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كلية اآلداب

تتطل الكلية إلى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية معتمدة تحتد
مكاةة مرموقة بين ةظائرما وتصد بأساتذتها وخري يها إلى مستوى
المةا سة محليأ و اقليميإا من خالد برامج دراسية متميزة ى
مرحلتى الليساةس والدراسات العليا تسهم ى الرقى و التةمية
المستدامة للم تم .
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=========================================================
محضر مجلس الكلية الثانى عشر العام الجامعي4105/4102
املنعقد يوم االثنين املوافق 4105/7 / 03
**********
اجتم ع ع مجلع ععس الكليع ععة اع ععي مع ععام ال ع ععاعة ال ا يع ععة عشع ععر برئاسع ععة ال ع ععيد ا سع ععتاو الع ععدمتوش /ماجع ععد محمع ععد ع عععل عميع ععد
الكليع ع ع ع ع ع ع ع ع ع عة و بحضوش كل من -:
وميل الكلية لشئون التعليم والطالب
 أ / .على أحمد ال يد
 أ / .محمد عبدالقا ش عبدال ميد
 أ / .عبد العظيم احمد عبدالعظيم

وميل الكلية للدشاسات العليا والبحوث
وميل الكلية لشئون خدمة املجتم و نمية البيئة

 أ / .مجدي محمد ح ين

شئيس مجلس ق م اللغة العربية

 أ / .عالء الدين ح ين عزت لبي

شئيس مجلس ق م الجغرافيا

 أ/ .محمد شفعت االمام

شئيس مجلس ق م التاشيخ

 أ / .صالح أحمد هريدي

االستاو املتفرغ بق م التاشيخ

 أ / .محمو فراج عبدال افظ

ا ستاو املتفرغ ق م اللغة العربية

 أ / .ميال زكى غالي

ا ستاو املتفرغ بق م الفل فة



 .ال يد ش ا ال يد

القائم بعمل شئيس مجلس ق م االجتماع



 .ايمان حلمى املليجى
 .عصام ممال املصري

القائم بعمل شئيس مجلس ق م اللغةاالنجليزية
القائم بعمل شئيس مجلس ق م الفل فة



 .محمد أحمد الفقي

املدشس بق م اللغة العربية



 .محمد محمو أبوعلى

املدير التنفيذي لوحد ضمان الجو بالكلية



 .أحمد عطية حميد

مدير وحد الخدمات االلكترونية



 ال يد  /ابراهيم سعد الشرقاوي

أمين الكلية
إ اشي

 ال يد  /نيفين محمد شحومة
 واعتذشت عن عدم ال ضوش ال يد الدمتوش  /عبير عبد املح ن قاسم القائم بعمل شئيس مجلس ق م اآلثاش

رسالة الكلية :
تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترقى إلى مستوى التميزز واببزداف زج م زاد ا دال والعلزوم ابةسزاةية زى سزوا العمزد محليزا إ و إقليميزا اسزتةاداإ إلزى معزايير
ال ودة التعليمية و البحثية  ،و مواكبة التطو رات العلمية و الفكرية و التكةولو ية  ،و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و القدرات العلمية و البحثية ألساتذتها
و طالبها  ،و استخدام وسائد تعليمية حديثة ،و متابعة الخري ين ،و إتاحة الفرصة لها لمتابعة ال ديد من العلوم و المعارف و الخبرات  ،و تلبية احتيا زات الم تمز
،والمسزاممة زج حززد مالزكالت  ،و بةززاخ الالخصززية المصززرية و تةميزة قززيم اوةتمززاخ و المززواطةين مزن خززالد إ ززراخات تتسززم باوسزتقاللية و التعززاون و التقززويم الزذاتج
والمستمر .
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افتتح ال يد أ / .ماجد محمد عل عميد الكلية االجتماع
" ب م هللا الرحمن الرحيم "
 وكلع

سععيا

ال ععيد أ / .علععى أحمععد ال ععيد وميععل الكليععة لشععئون التعلععيم والطععالب بععا اش الجل ععة نظعرا لظروفع

الص ية .
 اععي بدايععة االجتمععاع شح ع

ال ععيد أ / .علععى أحمععد ال ععيد وميععل الكليععة لشععئون التعلععيم والطععالب بجمي ع ال ععا

ال اض ععرين مهنئ ععا الجميع ع بمناس ععبة ق ععرب حل ععول عي ععد الفط ععر املب ععاشج اعي ععا هللا ع ععز وج ععل أن عي ععد عل ععى مص ععرنا
ال بيبة واآلمة االسالمية والعربية بالخير والبركات.
 ثعم قعدم سعيا

الشععكر والتقعدير لجميع ال عا أعضعاء مجلعس الكليععة العذين عتوعت عضععويلسم بعاملجلس مع سايععة

هذ الجل ة على ما قدمو من أشاء واقتراحات لخدمة العملية التعليمية واال اشية بالكلية.

 ممععا عععرا سععيا

الخطععاب املقععدم مععن ال عيدأ / .مععيال زكععى غععالى عضععو املجلععس بلسنئععة الجميع بمناسععبة

عيد الفطر املباشج و قديم الشكر ل يا
 ثم رع سيا

على هذ اللسنئة الطيبة .

اي موضوعات املجلس على النحو التالي :

أوال  :موضوعات اإلحاطة -:
م التصديق على محضر مجلس الكلية ال ابق ماعدا :
 .0باجععة صععدش املحضععر الجععزء الخععائ بععاعالن قائمععة سععو اء بععالطالب الغشا ععين عععدل الععى يتععولى هععذ ا مععر
ال يد أ / .على أحمد ال يد وميل الكلية لشئون التعليم والطالب بصفت الوميل املختص

رسالة الكلية :
تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترقى إلى مستوى التميزز واببزداف زج م زاد ا دال والعلزوم ابةسزاةية زى سزوا العمزد محليزا إ و إقليميزا اسزتةاداإ إلزى معزايير
ال ودة التعليمية و البحثية  ،و مواكبة التطو رات العلمية و الفكرية و التكةولو ية  ،و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و القدرات العلمية و البحثية ألساتذتها
و طالبها  ،و استخدام وسائد تعليمية حديثة ،و متابعة الخري ين ،و إتاحة الفرصة لها لمتابعة ال ديد من العلوم و المعارف و الخبرات  ،و تلبية احتيا زات الم تمز
،والمسزاممة زج حززد مالزكالت  ،و بةززاخ الالخصززية المصززرية و تةميزة قززيم اوةتمززاخ و المززواطةين مزن خززالد إ ززراخات تتسززم باوسزتقاللية و التعززاون و التقززويم الزذاتج
والمستمر .
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 .4بنععد شقععم  )00مععن موضععوعات ععئون الطععالب عععدل العععت فيمععا يتعلععق بالئحععة الكليععة الجديععد فقععد وافععق
مجل ععس الكلي ععة عل ععى التعع ععديالت اله ععت أوص ععت اسع ععا لجن ععة قط ععاع كليع ععات اآل اب ب ععاملجلس ا عل ععى ل جامعع ععات
والخاصة بلوائج الت عة أق ام بالكلية الهت ليس اسا مشاكل وهي :
 ق م اللغة االنجليزية و آ ااسا ق م اللغة العربية و آ ااسا ق م املكتبات واملعلومات ق م الفل فة ق م اللغات الشرقية و آ ااسا ق م ال ياسة ق م الجغرافيا ونظم املعلومات الجغرافية  -ق م اللغة الفرن ية و آ ااسا ق م االعالم باالضافة الى ق م التاشيخ بعد فصل عبهت االثاش املصرية واالسالمية عن حت م مى جديد باسم ق عماالثععاش باعتبععاش أن ق ععم اآلثععاش والدشاسععات اليونانيععة والرومانيععة بالكليععة شفععج ا خععذ بمالحظععات لجنععة قطععاع
كليات اآل اب بضمها اليع أو االنضعمام الهسماحعامال م عمى ق عم اآلثعاش فقع – أمعا ق عم االجتمعاع قعد نفعذ
التعديالت اال أن شفج تعديل اضعافة ثالثعة مقعرشات خصعص انوروبولعودى مقعدما مبعرشات بعذل ووافعق
مجلس الكلية على ول .
-

ثانيا :موضوعات وحد ضمان الجو :
موضوعات محضر اجتماع مجلس ا اش وحد ضمان الجو بجل ت اي  4105/7/5على النحو التالي :
 .0التقرير الواش من  .حازم جلهوم عن معياش املواش املا ية واملالية  ،و ش و ق م شعاية الشباب ومناقشلسا .
القراش :وافق املجلس على ماجاء بالتقرير  ،ومذل فهم متطلبات ق م شعاية الشباب لدعم ا نشطة الطالبية
وسوف يرف مجلس اإل اش ا مر ملجلس الكلية ومن ثم ملجلس الجامعة  ،م قديم الشكر والتقدير لل يد
الدمتوش  /حازم أحمد جلهوم لدوش امللموس اى معياش املوشا املا ية واملالية .

رسالة الكلية :
تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترقى إلى مستوى التميزز واببزداف زج م زاد ا دال والعلزوم ابةسزاةية زى سزوا العمزد محليزا إ و إقليميزا اسزتةاداإ إلزى معزايير
ال ودة التعليمية و البحثية  ،و مواكبة التطو رات العلمية و الفكرية و التكةولو ية  ،و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و القدرات العلمية و البحثية ألساتذتها
و طالبها  ،و استخدام وسائد تعليمية حديثة ،و متابعة الخري ين ،و إتاحة الفرصة لها لمتابعة ال ديد من العلوم و المعارف و الخبرات  ،و تلبية احتيا زات الم تمز
،والمسزاممة زج حززد مالزكالت  ،و بةززاخ الالخصززية المصززرية و تةميزة قززيم اوةتمززاخ و المززواطةين مزن خززالد إ ززراخات تتسززم باوسزتقاللية و التعززاون و التقززويم الزذاتج
والمستمر .
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القراش :
وافق مجلس الكلية
 .4بخصوئ افتتاح مقر لجنة التدشي واالعالم واقامة وش املشروعات البحثية التناف ية عضاء هيئة
التدشيس بالكلية بحضوش أ . .حا م صالح الدين شئيس الجامعة و أ. .محمد محمد ال يد نائ شئيس
الجامعة لشؤون التعليم والطالب .
القراش  :وجي الشكر والتقدير لل يد أ . .حا م صالح الدين شئيس الجامعة وأ . .محمد محمد ال يد نائ
شئيس الجامعة لشؤون التعليم والطالب  ،ل ضوشهما إلى مقر لجنة التدشي واالعالم واقامة وش املشروعات
البحثية التناف ية عضاء هيئة التدشيس بالكلية  ،مذل الشكر موصول للدمتوش  /سماح محمد الصاوى
الهت وضعت حجر ا ساس ملقر لجنة التدشي واإلعالم و فعيلها على النحو ا فضل .
القراش :
وافق مجلس الكلية
 .3بخصوئ التقرير الفني للرب ا ول من مشروع عم الفاعلية التعليمية .
القراش :جاشى إعدا التقرير
القراش :
أحي مجلس الكلية علما.
 .2مل

إنجازات أعضاء مجلس إ اش وحد ضمان الجو .
أ -قرير  .عصام ممال املصري عن إنجازات سيا
ضمان الجو .

خالل فتر ولي عضوية مجلس إ اش وحد

رسالة الكلية :
تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترقى إلى مستوى التميزز واببزداف زج م زاد ا دال والعلزوم ابةسزاةية زى سزوا العمزد محليزا إ و إقليميزا اسزتةاداإ إلزى معزايير
ال ودة التعليمية و البحثية  ،و مواكبة التطو رات العلمية و الفكرية و التكةولو ية  ،و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و القدرات العلمية و البحثية ألساتذتها
و طالبها  ،و استخدام وسائد تعليمية حديثة ،و متابعة الخري ين ،و إتاحة الفرصة لها لمتابعة ال ديد من العلوم و المعارف و الخبرات  ،و تلبية احتيا زات الم تمز
،والمسزاممة زج حززد مالزكالت  ،و بةززاخ الالخصززية المصززرية و تةميزة قززيم اوةتمززاخ و المززواطةين مزن خززالد إ ززراخات تتسززم باوسزتقاللية و التعززاون و التقززويم الزذاتج
والمستمر .
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ب -قرير  .إبراهيم محمد على مرجون عن إنجازات سيا خالل فتر ولي عضوية مجلس إ اش
وحد ضمان الجو .
القراش  :وجي الشكر والتقدير ل يا تسما على مجهو هما الباشز اى وحد ضمان الجو .
القراش :
أحي مجلس الكلية علما م قديم الشكر والتقدير لكل من  .عصام املصري  ،و .ابراهيم مرجون
 .5قرير  .عصام ممال املصري عن انجازات ق م الفل فة خالل العام الدشاسعي 4105 -4102م .
القراش :وجي الشكر والتقدير ل يا على أنشطت املتميز لرفعة أن ق م الفل فة  -ق م ال كمة واملعرفة -
وشيا الق م اى أنشطة الجو م اعتباشها جربة جديد اى كلية اآل اب بدمنسوش يوصعت بتعميمها .
القراش :
أحي مجلس الكلية علما م قديم الشكر والتقدير للدمتوش /عصام املصري .
 .6املقترح املقدم من  .عصام ممال املصري عن إقامة ندو تعريفية بمتطلبات االعتما والجو  .القراش:
وافق املجلس م إسنا ا مر إلقامة الندو إلى ال يد الدمتوش  /عصام ممال املصرى .
القراش :
وافق مجلس الكلية
 .7موق

ق م التاشيخ من التوصيفات و قاشير املقرشات وت ليم الكت الدشاسية و قرير املراجعة .

القراش :لم ير حهت اآلن .
القراش :
رسالة الكلية :
تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترقى إلى مستوى التميزز واببزداف زج م زاد ا دال والعلزوم ابةسزاةية زى سزوا العمزد محليزا إ و إقليميزا اسزتةاداإ إلزى معزايير
ال ودة التعليمية و البحثية  ،و مواكبة التطو رات العلمية و الفكرية و التكةولو ية  ،و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و القدرات العلمية و البحثية ألساتذتها
و طالبها  ،و استخدام وسائد تعليمية حديثة ،و متابعة الخري ين ،و إتاحة الفرصة لها لمتابعة ال ديد من العلوم و المعارف و الخبرات  ،و تلبية احتيا زات الم تمز
،والمسزاممة زج حززد مالزكالت  ،و بةززاخ الالخصززية المصززرية و تةميزة قززيم اوةتمززاخ و المززواطةين مزن خززالد إ ززراخات تتسززم باوسزتقاللية و التعززاون و التقززويم الزذاتج
والمستمر .
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رؤية الكلية :

جامعة دمنهور
كلية اآلداب

تتطل الكلية إلى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية معتمدة تحتد
مكاةة مرموقة بين ةظائرما وتصد بأساتذتها وخري يها إلى مستوى
المةا سة محليأ و اقليميإا من خالد برامج دراسية متميزة ى
مرحلتى الليساةس والدراسات العليا تسهم ى الرقى و التةمية
المستدامة للم تم .

Damanhur university
Faculty of Art

=========================================================
أحي مجلس الكلية علما م مخاطبة ق م التاشيخ بخصوئ هذا الشأن .
.8

موق

ق م االجتماع من التعديالت الخاصة بالتوصيفات و قاشير املقرشات .

القراش :لم ير حهت اآلن .
القراش :
أحي مجلس الكلية علما م مخاطبة ق م االجتماع بخصوئ هذا الشأن .

 .9موق

ق م اللغة العربية من التعديالت الخاصة بالتوصيفات .

القراش :لم ير حهت اآلن .
القراش :
أحي مجلس الكلية علما م مخاطبة ق م اللغة العربية بخصوئ هذا الشأن .
 .01بخصوئ لجنة املراجعة المتحانات الفصل الدشاسعي الثاني  4105-4102م .
القراش :سلم ق م اللغة اإلنجليزية وق م الفل فة ولم ُ لم باقى ا ق ام .

القراش :
أحي مجلس الكلية علما م استمراش املتابعة م باقى ا ق ام .
رسالة الكلية :
تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترقى إلى مستوى التميزز واببزداف زج م زاد ا دال والعلزوم ابةسزاةية زى سزوا العمزد محليزا إ و إقليميزا اسزتةاداإ إلزى معزايير
ال ودة التعليمية و البحثية  ،و مواكبة التطو رات العلمية و الفكرية و التكةولو ية  ،و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و القدرات العلمية و البحثية ألساتذتها
و طالبها  ،و استخدام وسائد تعليمية حديثة ،و متابعة الخري ين ،و إتاحة الفرصة لها لمتابعة ال ديد من العلوم و المعارف و الخبرات  ،و تلبية احتيا زات الم تمز
،والمسزاممة زج حززد مالزكالت  ،و بةززاخ الالخصززية المصززرية و تةميزة قززيم اوةتمززاخ و المززواطةين مزن خززالد إ ززراخات تتسززم باوسزتقاللية و التعززاون و التقززويم الزذاتج
والمستمر .
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رؤية الكلية :

جامعة دمنهور
كلية اآلداب

تتطل الكلية إلى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية معتمدة تحتد
مكاةة مرموقة بين ةظائرما وتصد بأساتذتها وخري يها إلى مستوى
المةا سة محليأ و اقليميإا من خالد برامج دراسية متميزة ى
مرحلتى الليساةس والدراسات العليا تسهم ى الرقى و التةمية
المستدامة للم تم .

Damanhur university
Faculty of Art

=========================================================
 .00بخصوئ التقرير ال نوي لكلية اآل اب  4105-4102م .
القراش :جاشى االنلساء من التقرير وسوف يتم ت ليم بعد مجلس الكلية لشهر يولية إل شاج أنشطة هر
يولية
القراش :
اعتمد مجلس الكلية ما م انجاز من التقرير ال نوى للعام الجامعى 4105/4102حهت اشيخ .
 .04بخصوئ االستف اش عن املواش الهت سوف يتم االعتما علهسا للصرف على متطلبات وحد ضمان الجو ،
حيث أمد  .ح ام محمد ال عيد شحوم  -مراج خاشدى  -على أن املرحلة القا مة حتاج لدعم مالى بغية
االجتماع م امل تفدين وعمل مطبوعات محدثة لوحد ضمان الجو ومذل عمل ندوات ووشش عمل ،
ُويعد ول القاعد ا ساسية لالنلساء من الخطة االسترا يجية للكلية اى ضوء عدم وجو خطة استرا يجية
ل جامعة.
القراش  :وافق املجلس على شف ا مر للمدير التنفيذى ملرمز ضمان الجو بالجامعة  ،لتوفير الدعم املالى املطلوب
من بند الجو .
القراش :
وافق مجلس الكلية على شف ا مر للمدير التنفيذى ملرمز ضمان الجو بالجامعة  ،لتوفير الدعم املالى
املطلوب من بند الجو .
 .03بشأن مقترحات  .ح ام محمد ال عيد شحوم بخصوئ متطلبات الجو اى املرحلة القا مة والهت تضمن:
 .0ت ليم وصيفات املقرشات الدشاسية لألق ام العلمية م الجدوال الدشاسية اى بداية سبتمبر القا م على
اعتباش ول جزء أصيل من العملية التعليمية .
 .4حضوش مع ق الجو بالق م العلمى مجلس الق م لعرا إنجازات الق م هريا.
 .3فعيل آليات املقصرين اى الجو .
رسالة الكلية :
تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترقى إلى مستوى التميزز واببزداف زج م زاد ا دال والعلزوم ابةسزاةية زى سزوا العمزد محليزا إ و إقليميزا اسزتةاداإ إلزى معزايير
ال ودة التعليمية و البحثية  ،و مواكبة التطو رات العلمية و الفكرية و التكةولو ية  ،و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و القدرات العلمية و البحثية ألساتذتها
و طالبها  ،و استخدام وسائد تعليمية حديثة ،و متابعة الخري ين ،و إتاحة الفرصة لها لمتابعة ال ديد من العلوم و المعارف و الخبرات  ،و تلبية احتيا زات الم تمز
،والمسزاممة زج حززد مالزكالت  ،و بةززاخ الالخصززية المصززرية و تةميزة قززيم اوةتمززاخ و المززواطةين مزن خززالد إ ززراخات تتسززم باوسزتقاللية و التعززاون و التقززويم الزذاتج
والمستمر .
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رؤية الكلية :

جامعة دمنهور
كلية اآلداب

تتطل الكلية إلى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية معتمدة تحتد
مكاةة مرموقة بين ةظائرما وتصد بأساتذتها وخري يها إلى مستوى
المةا سة محليأ و اقليميإا من خالد برامج دراسية متميزة ى
مرحلتى الليساةس والدراسات العليا تسهم ى الرقى و التةمية
المستدامة للم تم .

Damanhur university
Faculty of Art

=========================================================
 .2اجتماع فريق مشروع الفاعلية التعليمية م مجالس ا ق ام العلمية برئاسة أ . .عميد الكلية لعرا
أهداف املشروع وميفية التكا لعبوش هذ املرحلة وال صول على االعتما اى بداية الشهر القا م .
 .5تعيين اثنين نواب للمدير التنفيذى ملشروع الفاعلية التعليمية .
القراش  :وافق املجلس على أن يتم ع يق البند شقم  )2من خالل املدير التنفيذى لوحد ضمان الجو .
القراش :
وافق مجلس الكلية .
ُ
 .02اقترح أ . .ماجد محمد علة عميد الكلية وشئيس مجلس اإل اش بإعدا استماش ا تراج  ،رسل لألق ام
العلمية واإل اشية جنبا لعدم سقوط أى من ا سماء من معايير ولجان الجو .
القراش :
وافق مجلس الكلية.

ثالثا :موضوعات وحد كنولوجيا املعلومات : IT
 .0أحععي مجلععس الكليععة علمععا بععالتقرير النسععااى املقععدم مععن ال ععيد أ / .عععالء الععدين عععزت ععلبي – املععدير التنفيععذي
ا سبق لوحد خدمات كنولوجيا املعلومات عن عاميين ماليين  4105/4102 ، 4102/4103وول بمناسبة
انلساء عالقت بالوحد العطاء ال ا الزمالء بالكلية الفرصة اي امت اب خبر اي هذا املجال و أهيل مفاءات
اععي هععذا املجععال و يتقععدم مجلععس الكليععة بخععالص التحيععة والشععكر والتقععدير لل ععيد أ/ .عععالء الععدين عععزت ععلبي
والدمتوش/محمد ال منت وفريق العمل اال اشي بوحد  ITعلعى معا بعذلو طعوال فتعر عملهعم معن جهعد مميعز غيعر
ع ععا ى أ ى ال ععى حص ععول الكلي ععة عل ععى املرم ععز ا ول م ععن كلي ععات املرحل ععة الثاني ععة بع ععبة  %91متقدمع ع عل ععى كلي ععة
العلوم والتربية و الصيدلية و ول اي التقييم النسااي للعام الجامعى .4105/4102
رسالة الكلية :
تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترقى إلى مستوى التميزز واببزداف زج م زاد ا دال والعلزوم ابةسزاةية زى سزوا العمزد محليزا إ و إقليميزا اسزتةاداإ إلزى معزايير
ال ودة التعليمية و البحثية  ،و مواكبة التطو رات العلمية و الفكرية و التكةولو ية  ،و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و القدرات العلمية و البحثية ألساتذتها
و طالبها  ،و استخدام وسائد تعليمية حديثة ،و متابعة الخري ين ،و إتاحة الفرصة لها لمتابعة ال ديد من العلوم و المعارف و الخبرات  ،و تلبية احتيا زات الم تمز
،والمسزاممة زج حززد مالزكالت  ،و بةززاخ الالخصززية المصززرية و تةميزة قززيم اوةتمززاخ و المززواطةين مزن خززالد إ ززراخات تتسززم باوسزتقاللية و التعززاون و التقززويم الزذاتج
والمستمر .
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رؤية الكلية :
تتطل الكلية إلى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية معتمدة تحتد
مكاةة مرموقة بين ةظائرما وتصد بأساتذتها وخري يها إلى مستوى
المةا سة محليأ و اقليميإا من خالد برامج دراسية متميزة ى
مرحلتى الليساةس والدراسات العليا تسهم ى الرقى و التةمية
المستدامة للم تم .

جامعة دمنهور
كلية اآلداب

Damanhur university
Faculty of Art

=========================================================
 .4ممععا أح ععي مجل ععس الكلي ععة علم ععا ب ععالتقرير املق ععدم مععن ال ععيد ال ععدمتوش /أحم ععد عطي ععة حمي ععد امل ععدير التنفي ععذي
لوحع ععد خع ععدمات كنولوجيع ععا املعلومع ععات الفتع ععر مع ععن  4105/7/0حهع ععت اشيخ ع ع م ع ع اسع ععتعراا آخع ععر ا وضع ععاع
والتط ععوشات للنت ععائج والرص ععد وأنع ع يوج ععد ق ععمى اللغ ععة االنجليزي ععة و الفل ععفة عل ععى و ع ع االنلس ععاء م ععن النت ععائج
لجمي الفرق الدشاسية ووافق املجلعس علعى اععالن النتيجعة للععام الجعامعى  4105/4102لآلق عام املنلسيعة بععد
أجاز عيد الفطر املباشج مبا ر .

شابعا :موضوعات ئون هيئة التدشيس :
 .0مت ععاب ال ععيد ال ععدمتوش  /ايم ععان حلم ععى املليج ععى الق ععائم بعم ععل شئ ععيس مجل ععس ق ععم اللغ ععة االنجليزي ععة و آ ااس ععا
بموافق ععة مجلع ععس الق ع ععم بجل ع ععت الطاشئ ععة اع ععي  4105/6/49قبع ععول اسع ععتقالة ال ععدمتوش /حع ععازم جلهع ععوم املع ععدشس
بالق م لتعين بجامعة املنوفية .
القراش - :

وافق مجلس الكلية .
 .4متاب ال يد الدمتوش /ال يد ش ا ة ال يد القائم بعمل شئيس مجلس ق م االجتماع بجل ت اي 4105/7/6
باملوافقة على تعيين ال يد  /شيسام فايز شضوان املدشس امل اعد بالق م اي وييفة مدشس خصص علم
اجتماع ا سر ) بذات الق م .
القراش - :

وافق مجلس الكلية .

رسالة الكلية :
تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترقى إلى مستوى التميزز واببزداف زج م زاد ا دال والعلزوم ابةسزاةية زى سزوا العمزد محليزا إ و إقليميزا اسزتةاداإ إلزى معزايير
ال ودة التعليمية و البحثية  ،و مواكبة التطو رات العلمية و الفكرية و التكةولو ية  ،و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و القدرات العلمية و البحثية ألساتذتها
و طالبها  ،و استخدام وسائد تعليمية حديثة ،و متابعة الخري ين ،و إتاحة الفرصة لها لمتابعة ال ديد من العلوم و المعارف و الخبرات  ،و تلبية احتيا زات الم تمز
،والمسزاممة زج حززد مالزكالت  ،و بةززاخ الالخصززية المصززرية و تةميزة قززيم اوةتمززاخ و المززواطةين مزن خززالد إ ززراخات تتسززم باوسزتقاللية و التعززاون و التقززويم الزذاتج
والمستمر .
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رؤية الكلية :

جامعة دمنهور
كلية اآلداب

تتطل الكلية إلى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية معتمدة تحتد
مكاةة مرموقة بين ةظائرما وتصد بأساتذتها وخري يها إلى مستوى
المةا سة محليأ و اقليميإا من خالد برامج دراسية متميزة ى
مرحلتى الليساةس والدراسات العليا تسهم ى الرقى و التةمية
المستدامة للم تم .

Damanhur university
Faculty of Art

=========================================================
 .3متاب ال يد الدمتوش /ال يد ش ا ة ال يد القائم بعمل شئيس مجلس ق م االجتمعاع بجل عت اعي 4105/7/6
باملوافقة على تعيين ال يد  /أ رف اسماعيل لبي املعيد بالق م اي وييفة مدشس م اعد خصص علم
اجتماع سياسعي) بذات الق م .
القراش - :

وافق مجلس الكلية .
 .2متاب ال يد أ / .محمد شفعت االمام شئيس مجلس ق م التعاشيخ بجل عت اعي  4105/7/0باملوافقعة علعى تعيعين
ال يد  /حما معسعت طلب املدشس امل اعد بالق م اي وييفة مدشس خصص آثاش مصرية ) بذات الق م .
القراش - :

وافق مجلس الكلية .
 .5متاب ال يد أ / .محمد شفعت االمام شئيس مجلس ق م التعاشيخ بجل عت اعي  4105/7/0باملوافقعة علعى تعيعين
ال ععيد  /أيمععن محمععد أحمععد سععالم املععدشس امل ععاعد بالق ععم اععي وييفععة مععدشس خصععص آثععاش مصععرية ) بععذات
الق م .
القراش - :

وافق مجلس الكلية .
 .6خطابات مجالس ا ق ام العلمية بشأن ر يحات ال ا أعضاء هيئة التدشيس من كل ق م لعضوية
ال جان املبثقة من مجلس الكلية اعتباشا من  4105/8/0حهت .4106/7/30
القراش - :
رسالة الكلية :
تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترقى إلى مستوى التميزز واببزداف زج م زاد ا دال والعلزوم ابةسزاةية زى سزوا العمزد محليزا إ و إقليميزا اسزتةاداإ إلزى معزايير
ال ودة التعليمية و البحثية  ،و مواكبة التطو رات العلمية و الفكرية و التكةولو ية  ،و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و القدرات العلمية و البحثية ألساتذتها
و طالبها  ،و استخدام وسائد تعليمية حديثة ،و متابعة الخري ين ،و إتاحة الفرصة لها لمتابعة ال ديد من العلوم و المعارف و الخبرات  ،و تلبية احتيا زات الم تمز
،والمسزاممة زج حززد مالزكالت  ،و بةززاخ الالخصززية المصززرية و تةميزة قززيم اوةتمززاخ و المززواطةين مزن خززالد إ ززراخات تتسززم باوسزتقاللية و التعززاون و التقززويم الزذاتج
والمستمر .

==========================================================================
ت -1496633541 :ت  +فاكس 1496633540
~~11
مجمع الكليات – األبعادية– دمنهور – البحيرة
website:www.Damanhour.edu.eg
E-mail:Smartgate@damanhour.edu.eg

رؤية الكلية :

جامعة دمنهور
كلية اآلداب

تتطل الكلية إلى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية معتمدة تحتد
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المةا سة محليأ و اقليميإا من خالد برامج دراسية متميزة ى
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وافق مجلس الكلية .
 .7متاب ال يد الدمتوش  /ايمان حلمى املليجى القائم بعمعل شئعيس مجلعس ق عم اللغعة االنجليزيعة و آ ااسعا بشعأن
موافقة مجلس الق م بجل ت اي  4105/7/0على طل بعج ويائ اعضعاء هيئعة التعدشيس ومععاونهسم ل عد
العجز اي التدشيس بالق م على النحو التالي :
 مدشس أ ب انجليزى مدشس ل انيات و رجمة مدشس م اعد ل انيات و رجمة انجليزية.وول طبقا للشروط املرفقة .
 بالع بة لوييفة مدشس أ ب انجليزي :
 .1أن يكععون مععن خريجععى كليععات اآل اب الخاضعععة لقععانون نظععيم الجامعععات شقععم  29ل ععنة  74بتقععدير
عام جيد على ا قل اي اللي انس.
 .0حاص ععل عل ععى ال ععدمتوشا ا ععي ا ب االنجلي ععزي م ععن اح ععدى كلي ععات اآل اب الخاض عععة لق ععانون نظ ععيم
الجامعات شقم  29ل نة . 74
 .6ويفضل أن يكون من املقيمين بمحافظة البحير اقامة ائمة ول خبر دشي ية .
 بالع بة لوييفة مدشس ل انيات و رجمة :
 .1أن يكععون مععن خريجععى كليععات اآل اب الخاضعععة لقععانون نظععيم الجامعععات شقععم  29ل ععنة  74بتقععدير
عام جيد على ا قل اي اللي انس.
 .0حاصععل علععى الععدمتوشا اععي الل ععانيات والترجمععة مععن احععدى كليععات اآل اب الخاضعععة لقععانون نظععيم
الجامعات شقم  29ل نة . 74
 .6ويفضل أن يكون من املقيمين بمحافظة البحير اقامة ائمة ول خبر دشي ية .
 بالع بة لوييفة مدشس م اعدل انيات و رجمة انجليزى:
 .1أن يكون من خريجى كليعة اآل اب بعدمنسوش بتقعدير ععام جيعد علعى ا قعل اعي اللي عانس وجيعد جعدا اعي
ما التخصص أو ما يقوم مقامها .
 .0حاصععل علععى املاج ععتير اععي الل ععانيات والترجمععة مععن احععدى كليععات اآل اب جامعععة منسععوش أو جامعععة
االسكندشية الخاضعة لقانون نظيم الجامعات شقم  29ل نة . 74
 .6ويفضل أن يكون من املقيمين بمحافظة البحير اقامة ائمة ول خبر دشي ية .
رسالة الكلية :
تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترقى إلى مستوى التميزز واببزداف زج م زاد ا دال والعلزوم ابةسزاةية زى سزوا العمزد محليزا إ و إقليميزا اسزتةاداإ إلزى معزايير
ال ودة التعليمية و البحثية  ،و مواكبة التطو رات العلمية و الفكرية و التكةولو ية  ،و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و القدرات العلمية و البحثية ألساتذتها
و طالبها  ،و استخدام وسائد تعليمية حديثة ،و متابعة الخري ين ،و إتاحة الفرصة لها لمتابعة ال ديد من العلوم و المعارف و الخبرات  ،و تلبية احتيا زات الم تمز
،والمسزاممة زج حززد مالزكالت  ،و بةززاخ الالخصززية المصززرية و تةميزة قززيم اوةتمززاخ و المززواطةين مزن خززالد إ ززراخات تتسززم باوسزتقاللية و التعززاون و التقززويم الزذاتج
والمستمر .

==========================================================================
ت -1496633541 :ت  +فاكس 1496633540
~~11
مجمع الكليات – األبعادية– دمنهور – البحيرة
website:www.Damanhour.edu.eg
E-mail:Smartgate@damanhour.edu.eg

رؤية الكلية :
تتطل الكلية إلى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية معتمدة تحتد
مكاةة مرموقة بين ةظائرما وتصد بأساتذتها وخري يها إلى مستوى
المةا سة محليأ و اقليميإا من خالد برامج دراسية متميزة ى
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القراش - :

وافق مجلس الكلية .

 .8متاب ال يد أ / .عالء عزت لبي شئيس مجلس ق م اللغة الجغرافيا بشعأن موافقعة مجلعس الق عم بجل عت
اععي  4105/7/5علععى طل ع بعععج معععاونى اعضععاء هيئععة التععدشيس ل ععد العجععز اععي التععدشيس بالق ععم علععى النح عو
التالي :
 ع ععد  )0م ععدشس م ععاعد جغرافي ععة طبيعي ععة خص ععص جيوموشفول ععودى باس ععتخدام قني ععات االستش عععاش ع ععن بع ععد ونظع ععماملعلومات الجغرافية )
 عد )0مدشس م اعد جغرافية بشرية خصص جغرافية التجاش ).وول طبقا للشروط اآل ية .
 .1أن يكون من خريجى احعدى كليعة اآل اب بعدمنسوش ق عم الجغرافيعا بتقعدير ععام جيعد علعى ا قعل اعي اللي ان ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع عس
و جيد جدا اي ما التخصص أو من يقوم مقامها.
 .0أن يكون حاصل على املاج تير اي التخصص املطلوب من كلية اآل اب بدمنسوش.
 .6يفضل أن يكون من املقيمين بمحافظة البحير اقامة ائمة.
القراش - :

وافق مجلس الكلية .
 .9خطعاب ال ععيد أ / .علععى أحمععد ال ععيد وميععل الكليععة لشععئون التعلععيم والطععالب بشععأن ر ععيح شئععيس مجلععس ا اش
مرمز املكفوقين بالكلية وحد وات طاب خائ .
القراش - :

وافق املجلس على ر يح ال يد أ / .على أحمد ال يد وميل الكلية لشئون التعليم والطالب شئيس ملجلس ا اش
مرمز املكفوفين بالكلية .

خام ا  :موضوعات ئون الطالب :
رسالة الكلية :
تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترقى إلى مستوى التميزز واببزداف زج م زاد ا دال والعلزوم ابةسزاةية زى سزوا العمزد محليزا إ و إقليميزا اسزتةاداإ إلزى معزايير
ال ودة التعليمية و البحثية  ،و مواكبة التطو رات العلمية و الفكرية و التكةولو ية  ،و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و القدرات العلمية و البحثية ألساتذتها
و طالبها  ،و استخدام وسائد تعليمية حديثة ،و متابعة الخري ين ،و إتاحة الفرصة لها لمتابعة ال ديد من العلوم و المعارف و الخبرات  ،و تلبية احتيا زات الم تمز
،والمسزاممة زج حززد مالزكالت  ،و بةززاخ الالخصززية المصززرية و تةميزة قززيم اوةتمززاخ و المززواطةين مزن خززالد إ ززراخات تتسززم باوسزتقاللية و التعززاون و التقززويم الزذاتج
والمستمر .
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مكاةة مرموقة بين ةظائرما وتصد بأساتذتها وخري يها إلى مستوى
المةا سة محليأ و اقليميإا من خالد برامج دراسية متميزة ى
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 .0بدأ ال يد أ. .علي ال يد مقرش ال جنة بتوجي الشكر لكل من ال ا :
 ال يد ا ستاو الدمتوش  /عالء الدين ح ين عزت لبي " شئيس ق م الجغرافيا و املدير التنفيذي لوحد IT -ال يد الدمتوش  /ال يد ش ا ال يد

" شئيس مجلس ق م االجتماع "

" املدير التنفيذي لوحد MIS
 ال يد الدمتوش  /محمد ال منيملا قدمو من جهد و أ اء متميز كل اي مجال عمل و خاصة أسيس العمل اي وحد  MISو الوصول اسا إلى بر ا مان ،
فجزاهم هللا عن الكلية و الجامعة خيرا .
 مما وج ال يد أ . .املقرش أيضا بتوجي الشكر لآلن ة  /ميرهان لطفي ؛ سكر ير مكت وميل الكلية لشؤون التعليم والطالب ملا قدمت على مدى سنوات من فاني اي العمل و تعاون م الجمي و خطت ائر عملها اي هذا املضماش
اإل اشات و قدم املقرش ل يا تسا شعا مسجال في ها الطيبة عنسا و اجتم ال ضوش على قديم الشها واتسا لها  ،و
طالبوا بتسجيل ول اي محضر ال جنة بغرا التوس اي كريمها على م توى مجلس الكلية .
القراش :
وافق مجلس الكلية
 .4بشأن الرؤية العامة و االنجازات لوحدات الجو  ،وحد  ، MISوحد طوير نظم قويم الطالب و االمتحانات :

أ) وحد الجو

:

 أفا ال يد الدمتوش  /محمد أبوعلي املدير التنفيذي للوحد بأن ق مي الفل فة و اللغة اإلنجليزية قدما قريري لجنةاملراجعة الخاصة اسما اي حين لم ُ لم باقي ا عضاء قاشيرهم .

ب) وحد : MIS
 أفا ال يد أ. .عالء عزت املدير التنفيذي لوحد  ITبأن م ت ليم العمل بالوحد كاملة بما اي ول أعمال وحد MISإلى الطاقم الجديد  ،و أمد سيا على أن سوف يرف قريرا مجمعا ملجلس الكلية عن العمل اي الوحد عن العامين
املاضيين .
 أفا ال يد الدمتوش  /أحمد عطي املدير التنفيذي لوحد  ITباالتي :* أن م االنلساء من جهيز إعالن نتيجة ق م الفل فة و ق م اللغة اإلنجليزية بع بة تعدى . %91
رسالة الكلية :
تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترقى إلى مستوى التميزز واببزداف زج م زاد ا دال والعلزوم ابةسزاةية زى سزوا العمزد محليزا إ و إقليميزا اسزتةاداإ إلزى معزايير
ال ودة التعليمية و البحثية  ،و مواكبة التطو رات العلمية و الفكرية و التكةولو ية  ،و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و القدرات العلمية و البحثية ألساتذتها
و طالبها  ،و استخدام وسائد تعليمية حديثة ،و متابعة الخري ين ،و إتاحة الفرصة لها لمتابعة ال ديد من العلوم و المعارف و الخبرات  ،و تلبية احتيا زات الم تمز
،والمسزاممة زج حززد مالزكالت  ،و بةززاخ الالخصززية المصززرية و تةميزة قززيم اوةتمززاخ و المززواطةين مزن خززالد إ ززراخات تتسززم باوسزتقاللية و التعززاون و التقززويم الزذاتج
والمستمر .
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* أن جاشي شصد نتائج باقي ا ق ام العلمية بالوحد .
* أمد سيا على ضروش أن يقوم شؤساء الكنتروالت بإبالغ الوحد شسميا عند االنلساء من عملية الرصد و قبل طبيق
الرأفة بخطاب شسمي .

ج) وحد طوير نظم قويم الطالب و االمتحانات :
 استعرا ال يد الدمتوش  /حمدي علي املدير التنفيذي للوحد انجاز خمس و ثالثين نتيجة إليكترونية من إجماليثمانية و ثالثين مؤمدا على اش فاع استخدام الوحد بشكل الفت و أن الطل علهسا اي صاعد .
 حدث الزميل عن املشاكل الهي واج الوحد و لخصها اي اآلتي :* كراش ا اء السعئ من بعج الزمالء عند قديمهم أوشاق اإلجابة من إعدا و ع يق  ......إلخ و عدم اإلستجابة للقواعد
الهي ضعها الوحد اي هذا الشأن .
* قلة عد املويفين بالوحد اي ضوء زايد الطل اي استخدامها .
* مازال الزميل يؤمد على ضروش جهيز الوحد بتكيي و جهاز سكانر إضااي .
* مازال الزميل و مع مقرش ال جنة يؤمدان على ضروش شف ا ق ام العلمية استبياناتسا املطلوبة منسا منذ أ هر للوحد
 ،و وج قبل انعقا لجنة ؤون الطالب القا مة .
 اختتم الزميل حديث بتوجي الشكر لكل من :* .بدوش عبد املقصو ؛ للمهام املز وجة الهي قوم اسا بالوحد باإلضافة لعملها بالكنترول .
* .محمد ال مني ؛ لتعاون م الوحد .
* جمي أعضاء فريق العمل املرافق ل .

القراش :
أحي مجلس الكلية علما و أقر كل ما جاء من موضوعات .
 .3اطمأن أعضاء ال جنة على سير العمل بالكنتروالت حيث م ت ليم ثالثة نتائج الفرقة ا ولى ق م الفل فة – الفرقة
الثانية و الثالثة ق م اللغة اإلنجليزية ) من إجمالي ثمانية و عشرين و هناج عد آخر من نتائج الفرق على و االنلسع ع ع ع ع ع ع عاء
و من املتوق االنلساء من النتائج خالل أيام .
رسالة الكلية :
تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترقى إلى مستوى التميزز واببزداف زج م زاد ا دال والعلزوم ابةسزاةية زى سزوا العمزد محليزا إ و إقليميزا اسزتةاداإ إلزى معزايير
ال ودة التعليمية و البحثية  ،و مواكبة التطو رات العلمية و الفكرية و التكةولو ية  ،و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و القدرات العلمية و البحثية ألساتذتها
و طالبها  ،و استخدام وسائد تعليمية حديثة ،و متابعة الخري ين ،و إتاحة الفرصة لها لمتابعة ال ديد من العلوم و المعارف و الخبرات  ،و تلبية احتيا زات الم تمز
،والمسزاممة زج حززد مالزكالت  ،و بةززاخ الالخصززية المصززرية و تةميزة قززيم اوةتمززاخ و المززواطةين مزن خززالد إ ززراخات تتسززم باوسزتقاللية و التعززاون و التقززويم الزذاتج
والمستمر .
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القراش :
أحي مجلس الكلية علما.

 .2وافقت ال جنة على تشكيل لجنة فحص ظلمات الطالب من نتائج العام الجامعي  4105-4102من ال ا شؤساء ا ق ام
الع لمية ال بعة بالكلية حت إ راف ال يد أ. .وميل الكلية املختص على أن يتم اإلعالن عن لقي طلبات الطالب بعد
عشر أيام من إعالن النتائج.
القراش :
وافق مجلس الكلية
 .5أحيطت ال جنة علما بقراش مجلس الوزشاء شقم  0272ل نة  ، 4105و ملا كان وي صلة بقواعد جديد خاصة بطالب من
الخاشج فيتم تعميم على م توى واس .
القراش :
وافق مجلس الكلية

 .6نظرت ال جنة اي أ ير ال يد أ. .شئيس الجامعة على مقترح ال يد الدمتوش  /محمد محمو عبد القا ش ؛ بتأسيس ق م
اللغة اإلسبانية و آ ااسا  ،باإلحالة إلى مجلس كلية اآل اب للنظر في  ،و بمناقشة املوضوع رفج ال جنة فكر أسيس
ق م اللغة اإلسبانية بالكلية وفقا سباب أهمها :
 )0لم يكن من أهداف الكلية اي مرحلة  qaap 4و ال اي مشروع عم الفاعلية التعليمية هدف إنشاء ق م لغة أسبانية .
 )4ال حاجة لتخصص اللغة ا سبانية اخل مجتم البحير بأي حال من ا حوال  ،فليس هذا التخصص من اللغات الهي
دشس اي مرحلة التعليم قبل الجامعي  ،و ال وجد سياحة أسبانية اخل البحير  ،و من ثم ال أهمية لوجو التخصص .
 )3نحاول وفير حجرات و امامن للبرامج الهي م قديمها اي الالئحة الجديد مثل ق م املكتبات و ق م اللغات الشرقية  ،و
نكا ال نجد مكانا لهذ ا ق ام إال بالكا  ،و من ثم ال يوجد مكان لفتح ق م ال نحتاج إلي .
رسالة الكلية :
تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترقى إلى مستوى التميزز واببزداف زج م زاد ا دال والعلزوم ابةسزاةية زى سزوا العمزد محليزا إ و إقليميزا اسزتةاداإ إلزى معزايير
ال ودة التعليمية و البحثية  ،و مواكبة التطو رات العلمية و الفكرية و التكةولو ية  ،و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و القدرات العلمية و البحثية ألساتذتها
و طالبها  ،و استخدام وسائد تعليمية حديثة ،و متابعة الخري ين ،و إتاحة الفرصة لها لمتابعة ال ديد من العلوم و المعارف و الخبرات  ،و تلبية احتيا زات الم تمز
،والمسزاممة زج حززد مالزكالت  ،و بةززاخ الالخصززية المصززرية و تةميزة قززيم اوةتمززاخ و المززواطةين مزن خززالد إ ززراخات تتسززم باوسزتقاللية و التعززاون و التقززويم الزذاتج
والمستمر .
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رؤية الكلية :

جامعة دمنهور
كلية اآلداب

تتطل الكلية إلى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية معتمدة تحتد
مكاةة مرموقة بين ةظائرما وتصد بأساتذتها وخري يها إلى مستوى
المةا سة محليأ و اقليميإا من خالد برامج دراسية متميزة ى
مرحلتى الليساةس والدراسات العليا تسهم ى الرقى و التةمية
المستدامة للم تم .

Damanhur university
Faculty of Art

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

 )2بخصوئ التعاون بين ا سبانية و العربية فال ننكر أهمية اإلطالع و معرفة ا سبانية لطالب الدشاسات العليا
املتخصصين اي ا ب ا ندلسعي لكن يكفينا وفير بعثات ال إقامة ق م بالكامل إلحداث هذا التعاون .
 )5وجد كليات أقدم و أمبر من آ اب منسوش ت تطي فتح ق م لغة أسبانية .
 )6وجد أق ام مفتوحة بالفعل للغة ا سبانية اي كلية ا ل ن  ،وكلية لغات و رجمة و يمكن للمتقدم أن يرف أوشاق
لهذ الجهات .

القراش :
يؤيد مجلس الكلية قراش لجنة ئون الطالب برفج فكر أسيس ق م اللغة ا سبانية بالكلية ويرف الر لل يد أ / .شئيس
الجامعة .
 .7نظرت ال جنة اي الخطابات التنفيذية لق م اللغة اإلنجليزية و أقرت اآلتي :
 ما وش اي طل الق م بانتداب :. محمد ال يد او " أستاو م اعد بكلية التربية بدمنسوش"  :ما  :عر شومانسعي بالفرقة الرابعة أ ب) بمعدل 2
ساعات أسبوعيا  ،و مذل ما  :حضاش بالفرقة الرابعة أ ب) بمعدل  2ساعات أسبوعيا .
. نا ش مصطفى حلمي " مدشس بكلية التربية بدمنسوش"  :ما  :رجمة بالفرقة الثانية أ ب) بمعدل  2ساعات أسبوعيا ،
و مذل ما  :رجمة بالفرقة الثانية لغة) بمعدل  2ساعات أسبوعيا .
. ابت ام محمد الشقراي " مدشس بكلية التربية بدمنسوش"  :ما  :مختاشات أ بية بالفرقة الثالثة لغة) بمعدل  2ساعات
أسبوعيا  ،و مذل ما  :رجمة بالفرقة الثالثة لغة) بمعدل  2ساعات أسبوعيا .
 -وزي املقرشات للعام الجامعي . 4106-4105

القراش :
وافق مجلس الكلية.

 .8الشروط الخاصة بقبول طالب الفرقة ا ولى امل تجدين بحيث ُيقبل الطالب ال اصلون على  27على ا قل من 51فع ع ع عي
اللغة اإلنجليزية على أال يتعدى العد ثمانين طالبا باإلضافة إلى الباقين لإلعا .
القراش :
وافق مجلس الكلية .
رسالة الكلية :
تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترقى إلى مستوى التميزز واببزداف زج م زاد ا دال والعلزوم ابةسزاةية زى سزوا العمزد محليزا إ و إقليميزا اسزتةاداإ إلزى معزايير
ال ودة التعليمية و البحثية  ،و مواكبة التطو رات العلمية و الفكرية و التكةولو ية  ،و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و القدرات العلمية و البحثية ألساتذتها
و طالبها  ،و استخدام وسائد تعليمية حديثة ،و متابعة الخري ين ،و إتاحة الفرصة لها لمتابعة ال ديد من العلوم و المعارف و الخبرات  ،و تلبية احتيا زات الم تمز
،والمسزاممة زج حززد مالزكالت  ،و بةززاخ الالخصززية المصززرية و تةميزة قززيم اوةتمززاخ و المززواطةين مزن خززالد إ ززراخات تتسززم باوسزتقاللية و التعززاون و التقززويم الزذاتج
والمستمر .
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تتطل الكلية إلى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية معتمدة تحتد
مكاةة مرموقة بين ةظائرما وتصد بأساتذتها وخري يها إلى مستوى
المةا سة محليأ و اقليميإا من خالد برامج دراسية متميزة ى
مرحلتى الليساةس والدراسات العليا تسهم ى الرقى و التةمية
المستدامة للم تم .
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=========================================================
 .9الشروط الخاصة بقبول الطالب بالفرقة الثانية بالق م للعام الجامعى  4106/4105كالتالي :
 -0عبة ا ب  % 5 :من الطالب.
 -4عبة اللغة  % 51 :من الطالب.
 و إوا زا العد عن ول اي ساية ا سبوع ا ول اي عبة من الشع يتم الترجيح بناء على الدشجات ا على اي :
عبة ا ب  :ما الشعر .
عبة اللغة  :ما الل انيات .
القراش :
وافق مجلس الكلية
 .01تشكيل منترول وش سبتمبر للعام الجامعي : 4105-4102
. -0أسماء الشيخ شئي ا
. -4إيمان املليجي عضوا
 -3أ .عاء شمضان عضوا
و ول اي ضوء قدم شئيس منترول الفرقة الرابعة .حازم جلهوم باستقالت .
القراش :
وافق مجلس الكلية

سا سا :موضوعات العالقات الثقافية :
 .0متاب ال يد أ / .محمد شفعت االمام شئيس مجلس ق م التاشيخ بجل ت اي  4105/7/0بشأن احاطة املجلس
علما با تراج أ / .محمد شفعت االمام بالقاء بحث بعنوان " الثعوش والتحعوالت االقليميعة والدوليعة " بعاملجلس
رسالة الكلية :
تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترقى إلى مستوى التميزز واببزداف زج م زاد ا دال والعلزوم ابةسزاةية زى سزوا العمزد محليزا إ و إقليميزا اسزتةاداإ إلزى معزايير
ال ودة التعليمية و البحثية  ،و مواكبة التطو رات العلمية و الفكرية و التكةولو ية  ،و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و القدرات العلمية و البحثية ألساتذتها
و طالبها  ،و استخدام وسائد تعليمية حديثة ،و متابعة الخري ين ،و إتاحة الفرصة لها لمتابعة ال ديد من العلوم و المعارف و الخبرات  ،و تلبية احتيا زات الم تمز
،والمسزاممة زج حززد مالزكالت  ،و بةززاخ الالخصززية المصززرية و تةميزة قززيم اوةتمززاخ و المززواطةين مزن خززالد إ ززراخات تتسززم باوسزتقاللية و التعززاون و التقززويم الزذاتج
والمستمر .
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رؤية الكلية :

جامعة دمنهور
كلية اآلداب

تتطل الكلية إلى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية معتمدة تحتد
مكاةة مرموقة بين ةظائرما وتصد بأساتذتها وخري يها إلى مستوى
المةا سة محليأ و اقليميإا من خالد برامج دراسية متميزة ى
مرحلتى الليساةس والدراسات العليا تسهم ى الرقى و التةمية
المستدامة للم تم .

Damanhur university
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=========================================================
ا علععى للثقافععة "لجنععة التععاشيخ " ضععمن مععؤ مر مصععريين ثععوشتي  45ينععاير و  31يوني ع وول ع يععومى  02 ، 03مععايو
.4105
القراش - :
أحي مجلس الكلية علما.

 .4متاب ال يد أ / .محمد شفعت االمام شئيس مجلس ق م التاشيخ بجل ت اي  4105/7/0بشأن احاطة املجلس
علم ععا با ععتراج أ / .ف ععايز محم ععو ص ععقر ا ععي م ععؤ مر التنمي ععة البش ععرية لع ععام  4105بمكتب ععة االس ععكندشية بت ععاشيخ
.4105/6/43
القراش - :
أحي مجلس الكلية علما.

 .3متاب ال يد أ / .محمد شفعت االمام شئيس مجلس ق م التاشيخ بجل ت اي  4105/7/0بشأن احاطة املجلس
علمععا با ععتراج أ / .محمععد شفعععت االمععام بالقععاء بحععث بعنععوان " قنععا ال ععويس بععؤش فو وغرافيععة عامليععة " بععداش
الكت والوثائق القومية ببرنامج مؤ مر قنا ال ويس اي العالقات الدولية وول يومى  00 ، 01يوني .4105

القراش - :
أحي مجلس الكلية علما.

 .2متاب ال يد أ / .محمد شفعت االمام شئيس مجلس ق م التاشيخ بجل ت اي  4105/7/0بشأن احاطة املجلس
علمععا با ععتراج ال ععيد الععدمتوش  /فععايز محمععد ح ععن ملععوج بالقععاء بحععث بعنععوان " ا مععن القععومى املصععري اععي
رسالة الكلية :
تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترقى إلى مستوى التميزز واببزداف زج م زاد ا دال والعلزوم ابةسزاةية زى سزوا العمزد محليزا إ و إقليميزا اسزتةاداإ إلزى معزايير
ال ودة التعليمية و البحثية  ،و مواكبة التطو رات العلمية و الفكرية و التكةولو ية  ،و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و القدرات العلمية و البحثية ألساتذتها
و طالبها  ،و استخدام وسائد تعليمية حديثة ،و متابعة الخري ين ،و إتاحة الفرصة لها لمتابعة ال ديد من العلوم و المعارف و الخبرات  ،و تلبية احتيا زات الم تمز
،والمسزاممة زج حززد مالزكالت  ،و بةززاخ الالخصززية المصززرية و تةميزة قززيم اوةتمززاخ و المززواطةين مزن خززالد إ ززراخات تتسززم باوسزتقاللية و التعززاون و التقززويم الزذاتج
والمستمر .
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تتطل الكلية إلى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية معتمدة تحتد
مكاةة مرموقة بين ةظائرما وتصد بأساتذتها وخري يها إلى مستوى
المةا سة محليأ و اقليميإا من خالد برامج دراسية متميزة ى
مرحلتى الليساةس والدراسات العليا تسهم ى الرقى و التةمية
المستدامة للم تم .

Damanhur university
Faculty of Art

=========================================================
ض ع ععوء التغي ع ععرات الراهنع ع ع " وولع ع ع ض ع ععمن الن ع ععدو اله ع ععت نظملس ع ععا جمعي ع ععة شوا الثقاف ع ععة ب ع ععدمنسوش وولع ع ع ي ع ععوم
.4105/6/00
القراش - :
أحي مجلس الكلية علما.

 .5متاب ال يد الدمتوش  /عبير قاسم القائم بعمل شئيس مجلعس االثعاش بجل عت اعي  4105/7/4باحاطعة املجلعس
علمع ععا بالشع ععها ات الهع ععت حصع ععلت علي ع ع الع ععدمتوش  /عبيع ععر قاسع ععم مع ععن مرمع ععز االسع ععكندشية للدشاسع ععات – مكتبع ععة
االسعكندشية " وولع عععن ا عترامها بال ضععوش اعي وش ععة العمعل املقامععة بمكتبعة االسععكندشية يعوم  06يونيع 4105
وامل ما " املواق ا ثرية بمحافظة البحير :منوزمخفية .
القراش - :
أحي مجلس الكلية علما.

 .6متاب ال يد الدمتوش  /عبير قاسم القائم بعمل شئيس مجلعس االثعاش بجل عت اعي  4105/7/4باحاطعة املجلعس
علما بالشها ات الهت حصلت علي الدمتوش  /عبير قاسم من مرمز االقليمى لضمان الجو اي التعليم العالى
اي العدول العربيعة  ،االسعتمراشية و طعوير امل عتقبل وولع ملشعاشملسا بال ضعوش واملناقشعة بجل عات املعؤ مر العذي
انعقد بالقاهر حت شعاية ال يد أ / .وزير التعليم العالى يومي  8 ،7يوني .4105
القراش - :
أحي مجلس الكلية علما م قديم الشكر والتقدير ل يا تسا على تشريفها للكلية بال ضوش واملناقشة بجل ات املؤ مر.

 .7متاب ال يد أ / .عالء عزت لبي شئيس مجلس ق م الجغرافيابجل ت اي  4105/7/5بشأن موافقة املجلس
على سعفر ال عيد أ/ .محمعد مجعدى عراب ا سعتاو املتفعرغ بالق عم ل ضعوش املعؤ مر العدولى العذي نظمع جامععة
رسالة الكلية :
تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترقى إلى مستوى التميزز واببزداف زج م زاد ا دال والعلزوم ابةسزاةية زى سزوا العمزد محليزا إ و إقليميزا اسزتةاداإ إلزى معزايير
ال ودة التعليمية و البحثية  ،و مواكبة التطو رات العلمية و الفكرية و التكةولو ية  ،و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و القدرات العلمية و البحثية ألساتذتها
و طالبها  ،و استخدام وسائد تعليمية حديثة ،و متابعة الخري ين ،و إتاحة الفرصة لها لمتابعة ال ديد من العلوم و المعارف و الخبرات  ،و تلبية احتيا زات الم تمز
،والمسزاممة زج حززد مالزكالت  ،و بةززاخ الالخصززية المصززرية و تةميزة قززيم اوةتمززاخ و المززواطةين مزن خززالد إ ززراخات تتسززم باوسزتقاللية و التعززاون و التقززويم الزذاتج
والمستمر .
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مكاةة مرموقة بين ةظائرما وتصد بأساتذتها وخري يها إلى مستوى
المةا سة محليأ و اقليميإا من خالد برامج دراسية متميزة ى
مرحلتى الليساةس والدراسات العليا تسهم ى الرقى و التةمية
المستدامة للم تم .
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=========================================================
ميي ععل ا ملاني ععة خ ععالل الفت ععر م ععن  31س ععبتمبر حه ععت  3امت ععوبر  4105وعن ععوان امل ععؤ مر " امل ععوانى مه ععدف لألبح ععاث
املتعد التخصص – علم االثاش  -التاشيخ – علوم ا شا ".
القراش - :
وافق مجلس الكلية طبقا للوائح املالية ل جامعة.

 .8متاب ال يد أ / .محمد شفعت االمام شئيس مجلس ق م التاشيخ بجل ت اي  4105/7/0بموافقة املجلس على
د ععين " القافلععة التاشيخيععة الهععت سععتجوب مععر ععهريا اععي أحععد مرامععز محافظععة البحيععر لنقععل املعرفععة التاشيخيععة
العلمية ل جماهير عموما والشباب خصوصا اي مرحلة فاشقة من عمر الوطن.
القراش - :
وافععق مجلععس الكليععة علععى ولع وا مععر متععاح لجميع ال ععا أعضععاء هيئععة التععدشيس والهيئععة املعاونع بالكليععة للمشععاشمة اععي هععذا العمععل
القومي و يرف ا مر لل يد أ / .شئيس الجامعة للتفضل بالنظر.

سابعا :موضوعات الدشاسات العليا :
 .0منح الطال  /مصطفى إسماعيل عبد الرحيم الشرقاوى شجة املاج تير اى اال اب من ق م الفل فة عبة الفل فة
و اشيخها اى موضوع : :ا صول الكالمية لدى اإلباضية واملا ريدية بناء على موافقة مجلس الق م اى 4105 /7/0م وول
بعد ان ا م الطال التصويبات واملالحظات الهت ابدتسا لجنة ال كم واملناقش علما بأن اشيخ املناقش 4105/5/40م .
القراش :
وافق مجلس الكلية

رسالة الكلية :
تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترقى إلى مستوى التميزز واببزداف زج م زاد ا دال والعلزوم ابةسزاةية زى سزوا العمزد محليزا إ و إقليميزا اسزتةاداإ إلزى معزايير
ال ودة التعليمية و البحثية  ،و مواكبة التطو رات العلمية و الفكرية و التكةولو ية  ،و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و القدرات العلمية و البحثية ألساتذتها
و طالبها  ،و استخدام وسائد تعليمية حديثة ،و متابعة الخري ين ،و إتاحة الفرصة لها لمتابعة ال ديد من العلوم و المعارف و الخبرات  ،و تلبية احتيا زات الم تمز
،والمسزاممة زج حززد مالزكالت  ،و بةززاخ الالخصززية المصززرية و تةميزة قززيم اوةتمززاخ و المززواطةين مزن خززالد إ ززراخات تتسززم باوسزتقاللية و التعززاون و التقززويم الزذاتج
والمستمر .
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رؤية الكلية :

جامعة دمنهور
كلية اآلداب

تتطل الكلية إلى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية معتمدة تحتد
مكاةة مرموقة بين ةظائرما وتصد بأساتذتها وخري يها إلى مستوى
المةا سة محليأ و اقليميإا من خالد برامج دراسية متميزة ى
مرحلتى الليساةس والدراسات العليا تسهم ى الرقى و التةمية
المستدامة للم تم .

Damanhur university
Faculty of Art

=========================================================
 .4تعديل لجنة اال راف على الطالبة  /أسماء أحمد سيد أحمعد غعالى  ،املسعجلة لدشجعة املاج عتير اعى اآل اب بق عم الفل عفة
عععبة الفل ععفة و اشيخه ععا ا ععى موض ععوع  :ال ععيا ا ععى ي ععل الث ععوشات العربي ععة املعاص ععر والتح ععوالت الدولي ععة الراهن ععة – شاس ععة ا ععى
فل فة ال ياسة .
؛ أستاو الفل فة امل اعد بكلية ا اب جامعة منسوش ع
حت ا راف / :إبراهيم مصطفى إبراهيم
 ،أستاو الفل فة امل اعد بكلية ا اب جامعة منسوش
 /عصام ممال املصرى
وول بناء على موافقة مجلس الق م اى 4105 /6/0م ليصبح اال راف على النحو التالى :
 ،أستاو الفل فة املتفرغ بكلية ا اب جامعة منسوش
أ / .ميال زكى غالى
 /عصام ممال املصرى
 ،أستاو الفل فة امل اعد بكلية ا اب جامعة منسوش ع
وول باإل اش إلى قراش مجلس الكلية بجل ة يونيو 4105م والذى يقتضعت بأن يتم إضافة أستاو اى التخصص لإل راف على
الطالبة  /أسماء أحمد سيد أحمد غالى .
قراش ال جنة :
عا للق م لتنفيذ قراش مجلس الكلية ال ابق بإضافة أستاو متخصص لإل راف على الرسالة
القراش :
وافق مجلس الكليةعلى اضافة أ / .ميال زكى غالى ل جنة اال راف بدال من  .ابراهيم مصطفى ابراهيم .

 .3تشكيل لجنة ال كعم واملناقشعة للطالع  /مصعطفى علعى علعى ال عواى  1املسعجل لدشجعة املاج عتير اعى اآل اب معن ق عم التعاشيخ
وا ثعاش املصعرية واإلسعالمية ععبة التعاشيخ عاشيخ وسعي ) بنععاء علعى موافقعة مجلعس الق عم بتعاشيخ  4105 /7/0اعى موضع ع ع ع ع ع ع ع ععوع
" سفاش شابان صوما املغولية إلى الغرب ا وشبى 0488 -0487م687 -685 /هع ) " وول على النحو التالى:
ا / 1محمد مؤنس عوا شئي ا ومناقشا
مشرفا
أ / .على أحمد محمد ال يد
 /ياسر مصطفى عبد الوهاب مناقشا
علما بأن اشيخ التسجيل .4117/4/03

أستاو اشيخ العصوش الوسطى بكلية ا اب جامعة عين مس وجامعة الشاشقة

أستاو اشيخ العصوش الوسطى بكلية ا اب جامعة منسوش
أستاو اشيخ العصوش الوسطى امل اعد بكلية ا اب جامعة مفر الشيخ

القراش :
رسالة الكلية :
تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترقى إلى مستوى التميزز واببزداف زج م زاد ا دال والعلزوم ابةسزاةية زى سزوا العمزد محليزا إ و إقليميزا اسزتةاداإ إلزى معزايير
ال ودة التعليمية و البحثية  ،و مواكبة التطو رات العلمية و الفكرية و التكةولو ية  ،و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و القدرات العلمية و البحثية ألساتذتها
و طالبها  ،و استخدام وسائد تعليمية حديثة ،و متابعة الخري ين ،و إتاحة الفرصة لها لمتابعة ال ديد من العلوم و المعارف و الخبرات  ،و تلبية احتيا زات الم تمز
،والمسزاممة زج حززد مالزكالت  ،و بةززاخ الالخصززية المصززرية و تةميزة قززيم اوةتمززاخ و المززواطةين مزن خززالد إ ززراخات تتسززم باوسزتقاللية و التعززاون و التقززويم الزذاتج
والمستمر .
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رؤية الكلية :

جامعة دمنهور
كلية اآلداب

تتطل الكلية إلى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية معتمدة تحتد
مكاةة مرموقة بين ةظائرما وتصد بأساتذتها وخري يها إلى مستوى
المةا سة محليأ و اقليميإا من خالد برامج دراسية متميزة ى
مرحلتى الليساةس والدراسات العليا تسهم ى الرقى و التةمية
المستدامة للم تم .

Damanhur university
Faculty of Art

=========================================================
وافق مجلس الكلية
 .2تشكيل لجنة ال كم واملناقشة للطال  /البشير سامى عبد هللا زايد  1املسجل لدشجة املاج تير اى اآل اب من ق عم التعاشيخ
وا ثاش املصعرية واإلسعالمية ععبة التعاشيخ عاشيخ وسعي ) بنعاء علعى موافقعة مجلعس الق عم بتعاشيخ  4105 /7/0اعى موضعوع ".
دى أوف لوزنيان و وش اى ال رمة الصليبية 0092 – 0081م  ") 590 - 576 /وول على النحو التالى :
شئي ا ومناقشا أستاو اشيخ العصوش الوسطى بكلية ا اب جامعة اإلسكندشية
ا / 1محمد محمد مرسعت الشيخ
أستاو اشيخ العصوش الوسطى بكلية ا اب جامعة منسوش ع
مشرفا
أ / .على أحمد محمد ال يد
أستاو اشيخ العصوش الوسطى امل اعد بكلية التربية جامعة منسوش ع
مناقشا
 /املتولى ال يد محمد ميم
علما بأن اشيخ التسجيل 4116/00/03
القراش :
وافق مجلس الكلية
 .5منح الطال  /محمو أ حمد محمد حجر شجة املاج تير اى اال اب من ق م التاشيخ واآلثاش املصرية واإلسالمية عبة
التاشيخ اشيخ قديم ) اى موضوع : :مصا ش خل ا فرا اى مصر القديمة حهت ساية الدولة ال ديثة بناء على موافقة مجلس
الق م اى 4105 /7/0م وول بعد ان ا م الطال ال تصويبات واملالحظات الهت ابدتسا لجنة ال كم واملناقش علما بأن
اشيخ املناقش 4105 /5/08م .
القراش :
وافق مجلس الكلية
 .6موافقة مجلس ق م اإلجتماع بجل ت املنعقد بتاشيخ 4105/7/6م على فتح القبول لطلبة الدشاسات اعليا ماج تير
و متوشا وعدم قبول الطالب ال اصلين على قدير مقبول لإلش قاء بالعملية التعليمية .
القراش :
وافق مجلس الكلية
رسالة الكلية :
تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترقى إلى مستوى التميزز واببزداف زج م زاد ا دال والعلزوم ابةسزاةية زى سزوا العمزد محليزا إ و إقليميزا اسزتةاداإ إلزى معزايير
ال ودة التعليمية و البحثية  ،و مواكبة التطو رات العلمية و الفكرية و التكةولو ية  ،و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و القدرات العلمية و البحثية ألساتذتها
و طالبها  ،و استخدام وسائد تعليمية حديثة ،و متابعة الخري ين ،و إتاحة الفرصة لها لمتابعة ال ديد من العلوم و المعارف و الخبرات  ،و تلبية احتيا زات الم تمز
،والمسزاممة زج حززد مالزكالت  ،و بةززاخ الالخصززية المصززرية و تةميزة قززيم اوةتمززاخ و المززواطةين مزن خززالد إ ززراخات تتسززم باوسزتقاللية و التعززاون و التقززويم الزذاتج
والمستمر .
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رؤية الكلية :

جامعة دمنهور
كلية اآلداب

تتطل الكلية إلى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية معتمدة تحتد
مكاةة مرموقة بين ةظائرما وتصد بأساتذتها وخري يها إلى مستوى
المةا سة محليأ و اقليميإا من خالد برامج دراسية متميزة ى
مرحلتى الليساةس والدراسات العليا تسهم ى الرقى و التةمية
المستدامة للم تم .

Damanhur university
Faculty of Art

=========================================================
 .7موافقة مجلس ق م اإلجتماع بجل ت املنعقد بتاشيخ 4105/7/6م على إعتما التقاشير الدوشية لطلبة املاج تير والدمتوشا
القراش :
وافق مجلس الكلية
 .8تشكيل لجنة ال كم واملناقشة للطالبة /شانيا شفعت أحمد أبو عر  1املسجلة لدشجة املاج تير اى اآل اب من ق م
اإلجتماع خصص علم إجتماع بناء على موافقة مجلس الق م بتاشيخ  4105 /5/2اى موضوع " ا بعا اإلجتماعية
واإلقتصا ية لظاهر البغاء – شاسة حالة ملجموعة فتيات بمحافظهت البحير واإلسكندشية " ليصبح التشكيل على النحو
التالى :
شئي ا ومناقشا
ا / 1محمد إبراهيم الدسوقى
مناقشا
 /ال يد محمد الرامخ
مشرفا
 /محمو عبد ال ميد حمدى
مشرفا
 /مجدى أحمد بيومى
علما بأن اشيخ التسجيل 4118 /01/03م ع

أستاو علم النفس اإلجتماعى بكلية ا
أستاو علم اإلجتماع امل اعد بكلية ا
أستاو علم اإلجتماع امل اعد بكلية ا
أستاو علم اإلجتماع امل اعد بكلية ا

اب جامعة املنيا
اب جامعة اإلسكندشية
اب جامعة منسوش
اب جامعة منسوش

القراش :
وافق مجلس الكلية
 .9منح الطال  /محيت الدين صالح عبدال ميد مباشج شجة املاج تير اى اال اب من ق م اللغة العربية وآ ااسا واللغات
الشرقية وآ ااسا خصص النقد والبالغة اى موضوع : :املكونات ال ياقية اى عر محمد عفيفى مطر – شاسة نقدية
حليلية  1بناء على موافقة مجلس الق م اى  4105 /7/0م وول بعد ان ا م الطال التصويبات واملالحظات الهت
ابدتسا لجنة ال كم واملناقش علما بأن اشيخ املناقش 4105/5/48م .
القراش :
وافق مجلس الكلية

رسالة الكلية :
تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترقى إلى مستوى التميزز واببزداف زج م زاد ا دال والعلزوم ابةسزاةية زى سزوا العمزد محليزا إ و إقليميزا اسزتةاداإ إلزى معزايير
ال ودة التعليمية و البحثية  ،و مواكبة التطو رات العلمية و الفكرية و التكةولو ية  ،و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و القدرات العلمية و البحثية ألساتذتها
و طالبها  ،و استخدام وسائد تعليمية حديثة ،و متابعة الخري ين ،و إتاحة الفرصة لها لمتابعة ال ديد من العلوم و المعارف و الخبرات  ،و تلبية احتيا زات الم تمز
،والمسزاممة زج حززد مالزكالت  ،و بةززاخ الالخصززية المصززرية و تةميزة قززيم اوةتمززاخ و المززواطةين مزن خززالد إ ززراخات تتسززم باوسزتقاللية و التعززاون و التقززويم الزذاتج
والمستمر .
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رؤية الكلية :

جامعة دمنهور
كلية اآلداب

تتطل الكلية إلى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية معتمدة تحتد
مكاةة مرموقة بين ةظائرما وتصد بأساتذتها وخري يها إلى مستوى
المةا سة محليأ و اقليميإا من خالد برامج دراسية متميزة ى
مرحلتى الليساةس والدراسات العليا تسهم ى الرقى و التةمية
المستدامة للم تم .

Damanhur university
Faculty of Art

=========================================================
 .01موافقة مجلس ق م اللغة العربية بجل ت املنعقد بتاشيخ  4105 /7/0م على مد فتر تسجيل بحث الطال  /خالد
مصطفى محمد أبو بانة لدشجة املاج تير اى اآل اب ملد عامين إعتباشا من 4104 /2/41م إلى 4102 /2/40م  ،ووق قيد
الطال ملد عامين نظرا لظروف القهرية إعتباشا من 4102/0/0م وحهت 4105/04/30م وول إل مام إجراءات املناقشة
ومذل املوافقة على تشكيل لجنة ال كم واملناقشة اى الرسالة املقدمة من بعنوان  :الفروق اللغوية بين قراءتى أبى عمرو
البصرى وعاصم بن أبى النجو  .وول على النحو التالى :
شئي ا ومناقشا
 -0أ / .محمو فراج
 -4أ / .ممدوح عبد الرحمن الرمالى مناقشا
مشرفا
 -3أ / .مجدى محمد ح ين

أستاو العلوم اللغوية بكلية اآل اب جامعة منسوش
أستاو وشئيس ق م اللغة العربية بداش العلوم جامعة املنيا
أستاو وشيس ق م اللغة العربية بكلية اآل اب جامعة منسوش ع

القراش :
وافق مجلس الكلية
 .00تع ععديل لجن ععة اال ععراف عل ععى الطالع ع  /س ععالمة مخيم ععر ال ععيد عل ععى ع ععروس  ،املس ععجل لدشج ععة املاج ععتير ا ععى اآل اب بق ععم
الجغرافية عبة الجغرافية اى موضوع  :مرمزإ مو – شاسة اى جغرافية ال كان 1
أستاو بق م الجغرافية كلية اال اب جامعة عين مس
حت ا راف :أ / 1عمر الفاشوق شج
أستاو بق م الجغرافية كلية اال اب جامعة منسوش
أ / 1عبدالعظيم أحمد عبدالعظيم
وول بناء على موافقة مجلس الق م اى 4105 /7/5م ليصبح اال راف على النحو التالى :
 ،أستاو بق م الجغرافية كلية اال اب جامعة منسوش ع
أ / 1عبدالعظيم أحمد عبدالعظيم
وول إلعتذاش أ / .عمر الفاشوق شج نظرا لظروف الص ية .
القراش :
وافق مجلس الكلية.
 .04تعععديل لجنععة اال ععراف علععى الطالع  /ح ععام الععدين حمععدى مععازن  ،املسععجل لدشجععة املاج ععتير اععى اآل اب بق ععم الجغرافيععة
عبة الجغرافية اى موضوع  :التنمية العمرانية ومشكالتسا اى مدينة ش يد بأستخدام نظم املعلومات الجغرافية 1
حت ا راف :أ / 1محمد عبدالقا ش عبدال ميد نيشن

؛ أستاو الجغرافية كلية اال اب جامعة منسوش
رسالة الكلية :

تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترقى إلى مستوى التميزز واببزداف زج م زاد ا دال والعلزوم ابةسزاةية زى سزوا العمزد محليزا إ و إقليميزا اسزتةاداإ إلزى معزايير
ال ودة التعليمية و البحثية  ،و مواكبة التطو رات العلمية و الفكرية و التكةولو ية  ،و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و القدرات العلمية و البحثية ألساتذتها
و طالبها  ،و استخدام وسائد تعليمية حديثة ،و متابعة الخري ين ،و إتاحة الفرصة لها لمتابعة ال ديد من العلوم و المعارف و الخبرات  ،و تلبية احتيا زات الم تمز
،والمسزاممة زج حززد مالزكالت  ،و بةززاخ الالخصززية المصززرية و تةميزة قززيم اوةتمززاخ و المززواطةين مزن خززالد إ ززراخات تتسززم باوسزتقاللية و التعززاون و التقززويم الزذاتج
والمستمر .
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رؤية الكلية :

جامعة دمنهور
كلية اآلداب

تتطل الكلية إلى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية معتمدة تحتد
مكاةة مرموقة بين ةظائرما وتصد بأساتذتها وخري يها إلى مستوى
المةا سة محليأ و اقليميإا من خالد برامج دراسية متميزة ى
مرحلتى الليساةس والدراسات العليا تسهم ى الرقى و التةمية
المستدامة للم تم .

Damanhur university
Faculty of Art

=========================================================
 ،أستاو الجغرافية كلية اال اب جامعة منسوش
أ / 1عبدالعظيم أحمد عبدالعظيم
وول بناء على موافقة مجلس الق م اى 4105 /7/5م ليصبح اال راف على النحو التالى :
 ،أستاو بق م الجغرافية كلية اال اب جامعة منسوش
أ / 1عبدالعظيم أحمد عبدالعظيم
وول إلعتذاش أ / .محمد عبد القا ش عبد ال ميد عن ال جنة نظرا لظروف خاصة
القراش :
وافق مجلس الكلية
 .03موافقع ععة مجلع ععس ق ع ععم الجغرافيع ععة عل ع ععى ماجع ععاء بالتق ع ععاشير الدوشيع ععة النص ع ع
الدشاسات العليا ماج تير و متوشا 1

س ع ععنوية للعع ععام الدشاس ع عععت 4105م الخاصع ععة بط ع ععالب

القراش :
وافق مجلس الكلية
 .02ط قيد الطال  /أحمد سعيد محمد جا املسجل لدشجة الدمتوشا اى اآل اب من ق م الجغرافيا وول بناء علعى موافقعة
مجلس الق م اى 4105/7/5م .
القراش :
وافق مجلس الكلية
 .05ععط قي ععد الطالب ععة /أزه ععاش فهم ععى محم ععد ععاهين املس ععجلة لدشج ععة املاج ععتير ا ععى اآل اب م ععن ق ععم الجغرافي ععا وولع ع بن ععاء عل ععى
موافقة مجلس الق م اى 4105/7/5م .
القراش :
وافق مجلس الكلية

رسالة الكلية :
تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترقى إلى مستوى التميزز واببزداف زج م زاد ا دال والعلزوم ابةسزاةية زى سزوا العمزد محليزا إ و إقليميزا اسزتةاداإ إلزى معزايير
ال ودة التعليمية و البحثية  ،و مواكبة التطو رات العلمية و الفكرية و التكةولو ية  ،و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و القدرات العلمية و البحثية ألساتذتها
و طالبها  ،و استخدام وسائد تعليمية حديثة ،و متابعة الخري ين ،و إتاحة الفرصة لها لمتابعة ال ديد من العلوم و المعارف و الخبرات  ،و تلبية احتيا زات الم تمز
،والمسزاممة زج حززد مالزكالت  ،و بةززاخ الالخصززية المصززرية و تةميزة قززيم اوةتمززاخ و المززواطةين مزن خززالد إ ززراخات تتسززم باوسزتقاللية و التعززاون و التقززويم الزذاتج
والمستمر .
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رؤية الكلية :

جامعة دمنهور
كلية اآلداب

تتطل الكلية إلى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية معتمدة تحتد
مكاةة مرموقة بين ةظائرما وتصد بأساتذتها وخري يها إلى مستوى
المةا سة محليأ و اقليميإا من خالد برامج دراسية متميزة ى
مرحلتى الليساةس والدراسات العليا تسهم ى الرقى و التةمية
المستدامة للم تم .

Damanhur university
Faculty of Art

=========================================================
 .06موافق ععة مجلع ععس ق ععم اللغع ععة االنجليزي ععة بجل ع ععتة املنعق ععد بتع ععاشيخ 4105/7/0م عل ععى إلتحع ععاق املعي ععد  /ب ع ععمة أ ععرف يع ععاب
بالدشاسععات العليععا ماج ععتير بكليععة البنععات جامعععة عععين ععمس ق ععم اللغععة االنجليزيععة .وولع لعععدم وجععو شاسععات عليععا بق ععم
اللغة اإلنجليزية بالكلية.
القراش :
وافق مجلس الكلية
 .07موافق ععة مجل ععس ق ععم الجغرافي ععا بجل ععت املنعق ععد بت ععاشيخ 4105/7/5م عل ععى ف ععتح القب ععول لطلب ععة الدشاس ععات اعلي ععا ماج ععتير
و متوشا وعدم قبول الطالب ال اصلين على قدير مقبول لإلش قاء بالعملية التعليمية .
القراش :
وافق مجلس الكلية
 .08تش ععكيل لجن ععة ال ك ععم واملناقش ععة للطالب ععة /الش ععيماء ص ععالح ال ععدين عب ععدال فيظ  1املس ععجلة لدشج ععة املاج ععتير ا ععى اآل اب
بق م الفل فة بشعبة الفل فة و اشيخها اي موضوع أثر ال داثة والعقالنية على الفكعر ال اسعيت العربعي ملعاصعر محمعد عابعد
ال برى نمووجا عرضا و نقدا )
على النحو التالى :
ا / 1شاوية عبداملنعم عباس
أ / .عا ل عبدال مي عوا
 /عصام ممال املصري

شئي ا ومناقشا
مناقشا
مشرفا

أستاو الفل فة املعاصر كلية اآل اب جامعة االسكندشية
أستاو الفل فة ومناهج البحث العلمى بكلية آ اب املنصوش
أستاو فل فة االخالق امل اعد بكلية ا اب جامعة منسوش

القراش :
وافق مجلس الكلية
 .09وافععق مجلععس الكليععة علععى فععتح الدشاسععات العليععا نظععام ال ععاعات املعتمععد فصععل الخري ع  4105بق ععم اللغععة العربيععة عععبهت
اللغة  -واال ب والنقد بناء على موافقة مجلس ق م اللغة العربية بجل ت اي .4105/7/03

رسالة الكلية :
تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترقى إلى مستوى التميزز واببزداف زج م زاد ا دال والعلزوم ابةسزاةية زى سزوا العمزد محليزا إ و إقليميزا اسزتةاداإ إلزى معزايير
ال ودة التعليمية و البحثية  ،و مواكبة التطو رات العلمية و الفكرية و التكةولو ية  ،و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و القدرات العلمية و البحثية ألساتذتها
و طالبها  ،و استخدام وسائد تعليمية حديثة ،و متابعة الخري ين ،و إتاحة الفرصة لها لمتابعة ال ديد من العلوم و المعارف و الخبرات  ،و تلبية احتيا زات الم تمز
،والمسزاممة زج حززد مالزكالت  ،و بةززاخ الالخصززية المصززرية و تةميزة قززيم اوةتمززاخ و المززواطةين مزن خززالد إ ززراخات تتسززم باوسزتقاللية و التعززاون و التقززويم الزذاتج
والمستمر .
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رؤية الكلية :

جامعة دمنهور
كلية اآلداب

تتطل الكلية إلى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية معتمدة تحتد
مكاةة مرموقة بين ةظائرما وتصد بأساتذتها وخري يها إلى مستوى
المةا سة محليأ و اقليميإا من خالد برامج دراسية متميزة ى
مرحلتى الليساةس والدراسات العليا تسهم ى الرقى و التةمية
المستدامة للم تم .

Damanhur university
Faculty of Art

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

ثامنا :موضوعات خدمة املجتم و نمية البيئة :
 .1بشأن الخطاب الوارد من و ازرة التعليم العالى بشأن زيارة القبة السماوية .
 االعالن فى موقع الكلية اإللكترونى للسادة أعضاء هيئة التدريس ،والموظفين والعاملين والطالب على أن يكونالحجز فى مكتب رعاية الشياب .

القراش - :
وافق مجلس الكلية.
 .2بشأن الخطاب الوارد من السيد أ.د رئيس الجامعة بشأن دعم مؤتمر الكلية .
 يتم عقد جلسة للسادة رؤساء لجان المؤتمر يوم الثالثاء الموافق  5142/7/41فى تمام الساعة الحادية عشرة صباحاًلمناقشة آليات اإلعالن عن المؤتمر والشروع في تلقى األبحاث.

القراش - :
وافق مجلس الكلية.
 .3بشأن عمل برنامج لتشغيل وتدريب الشباب فى الصيف .
  -4تكليف د .تيسير محمد شادى باتمام بروتوكول ما بين الكلية وهيئة محو األمية بمحافظة البحيرة لمساهمةالطالب فى التدريب على محو األمية فى فترة الصيف .

 -5مخاطبة مراكز الشباب على مستوى المحافظة  ،وعمل بروتوكول بينها وبين الكلية .
 -3مخاطبة مراكزاإلعالم على مستوى المحافظة  ،وعمل بروتوكول بينها وبين الكلية.
 -1مخاطبة قصور الثقافة على مستوى المحافظة  ،وعمل بروتوكول بينها وبين الكلية.
رسالة الكلية :
تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترقى إلى مستوى التميزز واببزداف زج م زاد ا دال والعلزوم ابةسزاةية زى سزوا العمزد محليزا إ و إقليميزا اسزتةاداإ إلزى معزايير
ال ودة التعليمية و البحثية  ،و مواكبة التطو رات العلمية و الفكرية و التكةولو ية  ،و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و القدرات العلمية و البحثية ألساتذتها
و طالبها  ،و استخدام وسائد تعليمية حديثة ،و متابعة الخري ين ،و إتاحة الفرصة لها لمتابعة ال ديد من العلوم و المعارف و الخبرات  ،و تلبية احتيا زات الم تمز
،والمسزاممة زج حززد مالزكالت  ،و بةززاخ الالخصززية المصززرية و تةميزة قززيم اوةتمززاخ و المززواطةين مزن خززالد إ ززراخات تتسززم باوسزتقاللية و التعززاون و التقززويم الزذاتج
والمستمر .
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رؤية الكلية :

جامعة دمنهور
كلية اآلداب

تتطل الكلية إلى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية معتمدة تحتد
مكاةة مرموقة بين ةظائرما وتصد بأساتذتها وخري يها إلى مستوى
المةا سة محليأ و اقليميإا من خالد برامج دراسية متميزة ى
مرحلتى الليساةس والدراسات العليا تسهم ى الرقى و التةمية
المستدامة للم تم .

Damanhur university
Faculty of Art

=========================================================
القراش - :
وافق مجلس الكلية من حيث املبدأ و يرف ا مر لل يد أ / .نائ شئيس الجامعة لشئون خدمة املجتم و نمية البيئة.
 .4بشأن توحيد زى العاملين بالكلية .
 مخاطبة السيد نائب رئيس الجامعة لتوحيد زى العاملين بالجامعة كمقترح من كلية اآلداب .القراش - :
وافق مجلس الكلية.
 .5إعداد جدول ندوات للفصل الدراسى األول .
 تخصيص سا عتين ثابتتين في أحد المدرجات من كل أسبوع بالتنسيق مع مكتب العميد تخصصان لنشاطاتالندوات وبخاصة المعنية باالنتماء وتصحيح المفاهيم عند الطالب .وتكثيف األنشطة الخاصة بالطالبات .
القراش - :
وافق مجلس الكلية.
 .6تفعيل دور وحدة متابعة الخريجين .

 مخاطبة وحدة ال جودة لتفعيل ومتابعة الخريجين لوضع تصور عام لمهامها .القراش - :
وافق مجلس الكلية.
 أحيطت اللجنة علمًا بالتقرير المقدم من وحدة األزمات بانجازات واسهامات الوحدة خالل العام الجامعى.5142/5141

رسالة الكلية :
تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترقى إلى مستوى التميزز واببزداف زج م زاد ا دال والعلزوم ابةسزاةية زى سزوا العمزد محليزا إ و إقليميزا اسزتةاداإ إلزى معزايير
ال ودة التعليمية و البحثية  ،و مواكبة التطو رات العلمية و الفكرية و التكةولو ية  ،و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و القدرات العلمية و البحثية ألساتذتها
و طالبها  ،و استخدام وسائد تعليمية حديثة ،و متابعة الخري ين ،و إتاحة الفرصة لها لمتابعة ال ديد من العلوم و المعارف و الخبرات  ،و تلبية احتيا زات الم تمز
،والمسزاممة زج حززد مالزكالت  ،و بةززاخ الالخصززية المصززرية و تةميزة قززيم اوةتمززاخ و المززواطةين مزن خززالد إ ززراخات تتسززم باوسزتقاللية و التعززاون و التقززويم الزذاتج
والمستمر .
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رؤية الكلية :

جامعة دمنهور
كلية اآلداب

تتطل الكلية إلى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية معتمدة تحتد
مكاةة مرموقة بين ةظائرما وتصد بأساتذتها وخري يها إلى مستوى
المةا سة محليأ و اقليميإا من خالد برامج دراسية متميزة ى
مرحلتى الليساةس والدراسات العليا تسهم ى الرقى و التةمية
المستدامة للم تم .

Damanhur university
Faculty of Art

=========================================================
القراش - :
أحي مجلس الكلية علما.

هذا وقد انتوت االجتماع ال اعة الواحد بعد الظهر .
شئيس املجلس وعميد الكلية

أمين املجلس

أ / .ماجد محمد عل

أ / .مجدي محمد ح ين

رسالة الكلية :
تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترقى إلى مستوى التميزز واببزداف زج م زاد ا دال والعلزوم ابةسزاةية زى سزوا العمزد محليزا إ و إقليميزا اسزتةاداإ إلزى معزايير
ال ودة التعليمية و البحثية  ،و مواكبة التطو رات العلمية و الفكرية و التكةولو ية  ،و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و القدرات العلمية و البحثية ألساتذتها
و طالبها  ،و استخدام وسائد تعليمية حديثة ،و متابعة الخري ين ،و إتاحة الفرصة لها لمتابعة ال ديد من العلوم و المعارف و الخبرات  ،و تلبية احتيا زات الم تمز
،والمسزاممة زج حززد مالزكالت  ،و بةززاخ الالخصززية المصززرية و تةميزة قززيم اوةتمززاخ و المززواطةين مزن خززالد إ ززراخات تتسززم باوسزتقاللية و التعززاون و التقززويم الزذاتج
والمستمر .
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