـد اليـدوي واآللـي وتـذلك املراجعـة فـي القسـام التاليـة :اللغـة العربيـة ،واللغـة اإلنجليزيـة ،الفلسـفة ،اآلثـار
والدراسات اليونانية والرومانية ،والسياسة ،واللغات الشرقية ،الجغرافيا (الفرقة الرابعة فقط)
تــم الرصــد اآللــي فقــط دون املراجعــة فــي القســام التاليــة :الجغرافيــا (الفــرق الولــى والثانيــة والثالثــة)  ،والتــاريخ (الفرقــة الولــى
والثانية والثالثة)
لم تنته القسام التالية من الرصد اآللي :اإلجتماع ،اآلثار.
لم يبدأ بعد قسم الدراسات اليونانية والالتينية في الرصد اليدوي.
ً
ً
لــم يرصــد تنتــرول الفرقــة الرابعــة بقســم التــاريخ النتيجــة آليــا وإن أنجزهــا يــدويا ،ويمتنــع رئــيس تنتــرول هــذو الفرقــة عــن رصــد
ً
النتيجة آليا.
جاري إعالن نتائر القسام تباعا.
ً
ً
الق ــرار :أحيط ــت اللجن ــة علم ــا ،أم ــا بخص ــوص االمتن ــاع ع ــن رص ــد النتيج ــة آلي ــا ،فترف ــع اللجن ــة الم ــر ملجل ــس الكلي ــة التخ ــا
اإلجــراءات الالزمــة تجــاو لــك فــي ضــوء قــرار مجل ــس الكليــة الطــار بتــاريخ  1025/7/30ونصــه" :إن املســؤلية الكاملــة للنت ــائر
ُ
اآللية واليدوية وكافة أعمال الكنترول تقع علـى عـاتق أعضـاء هيئـة التـدريس ...وفـي حالـة ُمخالفـة لـك فلمجلـس الكليـة الحـق
في رفع المر للسيد أ.د /رئيس الجامعة إلحالة رئيس الكنترول املسؤول للتحقيق".
القرار - :
ً
أحيط مجلس الكلية علما .
املوض ــوع :تش ــكيل لج ــان وض ــع وتد ــحيح الس ــئلة مل ــواد امتحان ــات الفص ــل الدراس ـ ع الث ــان للع ــام الج ــامعي  :1027/1026ل ــم
ُيقدمها سوى القسام التالية :التاريخ ،السياسة.
القرار:تسيب اللجنة بالقسام الخرى رفع تشكيالتسا في غضون أسبوع من تاريخه.
املوضـوع :موافقــة قســم الجغرافيــا علـى تشــكيل لجنــة مــن كــل مـن أ.د /عــالء عــزت شــلغع ،د /مرفـت عبــد اللطيــف غــالب لوضــع
امتحــان ُمقــرر /جغرافيــا إقتصــادية" للطالــب /موسـ ى رشــاد –بــا ي للعــادة مــن الفرقــة الرابعــة -اســتجابة إلقتــراح لجنــة شــؤون
التعليم والطالب عن شهر فبرارير .1027
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 ال تك 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 اط تمززاص و المززواط ين مززن خززالو ىاززراصات تتسززم باطسززتقاللية و التعززاون و التقززويم ال زذاتا
والمستمر .
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ً
القرار :احيطت اللجنة علما.
القرار - :
وافق مجلس الكلية.

املوضوع :ترتيب مواد االمتحان عن الفصل الدراس ع الثان للعام الجامعي  :1027/1026لم ُيقدم ُمقترحاته صسذا الشين سوى
القسام التالية :اللغة اإلنجليزية ،واآلثار والدراسات اليونانية والرومانية ،والسياسة ،والدراسات اليونانية والالتينية.
ً
القـرار :أحيطـت اللجنـة علمـا ،وفـي حــال عـدم وصـول ُمقترحـات القسـام الخـرى صســذا الخصـوص فـي غضـون أسـبوع مـن تاريخــه
ً
ُ
سيتم ترتيب املقررات االمتحانية بجدول االمتحانات املزمع إعدادو وفقا لورودها في الالئحة.
املوض ــوع :إع ــالن نت ــائر الطالب:ناقش ــت اللجن ــة موض ــوع إع ــالن نتيج ــة بع ــض الط ــالب ش ــاملة التق ــديرات وال ــدرجات وترتي ــب
ُ
الطالب و لك على بعض مواقع التواصل اإلجتماعي ،دون علم إدارة الكلية.
القرار :ترفع اللجنة المر ملجلس الكلية لتفعيل ما سبق اتخا و من قرارات صسذا الخصوص.
ُ
ُ
املوضوع :اعتماد نتائر املقررات التكميلية :تتاب مجلس قسم الفلسفة بشين اعتماد نتيجة املقررات التكميلية عـن الفصـل
الدراس ع الول للعام الجامعي .1027/1026
القرار :أحيطت اللجنة ً
علما.
القرار - :
وافق مجلس الكلية .
املوضـ ــوع :ناقشـ ــت اللجنـ ــة امتحـ ــان الطـ ــالب فـ ــي مـ ــادت " /حقـ ــوق اإلنسـ ــان" ،ومـ ــادة االنتسـ ــاب" فـ ــي السـ ــبوع السـ ــابق مباشـ ــرة
ً
لالمتحانات الساسية ،و لك حرصا على تقليل عدد أيام االمتحانات خالل شهر رمضان الكريم.
القرار :وافقت اللجنة.
ُ
املوض ــوع :ناقش ــت اللجن ــة ع ــدم مالئم ــة أع ــداد الط ــالب م ــع إمكان ــات الكلي ــة خ ــالل امتحان ــات الفص ــل الدراسـ ـ ع الث ــان للع ــام
ُ
الجــامعي  1027/1026املزمــع عقــدها فــي شــهر مــايو مــن حيــث عــدم تناســب عــدد القاعــات ومســاحتسا واملقاعــد صســا مــع التزايــد
الكبير في عدد الطالب بالكلية هذا العام ،وهو ما سيترتب عليه الحاجة إلى عدد إضافي من املقاعد والقاعات.
ُ
القـرار :رفــع المــر لعميـد الكليــة ومجلســها ملخاطبـة الجامعــة لتــوفير عـدد ( )500مقعــد يضــم اسـتاند للكتابــة ،وإقامــة مجموعــة
ً
ً
ســرادقات فــي محــيط الكليــة تعويضــا للــنقص فــي عــدد املــدرجات والقاعــات .و لــك تجنبــا لزمــات ال ُيحمــد عقباهــا فــي حــال عــدم
تلبية هذو الطلبات.
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 ال تك 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 اط تمززاص و المززواط ين مززن خززالو ىاززراصات تتسززم باطسززتقاللية و التعززاون و التقززويم ال زذاتا
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

=========================================================
ً
أحيط مجلس الكلية علما .

ً
سابعا :الكنتروالت:
 .6املوضوع :تشكيل تنترول الفصل الدراس ع الثان .
الق ــرار :تؤت ــد اللجن ــة عل ــى ض ــرورة إلت ــزام القس ــام العلمي ــة ب ــين يك ــون تش ــكيل تنت ــرول الفص ــل الدراس ـ ع الث ــان بالنس ــبة
ً
ً
لعضــاء هيئــة التــدريس والهيئــة املعاونــة بالكليــة هــو اتــه تشــكيل تنتــرول الفصــل الدراسـ ع الول -أعضــاءا ورئيســا -و لــك
لن الفص ــل الدراسـ ـ ع الث ــان ُمكم ــل ُ
وم ــتمم لعم ــال الفص ــل الدراسـ ـ ع الول ،وم ــن ث ــم ف ــال يد ــح أن عم ــل بالفرق ــة اتس ــا
ُ
تشــكيالن ُمختلفــان .وعليــه تــرفض اللجنــة نقــل أعضــاء مــن تنتــرول إلــى آخــر -دون تــوفير بــديل مــن الكليــة للعضــو املنتقــل
ودون أسباب قهرية أو اضـطرارية -تمـا تـرفض تخلـي أي مـن رعسـاء تنتـروالت الفصـل الدراسـ ع الول عـن رئاسـته لكنتـرول
َُ
الفرقة اتسا بالفصل الدراس ع الثان ،وتف ذوض اللجنة رئيسها في اتخا التدابير التع تحقق لك.
القرار - :
ً
أحيط مجلس الكلية علما .
 .7املوضوع :تشكيل تنترول دور سبتمبر للفرقة الرابعة:
القــرار :يكــون تشــكيل تنتــرول هــذو الفرقــة علــى مســتوى الكليــة هــو اتــه تشــكيل تنتــروالت الفرقــة الرابعــة بالكليــة عــن
الفصل الدراس ع الول.
القرار - :
ً
أحيط مجلس الكلية علما .
 .8املوضوع :تشكيل تنترول دور سبتمبر للفرقة الولى الئحة جديدة.
القــرار :يكــون تشــكيل تنتــرول هــذو الفرقــة علــى مســتوى الكليــة هــو اتــه تشــكيل تنتــروالت الفرقــة الولــى (الئحــة جديــدة)
بالكلية عن الفصل الدراس ع الول.
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 ال تك 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 اط تمززاص و المززواط ين مززن خززالو ىاززراصات تتسززم باطسززتقاللية و التعززاون و التقززويم ال زذاتا
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

=========================================================
 .9املوضــوع :ناقشــت اللجــة مــدى توافــق أمــر إشــرائ مدرس ـ ع املــواد فــي تشــكيل الكنتــرالت اإلمتحانيــة مــع اللــوائح والقــرارات
املعمول صسا في هذا الشين.
ً
ُ
القــرار :رفــع المــر ملجلــس الكليــة إلتخــا القــرار اللســاو صســذا الخصــوص ،و لــك فــي ضــوء أن الكليــة تعــان نقصــا فــي أعضــاء
الكنترالت بشكل عام.
القرار - :
ً
أحيط مجلس الكلية علما .
ً
ثامنا :االمتحانات الشفوية:
 .20املوضـوع :تشــكيل لجــان االمتحانـات الشــفوية عــن الفصــل الدراسـ ع الثــان للعــام الجـامعي  .1027-1026لــم ُيقــدمها ســوى
القسام التالية :الجغرافيا ،واللغة اإلنجليزية ،واآلثار والدراسات اليونانية والرومانية ،والسياسة ،واللغة العربية.
القرار :تسيب اللجنة بالقسام الخرى رفع تشكيل اللجان املذتورة في غضون أسبوع من تاريخه.
القرار - :
ً
أحيط مجلس الكلية علما .
ُ
ُ
 .22املوضوع :تحديد املقررات التع ستعقد صسا االمتحانات الشفوية:تتاب مجلس قسم اآلثار والدراسات اليونانيـة والرومانيـة
ُ
بش ــين تحدي ــد املق ــررات الت ــع س ــيتم عق ــد امتحان ــات ش ــفوية صس ــا ،و ــي :بالنس ــبة للفرق ــة الول ــى :مادت ــا أس ــاطير يوناني ــة
ورومانية ،تدريب عملي .بالنسبة للفرقة الثانية :عملة يونانية وهللينستية ،الفن الهللينستع .بالنسـبة للفرقـة الثالثـة :فـن
الواليات الرومانية ،رسم وفسيفساء .بالنسبة للفرقة الرابعة :فنون صغرى في العصرين ،آثار بيزنطية.
ُ
الق ــرار :وافق ــت اللجن ــةُ ،ويرف ــع الم ــر ملجل ــس الكلي ــة إلب ــداء ال ــرأي بع ــد س ــؤال د /أحم ــد عطي ــة امل ــدير التنفي ــذي لوح ــدة
ً
ُ
تكنولوجي ــا املعلوم ــات للوق ــوف عل ــى م ــدى إمكاني ــة تنفي ــذ ل ــك فني ــا فيم ــا يتعل ــق برص ــد درج ــات املق ــررات امل ــذتورة عل ــى
ُ
ُ
البرنــامر املعمــول بــه لهــذا الخصــوص ،و لــك فــي ضــوء أن بعــض املقــررات املــذتورة لــم تكــن مــن املقــررات التــع ُع ذقــدت صســا
اختبارات شفوية في العوام السابقة.
القرار - :
ً
يرفع المر الى السيد الدتتور /أحمد عطية املدير التنفيذى لوحدة تكنولوجيا املعلومات البداء الرأى فنيا.

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 ال تك 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 اط تمززاص و المززواط ين مززن خززالو ىاززراصات تتسززم باطسززتقاللية و التعززاون و التقززويم ال زذاتا
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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ُ
ُ
 .21املوضــوع  :إستبـ ـ ـ ـ ـ ـدال بع ـ ـ ـ ـض املق ـ ـ ـ ـ ـررات التــع ستعق ـ ـ ـ ـد صس ـ ـ ـ ـا امتحانـ ـ ـ ـ ـ ـات شفويـ ـ ـ ـ ـ ـة بيخـ ـ ـ ـ ـ ـرى ف ـ ـ ـ ـ ـ الالئحــة الجديــدة :
تتــاب الــدتتور /أحمــد ســعيد -القــائم بتســيير أعمــال قســم اآلثــار -بشــين بــرقرار اإلمتحــان الشــفوي فــي ُمقرر"/آثــار وحضــارة
ُ
ً
مصــر القديمــة" بــدال مــن ُمقــرر "آثــار وحضــارة مصــر فــي العصــرين اليونــان والرومــان "؛ و لــك فــي ضــوء أن املقــرر الخيــر
يــرتبط بتخصــص شــعبة اآلثــار اليونانيــة والرومانيــة ،وأنــه قــد تــم تعطيــل الدراســة صســذو الشــعبة بالفرقـة الثانيــة مــن قســم
ً
اآلثار ،و لك تيسيسا على الحكم القضاو في هذا الخصوص.
ً
القرار  :ترفع اللجنة المر ملجلس الكلية إلبداء الرأى ومخاطبة لجنة القطاع للحصول على موافقتسا تمهيدا لتنفيذ مطلب
سيادته.
القرار - :
عرض المر على السـيد الـدتتور /أحمـد عطيـة –املـدير التنفيـذي لوحـدة تكنولوجيـا املعلومـات و أقـر بصـعوبة تنفيـذ لـك
خاصة في اطار العمل بالالئحة الجديدة .
ً
تاسعا :خطابات أخرى واردة من القسام:
 .23املوضوع:تتاب قسم الجغرافيا بشين جدول العباء التدريسية للهيئة املعاونة بالقسـم عـن الفصـل الدراسـ ع الثـان للعـام
الجامعي .1027/1026
ً
القرار :أحيطت اللجنة علما.
القرار - :
ً
أحيط مجلس الكلية علما .
 .24املوض ــوع :موافق ــة مجل ــس قس ــم الت ــاريخ عل ــى ترش ــيح م ــراجعين خ ــارجين لبرن ــامر القس ــم وت ــذلك ُمق ــررات القس ــم لالئح ــة
الجديدة من كل من أ.د /محمد السيد عبد الغنع أستا التاريخ اليونان والرومان بكلية اآلداب-جامعة اإلسكندرية ،أ.د/
عفيفـ ـ محم ــود إب ــراهيم أس ــتا الت ــاريخ اإلس ــالم بكلي ــة اآلداب ببلس ــا ،أ.د /وجي ــه عب ــد الص ــادق أس ــتا الت ــاريخ الح ــديث
ُ
واملعاصر بكلية اآلداب جامعة القاهرة.
ً
القرار :أحيطت اللجنة علما.
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 ال تك 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 اط تمززاص و المززواط ين مززن خززالو ىاززراصات تتسززم باطسززتقاللية و التعززاون و التقززويم ال زذاتا
والمستمر .
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ً
عاشرا :موضوعات رعاية الشباب:
 .25املوضــوع  :التقــارير املرفوعــة مــن مستشــاري لجــان االتحــاد عــن أنشــطة لجــانسم خــالل شــهر فبرايــر  ،1027وقــد تضــمنت مــا
ييت :


إقامةاللجنــة الرياضــية دورة فــي خماســيات تــرة القــدم بــين طــالب الكليــة فــي الفتــرة مــن  1027/1/17-16و لــك علــى
استاد دملسور الرياي ع.



اشــترائ لجنــة الس ــر فــي بطول ــة الشــطرنر ف ــي الفتــرة مــن  1/17حت ــى  1027/3/6التــع نظمتس ــا اإلدارة العامــة لرعاي ــة
الشــباب بعــدد ( )6طــالب ،واشــترائ اللجنــة اتســا فــي ُمســابقة الم املثاليــة التــع ينظمهــا ديــوان عــام املحافظــة عــن
طريق اإلدارة العامة لرعاية الطالب بعدد ( )1حالة مستوفاة للشروط املطلوبة.
ُ
أقامت اللجنة الفنية يوم اإلثنين املوافق  1027/1/17حفلة غنائية بمبنى الكلية.
ً
ً
ً
عقدتلجن ــة الجوال ــة أس ــبوعا ت ــدريبيا ف ــي الفت ــرة م ــن الح ــد  1/16وحت ــى الخم ــيس  1027/3/1اس ــتعدادا ملعس ــكر
الجامعة في شهر مارس.1027/



أقام ــت اللجن ــة االجتماعي ــة ي ــوم الح ــد  1027/1/5لجن ــة إلختي ــار الطال ــب والطالب ــة املثالي ــان ع ــن الع ــام الج ــامعي
.1027-1026




 نظمت اللجنة الثقافية يوم الخميس  1027/1/1زيارة ملعرض القاهرة الدولي للكتاب ( )48بالقاهرة.
ً
القرار :أحيطت اللجنة علما.
القرار - :
ً
أحيط مجلس الكلية علما .
حادي عشرُ :مقترحات:
 .26املوضوع:إقتراح أ.د /عبد املنعم مجاهد أن يتم اإلعالن عن أي موضوعات تخص شؤون التعليم والطالب وأنشطة رعايـة
ً
ُ
ُ
الشباب برفعها على موقع الكلية اإللكترون  ،وأن ُيمنع نسائيـا اسـتخدام امللصـقات لهـذا الخصـوص،و لك فـي إطارالحفـا
على البيئة الداخلية للكلية.
الق ــرار :وافق ــت اللجن ــة،وفي إط ــار تفعي ــل لـ ـك ت ــذك اللجن ــة ُمقت ــرح د /محم ــد أب ــوعلي باس ــتخدام أح ــد شاش ــات الع ــرض
املوجودة بقاعات املناقشات لعرض هذو اإلعالنات وربطها بموقع الكلية اإللكترون .
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 ال تك 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 اط تمززاص و المززواط ين مززن خززالو ىاززراصات تتسززم باطسززتقاللية و التعززاون و التقززويم ال زذاتا
والمستمر .
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 .27املوضوع :إقتراح أ.د /عبد املنعم مجاهد بين يودع أستا املُقرر املادة العلمية ُ
للمقرر الذي ُيدرسه على أسطوانة ُمدمجة
ً
التفــاء تحويلهــا إلــى "برايــل" .وأقتــرح –ضــمانا للحقــوق العلميــة ل ســتا  -أن
بوحــدة ضــمان الجــودة؛ حتــى يتيســر للطــالب
ذ
يقتصر مضمون السطوانة على مادة علمية ُمختصرة ُ
وميسرة؛ وهو ما يتالءم مع ما سبق اتخـا و مـن قـرارات بشـين وضـع
امتحان لذوي االحتياجات الخاصة يراعي مستوى صعوبة بذاتسا.
ً
ً
ً
القرار :وافقت اللجنة ،علما بين تفعيل لك يرتبط ارتباطا وثيقا بتفعيل مرتز املكفوفين بالكلية؛ و لك حتى يتولى املرتـز
ً
ُ
وضع اآلليات املنظمة لذلك؛ وعليه تسيب اللجنة بعميد الكلية ومجلسها تفعيل الوحدة املذتورة فورا.

القرار - :
وافق مجلس الكلية.
ثان عشر :شكاوي:
ً
 .28املوضــوع :شــكوى تثيــر مــن أعضــاء هيئــة التــدريس مــن عــدم تــوفر أجهــزة داتــا شــو بــبعض القاعــات ،وتعطــل بعضــها ،فضــال
عن خلو كل القاعات من مكبرات للصوت ،وستائر الزمة.
ً
القرار  :يرفع المـر لعميـد الكليـة ومجلسـها؛ إلتخـا التـدابير واإلجـراءات الالزمـة للقضـاء علـى هـذو الشـكاوى املتكـررة .علمـا
ُ
بينــه قــد ســبق طــرح هــذو المــور وغيرهــا علــى مجلــس الكليــة ملخاطبــة الجامعــة مــن أجــل تــوفير االعتمــادات املاليــة الالزمــة
ُ
ُ
لتلبيــة االحتياجــات الســابقة دون جــدوى .وعليــه تكــرر اللجنــة طلباتســا صســذا الخصــوص ،وترفــع المــر ملجلـس الكليــة ،وتقتــرح
ُ
تش ــكيل لجن ــة يك ــون دوره ــا الوق ــوف عل ــى اإلمكان ــات التدريس ــة بقاع ــات وم ــدرجات الكلي ــة ،عل ــى أن ترف ــع اللجن ــة تقريره ــا
ُ
لعميــد الكليــة فــي غضــون أســبوع مــن تــاريخ إنعقــاد مجلــس الكليــة؛ ليتــولى ســيادته علــى إثرهــا تــوفير االحتياجــات املطلوبــة
ُ
بالتنسق مع الجهات املختصة
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 ال تك 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 اط تمززاص و المززواط ين مززن خززالو ىاززراصات تتسززم باطسززتقاللية و التعززاون و التقززويم ال زذاتا
والمستمر .
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 .29املوضوع :ما ورد بتقرير الدعم الطالب للسيدة الدتتورو /شـيروت فضـل بشـين شـكوى بعـض الطـالب بخصـوص صـعوبة
ً
عبور الطريق املواجة للبوابة الرئيسية للكلية؛ نظرا لكونه طريق ُمخصص للسيارات.
القرار :تقترح اللجنة إقامة توبري ُمشاو يقطع الطريق املذتور ،ويؤدي للبوابة الرئيسية للكلية.
القرار - :
ً
أحيط مجلس الكلية علما .
ثالث عشر :شكر وتقدير:
ً
ُ
 .10املوضوع :تقديم الشكر لقسم اللغة اإلنجليزية لجهدو في ترجمـة شـهادات التخـرج لقسـام الكليـة املختلفـة وتوفيرهـا مجانـا
ً
ً
بقسم شؤون الخريجين تيسيرا على الطالب وتوفيرا للنفقات.
القرار  :وافقت اللجنة.
القرار - :
ً
أحيط مجلس الكلية علما .

 .12املوضــوع :تقــديم الشــكر لكــل مــن د /أيمــن ســالم ،د /عبــد الباســط ريــاض ،د /إســالم فــوزي ،د /رشــا رجــب ،ملــا قــدموو مــن
تقارير متميـزة عـن أنشـطتسم بلجـان اإلتحـاد ،والشـكر تـذلك ل سـتا مصـطفى عمـارة تبيـر الخصـائيين واملشـرف العـام علـى
القسم لجهدو في دعم نشاط اللجننتين الرياضة والجوالة.
القرار :وافقت اللجنة.
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 ال تك 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 اط تمززاص و المززواط ين مززن خززالو ىاززراصات تتسززم باطسززتقاللية و التعززاون و التقززويم ال زذاتا
والمستمر .
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ً
سادسا :موضوعات الدراسات العليا:
 .2موافقــة مجلــس قســم التــاريخ فــى جلســته املنعقــدو بتــاريخ  1027 /3 / 1علــى تشــكيل لجنــة الحكــم واملناقشــة لرســالة املاجســتير
فــرع التــاريخ اإلســالمى وحضــارته ،نظــام الســاعات املعتمــدة واملقدمــة مــن الطالبــة  /رحمــة توفيــق فت ــى عاشــور وموضــوعه :
"الدولــة الحفصــية فــى عهــد الخليفــة أبــى عبــد هللا املستنصــر بــا الحفص ـ ى" ( 675 – 674ه ـ  2177 – 2149 /م ) و لــك عل ـى
النحو التالى :
(رئيسا ومناقشا )
أ.د /إبراهيم عبد املنعم سالمة أستا التاريخ والحضارة اإلسالمية –كلية اآلداب – جامعة اإلسكندرية
أستا التاريخ والحضارة اإلسالمية املساعد – كلية اآلداب – جامعة دملسور ( .مشرفا )
د  /أحمد محمد إسماعيل الجمال
أستا التاريخ والحضارة اإلسالمية املساعد – كلية اآلداب – جامعة دملسور  (.مناقشا)
د /إبراهيم محمد مرجونة
القرار - :
وافق مجلس الكلية.
 .1موافقــة مجلــس قســم التــاريخ فــى جلســته املنعقــدو بتــاريخ  1027 / 3 / 1علــى تســجيل خطــة درجــة املاجســتير تخصــص التــاريخ
الحديث واملعاصر واملقدمة من الطالبة  /سمر صالح كى منيس ى وموضوعه ":الحياة االقتصادية واالجتماعية فـى القليوبيـة 2798
–  " 2879تحــت إشــراف أ.د /صــالح أحمــد هريــدى أســتا التــاريخ الحــديث واملعاصــر ود /فــايزة محمــد حســن ملــوئ أســتا التــاريخ
الحديث واملعاصر املساعد بالقسم .
القرار - :
وافق مجلس الكلية .
 . 3موافقــة مجلــس قســم التــاريخ فــى جلســته املنعقــدو بتــاريخ  1027 / 3 / 1علــى تســجيل خطــة درجــة املاجســتير تخصــص التــاريخ
القـديم وحضــارته واملقدمــة مــن الطالبــة  /أمــل صـب ى مريـ ى أبــو ســيف وموضــوعه ":تصــوير امللـك علــى جــدران مقــابر الفــراد منــذ
بداية السرة الحادية والعشرين حتى نساية عصرالسرات " تحت إشراف د /فايز أنور عبد املطلب مسعود أستا التـاريخ القـديم
وحضارته املساعد ود /كارم على القاي ى مدرس التاريخ القديم وحضارته بالقسم .
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 ال تك 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 اط تمززاص و المززواط ين مززن خززالو ىاززراصات تتسززم باطسززتقاللية و التعززاون و التقززويم ال زذاتا
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

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

 . 4موافقــة مجلــس قســم التــاريخ فــى جلســته املنعقــدو بتــاريخ  1027 / 3 / 1علــى تســجيل خطــة درجــة املاجســتير تخصــص التــاريخ
الحــديث واملعاصــر واملقدمــة مــن الطالبــة  /ربــاب محمــد عبــد البــارى عبيــدة وموضــوعه ":الحيــاة االقتصــادية واالجتماعيــة فــى حــى
طولــون فــى العصــر العثمــانى  2132 – 913هـ ـ  " 2798 – 2527 /تحــت إشــراف أ.د /صــالح أحمــد هريــدى أســتا التــاريخ الحــديث
واملعاصر ود /فايزة محمد حسن ملوئ أستا التاريخ الحديث واملعاصر املساعد بالقسم .
القرار - :
وافق مجلس الكلية .
 . 5موافقة مجلس قسم التاريخ فى جلسته املنعقدو بتاريخ  1027 / 3 / 1على الطلـب املقـدم مـن السـيد أ.د /محمـد رفعـت االمـام
أستا التاريخ الحديث واملعاصر ملد فترة تسجيل الطالبة  /مى حسن حسن شـمه واملقيـدة لدرجـة املاجسـتير فـرع التـاريخ الحـديث
واملعاصر ملدو عام فى موضوع "تطور القضية الرمنية فى الدولة العثمانية إبان حكـم السـلطان عبـد الحميـد الثـانى 2896 -2876
ً
م )و لك أعتبارا من  1027 / 1 /23حتى  1028 / 1 / 21علما بين تاريخ التسجيل هو فصل الربيع .1022
القرار - :
وافق مجلس الكلية .
 . 6موافقة مجلس قسم التـاريخ فـى جلسـته املنعقـدو بتـاريخ  1027 / 3 / 1علـى الطلـب املقـدم مـن السـيد أ.د /محمـد رفعـت المـام
أســتا التــاريخ الحــديث واملعاصــر ملــد فتــرة تســجيل الطالــب  /عبــد هللا علــى الســيد الصــاوى واملقيــد لدرجــة املاجســتير فــرع التــاريخ
الحديث واملعاصر ملدو عام فى موضوع " الكاريكاتير والحرتة السياسية فـى مصـر  " 2936 – 2911و لـك إعتبـارا مـن 1027 / 2 / 9
ً
وحتى  1028 / 2 / 8علما بين تاريخ التسجيل هو فصل 1021/2/9
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 ال تك 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 اط تمززاص و المززواط ين مززن خززالو ىاززراصات تتسززم باطسززتقاللية و التعززاون و التقززويم ال زذاتا
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

=========================================================
 . 7موافقــة مجلــس قس ــم التــاريخ ف ــى جلســته املنعق ــدو بتــاريخ  1027 /3 / 1علــى الطل ــب املقــدم م ــن الســتا  /أحم ــد محمــد عب ــد
القــوى شــعير املــدرس املس ــاعد بالقســم تخصــص ت ــاريخ وســيط ،واملوفــد فــى منح ــة دراســية لجامعــة ه ــوتنجن بدولــة أملاني ـا إعتب ــارا
م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـن  ، 1026 / 9 / 2فيمــا يتعلــق بتحويــل جامعــة اإليفــاد والدراســة مــن جامعــة هــوتنجن نظــرا لســفر املشــرف للواليــات
املتحــدو المريكيــة إلــى جامعــة فيليــبس مــاربورج إعتبــارامن أبريــل القــادم  1027لدراســة نفــس موضــوع الــدتتوارو بعنــوان ( the
legend of presenter john and its political implications in the conflict between the Muslim east and Latin west (12
)  th -16 th centuriesتحت إشراف البروفيسور  ،Al brecht Fuessمع وقف قيدو فى برنامر الدتتوراو بنظام الساعات املعتمدة
بقسم التاريخ بالكلية ،حيث أنه حصل على منحـه دراسـية كاملـة بدولـة أملانيـا يحصـل فيسـا علـى درجـة الـدتتوارو فـى نفـس املنوضـوع
املسجل بجامعة دملسور مما يتطلب وقف تسجيله بالكلية ،تمتطلب من متطلبات إدارة البعثات املصرية طاملا أن سيتم الحصول
على الدتتوارو من الجامعة الملانية .
القرار - :
وافق مجلس الكلية .
 . 8موافقة مجلـس قسـم التـاريخ فـى جلسـته املنعقـدو بتـاريخ  1027 /3 / 1علـى تشـكيل لجنـة االمتحـان التـيهيلى لطالبـة الـدتتوارو
فرع التاريخ الحديث واملعاصر  /والء أبو الحسن سعيد عبد الغنى على أن يكون إمتحانا شامال شفويا و لك على النحو التالى :
أستا التاريخ الحديث واملعاصر بآداب دملسور
أ.د /صالح أحمد هريدى
أستا التاريخ الحديث واملعاصر بآداب القاهرة
أ.د /محمد عفيفى عبد الخالق
أستا التاريخ الحديث واملعاصر بآداب دملسور
أ.د /أحمد عبد العزيز عيس ى
القرار - :
وافق مجلس الكلية .
 . 9موافقة مجلس قسم التاريخ فى جلسته املنعقدو بتاريخ  1027 /3 / 1على منح درجة املاجستير فـرع التـاريخ االسـالمى وحضـارته
للطالب  /أشرف سعيد حسين السنباطى فى موضوع  ":الحياة االقتصادية فـى بـالد مـا وراء اللسـر منـذ قيـام الدولـة السـلجوفية حتـى
الغزو املغولى  627 – 419هـ  2110 – 2036 /م ) و لك بتقدير ممتاز مع التوصـية بطبـع الرسـالة علـى نفقـة الجامعـة وتـدوالها بـين
ً
الجامعات املصرية  ،وقد اتم الطالب التصويبات علما بين تاريخ املناقشة هو 1027/2/27
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 ال تك 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 اط تمززاص و المززواط ين مززن خززالو ىاززراصات تتسززم باطسززتقاللية و التعززاون و التقززويم ال زذاتا
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

=========================================================
 . 20موافقــة مجلــس قســم الجغرافيــا بجلســته املنعقــدة يــوم الثنــين املوافــق  1027 / 3 / 6علــى مــنح الطالــب  /عبــد املــولى شــعبان
عبد املولى عرقوب درجة املاجستير فى اآلداب فى موضـوع" :جغرافيـة اإلتصـال البـر يـدى فـى ريـف مرتـز أبـو حمـص – برسـتخدام نظـم
املعلومات الجغرافية " و لك بعد أن أتم الطالب التصويبات علما بين تاريخ املناقشة . 1027 / 2 / 11
القرار - :
وافق مجلس الكلية .
 . 22موافقة مجلس قسم الجغرافيا بجلسته املنعقدة يوم الثنين املوافق  1027 / 3 / 6على منح الطالب  /حسـام الـدين حمـدى
رزق عبــد الحميــد مــازن درجــة املاجســتير فــى اآلداب فــى موضــوع" :التنميــة العمرانيــة ومشــكالتسا فــى مدينــة رشــيد  -برســتخدام نظــم
املعلومات الجغرافية " و لك بعد أن أتم الطالب التصويبات علما بين تاريخ املناقشة . 1027 / 2 / 14
القرار - :
وافق مجلس الكلية .
 . 21موافقة مجلس قسم الجغرافيا بجلسته املنعقـدة يـوم الثنـين املوافـق  1027 / 3 / 6علـى مـنح الطالـب /أحمـد فرحـات حسـن
الســيد درجــة املاجســتير فــى اآلداب فــى موضــوع ":هضــبة بــاتو جنــوب غــرب مــنخفض القطــارة دراســة جيوموفولوجيــة  -برســتخدام
نظم املعلومات الجغرافية والستشعار عن بعد " و لك بعد أن أتم الطالب التصويبات علما بين تاريخ املناقشة . 1027 / 2 / 12
القرار - :
وافق مجلس الكلية .
 . 23موافقـة مجلـس قســم اآلثـار والدراســات اليونانيـة والرومانيــة بجلسـته املنعقـدة يــوم الحـد املوافــق  1027 / 3 / 5علـى الخطــة
املقدمة من الطالبة  /رحاب محمد سعد البرعى للتسجيل لدرجة املاجستير بنظام الساعات املعتمدة فى موضوع " فسيفساء والية
هسبانيا الرومانية فى العصر اإلمبراطورى " و لك إشراف أ.د /وفاء أحمد الغنـام أسـتا اآلثـار اليونانيـة والرومانيـة بكليـة اآلداب –
جامعة طنطا و الدتتورة  /عبير عبد املحسن قاسم الستا املساعد بالقسـم ووفقـا للسـمينار املنعقـدة يـوم الحـد املوافـق / 3 / 5
1027
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 ال تك 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 اط تمززاص و المززواط ين مززن خززالو ىاززراصات تتسززم باطسززتقاللية و التعززاون و التقززويم ال زذاتا
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

=========================================================
 . 24موافقـة مجلـس قسـم اآلثــار والدراسـات اليونانيـة والرومانيــة بجلسـته املنعقـدة يـوم الحــد املوافـق  1027 / 3 / 5علـى الخطــة
املقدمــة مــن الطالبــة  /ابتســام محمــد محمــد أبــو زيــد للتســجيل لدرجــة املاجســتير بنظــام الســاعات املعتمــدة فــى موضــوع " القنعــة
املسرحية فى الفن اليونـانى والرومـانى " و لـك تحـت إشـراف وأ.د /ممـدوح مصـطفى درويـا أسـتا اآلثـار اليونانيـة والرومانيـة بكليـة
اآلداب جامعة املنيا السيدة الدتتورة  /حنان خميس الشافعى الستا املساعد بالقسم وفقا للسيمنار املنعقد يوم الحد املوافق
1027/ 5 / 3
القرار - :
وافق مجلس الكلية .
 . 25موافقـة مجلـس قسـم اآلثــار والدراسـات اليونانيـة والرومانيــة بجلسـته املنعقـدة يـوم الحــد املوافـق  1027 / 3 / 5علـى الخطــة
املقدمة من الطالبة  /سمية حامد الصافى فرج للتسجيل لدرجة املاجستير بنظام الساعات املعتمدة فى موضوع " تصوير االباطرة
والحــداث السياســية فــى الف ــن البيزنطــى آوخــر الق ــرن الثالــث املــيالدى حتــى الق ــرن الســابع املــيالدى " و ل ــك تحــت إشــراف الس ــيدة
الســتا ة الــدتتورة  /ســماح محمــد الصــاوى الســتا املســاعد بالقســم د /مــارى مجــدى أســتا مســاعد بكليــة الســياحة والفنــادق
بجامعة اإلسكندرية وفقا للسيمنار املنعقد يوم الحد املوافق 1027/ 3 / 5
القرار - :
وافق مجلس الكلية .
 . 26موافقـة مجلـس قســم اآلثـار والدراســات اليونانيـة والرومانيــة بجلسـته املنعقـدة يــوم الحـد املوافــق  1027 / 3 / 5علـى الطلــب
املقدم من الطالبة  /إيمان أحمد الصارى الخاص بدراسة مواد تكميلية وبيان املواد تمايلى :
الفصل الول( :مـدخل إلـى علـم اآلثـار اليونانيـة والرومانيـة ) الفرقـة االولـى (،فخـار لرومـانى وبيزنطـى ) الفرقـة الثالثـة ( ،آثـار مصـر
فى العصرين اليونانى والرومانى )الفرقة الرابعة .
الفصل الثانى :فن هللينيستى (نحت وعمارة ) الفرقة الثانية ( ،رسم وفسيفساء) الفرقة الثالثة ( ،آثار يونانية ورومانية فـى العـالم
العربى) الفرقة الرابعة .
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 ال تك 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 اط تمززاص و المززواط ين مززن خززالو ىاززراصات تتسززم باطسززتقاللية و التعززاون و التقززويم ال زذاتا
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

=========================================================
 . 27موافقـة مجلـس قسـم اآلثــار والدراسـات اليونانيـة والرومانيــة بجلسـته املنعقـدة يـوم الحــد املوافـق  1027 / 3 / 5علـى الخطــة
املقدمــة مــن الطالــب  /محمــد نصــر منصــور راشــوان للتســجيل لدرجــة املاجســتير بنظــام الســاعات املعتمــدة فــى موضــوع " دراســة
ملبانى املجالدة الرومانية فى شمال أفريقيا (دراسة معمارية فنية ) " و لك تحت إشراف السيدة الستا ة الدتتورة  /سماح محمد
الصاوى الستا املساعد بالقسم د /فتحية جابر إبراهيم مدرس الثـار اليونانيـة والرومانيـة بجامعـة اإلسـكندرية وفقـا للسـيمنار
املنعقد يوم الحد املوافق .1027/ 3 / 5
القرار - :
وافق مجلس الكلية .
 . 28موافقة مجلس قسم اآلثـار والدراسـات اليونانيـة والرومانيـة بجلسـته املنعقـدة يـوم الحـد املوافـق  1027 / 3 / 5علـى تشـكيل
الباحثــة  /ــحر ج ــاب هللا محمــود ج ــاب هللا ف ــى موض ــوع " :املبــانى الروماني ــة الدنيوي ــة الخاص ــة فــى الفت ــرة اليوليوتالوي ــة – دراس ــة
مقارنة مابين الحضـر والريـف " إستكماال ملتطلبات املاجستير بنظام الساعات املعتمدة وتتكون لجنة الحكم واملناقشة من :
أستا اآلثار اليونانية والرومانية جامعة اإلسكندرية (رئيسا ومناقشا )
د /صسية محمدشاهين
د /سماح محمد الصاوى الستا املساعد بقسم اآلثار اليونانية والرومانية (مشرفا )
الستا املساعد بقسم اآلثار اليونانية والرومانية (مناقشا )
د /حنان خميس الشافعى
القرار - :
وافق مجلس الكلية .
 . 29تتــاب قســم اللغــة العربيــة وآداصســا بجلســته الطارئــة املنعقــدة فــى  1027 / 3 / 8بشــين العتــذار املقــدم مــن د /أســماء شــمس
الدين عن تدريس مادة " مناهج دراسة تاريخ الدب " لتمهيدى ماجستير تم اجـراء التعـديالت اآلتيـة بموافقـة القـائمين علـى تـدريس
الدراسات العليا :
سند تدريس مادة موضوع خاص فى البالغة ل ستا الدتتور  /عبد الواحد الشيخ بدال من د /محمد أبو على .
سند تدريس مادة "مناهج دراسة تاريخ الدب " د /محمد أبوعلى بدال من د /أسماء محمود شمس الدين و لك العتذار سيادتسا .
يبقى د /محمد أبوعلى قائما على تدريس مادة "علم السلوب "
يبقى د /محمد أبوعلى على تدريس مادة للراسبين فى االفصل الدراس ى املاي ى .
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 ال تك 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 اط تمززاص و المززواط ين مززن خززالو ىاززراصات تتسززم باطسززتقاللية و التعززاون و التقززويم ال زذاتا
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

=========================================================
 . 10مو افقة مجلس قسم االجتماع بجلسته املنعقدة فى يوم الثنـين املوافـق  1027 / 3 / 6علـى أعتمـد نتجيـة المتحـان التـيهيلى
الش ــامل واملقدم ــه م ــن لجن ــة المتح ــان لطالب ــة ال ــدتتوارو  /أس ــماء إدري ــس محم ــد عب ــد الحمي ــد الزغ ــارى ،واملس ــجلة لني ــل درج ــة
الدتتوارو بنظام الساعات املعتمدة بقسم االجتماع .
القرار - :
وافق مجلس الكلية .
 . 12مو افقة مجلس قسم االجتماع بجلسته املنعقدة فى يوم الثنين املوافـق  1027 / 3 / 6علـى تغييـر عنـوان بحـث الطالبـة  /أيـة
على صسيدى وعنوانسا " :املعوقات املرتبطة بيداء التنظيمات الطبية واإلدارية بقطاع الهيئة العامة للتيمين الص ى بدملسور "
ليصبح :
" املعوق ــات املرتبط ــة ب ــيداء التنظيم ــات الطبي ــة واإلداري ــة بقط ــاع الهيئ ــة العام ــة للت ــيمين الص ـ ى بدملسور""دراس ــة وص ــفية ل ــبعض
القضايا فى قطاع الهيئة العامة للتيمين الص ى " علما بين هذا التغيير اليمس جوهر املوضوع وال عد بحثا جديدا
القرار - :
وافق مجلس الكلية .
 . 11مو افقة مجلس قسـم االجتمـاع بجلسـته املنعقـدة فـى يـوم الثنـين املوافـق  1027 / 3 / 6علـى تشـكيل لجنـة الحكـم واملناقشـة
على رسالة املاجستير املقدمة من الطالبة  /ندا إسماعيل إسماعيل سيف فى موضوع  " :عنف الجماعات الدينية وأثرو على المن
االجتماعى فى املجتمع املصرى " "دراسة حالة لنما ج من املنتمين واملنشقين والخبراء "
وتتكون لجنة املناقشة والحكم من :
 السيد الستا الدتتور  /محمد ابراهيم الدسو ىأستا علم النفس االجتماعى  -كلية اآلداب – جامعة املنيا (رئيسا ومناقشا )
السيد الدتتور /ناجى بدر إبراهيم
أستا علم االجتماع املساعد كلية اآلداب جامعة دملسور (مناقشا )
السيد الدتتور /محمود عبد الحميد حمدى
أستا علم االجتماع املساعد كلية اآلداب جامعة دملسور (مشرفا )
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 ال تك 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 اط تمززاص و المززواط ين مززن خززالو ىاززراصات تتسززم باطسززتقاللية و التعززاون و التقززويم ال زذاتا
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

=========================================================
 . 13موافقــة مجلــس قســم االجتمــاع بجلســته املنعقــدة فــى يــوم الثنــين املوافــق  1027 / 3 / 6علــى تشــكيل لجنــة الحكــم واملناقشــة
على رسالة املاجستير املقدمة من الطالبة  /صباح إبراهيم محمد الصباغ فى موضوع "العالقة بين تناول العقاقير الطبيـة املخـدرة
ونمط الجريمة املرتكبة" "دراسة تحليلية لبعض القضايا فى إطار محافظة البحيرة "
وتتكون لجنة املناقشة والحكم من :
السيدة الستا ة الدتتورة  /سامية محمد جابر
أستا علم االجتماع بكلية اآلداب – جامعة اإلسكندرية (رئيسا ومناقشا )
السيد الدتتور /ناجى بدر إبراهيم
أستا علم االجتماع املساعد كلية اآلداب جامعة دملسور (مشرفا )
السيد الدتتور /محمود عبد الحميد حمدى
أستا علم االجتماع املساعد كلية اآلداب جامعة دملسور (مناقشا )
القرار - :
وافق مجلس الكلية .
 . 14موافقــة مجلــس قســم االجتمــاع بجلســته املنعقــدة فــى يــوم الثنــين املوافــق  1027 / 3 / 6علــى تشــكيل لجنــة الحكــم واملناقشــة
على رسالة املاجستير املقدمة من الطالبة  /شيماء أحمد محمد محمود صالح فى موضوع "دور الجمعيـات الهليـة فـى دعـم قضـايا
املرأة املعيلة ""دراسة تطبيقية بمحافظة البحيرة "
وتتكون لجنة املناقشة والحكم من :
السيد الستا الدتتور /حسن عبد السالم الشيخ
أستا الخدمة االجتماعية – وتيل املعهد العالى للخدمة االجتماعية بدملسور (رئيسا ومناقشا )
السيد الدتتور /محمود عبد الحميد حمدى
أستا علم االجتماع املساعد كلية اآلداب جامعة دملسور (مشرفا )
السيد الدتتور /مجدى أحمد بيومى
أستا علم االجتماع املساعد كلية اآلداب جامعة دملسور (مشرفا مشاركا)
السيد الكتور  /حمدى على أحمد
أستا علم االجتماع املساعد كلية اآلداب جامعة دملسور (مناقشا )
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 ال تك 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 اط تمززاص و المززواط ين مززن خززالو ىاززراصات تتسززم باطسززتقاللية و التعززاون و التقززويم ال زذاتا
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

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

 . 15موافق ــة مجل ــس قس ــم االجتم ــاع بجلس ــته املنعق ــدة ف ــى ي ــوم الثن ــين املواف ــق  1027 / 3 / 6عل ــى ف ــتح برن ــامر دتت ــوارو نظ ــام
الساعات املعتمدة لطالب واحد مالم يكن مخالفا للقواعد والقوانين .
القرار - :
وافق مجلس الكلية .
 . 16موافقة مجلس قسـم الفلسـفة بجلسـته املنعقـدة فـى يـوم الثالثـاء املوافـق  1027 / 3 / 7بـالتمرير علـى قبـول طـالب للدراسـات
العليا (شعبة سياسة ) هذا العام تحقيقا للمساواة ومرعاة للناحية االنسانية .
القرار - :
وافق مجلس الكلية .
 . 17موافقــة مجلــس قســم الفلســفة بجلســته املنعقــدة فــى يــوم الثالث ـاء املوافــق  1027 / 3 / 7علـ ـ ـ ـ ـى مـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـد فت ـ ـ ـ ـرة استثنائي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة
للطالب ـ ـة  /ابتسام مصطفى الخمارى ،حرصا على مستقبل سيادتسا ،خاصة وانسا تعمل مدرس مسـاعد بالقسـم تـم اقتـراح املوافقـة
علــى مــد فتــرة إســتثنائية بعــد اســتنفاد عــدد كــل مــرات املــد القانونيــة إعتبــار مــن  1026 / 21 / 9وإلــى ، 1027 / 6 / 8إ ا كــان هــذا
اليخالف القانون من خالل العرض على لجنة الدراسات العليا بالجامعة والحصول على موافقتسا وتذلك إعتماد مجلس الجامعة.
القرار - :
وافق مجلس الكلية على رفع املوضوع للجنة الدراسات العليا بالجامعة .
 . 18موافقــة مجلــس قســم اآلثــار والدراســات اليونانيــة والروماينــة بجلســته فــي  1027/3/5علــى الخطـ ـ ـ ـ ــة املقدم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن
الطالب ــة  /ه ــاجر محم ــود محم ــد بس ــيونى للتس ــجيل لدرج ــة املاجس ــتير بنظ ــام الس ــاعات املعتم ــدة ف ــي موض ــوع " الس ــمات الفني ــة
الرومانية للعمالت االمبراطورية في مدينة فيليبوبوليس ( تراقيا ) ببلغاريا و لك تحت اشراف الـدتتورة /عبيـر عبداملحسـن قاسـم
الستا املساعد بالقسم و د .صفاء سمير أبوزيد أستا مساعد اآلثار اليونانية والرومانية بكلية اآلداب جامعةطنطا.
القرار - :
وافق مجلس الكلية .
.19رفــض الســيد الســتا الــدتتور /رئــيس الجامعــة انتــداب الســيد الــدتتور /ياســر مصــطفى عبــدالوهاب أســتا التــاريخ الوســيط
املساعد بكلية اآلداب جامعة تفر اللشيخ للتدريس لطالب الدراسات العليا ملرحلة املاجستير نظام الساعات املعتمدة خالل فصل
الربيع . 1027
القرار - :
ً
نظرا لرفض السيد أ.د /رئيس الجامعة املوافقة على طلبات االنتدابات لوردها بعد امليعاد املحدد يتم تكليف اعضاء هيئة
التدريس املتخصصين بالقسم لتدريس املقررات.
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 ال تك 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 اط تمززاص و المززواط ين مززن خززالو ىاززراصات تتسززم باطسززتقاللية و التعززاون و التقززويم ال زذاتا
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

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

ً
سابعا  :موضوعات العالقات الثقافية والخارجية :
 .2تتاب مجلس قسم الجغرافيا بجلسته املنعقدة بتاريخ 1027/3/2م بشين الطلب املقدم من السيد الستا
الدتتور  /محمد مجدي تراب – الستا املتفرغ بالقسم بشين سفر سيادته لزيارة مرتز بحوث الكارست في جمهورية
سلوفينيا الستكمال أبحاث في مجال الكارست الحفري القديم خالل الفترة من  18يوليو إلي  28أغسطس  1027علي أال
تتحمل الجامعة أية نفقات
القرار - :
وافق مجلس الكلية دون أن تتحمل الجامعة أية نفقات .
بشين مشارتة السيد الستا
 .1تتاب مجلس قسم التاريخ بجلسته املنعقدة بتاريخ 1027/3/1م
الدتتور  /صالح احمد هريدي – الستا املتفرغ بالقسم في فعاليات املؤتمر الدولي الثالث للمخطوطات والوثائق
التاريخية والذي سيعقد في رحاب جامعة اإلنسانية بكواالمبور بدولة ماليزيا في الفترة من  18إلي  19ابريل  1027وسوف
شارئ ببحث تحت عنوان " دور كلية اآلداب جامعة اإلسكندرية في خدمة املخطوطات بقسم التاريخ  ،التاريخ الحديث
ً
نمو جا "
القرار - :
وافق مجلس الكلية .
 .3تتاب مجلس قسم التاريخ بجلسته املنعقدة بتاريخ 1027/3/1م بشين مشارتة السيد الستا
الدتتور  /صالح احمد هريدي – الستا املتفرغ بالقسم في الفعاليات التع سينظمها مرتز الوثائق واملخطوطات
ودراسات الشام في الجامعة الردنية ضمن أعمال املؤتمر الدولي العاشر لتاريخ بالد الشام بعنوان " التنظيمات العثمانية
وتطبيقاتسا في بالد الشام في القرن الـ 23هـ29/م " والذي سيعقد في رحاب الجامعة الردنية في  1ابريل  1027علي أال
تتحمل الجامعة أية نفقات 0
القرار - :
وافق مجلس الكلية دون أن تتحمل الجامعة أية نفقات .
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 ال تك 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 اط تمززاص و المززواط ين مززن خززالو ىاززراصات تتسززم باطسززتقاللية و التعززاون و التقززويم ال زذاتا
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

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

 .4تتاب مجلس قسم التاريخ بجلسته املنعقدة بتاريخ 1027/3/1م بشين مشارتة السيدة الدتتورة  /فايزة محمد ملوئ –
الستا املساعد بالقسم في فعاليات مؤتمر " ثورة أيلول  /سبتمبر الكردية في الدحافة العاملية 2975-2962م" والذي
سيعقد في رحاب جامعة زاخو بيربيل بدولة تردستان بالعراق في الفترة من  19إلي  30مارس  1027وسوف تشارئ ببحث
تحت عنوان " رعية صحيفة التايمز البريطانية لثورة أيلول الكردية 2975-2962م "
القرار - :
وافق مجلس الكلية.
 .5تتاب مجلس قسم اللغة االنجليزية بجلسته املنعقدة بتاريخ 1027/3/2م بشين مشارتة السيدة الستا ة الدتتورة /
ميراندا محمد الزوتة – الستا بالقسم في السيمنار الربع سنوي الثامن للسانيات الذي أقيم في قسم اللغة االنجليزية –
كلية اآلداب جامعة القاهرة في  15فبراير  1027ومشارتتسا ببحث بعنوان " اإلرهاب في الشرق الوسط تما يتم تصويرو في
رسوم الكاريكاتير السياسية الغربية  :تحليل اجتماعي سيميوطيق "
القرار - :
ً
أحيط مجلس الكلية علما .
 .6تتاب قسم الدراسات اليونانية والالتينية " الئحة جديدة " بتاريخ 1027/3/7م بشين حضور السيدة الدتتورة /شيرويت
فضل – املدرس بالقسم امللتق الفكري الذي يحمل عنوان " حول  500عاما علي الغزو العثمان ملصر " والذي انعقد
يوم الخميس  1مارس  1027بيتيلية اإلسكندرية .
القرار - :
ً
أحيط مجلس الكلية علما .
 .7تتاب قسم الدراسات اليونانية والالتينية " الئحة جديدة " بتاريخ 1027/3/7م بشين حضور السيدة الدتتورة /نهع
عبدالرحمن – املدرس بالقسم امللتق الفكري الذي يحمل عنوان " حول  500عاما علي الغزو العثمان ملصر " والذي
انعقد يوم الخميس  1مارس  1027بيتيلية اإلسكندرية
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 ال تك 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 اط تمززاص و المززواط ين مززن خززالو ىاززراصات تتسززم باطسززتقاللية و التعززاون و التقززويم ال زذاتا
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

=========================================================
ً
أحيط مجلس الكلية علما .

 .8تتاب قسم التاريخ بتاريخ 1027/3/23م بشين التقرير املقدم من السيد الستا الدتتور /علي احمد السيد – الستا
املتفرغ بالقسم عن مشروع بناء السالم بين الشرق والغرب بين القرنين الحادي عشر والخامس عشر امليالديين باالشترائ
مع املجلس القوم للبحث االيطالي
القرار - :
ً
أحيط مجلس الكلية علما .
 .9تتاب مجلس قسم التاريخ بجلسته املنعقدة بتاريخ 1027/3/1م بشين مشارتة السيد االستا الدتتور  /صالح احمد
هريدي علي – الستا املتفرغ بالقسم في فعاليات مؤتمر " ثورة أيلول  /سبتمبر الكردية في الدحافة العاملية -2962
2975م" والذي سيعقد في رحاب جامعة زاخو بيربيل بدولة تردستان بالعراق في الفترة من  19إلي  30مارس 1027
وسوف شارئ ببحث تحت عنوان " رعية الدحافة املصرية لثورة أيلول الكردية في الدحافة العاملية 2975-2962م :
مجلة السياسة الدولية نمو جا" علي أال تتحمل الجامعة أية نفقات
القرار - :
وافق مجلس الكلية دون أال تتحمل الجامعة أية نفقات .

ً
ثامنا :موضوعات خدمة املجتمع وتنمية البيئة :
ُ
 .2أحيط مجلس الكلية علما بما جاء من موضوعات بمحضر اجتماع لجنة خدمة املجتمع وتنميـة البيئـة بجلسـتسا فـي 1027/3/9
ووافق على كل ما جاء به من موضوعات .

ً
تاسعا :موضوعات لجنة السالمه والدحة املهنية :
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 ال تك 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 اط تمززاص و المززواط ين مززن خززالو ىاززراصات تتسززم باطسززتقاللية و التعززاون و التقززويم ال زذاتا
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 .
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ً
 .2أحيط مجلس الكلية علما بما جاء من موضوعات بمحضر اجتماع لجنة السالمة والدحة املهنية بجلستسا في 1027/3/23
ووافق على كل ما جاء من موضوعات .

حادى عشر :ما ستجد من أعمال :
 .2تتــاب الســيد الــدتتور /وفــدى الســيد ابوالنضــر القــائم بعمــل وتيــل الكليــة لشــئون خدمــة املجتمــع وتنميــة البيئــة بشــين تبــرع
السيد أ.د /دياب فارس ديب أستا علوم اللغة بمكتبة عامرة بكنوز التراث العرب .
القرار - :
يتم تشكيل لجنة الستالم الكتب من السيد أ.د /محمود فراج عبدالحافظ لتسليمها الى مكتبة الكلية واللجنة على النحو التالي :
 السيد /مصطفى على غالب

رئيس قسم املكتبة

 السيدة  /أزهار يوسف عبدالكريم

أخصاو ثان

 .1قرار مجلس الجامعة رقم ( )3لسنة  1027بشين منح جوائز الجامعة لعام . 1026
القرار - :
ً
أحيط مجلس الكلية علما مع تقديم التسنئة لكل من :
 السيد الدتتور /عصام تمال املصري الستا املساعد بقسم الفلسفة والقائم بعمل رئيس القسم لحصولة على جائزة
الجامعة للتشجيع العلمى .
 السيدة  /مديحة أحمد القاي ى لحصولها على جائزة الجامعة للموظف املتميز .
 السيد  /جمال فت ى عمار لحصوله على جائزة الجامعة للعامل املتميز .

ً
هذا وقد انتهى االجتماع الساعة الرابعة عصرا .
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 ال تك 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 اط تمززاص و المززواط ين مززن خززالو ىاززراصات تتسززم باطسززتقاللية و التعززاون و التقززويم ال زذاتا
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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رئيس املجلس وعميد الكلية

أمين املجلس

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 ال تك 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 اط تمززاص و المززواط ين مززن خززالو ىاززراصات تتسززم باطسززتقاللية و التعززاون و التقززويم ال زذاتا
والمستمر .
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