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=========================================================
محضر مجلس الكلية الحادى عشر العام الجامعي1026/1025
املنعقد يوم الربعاءاملوافق 1026/6/25
**********
اجتمع مجلس الكلية في تمام الساعة الحاديةة عشةر برئاسةة السةيد السةتاا الةدرتور /محمةد رفعةا اامةام عميةد الكليةة
بحضور كل من -:
وريل الكلية لشئون التعليم والطالب
 .2أ.د/على أحمد السيد
وريل الكلية للدراسات العليا والبحوث ورئيس مجلس قسم الجغرافيا
 .1أ.د /محمد عبدالقادر عبدالحميد
رئيس مجلس قسم التاريخ.
 .3أ.د /عبداملنعم محمد مجاهد
رئيس مجلس قسم اللغةاانجليزية
 .4أ.د .ايمان حلمى املليجى
الستاا املتفرغ بقسم الفلسفة
 .5أ.د /ميالد زكى غالي
الستاا املتفرغ قسم اللغة العربية
 .6أ.د /عبدالواحد حسن الشيخ
الستاا املتفرغ بقسم الجغرافيا
 .7أ.د /عالء الدين حسين عزت شلبي
القائم بعمل رئيس مجلس قسم اآلثار
 .8د .عبير عبداملحسن قاسم
 .9د .عصام رمال املصري
القائم بعمل رئيس مجلس قسم الفلسفة
القائم بعمل رئيس مجلس اللغة العربية
 .20د .محمد محمود أبوعلى
املشرف على مجلس قسم ااجتماع
 .22د .حمدى على أحمد على
املدرس بقسم الفلسفة
 .21د .حسام محمد السعيد رحومة
املدير التنفيذي لوحد ضمان الجود بالكلية
 .23د .ابراهيم محمد على مرجونه
مدير وحد الخدمات االكترونية
 .24د .أحمد عطية حميد
 .25السيد ابراهيم سعد الشرقاوي
أمين الكلية
املشرف على الشئون اادارية
 .26السيد  /نيفين محمد رحومة
 ولم يحضر ااجتماع :وريل الكلية لشئون خدمة املجتمع  -لحصوله على أجاز مرضية
 .2أ.د /عبد العظيم احمد عبدالعظيم

رسالة الكلية :
تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترىزإ ىلزإ مسزتوت التميزة وا بزداج لزا مازاو اعدام والعلزوم ا سزا ية لزإ سزوا العمزو محليزا إ و ىىليميزا اسزت اداإ ىلزإ معزايير
الاود التعليمية و البحثية  ،و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التك ولواية  ،و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و القزدرات العلميزة و البحثيزة تسزاتذت ا
و طالب ا  ،و استخدام وسائو تعليمية حديثة ،و متابعة الخرياين ،و ىتاحة الفرصة ل ا لمتابعة الاديزد مزن العلزوم و المعزارا و الخبزرات  ،و تلبيزة احتياازات الماتمز
،والمسززاةمة ل زا حززو مالززكالتو  ،و ب ززاص الالخصززية المصززرية و ت ميززة ىززيم اط تمززاص و المززواط ين مززن خززالو ىاززراصات تتسززم باطسززتقاللية و التعززاون و التقززويم ال زذاتا
والمستمر .
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افتتح السيد أ.د /محمد رفعا اامام عميد الكلية ورئيس املجلس ااجتماع
" بسم هللا الرحمن الرحيم "
 فةي بدايةة ااجتمةاع رحةس السةيد أ.د /محمةد رفعةا اامةةام عميةد الكليةة ورئةيس املجلةس بجميةع السةاد الحاضةرين مهنئةةا
الجميع بحلول شهر رمضان املبارك وقرب حلول عيد الفطر املبارك حيث أن ااجتماع القادم سيكون بعد العيد .
 ثم شرع سيادته في موضوعات املجلس على النحو التالي :

أوا  :موضوعات اإلحاطة -:
 تم التصديق على محضر مجلس الكلية بجلسته السابقة .
 املوضوعات العامة واملوضوعات التى طرحا في مجلس الجامعة بجلسته السابقة على النحو التالي :
.2
.1

.3
.4

تةةم مناقشةةة الحةةد مةةن قبةةول ااعةةداد بكليةةات اآلداب ببجنةةه القطةةاع بةةاملجلس العلةةى لبجامعةةات بجلسةةته السةةابقة وخا ةةة
طالب املرحلة الثالثة ملا عانته جميع الكليات من سلبيات ومشاكل بسبس هذه العداد الكبير املتدنية املستوى .
تةةم مناقسةةة مةةا تقةةوم بةةه الجامعةةات مةةن تطةةوير ملوارب ةةة التق ةدم العلمةةى وخا ةةة جةةامعتى ب ةةى سةةويم و الفيةةوم مةةن عم ةةل
مشاريع بحثية وفتح أقسام لغات و شعس جديد تتوارس مع متطلبات السوق بالداخل والخارج خا ة في اللغة الروسية
واليابانية والصينية.
ااعةةالم عةةن أقسةةام جديةةد يجةةوز فتحهةةا العةةام القةةادم ولةةي قسةةمى ااعةةالم والسياسةةة و الةةذي سةةوف ا يكةةون لةةه مثيةةل فةةي
مصر مع تقديم شكر خاص للسيد الدرتور /حسام محمد السعيد رحومة الذي وضع ائحة هذا القسم .
تقةةديم السةةيد الةةوزير محةةافة البحيةةر الثنةةاء علةةى مررةةز املكفةةوفين بالكليةةة مةةع تقةةديم الشةةكر لكةةل مةةن سةةاهم فةةي ت سيسةةه
بااضافة الى سعى الكلية انشاء مررز لذوى ااحتياجات الخا ة.

ثانيا :موضوعات وحد ضمان الجود :
 .2أحيط مجلس الكلية علما بمحضر اجتماع مجلس ادار وحد ضمان الجود بجلسته في  1026/6/5ووافق على كل ما جاء
به من موضوعات .
رسالة الكلية :
تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترىزإ ىلزإ مسزتوت التميزة وا بزداج لزا مازاو اعدام والعلزوم ا سزا ية لزإ سزوا العمزو محليزا إ و ىىليميزا اسزت اداإ ىلزإ معزايير
الاود التعليمية و البحثية  ،و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التك ولواية  ،و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و القزدرات العلميزة و البحثيزة تسزاتذت ا
و طالب ا  ،و استخدام وسائو تعليمية حديثة ،و متابعة الخرياين ،و ىتاحة الفرصة ل ا لمتابعة الاديزد مزن العلزوم و المعزارا و الخبزرات  ،و تلبيزة احتياازات الماتمز
،والمسززاةمة ل زا حززو مالززكالتو  ،و ب ززاص الالخصززية المصززرية و ت ميززة ىززيم اط تمززاص و المززواط ين مززن خززالو ىاززراصات تتسززم باطسززتقاللية و التعززاون و التقززويم ال زذاتا
والمستمر .
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 .1تقديم الشكر والتقدير للسيد الدرتور /حسام رحومة على مجهوده املتميز في مشروع دعم الفاعلية التعليمية و رف
مستحقات املوردين لألجهز والكاميرات مع مناشد الدرتور /حسام رحومة ااستمرارفي دعم املشروع.

ثالثا :موضوعات وحد تكنولوجيا املعلومات : IT
 .2احيط مجلس الكلية علمةا بةالتقرير الشةهري عةن شةهر مةايو  1026املقةدم مةن السةيدالدرتور /أحمةد عطيةة املةدير التنفيةذي
لوحد  ITواقر ما جاء به من موضوعات .

رابعا  :موضوعات شئون الطالب :
 -2بش ن الرؤية العامة و اانجازات لوحدات الجود  ،وحد  ، MISوحد القياس و التقويم :

(أ) وحد الجود :
 أفاد السيد الدرتور  /إبراهيم مرجونة املدير التنفيذي للوحد ب نه جاري مخاطبة القسام بسرعة موافا الوحدبإنجازات القسم و أنشطة العام الدراس ي  ، 1026-1025و أن املحضر املرفوع إلى مجلس الكلية يتضمن تفا يل إضافية
خا ة بالوحد .

(ب) وحد : MIS
 تم توزيع شيتات الر د للفصل الدراس ي الثاني للعام الجامعي  1026-1025على الساد العضاء مع الت ريد علىضرور اإلطمئنان على نسس النجاح في املواد و إجراء عملية مراجعة أوراق اإلجابة قبل فض السرية .
 رما أفاد السيد الدرتور /أحمد عطيه املدير التنفيذي للوحد ب نه جاري الوقوف على بعض املشاكل املحدود فيالترارمي  ،و المور مطمئنة بشكل عام .
 -تسهيال على الزمالء تقرر رفع نمواج تقرير املقرر على البوابة اإلليكترونية ليمكن مراجعته .

(ج) وحد القياس و التقويم :
رسالة الكلية :
تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترىزإ ىلزإ مسزتوت التميزة وا بزداج لزا مازاو اعدام والعلزوم ا سزا ية لزإ سزوا العمزو محليزا إ و ىىليميزا اسزت اداإ ىلزإ معزايير
الاود التعليمية و البحثية  ،و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التك ولواية  ،و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و القزدرات العلميزة و البحثيزة تسزاتذت ا
و طالب ا  ،و استخدام وسائو تعليمية حديثة ،و متابعة الخرياين ،و ىتاحة الفرصة ل ا لمتابعة الاديزد مزن العلزوم و المعزارا و الخبزرات  ،و تلبيزة احتياازات الماتمز
،والمسززاةمة ل زا حززو مالززكالتو  ،و ب ززاص الالخصززية المصززرية و ت ميززة ىززيم اط تمززاص و المززواط ين مززن خززالو ىاززراصات تتسززم باطسززتقاللية و التعززاون و التقززويم ال زذاتا
والمستمر .
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 أفادت السيد الدرتور  /بدور عبد املقصود املدير التنفيذي للوحد تليفونيا – نظرا اعتذارها عن حضور البجنة ب نالمور بالوحد مطمئنة و أن العمل بها يسير على ما يرام .
 ونظرا لبروز بعض املالحظات حول تعامل بعض الزمالء مع اامتحانات اإلليكترونية قررت البجنة أنه لن يسمح بوضعامتحان إليكتروني إا بعد حصول واضعه على دور تدريبية في ش ن وحد القياس و التقويم  ،و على الوحد مخاطبة
الجامعة بغرض إتاحة فر ة الحصول على الدورات الخا ة بذلك فورا استعدادا امتحانات العام القادم .
 يتم االتزام تماما بالقواعد املعروفة في تطبيق قواعد وحد القياس و التقويم .القرار - :
أحيط املجلس علما ووافق على كل ما جاء من موضوعات بش ن الرؤية العامة واانجازات.
 -1تم الوقوف على سير أعمال اامتحانات للفصل الدراس ي الثاني للعام الجامعي  1026-1025و ااستماع إلى فحوى التقارير
املرفوعة من الكنتروات في هذا الش ن و من ثم تم ااطمئنان على سير العمل بالكنتروات  ،و هناك بعض املالحظات أوجزها
العضاء في اآلتي :
 أن القاعات كانا مناسبة بالنسبة لتوزيع عدد الطالب بالبجان أما املدرجات كان بها مشكلة بسبس قلة أعداد املالحظيناملرسلين من الجامعة .
 أن أعداد الطالب التي استقبلتها الكلية خالل العامين السابقين الضخمة تجعل من الصعس إستحالة استقبال هذهالعداد مر أخرى  ،و عليه ا بد من وضع حلول وآليات للتعامل مع املشكلة حال ورود أعداد مماثلة للعام املاض ي و
الك على املستويين التدريس ي و عقد اامتحانات .
القرار - :
أحيط مجلس الكلية علما.
 -3الت ريد على موعد إظهار نتيجة الفصل الدراس ي الثاني للعام الجامعي  1026-1025بيوم  1026/7/11وفق قرار مجلس
الكلية  ،و ان يتم اانتهاء أوا من نتيجة الفرقة الرابعة .
القرار - :
وافق مجلس الكلية .
 -4تعتمد البجنة تشكيل لجنة املمتحنين للفصل الدراس ي الثاني للعام الجامعي  1026-1025على النحو اآلتي :
رئيس البجنة
 -2أ.د.على أحمد السيد
رسالة الكلية :
تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترىزإ ىلزإ مسزتوت التميزة وا بزداج لزا مازاو اعدام والعلزوم ا سزا ية لزإ سزوا العمزو محليزا إ و ىىليميزا اسزت اداإ ىلزإ معزايير
الاود التعليمية و البحثية  ،و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التك ولواية  ،و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و القزدرات العلميزة و البحثيزة تسزاتذت ا
و طالب ا  ،و استخدام وسائو تعليمية حديثة ،و متابعة الخرياين ،و ىتاحة الفرصة ل ا لمتابعة الاديزد مزن العلزوم و المعزارا و الخبزرات  ،و تلبيزة احتياازات الماتمز
،والمسززاةمة ل زا حززو مالززكالتو  ،و ب ززاص الالخصززية المصززرية و ت ميززة ىززيم اط تمززاص و المززواط ين مززن خززالو ىاززراصات تتسززم باطسززتقاللية و التعززاون و التقززويم ال زذاتا
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عضوا
عضوا
عضوا
عضوا
عضوا
عضوا
عضوا

 -1أ.د.عالء الدين حسين عزت
 -3أ.د.أحمد عبد العزيز عيس ى
 -4د.حمدي علي
 -5د.محمد أبوعلي
 -6د.حنان الشافعي
 -7د.عصام املصري
 -8د.نهلة نجيس
القرار - :
وافق مجلس الكلية .

 -5تعتمد البجنة تشكيل لجنة املراجعة على امتحانات الفصل الدراس ي الثاني للعام الجامعي  1026-1025على النحو اآلتي :
رئيس البجنة
 .2أ.د.على أحمد السيد
نائس رئيس البجنة
 .1د.حسام محمد السعيد رحومة
املدير التنفيذي لوحد ضمان الجود
 .3د.إبراهيم مرجونة
.4د.سماح الصاوي
عضوا
عضوا
- .5د.احمد سعيد
عضوا
- .6د.وفدي السيد أبوالنضر
عضوا
- .7د.رشا رجس
عضوا
- .8دإيمان عبد السميع
عضوا
.9د.إيمان رضوان
عضوا
 .20د.نهلة نجيس
القرار - :
وافق مجلس الكلية .
 -6تعتمد البجنة تشكيل لجنة الترارمي للفصل الدراس ي الثاني للعام الجامعي  1026-1025على النحو اآلتي :
رئيس البجنة
 -2أ.د.على أحمد السيد
عضوا
 -1د.حسام محمد السعيد رحومة
عضوا
 -3د.ماهر محمد أبوالسعيد
عضوا
 -4د.أحمد عطيه حميده
رسالة الكلية :
تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترىزإ ىلزإ مسزتوت التميزة وا بزداج لزا مازاو اعدام والعلزوم ا سزا ية لزإ سزوا العمزو محليزا إ و ىىليميزا اسزت اداإ ىلزإ معزايير
الاود التعليمية و البحثية  ،و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التك ولواية  ،و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و القزدرات العلميزة و البحثيزة تسزاتذت ا
و طالب ا  ،و استخدام وسائو تعليمية حديثة ،و متابعة الخرياين ،و ىتاحة الفرصة ل ا لمتابعة الاديزد مزن العلزوم و المعزارا و الخبزرات  ،و تلبيزة احتياازات الماتمز
،والمسززاةمة ل زا حززو مالززكالتو  ،و ب ززاص الالخصززية المصززرية و ت ميززة ىززيم اط تمززاص و المززواط ين مززن خززالو ىاززراصات تتسززم باطسززتقاللية و التعززاون و التقززويم ال زذاتا
والمستمر .

==========================================================================
ت -1496633541 :ت  +فاكس 1496633540
~~9
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
مرحلتإ الليسا س والدراسات العليا تس م لإ الرىإ و الت مية
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 -5أ.نعمه محمد معروف
 -6أ.آمال حمدان
 -7أ.ايمان خميس التركي
القرار - :
وافق مجلس الكلية .

عضوا
عضوا
عضو من إدار الجامعة لشؤون التعليم و الطالب

 - 8بخصوص الشكوى املرفوعة من الطالس  /أحمد محمد أحمد السيد أبوالحسن بالفرقة الرابعة – من الخارج – قسم التاريخ
و اآلثار املصرية و اإلسالمية بش ن عدم إخطاره بنتيجة امتحانه ملقرر " حضار و آثار إسالمية " فإنه بالرجوع للكنترول املختص
اتضح نجاح الطالس في املقرر املذرور بدرجة (  ، ) 50ووافقا البجنة على رفع حالة الطالس لوحد  MISلتعديل حالته .
القرار - :
وافق مجلس الكلية .
 - 9إشار إلى موافقة البجنة في الجلسة السابقة على امتحان الطالبة  /إسراء عصام على البعجي ي بالفرقة الثالثة  -قسم
التاريخ و اآلثار املصرية و اإلسالمية في مقرري (تاريخ الشرق الدنى القديم  ،تاريخ المريكتين ) شفهيا للفصل الدراس ي الول نظرا
لظروف أحاطا بها  ،فالبجنة تعتمد الدرجات التي منحتها لها البجنة اامتحانية املرفوعة من القسم على أن ترفع إلى وحد MIS
لتعديل نتيجتها .
القرار - :
وافق مجلس الكلية .
 - 20بخصوص الشكوى املرفوعة من الطالبة  /إسراء محمود السيد الحفناوي الطالبة بالفرقة الثالثة – قسم التاريخ و
اآلثار املصرية و اإلسالمية بش ن عدم ظهور نتيجتها في ماد " حقوق اانسان " بالفرقة الولى  ،فتقرر احتساب نجاحها
في املقرر املذرور  ،ورفع حالة الطالبة لوحد  MISلتعديل حالتها .
القرار - :
أحيط مجلس الكلية علما .
 - 22اعتمدت البجنة تقارير املتابعة الوارد من أقسام  :الفلسفة – التاريخ – اآلثار – الجغرافيا  ،و على بقية القسام رفع
تقاريرهما إلى السيد الستاا الدرتور  /عميد الكلية قبيل مجلس الكلية القادم املوافق . 1026/6/25
القرار - :
أحيط مجلس الكلية علما.
رسالة الكلية :
تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترىزإ ىلزإ مسزتوت التميزة وا بزداج لزا مازاو اعدام والعلزوم ا سزا ية لزإ سزوا العمزو محليزا إ و ىىليميزا اسزت اداإ ىلزإ معزايير
الاود التعليمية و البحثية  ،و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التك ولواية  ،و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و القزدرات العلميزة و البحثيزة تسزاتذت ا
و طالب ا  ،و استخدام وسائو تعليمية حديثة ،و متابعة الخرياين ،و ىتاحة الفرصة ل ا لمتابعة الاديزد مزن العلزوم و المعزارا و الخبزرات  ،و تلبيزة احتياازات الماتمز
،والمسززاةمة ل زا حززو مالززكالتو  ،و ب ززاص الالخصززية المصززرية و ت ميززة ىززيم اط تمززاص و المززواط ين مززن خززالو ىاززراصات تتسززم باطسززتقاللية و التعززاون و التقززويم ال زذاتا
والمستمر .
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 21اعتمدت البجنة تقارير الدعم الطالبي الوارد من أقسام  :اللغة العربية – الفلسفة  ،و على بقية القسام رفع تقاريرهم
إلى السيد الستاا الدرتور /عميد الكلية قبيل مجلس الكلية القادم املوافق . 1026/6/25
القرار - :
أحيط مجلس الكلية علما.
 23اعتمدت البجنة الشروط املرفوعة من قسم اللغة اإلنجليزية بش ن قبول الطالب املستجدين بالفرقة الولى و رذلك
شروط القبول بشعبتي الدب و اللغة ولى :
 يقبل أعلى ثمانين طالبا في درجة اللغة اانجليزية و ااا تساوت درجة اللغة اانجليزية و زاد العدد عن ثمانين تكوناملفاضلة بالعلى مجموعا في املجموع الكلى بالثانوية العامة بحيث ا يزيد عدد الطالب الجدد عن ثمانين طالبا وا يقبل
طالب اانتساب املوجه هذا العام و يمكن قبول اانتساب العاد من خريجى الجامعات املصرية وا يقبل الطالب
املحولون واملفصولون .
 القبول هذا العام في شعبتى الدب واللغة بالفرقة الثانية بدون شروط وحسس رغبة الطالب والك طبقا لقرار لجنةشئون الطالب ومجلس الكلية سيتم قبول طالب بدء من العدد ( ( )7سبع) طالب في شعبة الدب حتى ا يستمر غلقها
مثلما حدث في العام املاض ى .
القرار - :
وافق مجلس الكلية .
 24اعتمدت البجنة الشروط املرفوعة من قسم ااجتماع بشعبة العامة و شعبة ااعالم و اإلعالم ولى :
أوا  :بالنسبة للقبول بالقسم :
 يقبل القسم كل املتقدمين له من الطالب املقبولين بالكلية ( من طالب الثانوية العامة الشعبة العلمية والشعبة اآلدبيه)(انتظام – انتساب موجه ) في ضوء سياسة التوزيع بالكلية .
 يقبل القسم املحولون من كليات أخرى و أقسام أخرى بالكلية. يقبل القسم اوى ااحتياجات الخا ة في ضوؤ رغبة الطالس .ثانيا  :بالنسبة آللية القبول بشعبى ااتصال وااعالم :
فقد وافق املجلس أن يكون االتحاق بشعبةالعامة وااعالم وفق الشروط التالية :
 أن يكون الطالس ناجح ومنقول للفرقة الثالثة بدون مواد. أن يكون حا ل على تقدير ا يقل عن جيد في ماد ( سوسيولوجيا ااتصال وااعالم ). تتم املفاضلة بين املتقدمين في ضوء الشروط السابقة وفق العلى مجموعا و الك في ضوء نسس ااعداد التى يحددهاالقسم سنويا للقبول بالشعبة .
القرار - :
يرج النظر في مناقشة املوضوع لحين ورود قرار السيد أ.د /وزير التعليم العالى باعتماد الالئحة الجديد للكلية.

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

 .2تش ةةكيل لجن ةةة الحك ةةم واملناقش ةةة للطال ةةس  /محم ةةد رش ةةاد املق ةةدم  0املس ةةجل لدرج ةةة ال ةةدرتوراه ف ةةى اآلداب بنظ ةةام الس ةةاعات
املعتمةةد مةةن قسةةم التةةاريخ واآلثةةار املصةةرية واإلسةةالمية شةةعبة (التةةاريخ القةةديم) بنةةاء علةةى موافقةةة مجلةةس القسةةم 1026 /6/2م
"فى موضوع " :التاريخ السياس ي للممالك الحيثية الحديثة في منطقة الفرات "
ليصبح التشكيل على النحو التالى :
أستاا تاريخ مصر والشرق الدنى القديم املتفرغ– كلية اآلداب رئيسا ومشرفا
أ.د /أحمد أمين سليم
جامعةااسكندرية
مناقشا
أستاا تاريخ مصر والشرق الدنى القديم –كلية اآلداب –جامعة حلوان
أ .د /محمد الشحات شاهين
أ.د /عبد املنعم محمد مجاهد

أستاا التاريخ القديم– كلية اآلداب– جامعة دمنهور

مناقشا

علما ب ن تاريخ التسجيل :فصل الخريم 1023م.
القرار - :
وافق مجلس الكلية .
 .1تشكيل لجنة الحكم واملناقشة للطالس  /أشرف سعيد السنباطي  0املسجل لدرجة املاجستير فى اآلداب (نظام قديم) من
قسم التاريخ واآلثار املصرية واإلسالمية شعبة (التاريخ اإلسالمي) بناء على موافقة مجلس القس ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ةم 1026 /5/3م فى
موضوع ":الحيا ااقتصادية في بالد ما وراء النهر منذ قيام الدولة السبجوقية حتى الغزو املغولي ( 627 – 419هة – 2036 /
2110م) "
ليصبح التشكيل على النحو التالى :
رئيسا ومشرفا
أستاا التاريخ والحضار اإلسالمية – كلية اآلداب– جامعة عين شمس
أ.د /فتحي أبو يوسم
أ .د /أحمد محمد إسماعيل الجمال أستاا التاريخ والحضار اإلسالمية املساعد املتفرغ –كلية اآلداب –جامعة مشرفا
دمنهور
أستاا التاريخ والحضار اإلسالمية املساعد–كلية اآلداب –جامعة دمنهور مناقشا
أ.د /إبراهيم محمد مرجونة
مناقشا
أستاا التاريخ والحضار اإلسالمية املساعد–كلية اآلداب –جامعة طنطا
د /أحمد عبد السالم نا م
علما ب ن تاريخ التسجيل1008 /22 / 20 :م.
القرار - :
رسالة الكلية :
تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترىزإ ىلزإ مسزتوت التميزة وا بزداج لزا مازاو اعدام والعلزوم ا سزا ية لزإ سزوا العمزو محليزا إ و ىىليميزا اسزت اداإ ىلزإ معزايير
الاود التعليمية و البحثية  ،و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التك ولواية  ،و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و القزدرات العلميزة و البحثيزة تسزاتذت ا
و طالب ا  ،و استخدام وسائو تعليمية حديثة ،و متابعة الخرياين ،و ىتاحة الفرصة ل ا لمتابعة الاديزد مزن العلزوم و المعزارا و الخبزرات  ،و تلبيزة احتياازات الماتمز
،والمسززاةمة ل زا حززو مالززكالتو  ،و ب ززاص الالخصززية المصززرية و ت ميززة ىززيم اط تمززاص و المززواط ين مززن خززالو ىاززراصات تتسززم باطسززتقاللية و التعززاون و التقززويم ال زذاتا
والمستمر .
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وافق مجلس الكلية .

 .3موافقة قسم التاريخ واآلثار املصرية واإلسالمية بجلستة املنعقد يوم السبا املوافق 1026/6/2م على فتح باب االتحاق
بالدراسات العليا نظام الساعات املعتمد لدرجتى املاجستير والدرتوراه شعبة التاريخ الوسيط فصل الصيم .1026
القرار - :
وافق مجلس الكلية .
 .4تشكيل لجنة اامتحان الت هيلى للطالبة  /شيماء حلمي شحاته حامد املسجلة لدرجة الدرتوراه فى اآلداب من قسم ااجتماع
بنظام الساعات املعتمد والك بناء على موافقة مجلس قسم ااجتماع فى  1026/6/1على النحو التالى :
 -2أ.د /إسماعيل علي سعد أستاا علم ااجتماع املتفرغ – كلية اآلداب – جامعة اإلسكندرية .
 -1أ.د /السيد رشاد غنيم  :أستاا علم ااجتماع املتفرغ – كلية اآلداب – جامعة اإلسكندرية .
 -3د /مجدي بيومي  :أستاا علم ااجتماع املساعداملتفرغ – كلية اآلداب – جامعة دمنهور.
القرار - :
وافق مجلس الكلية .
 .5اعتماد نتيجة اامتحان الةت هيلى للطالبة  /سحر أحمد بلبع والك بناء على موافقة مجلس قسم ااجتماع بجلسته املنعقد
بتاريخ  1026/6/1حيث اطم نا البجنة إلى فهم الطالبة ملوضوع بحثها وتمكنها من أدوات ووسائل وإجراءات تنفيذه بما يفى
باملتطلبات الساسية إلنجاز رسالة علمية على مستوى الدرتوراه ضمن نطاق الساعات املعتمد .
القرار - :
وافق مجلس الكلية .
لدرجة املاجستير فى اآلداب بنظام الساعات املعتمد من قسم ااجتماع
 .6تسجيل بحث الطالبة  /هويدا أمين عطية
تخصص (علم ااجتماع) والك بناء على موافقة مجلس القسم بجلستة فى  ، 1026/6/1فى موضوع :
" العوامل املؤثر غي الحوار السري في املجتمع املصري – دراسة على عينة من طالب جامعتي دمنهور واإلسكندرية"
أستاا علم ااجتماع املساعد املتفرغ – كلية اآلداب– جامعة دمنهور
د /حمدي علي أحمد
بإشراف :
مدرس علم ااجتماع – كلية اآلداب – جامعة دمنهور
د /رهام فايز رضوان
القرار - :
وافق مجلس الكلية .
رسالة الكلية :
تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترىزإ ىلزإ مسزتوت التميزة وا بزداج لزا مازاو اعدام والعلزوم ا سزا ية لزإ سزوا العمزو محليزا إ و ىىليميزا اسزت اداإ ىلزإ معزايير
الاود التعليمية و البحثية  ،و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التك ولواية  ،و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و القزدرات العلميزة و البحثيزة تسزاتذت ا
و طالب ا  ،و استخدام وسائو تعليمية حديثة ،و متابعة الخرياين ،و ىتاحة الفرصة ل ا لمتابعة الاديزد مزن العلزوم و المعزارا و الخبزرات  ،و تلبيزة احتياازات الماتمز
،والمسززاةمة ل زا حززو مالززكالتو  ،و ب ززاص الالخصززية المصززرية و ت ميززة ىززيم 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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 .7منح الطالبة  /إسالم فوزي أنس قطس درجة الدرتوراه فى اآلداب (بنظام الساعات املعتمد ) من قسم ااجتماع
تخص ة ة ة ة ة ة ة ةص ( علم ااجتماع ) بناء على موافقة مجلس القسم فى 1026 /6/1م والك بعد أن أتما الطالبة التصويبات
واملالحظات التى أبدتها لجنة الحكم واملناقشة علما ب ن تاريخ املناقشة 1026/4/14م.
القرار - :
وافق مجلس الكلية .
 .8تشكيل لجنة الحكم واملناقشة للطالس  /يحيى الشحات محمد محمود  0املسجل لدرجة املاجستير فى اآلداب بنظام
الساعات املعتمد من قسم اآلثار والدراسات اليونانية والرومانية بناء على موافقة مجلس القسم 1026 /6/1م فى موضوع:
" دراسة لحمامات غرب الدلتا في مصر خالل العصرين اليوناني والروماني"
ليصبح التشكيل على النحو التالى :
رئيسا ومناقشا أستاا اآلثار اليونانية والرومانية ورئيس القسم – كلية اآلداب  -جامعة اإلسكندرية
 أ.د /م ى عبد الغ ي حجاج -د /حنان خميس الشافعي

مشرفا

أستاا اآلثار اليونانية والرومانية املساعد –كلية اآلداب –جامعة دمنهور

 -د/سماح محمد الصاوي

مناقشا

أستاا اآلثار اليونانية والرومانية املساعد –كلية اآلداب –جامعة دمنهور

علما ب ن تاريخ التسجيل :فصل الربيع 1021م.
القرار - :
وافق مجلس الكلية .
 .9منح الطالبة  /شيماء فاروق محمود أبو النجا درجة املاجستير فى اآلداب (بنظام الساعات املعتمد ) من قسم اآلثار
والدراسات اليونانية والرومانية تخصص ( اآلثار ) بناء على موافقة مجلس القسم فى 1026 /6/1م والك بعد أن أتما
الطالبة التصويبات واملالحظات التى أبدتها لجنة الحكم واملناقشة علما ب ن تاريخ املناقشة 1026/4/12م.
القرار - :
وافق مجلس الكلية .
- 20تعديل لجنة اإلشراف على الطالبة  /آمال محمد أبو الزين رشك  ،املسجلة لدرجة املاجستير فى اآلداب بقسم
الفلسفة بناء على موافقة مجلس قسم الفلسفة فى 1026/6/1م.
اإلشراف الحالي :
رسالة الكلية :
تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترىزإ ىلزإ مسزتوت التميزة وا بزداج لزا مازاو اعدام والعلزوم ا سزا ية لزإ سزوا العمزو محليزا إ و ىىليميزا اسزت اداإ ىلزإ معزايير
الاود التعليمية و البحثية  ،و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التك ولواية  ،و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و القزدرات العلميزة و البحثيزة تسزاتذت ا
و طالب ا  ،و استخدام وسائو تعليمية حديثة ،و متابعة الخرياين ،و ىتاحة الفرصة ل ا لمتابعة الاديزد مزن العلزوم و المعزارا و الخبزرات  ،و تلبيزة احتياازات الماتمز
،والمسززاةمة ل زا حززو مالززكالتو  ،و ب ززاص الالخصززية المصززرية و ت ميززة ىززيم اط تمززاص و المززواط ين مززن خززالو ىاززراصات تتسززم باطسززتقاللية و التعززاون و التقززويم ال زذاتا
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 ىلإ أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية معتمد تحتو
مكا ة مرموىة بين ظائرةا وتصو بأساتذت ا وخرياي ا ىلإ مستوت
الم السة محليأ و اىليم إيا من خالو برامج دراسية متمية لإ
مرحلتإ الليسا س والدراسات العليا تس م لإ الرىإ و الت مية
المستدامة للماتم .

Damanhur university
Faculty of Art

=========================================================
أ.د /عادل عبد السميع عوض أستاا الفلسفة الحديثة ومناهج البحث العلمى كلية اآلداب جامعة املنصور
الستاا املتفرغ بكلية اآلداب جامعة دمنهور
أ .د /ميالد زكى غالى
د /عصام رمال املصرى
أستاا مساعد فلسفة ااخالق ااسالمية كلية ااداب جامعة دمنهور
ليصبح اإلشراف بعد التعديل على النحو التالى :
أ.د /عادل عبد السميع عوض أستاا الفلسفة الحديثة ومناهج البحث العلمى كلية اآلداب جامعة املنصور
د /عصام رمال املصرى
أستاا مساعد فلسفة ااخالق ااسالمية كلية ااداب جامعة دمنهور
والك نظرا لإلعتذار املقدم من أ .د /ميالد زكى غالى عن لجنة اإلشراف .
القرار - :
وافق مجلس الكلية .
 .20موافقة مجلس قسم اللغة العربية وآدابها واللغات الشرقية وآدابها في جلسته املنعقد بتاريخ 1026 / 6 / 2م على الطلس
لقبول تسجيلها ببرنامج الدراسات العليا لدرجة
املقدم من الطالبة  /عائشة فرج حسن فرج ( ليبية الجنسية)
املاجستير ،والتفضل بمنحها موافقة مبدئية بالقبول حتى تتمكن من إنهاء اإلجراءات املالية على نفقة الحكومة الليبية ،على
أن يكون االتحاق بشعبة الدراسات الدبية.
القرار - :
وافق مجلس الكلية .
 .22رفض مجلس قسم اللغة العربية في جلسته املنعقد يوم الربعاء املوافق 1026/6/2م ،الطلس املقدم من طالب مرحلة
املاجستير بقسم اللغة العربية والذي يلتمسون فيه فتح فصل الصيم 1026م.
القرار - :
أيد مجلس الكلية رأى مجلس قسم اللغة العربية بالرفض
 - 21وافق مجلس قسم اللغة العربية ادابها واللغات الشرقية وأدابها في جلسته املنعقد يوم الربعاء املوافق 1026/6/2م،
على :
إشراك املدرسين في اإلشراف على رسائل املاجستير شريطة أن يكون املدرس في التخصص الدقيق للرسالة.
ويجوز ااستعانة بالساتذ فقط ،من كليات أخرى لإلشراف على الرسائل العلمية بشروط:
رسالة الكلية :
تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترىزإ ىلزإ مسزتوت التميزة وا بزداج لزا مازاو اعدام والعلزوم ا سزا ية لزإ سزوا العمزو محليزا إ و ىىليميزا اسزت اداإ ىلزإ معزايير
الاود التعليمية و البحثية  ،و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التك ولواية  ،و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و القزدرات العلميزة و البحثيزة تسزاتذت ا
و طالب ا  ،و استخدام وسائو تعليمية حديثة ،و متابعة الخرياين ،و ىتاحة الفرصة ل ا لمتابعة الاديزد مزن العلزوم و المعزارا و الخبزرات  ،و تلبيزة احتياازات الماتمز
،والمسززاةمة ل زا حززو مالززكالتو  ،و ب ززاص الالخصززية المصززرية و ت ميززة ىززيم اط تمززاص و المززواط ين مززن خززالو ىاززراصات تتسززم باطسززتقاللية و التعززاون و التقززويم ال زذاتا
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 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

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

 -2أن يكون ممثل القسم على املنصة أستااا أو أستااا مساعدا على القل ،في التخصص الدقيق للرسالةونشر بحثا واحدا
على القل فى مجلة علمية معترف بها .
 -1بخصوص تشكيل لجنة الحكم واملناقشة ا يشارك العضو الخارجي إا أربع مرات فقط في العام والك إلثراء القسم علميا
بإشراك أساتذ من كليات مختلفة.
القرار - :
وافق مجلس الكلية على اإللتزام بالقواعد املعمول بها واملعتمد من مجلس الكلية فى هذا الخصوص مع التو ية أا يشارك
العضو الخارجى إا مرتان فى العام .

 -24منح الطالس  /أحمد مختار حامد درجة الدرتوراه فى اآلداب (نظام قديم) من قسم الجغرافية بناء على موافقة مجلس
القسم فى 1026 /6/5م والك بعد أن أتم الطالس التصويبات واملالحظات التى أبدتها لجنة الحكم واملناقشة علما ب ن تاريخ
املناقشة 1026/4/29م.
القرار - :
وافق مجلس الكلية

ثانيا  :العالقات الثقافية والخارجية :

 -2رتةةاب مجلةةس قسةةم اللغةةة العربيةةة وأدابهةةا واللغةةات الشةةرقية وآدابهةةا بجلسةةته املنعقةةد بتةةاريخ  1026/6/2بشةةان حضةةور السةةيد
الدرتور  /محمد محمود ابوعلي – ااستاا املساعد بالقسم وعضو لجنة مراجعة البحاث املنشور في مؤتمر " اادب وبناء الوعي
" التابع اقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي مايو  1026بمدينة الشباب بابي قير بااسكندرية  ،وكان امينا مساعدا للمؤتمر
القرار - :
أحيط مجلس الكلية علما.
 -1رتةةاب مجلةةس قسةةم اللغةةة العربيةةة وآدابهةةا واللغةةات الشةةرقية وآدابهةةا بجلسةةته املنعقةةد بتةةاريخ  1026/6/2بشةةان حضةةور السةةيد
الةدرتور  /عصةةام لطفةي وهبةةان – املةدرس بالقسةةم والةدرتور /محمةةد محمةةود أبةوعلى القةةائم بعمةل رئةةيس مجلةس القسةةم ورشةةة
تدريبية بعنوان " معايير اعتماد كليات ومعاهد التعليم العالي – اا دار الثالث ( يوليو  ) 1025بفندق رونراد بالقاهر 0
القرار - :
أحيط مجلس الكلية علما.
رسالة الكلية :
تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترىزإ ىلزإ مسزتوت التميزة وا بزداج لزا مازاو اعدام والعلزوم ا سزا ية لزإ سزوا العمزو محليزا إ و ىىليميزا اسزت اداإ ىلزإ معزايير
الاود التعليمية و البحثية  ،و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التك ولواية  ،و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و القزدرات العلميزة و البحثيزة تسزاتذت ا
و طالب ا  ،و استخدام وسائو تعليمية حديثة ،و متابعة الخرياين ،و ىتاحة الفرصة ل ا لمتابعة الاديزد مزن العلزوم و المعزارا و الخبزرات  ،و تلبيزة احتياازات الماتمز
،والمسززاةمة ل زا حززو مالززكالتو  ،و ب ززاص الالخصززية المصززرية و ت ميززة ىززيم اط تمززاص و المززواط ين مززن خززالو ىاززراصات تتسززم باطسززتقاللية و التعززاون و التقززويم ال زذاتا
والمستمر .
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 -3رتةةاب مجلةةس قسةةم اللغةةة العربيةةة وآدابهةةا واللغةةات الشةةرقية وآدابهةةا بجلسةةته املنعقةةد بتةةاريخ  1026/6/2بشةةان موافقةةة املجلةةس
علي إيقاف السمينار في شهر مايو نظرا لظروف اامتحانات علي ان يتابع القسم عقد السيمنار في شهر يونيو
القرار - :
أحيط مجلس الكلية علما.
 -4رتةةاب مجلةةس قسةةم اللغةةة العربيةةة وآدابهةةا بجلسةةته املنعقةةد بتةةاريخ  1026/6/2بشةةان الشةةكر املقةةدم للسةةيد الةةدرتور  /عصةةام
لطفي وهبان – املدرس بالقسم من كل من -:
أ -السيد الدرتور  /محمد محمود ابوعلي – ااستاا املساعد بالقسم والك اشتراك سيادته في مةؤتمر اليةوم الواحةد بعنةوان
" اا الة والحداثة في اادب البحراوي "
ب -السيد الدرتور  /محمد محمود ابوعلي – ااستاا املساعد بالقسم والك ملشاررته الفعالة في اقامة ندو شعرية بالكلية
واستضافته الشاعر الكبير ا0دااستاا املبفرغ بىدابااسةكندرية  /فةوزي سةعد عيسة ي " مستشةار رئةيس الجمهوريةة لتطةوير
التعليم "
ج -السةةيد الةةدرتور  /محمةةد محمةةود ابةةوعلي – ااسةةتاا املسةةاعد بالقسةةم والةةك ملشةةاررته فةةي ادار نةةدو مواهةةس جامعيةةة فةةي
فعاليات معرض القاهر الدولي للكتاب بدمنهور 1026
د -السةةيد الةةدرتور  /ابةةراهيم مرجونةةة " مستشةةار لجنةةة ااسةةر" والةةك اشةةتراك سةةيادته فةةي تحكةةيم فعاليةةات مسةةابقة الشةةعر
العربي في مهرجان الصداقة لالسر
القرار - :
أحيط مجلس الكلية علما.
 -5رتةةاب مجلةةس قسةةم التةةاريخ واآلثةةار املصةةرية واإلسةةالمية بجلسةةته املنعقةةد بتةةاريخ 1026/6/2بشةةان مشةةاررة السةةيد الةةدرتور /
فة ةةايز محمة ةةد ملة ةةوك– ااسة ةةتاا املسة ةةاعد بالقسة ةةم فة ةةي إلقة ةةاء محاضة ةةر بعنة ةةوان " املشة ةةروعات القومية ةةة بمصة ةةر " بالهيئة ةةة العامة ةةة
لالستعالمات – قطاع اانتاج الداخلي بمررز اعالم رفرالدوار  ،والك يوم ااربعاء املوافق 1026/4/23
القرار - :
أحيط مجلس الكلية علما.
 -6رتاب مجلس قسم التاريخ واآلثار املصرية واإلسالمية بجلسته املنعقد بتاريخ 1026/6/2بشان حضورالسيد  /ابر ادق –
املةةدرس املسةةاعد بالقسةةم فعاليةةات نةةدو هيرموبةةوليس واهميتهةةا فةةي الحضةةار املصةةرية القديمةةة التةةراث والنقةةو والتةةي نظمهةةا مررةةز
دراسات الكتابات والخطوط بمكتبة ااسكندرية والك يوم ااربعاء املوافق 1026/4/23
رسالة الكلية :
تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترىزإ ىلزإ مسزتوت التميزة وا بزداج لزا مازاو اعدام والعلزوم ا سزا ية لزإ سزوا العمزو محليزا إ و ىىليميزا اسزت اداإ ىلزإ معزايير
الاود التعليمية و البحثية  ،و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التك ولواية  ،و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و القزدرات العلميزة و البحثيزة تسزاتذت ا
و طالب ا  ،و استخدام وسائو تعليمية حديثة ،و متابعة الخرياين ،و ىتاحة الفرصة ل ا لمتابعة الاديزد مزن العلزوم و المعزارا و الخبزرات  ،و تلبيزة احتياازات الماتمز
،والمسززاةمة ل زا حززو مالززكالتو  ،و ب ززاص الالخصززية المصززرية و ت ميززة ىززيم 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

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

القرار - :
أحيط مجلس الكلية علما.

 -7رتةةاب مجلةةس قسةةم التةةاريخ واآلثةةار املصةةرية واإلسةةالمية بجلسةةته املن ةةعقد بتةةاريخ 1026/6/2بشةةان حضةةور السةةيد الة ةةدرتور /
ابراهيم محمد مرجونة – ااستاا املساعد بالقسم ورشةة عمةل بعنةوان " معةايير اعتمةاد كليةات ومعاهةد التعلةيم العةالي – اا ةدار
الثالث ( يوليو  ) 1025بفندق رونراد بالقاهر 0
القرار - :
أحيط مجلس الكلية علما.
 -8رتاب مجلس قسم التاريخ واآلثار املصرية واإلسالمية بجلسته املنعقد بتةاريخ 1026/6/2بشةان حضورالسةيد  /ةابر ةادق –
املةةدرس املسةةاعد بالقسةةم ورشةةة عمةةل بعنةةوان " الحضةةار املصةةرية بةةين اابةةداع واابتكةةار العلمةةي " والتةةي اقامتهةةا كليةةة اآلثةةار بجامعةةة
أسوان في الفتر من 1026/1/26-24
القرار - :
أحيط مجلس الكلية علما.
 -9رت ةةاب مجل ةةس قس ةةم الت ةةاريخ واآلث ةةار املص ةةرية واإلس ةةالمية بجلس ةةته املنعق ةةد بت ةةاريخ 1026/6/2بش ةةان ترش ةةيح الس ةةيد ال ةةدرتور /
ابراهيم محمد مرجونة – ااستاا املساعد بالقسم لينضم لفريق مررز التطوير واابداع واابتكار بالجامعة
القرار - :
وافق مجلس الكلية
0
 -20رتةةاب مجلةةس قسةةم التةةاريخ واآلثةةار املصةةرية واإلسةةالمية بجلسةةته املنعقةةد بتةةاريخ 1026/6/2بشةةان ترشةةيح السةةيد الةةدرتور /
وفدي ابوالنضر -ااستاا املساعد بالقسم لحضور دور عن ريفية رتابة املشاريع البحثية التنافسية بالجامعة
القرار - :
وافق مجلس الكلية 0
 -22رتاب مجلس قسم التاريخ واآلثار املصرية واإلسالمية بجلسته املنعقد بتاريخ 1026/6/2بشان اختيار كل من

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

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

ا0د /علي احمد السيد  ،ا0د /فايز قر  ،د 0فايز ملوك  ،للمشاررة بااشة ة ةةراف العلمي ضمن البجنة ااستشارية للمؤتمر ااول
" البحير تاريخ وحضار عبر العصور " بمكتبة مصر العامة في الفتر من  1026/9/25-24ورذلك اختيار كل من د 0كةارم القاضة ي
 ،ا 0علياء ابوعلو للمشاررة في املؤتمر ااته ضمن لجنة اعداد املؤتمر
القرار - :
وافق مجلس الكلية.
 -21رتاب مجلس قسم الجغرافية بجلسته املنعقد بتاريخ 1026/6/5بشان ترشيح السيد ااستاا الدرتور  /محمد مجدي
تراب -ااستاا املتفرغ بالقسم بشان سفر سيادته لتلبية الدعو املوجهة له لزيار مررز علوم الكارسا في مدينة Postojna
بجمهورية سلوفينيا والك خالل الفتر من  24اغسطس الي  9سبتمبر  1026والك علي اا تتحمل جامعة دمنهور اية نفقات
القرار - :
وافق مجلس الكلية.
 -24رتاب مجلس قسم التاريخ واآلثار املصرية واإلسالمية بجلسته املنعقد بتاريخ 1026/6/2بشان ترشيح كل من السيد ااستاا
الدرتور  /عبداملنعم مجاهد – ااستاا بالقسم  ،والدرتور  /احمد عثمان – ااستاا املساعد بالقسم  ،لعضوية البجنة املنظمة
ملؤتمر البحير الثاني " البحير عبر العصور – الدور التاريخي والحضاري ومستقبل التنمية ااثرية والسياحية " واملشكلة بقرار
معالي محافة البحير برقم ( )687بتاريخ 1026/5/14
القرار - :
وافق مجلس الكلية.
 -25رتةةاب مجلةةس قسةةم التةةاريخ واآلثةةار املصةةرية واإلسةةالمية بجلسةةته املنعقةةد بتةةاريخ  1026/6/2بشةةان التقريةةر املقةةدم مةةن السةةيد
ااسةةتاا الةةدرتور  /ةةالح احمةةد هريةةدي – ااسةةتاا الكتةةور املتفةةرغ بالقسةةم عةةن حضةةوره للمةةؤتمر الةةدولي لكليةةة العلةةوم اانسةةانية
جامعة السليمانية بكوردستان يومي  4 ، 3مايو 1026
القرار - :
أحيط مجلس الكلية علما.
 -26رتة ةةاب مجلة ةةس قسة ةةم اآلثة ةةار والدراسة ةةات اليونانية ةةة والرومانية ةةة بجلسة ةةته املنعقة ةةد بتة ةةاريخ  1026/6/1بش ة ة ن اشة ةةتراك السة ةةيد
الدرتور  /عبير عبداملحسن قاسم – ااستاا املساعد بالقسم في برنامج اابتكار بجامعة دمنهور بلوحات من املوزايةك يةوم الثالثةاء
املوافق  1026/4/16املقام بقاعة املؤتمرات بكلية التجار
رسالة الكلية :
تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترىزإ ىلزإ مسزتوت التميزة وا بزداج لزا مازاو اعدام والعلزوم ا سزا ية لزإ سزوا العمزو محليزا إ و ىىليميزا اسزت اداإ ىلزإ معزايير
الاود التعليمية و البحثية  ،و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التك ولواية  ،و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و القزدرات العلميزة و البحثيزة تسزاتذت ا
و طالب ا  ،و استخدام وسائو تعليمية حديثة ،و متابعة الخرياين ،و ىتاحة الفرصة ل ا لمتابعة الاديزد مزن العلزوم و المعزارا و الخبزرات  ،و تلبيزة احتياازات الماتمز
،والمسززاةمة ل زا حززو مالززكالتو  ،و ب ززاص الالخصززية المصززرية و ت ميززة ىززيم 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

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

القرار - :
أحيط مجلس الكلية علما.

 -27رتةةاب مجلةةس قسةةم اآلثةةار والدراسةةات اليونانيةةة والرومانيةةة بجلسةةته املنعقةةد بتةةاريخ  1026/6/1بش ة ن الشةةهاد املقدمةةة مةةن
السةةيد الةةدرتور  /عبيةةر عبداملحسةةن قاسةةم – ااسةةتاا املسةةاعد بالقسةةم والتةةي حصةةلا عللهةةا مةةن الهيئةةة القوميةةة لضةةمان جةةود
التعليم وااعتماد حيث شاررا في فعاليات املؤتمر الدولي الثالث في الفتر من 1026/4/28-27
القرار - :
أحيط مجلس الكلية علما.
 -28رتة ةةاب مجلة ةةس قسة ةةم اآلثة ةةار والدراسة ةةات اليونانية ةةة والرومانية ةةة بجلسة ةةته املنعقة ةةد بتة ةةاريخ  1026/6/1بش ة ة ن مشة ةةاررة السة ةةيد
الةدرتور  /سماح محمد الصاوي  -ااستاا املساعد بالقسم في البرنامج الذي تم اعداده مع املجلس البريطاني
القرار - :
أحيط مجلس الكلية علما.
 -29رتة ةةاب مجلة ةةس قسة ةةم اآلثة ةةار والدراسة ةةات اليونانية ةةة والرومانية ةةة بجلسة ةةته املنعقة ةةد بتة ةةاريخ  1026/6/1بش ة ة ن مشة ةةاررة السة ةةيد
ال ةةدرتور  /شةةيرويا مصةةطفي فضةةل  -املةةدرس بالقسةةم محاضةةر عامةةة بعنةةوان " الهيمنةةة النسةةائية فةةي الةةبالط البطلمةةي فةةي مدينةةة
ااسكندرية " والك يوم ااثنين املوافق 1026/5/9
القرار - :
أحيط مجلس الكلية علما.
 -10رت ةةاب مجل ةةس قس ةةم الجغرافي ةةة بجلس ةةته املنعق ةةد بت ةةاريخ 1026/6/5بش ةةان ترش ةةيح ك ةةل م ةةن الس ةةيد  /احم ةةد س ةةعيد – املعي ةةد
بالقسم والسيد /احمد فرحات السيد – املعيد بالقسم لحضور دور عن ريفية رتابة املشاريع البحثية التنافسية بالجامعة.
القرار - :
وافق مجلس الكلية 0
 -12رتةةاب مجلةةس قسةةم اللغةةة العربيةةة وآدابهةةا واللغةةات الشةةرقية وآدابهةةا بجلسةةته املنعقةةد بتةةاريخ  1026/6/2بشةةان حضةةور السةةيد
الدرتور  /محمد محمود ابوعلي – ااستاا املساعد بالقسم ورشة تدريبية بعنوان " معايير اعتمةاد كليةات ومعاهةد التعلةيم العةالي
– اا دار الثالث ( يوليو  ) 1025بفندق رونراد بالقاهر 0
رسالة الكلية :
تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترىزإ ىلزإ مسزتوت التميزة وا بزداج لزا مازاو اعدام والعلزوم ا سزا ية لزإ سزوا العمزو محليزا إ و ىىليميزا اسزت اداإ ىلزإ معزايير
الاود التعليمية و البحثية  ،و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التك ولواية  ،و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و القزدرات العلميزة و البحثيزة تسزاتذت ا
و طالب ا  ،و استخدام وسائو تعليمية حديثة ،و متابعة الخرياين ،و ىتاحة الفرصة ل ا لمتابعة الاديزد مزن العلزوم و المعزارا و الخبزرات  ،و تلبيزة احتياازات الماتمز
،والمسززاةمة ل زا حززو مالززكالتو  ،و ب ززاص الالخصززية المصززرية و ت ميززة ىززيم 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

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

القرار - :
أحيط مجلس الكلية علما.

 - 11رتةةاب مجلةةس قسةةم اللغةةة العربيةةة وآدابهةةا واللغةةات الشةةرقية وآدابهةةا بجلسةةته املنعقةةد بتةةاريخ  1026/6/2بشةةان سةةفر السةةيد
الدرتور  /محمد محمود ابوعلي – ااستاا املساعد بالقسم الي اربيل بالعراق للمشاررة في مناقشة علمية
القرار - :
أحيط مجلس الكلية علما.
 -13رتةةاب مجل ةةس قسةةم الت ةةاريخ واآلث ةةار املصةةرية واإلس ةةالمية بجلسةةته املنعق ةةد بت ةةاريخ 1026/6/2بشةةان انض ةةمام كةةل م ةةن الس ةةيد
ال ةةدرتور  /اب ةةراهيم محم ةةد مرجون ةةة – ااس ةةتاا املس ةةاعد بالقس ةةم  ،وال ةةدرتور  /تيس ةةير محم ةةد ش ةةادي – امل ةةدرس بالقس ةةم لفري ةةق
الخطة ااستراتيجية لبجامعة
القرار - :
أحيط مجلس الكلية علما.
-14رتةةاب مجلةةس قسةةم اللغةةة العربيةةة وآدابهةةا واللغةةات الشةةرقية وآدابهةةا بجلسةةته املنعقةةد بتةةاريخ  1026/6/2بشةةان ترشةةيح القسةةم
لكل من  -:السيد  /احمد خميس شتيه – املدرس املساعد بالقسم  ،و ااستاا  /دعاء جمعة ابراهيم البياع – املعيد بالقسم ،
وااستاا  /اسماء علي املكي – املعيد بالقسم لحضور دور عن ريفية رتابة املشاريع البحثية التنافسية بالجامعة
القرار - :
وافق مجلس الكلية 0
-15رتاب مجلس قسم ااجتمةاع بجلسةته املنعقةد بتةاريخ  1026/6/2بشةان ترشةيح القسةم للسةيد الةدرتور  /مجةدي احمةد بيةومي
– ااستاا املساعد املتفرغ بالقسم لينضم الي فريق التطوير واابداع واابتكار بالجامعة  ،و أستاا  /سةار جمعةه حةراز– املعيةد
بالقسم  ،وااستاا اشرف شلبي – املدرس املساعد بالقسم لحضور دور عن ريفية رتابة املشاريع البحثية التنافسية بالجامعة
القرار - :
وافق مجلس الكلية 0

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

=========================================================
-16رتاب مجلس قسم اللغة العربية وآدابها بجلسته املنعقد بتاريخ  1026/6/2بشان ترشيح القسم لكل من -:السةيد الةدرتور /
محمةةد محمةةود ابةةوعلي – ااسةةتاا املسةةاعد بالقسةةم  ،السةةيد الةةدرتور  /عصةةام لطفةةي وهبةةان – املةةدرس بالقسةةم لينضةةما الةةي فريةةق
التطوير واابداع واابتكار بالجامعة
القرار - :
وافق مجلس الكلية 0
-17رتاب مجلس قسم الفلسفة بجلسته املنعقد بتاريخ  1026/5/29بش ن ترشيح السيد الدرتور /عصام رمال املصةري القةائم
بعمل رئيس مجلس قسم الفلسفة لالنضمام الى فريق مررز التطوير واابداع واابتكار بالجامعة .
القرار - :
وافق مجلس الكلية .
-18رتاب مجلس قسم الفلسفة بجلسةته املنعقةد بتةاريخ  1026/5/29بشةان ترشةيح السةيد الةدرتور /م ةى محمةد عثمةان املةدرس
بقسم الفلسفة لحضور دور عن ريفية رتابة املشاريع البحثية التنافسية بالجامعة .
القرار - :
وافق مجلس الكلية .

سادسا :موضوعات مررز رعاية املكفوفين :
 .2أحيط مجلس الكلية علما ووافق على كل ما جاء من موضوعات بمحضر مجلس ادار رعاية املكفوفين بجلسته في
. 1026/6/21

هذا وقد انتهى ااجتماع الساعة الثانية بعد الظهر .
رئيس املجلس وعميد الكلية
أ.د /محمد رفعا اامام

أمين املجلس
د .حسام محمد السعيد رحومة
رسالة الكلية :

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