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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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=========================================================
محضر مجلس الكلية الحادى عشر للعام الجامعي1027/1026
املنعقد يوم الربعاءاملوافق 1027/6/21
**********

ً
اجتمع مجلس الكلية في تمام الساعة الحادية عشر ظهرا برئاسة السيد الستاذ الدكتور /عبداملنعم محمد مجاهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـد
وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب واملفوض بتسيير أعمال عميد الكلية و بحضور كل من -:
وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث
 .2أ.د /حنان خميس الشافعى
املفوض بتسيير أعمال مجلس قسم الجغرافيا
 .1أ.د /عبدالعظيم أحمد عبدالعظيم
رئيس مجلس قسم اللغةاالنجليزية
 .3أ.د .ايمان حلمى املليجى
رئيس مجلس قسم التاريخ
 .1أ.د /أحمد عبدالعزيز عيس ى
الستاذ بقسم الجغرافيا
 .5أ.د /محمد عبدالقادر عبدالحميد
الستاذ بقسم اللغة االنجليزية
 .6أ.د .ميراندا محمد خميس الزوكة
الستاذ املتفرغ بقسم اللغة العربية
 .7أ.د /محمود فراج عبدالحافظ
الستاذ املتفرغ بقسم الفلسفة
 .8أ.د /ميالد زكى غالي
القائم بعمل رئيس مجلس قسم اآلثار والدراسات اليونانية والرومانية
 .9د .عبير عبداملحسن قاسم
القائم بعمل رئيس مجلس قسم اللغة العربية
 .20د .ايمان فؤاد بركات
 .22د .عصام كمال املصري
القائم بعمل رئيس مجلس قسم الفلسفة
املدرس بقسم الفلسفة و أمين املجلس
 .21د .رشا محمود رجب
املدير التنفيذي لوحدة ضمان الجودة بالكلية
 .23د .عصام لطفى وهبان
مدير وحدة الخدمات االلكترونية
 .21د .أحمد عطية حميدة
قائم بعمل أمين الكلية
 .25السيدة /نفين محمد رحومة
ادارى
 .26السيد /هانى محمد كتات
 ودعى لحضور االجتماع و الدكتور/أحمد سعيد عثمان والدكتور /محمد أحمد الفقـ ـ ـى والدكت ـ ـور /حسـ ـ ـام رحوم ـ ـ ـ ـة .-

ولم يحضر الدكتور /وفدى السيد أبوالنضر القائم بعمل وكيل الكلية لشئون خدمة املجتمع وتنمية البيئـ ـ ـة لسفره الداء العمرة
.

واعتذر عن عدم الحضور الدكتور /حمدى على أحمد وتغيب كل من  :أ.د /ماجد محمد شعله  ،و أ.د /على أحمد
السيد و الدكتورة  /نهى عبدالرحمن
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 المصززر ية و ت ميززة ىززيم اا تمززاص و المززواط ين مززن خززالو ىاززراصات تتسززم بااسززتقاللية و التعززاون و التقززويم الززذاتا
والمستمر .
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=========================================================
افتتح السيد أ.د /عبداملنعم محمد مجاهد وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب واملفوض بتسيير أعمال عميد الكلية
" بسم هللا الرحمن الرحيم "
في بداية االجتماع رحب السيد أ.د /عبداملنعم محمد مجاهد بجميع السادة الحاضرين.
 و قدم التهنئة لجميع السادة الحاضرين بمناسبة قرب حلول عيد الفطر املبارك . كما قدم سيادته التهنئة باسم املجلس لكل من : السيدة أ.د /حنان خميس الشافعىوالبحوث

بمناسبة تعيين سيادتها بتسير أعمال وكيل الكلية للدراسات العليا

 -السيدة أ.د /عبير عبداملحسن قاسم

بمناسبة ترقية سيادتها لدرجة أستاذ .

 -السيدة الدكتورة /مروة شحاتة الشقرفى

بمناسبة ترقية سيادتها لدرجة أستاذ مساعد .

 كما قدم الشكر على ما بذله كل من السادة أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم واالداريين النهاء أعمال االمتحانات الخاصةبالفصل الدراس ى الثانى  1027/1026بصورة مشرفة .
 -ثم شرع سيادته في موضوعات املجلس على النحو التالي :

أوال  :موضوعات اإلحاطةوالتصديق -:
ً
 .2املوضوعات التى طرحت في مجلس الجامعة :
 وافق مجلس الجامعة على تشكيل لجنة االخالقيات والبحث العلمى وامللكية الفكرية بعضوية أ.د /حنانالشافعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـى وكيل الكلية للدراسات والبحوث.
 وافق مجلس الجامعة على قبول الطالب الوافدين للدراسات العليا ( وعدم تحميلهم املواد التكميلية اذا درسواذات التخصص).
 وافق مجلس الجامعة على انشاء فرعى لجامعة دمنهور أحدهم في دبى و اآلخر في شرم الشيخ.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 المصززر ية و ت ميززة ىززيم اا تمززاص و المززواط ين مززن خززالو ىاززراصات تتسززم بااسززتقاللية و التعززاون و التقززويم الززذاتا
والمستمر .
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 وافق مجلس الجامعة على ضم أ.د /على أحمد السيد للجنة التنسيق لذوى االحتياجات الخاصة على مستوىاملحافظة .
 .1التصديق على محضر لجنة الحكماء(مرفق املعروض ).
 .3التصديق على محضر لجنة متابعة انهاء النتائج عن العام الجامعى  ( 1027/1026مرفق املعروض ).
 .1التصديق على محضر مجلس الكلية بجلسته السابقة .

ثانيا :موضوعات وحدة ضمان الجودة :
 .2بخصوص لجنة مراجعة الالئحة الداخلية للجودة
قرار اللجنة  :وافق املجلس على مخاطبة أعضاء اللجنة للبدء في مراجعة الالئحة الداخلية للجودة.
القرار - :
وافق مجلس الكلية .
 .1بخصوص لجنة الخبراء في مجال الجودة بالكلية.
قرار اللجنة :وافق املجلس على توجيه الدعوة لسيادتهم خالل الشهر القادم  ،حتى يتسنى توزيع املعايير البداء املالحظات
و إجراء بعض التعديالت إذ تتطلب المر .
القرار - :
وافق مجلس الكلية .
ُ
 .3بخصوص متابعة الخطة التدريبية للكلية املقدمة من معيار الجهاز الدارى .
قرار اللجنة  :وافق املجلس على تكليف كل من الدكتورة /سماح الصاوى  ،والدكتورة /تيسير شادى بوضع مقترح
لتفعيل الخطة التدريبية نهاية شهر يونيه .1027
القرار - :
وافق مجلس الكلية .
رسالة الكلية :
تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترىزإ ىلزإ مسزتوت التميزة وا بزداج لزا مازاو اعدام والعلزوم ا سزا ية لزإ سزوا العمزو محليزا إ و ىىليميزا اسزت اداإ ىلزإ معزايير
الاود التعليمية و البحثية  ،و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و 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 المصززر ية و ت ميززة ىززيم اا تمززاص و المززواط ين مززن خززالو ىاززراصات تتسززم بااسززتقاللية و التعززاون و التقززويم الززذاتا
والمستمر .
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الم السة محليأ و اىليم إيا من خالو برامج دراسية متمية لإ
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 .1بخصوص معايير الجودة وتقارير رؤساءاملعايير :
قرار اللجنة  :وافق املجلس على مخاطبة السادة رؤساء املعايير لتقديم تقارير عن نقاط القوى والضعف في املعايير
املوكلة إليهم .
القرار - :
وافق مجلس الكلية.
 .5بخصوص لجنة مراجعة الكتاب الجامعى .
قرار اللجنة  :وافق املجلس على أن يتم تشكيل اللجان في شهر يولية  1027على أن ترفع تقاريرها ملجلس الوحدة
االعتيادى عن شهر أغسطس  ، 1027وسوف تضم لجنة كل قسم عضو من وحدة ضمان الجودة .
القرار - :
وافق مجلس الكلية
 .6بخصوص متحف الكلية .
قرار اللجنة  :يطالب مجلس ادارة وحدة ضمان الجودة بتفعيل متحف الكلية .
القرار - :
وافق مجلس الكلية على تشكيل لجنة لتقييم املتحف على وضعه الحالى كالتالى :
 -أ.د /حنان خميس الشافعى

الستاذ بقسم اآلثار والدراسات اليونانية والرومانيةبالكلية

 -د .أحمد سعيد عثمان

أستاذ اآلثار االسالمية املساعد بالكلية

 -د .أيمن محمدسالم

مدرس االثار املصرية بالكلية

ً
ثالثا :موضوعات وحدة تكنولوجيا املعلومات : IT
رسالة الكلية :
تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترىزإ ىلزإ مسزتوت التميزة وا بزداج لزا مازاو اعدام والعلزوم ا سزا ية لزإ سزوا العمزو محليزا إ و ىىليميزا اسزت اداإ ىلزإ معزايير
الاود التعليمية و البحثية  ،و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و 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 المصززر ية و ت ميززة ىززيم اا تمززاص و المززواط ين مززن خززالو ىاززراصات تتسززم بااسززتقاللية و التعززاون و التقززويم الززذاتا
والمستمر .
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محضر اجتماع وحدة تكنولوجيا املعلومات عن شهـ ـر يونيه  1027على النحو التالى :
 .2بشأن وحدة )(MISفقد تم طباعة (شيتات ) الرصد اليدوى لجميع الكنتروالت.
 .1تم تفعيل كلمات السر و اسم املستخدم التى هى نفسها الخاصة بالفصل الدراس ي الول  ،وتم فتح جميع الكنتروالت
الستقبال عمليات الرصد اآللى .
 .3الوحدة على استعداد لتقديم الدعم الفنى الالزم لجميع الكنتروالت في أثناء الرصد اآللى للنتائج.
 .1أكد د /أحمد عطية أن مسئولية النتيجة من حيث صحتها تقع في الساس على الكنترول وهو املنوط به مراجعة عمليات
الرصد وتطبيق نظام الرأفة وغيرها وطلب الدعم الفنى من وحدة الرصد اآللى عند اللزوم .
 .5بشأن العناصر البشرية التى تحتاجها وحدة ) (ITافاد د /أحمد عطية بأن الوحدة تحتاج الى اثنين من املوظفين من خريجى
معهد الحاسب اآللى بصورة ُملحة لتدريبهما للعمل في الوحدة في ظل النفص العددى للموظفين الذى تعانيه الوحدة والكلية.
 .6مخاطبة السيد أ.د /ياسر سعيد املدير التنفيذي للمشروعات بالجامعة لتوفير مدربين لعقد دورات وورش عمل في التعليم
االلكترونى  ،وتفعيل مواقع أعضاء هيئة التدريس الرسمية وأيضا حسابات).( Google Scholar
 .7سجل املوقع الرسمى للكلية حتى اليوم ما يزيد عن مليون و أربعمائة و  16ألف زيارة  ،كما بلغ عدد القراءات ملوقع الكلية ما
يزيد عن  871ألف قراءة للموضوعات املنشورة على املوقع .
القرار

ً
أحيط مجلس الكلية علما ووافق على كل ما جاء باملحضر .

ً
رابعا :موضوعات شئون هيئة التدريس :
 .2كت ــاب مجل ــس قس ــم اآلث ــار والدراس ــات اليوناني ــة والروماني ــة بموافق ــة مجل ــس القس ــم بجلس ــته فـ ـي 1027 /6/ 1عل ــى تعي ــين

الســيدة الــدكتورة  /عبيــر عبداملحســن قاســم الســتاذ املســاعد بالقســم فــى وظيفــة أســتاذ بــذات القس ـ ـ ـ ـ ـم تخص ـ ـ ـ ــص
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 المصززر ية و ت ميززة ىززيم اا تمززاص و المززواط ين مززن خززالو ىاززراصات تتسززم بااسززتقاللية و التعززاون و التقززويم الززذاتا
والمستمر .
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رؤية الكلية :

جامعة دمنهور
كلية اآلداب

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

Damanhur university
Faculty of Art

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

" اآلثــار اليونانيــة والرومانيــة " بنـ ًـاء علــى تقريــر اللجنــة العلميــة الدائمــة للترقيــة (لجنــة اآلثــار اليونانيــة والرومانيــة) بترقيــة
سيادتها لدرجة أستاذ حيث أن سيادتها ملتزمة بعملها ومسلكها منذ تعينها محسنة الداء واجباتها .

القرار - :
وافق مجلس الكلية.
 .1كتاب الدكتورة /ايمان بركات القائم بعمل رئيس مجلس قسم اللغة العربية بالكلية بموافقة مجلس القسم فـي 1027/ 6 /1
على الطلب املقدم من السيدة الدكتورة /مروة شحاتة الشقرفى املدرس بالقسم للتعيين بوظيفة أستاذ مساعد تخصص
( أدب أندلسـ ى) و ذلــب بنــاء علــى تقريــر ا للجنــة العلميــة الدائمــة لترقيــة الســاتذة املساعدي ـ ــن ( لجنــة اللغــة العربيــة ) بترقيــة
سيادتها لدرجة أستاذ مساعد حيث أن سيادتها ملتزمة بعملها ومسلكها منذ تعينها محسنة الداء واجباتها .
القرار - :
وافق مجلس الكلية.
 .3كتــاب الــدكتور /عصــام كمــال املصــري القــائم بعمــل رئــيس مجلــس قســم الفلســفة بشــأن موافقــة مجلــس القســم علــى تجديــد
ً
انتداب السيد أ.د /ميالد زكى غالى مشرفا على شؤؤن خدمـة املجتمـع والبيئـة باملعهـد العـالى للدراسـات العليـا والبحـوث وذلـب
ً
ً
يومى االثنين والربعاء اسبوعيا اعتبارا من  1027/6/8وملدة عام .
القرار - :
وافق مجلس الكلية.
 .1كتاب السيدة أ.د /ايمان املليجى رئيس مجلس قسم اللغة االنجليزية بشأن تصحيح البند الخاص بالخطة الخمسية لتعيين
املعيدين بحيث يكون على النحو التالي :
عام  )2( 1029/1028معيد أدب )2( -معيد لغة
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 المصززر ية و ت ميززة ىززيم اا تمززاص و المززواط ين مززن خززالو ىاززراصات تتسززم بااسززتقاللية و التعززاون و التقززويم الززذاتا
والمستمر .
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رؤية الكلية :

جامعة دمنهور
كلية اآلداب

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

Damanhur university
Faculty of Art

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

ً
خامسا  :موضوعات شئون الطالب :
 .2فيما يتعلق بوحدة الجودة:
 تتولى مجالس القسام العلمية تشكيل لجان فحص الكتـاب الجـامعي فـي مجالسـها االعتياديـة عـن شـهر يوليـة ،1027ُ
على أن تقدم تقاريرها النهائية بهذا الخصوص في مجـالس القسـام االعتياديـة عـن شـهر أغسـطس  ،1027مـع التأكيـد
ً
عضوا من وحدة ضمان الجودة بالكلية.
على أن تضم اللجان املذكورةعن كل قسم
 ُيطالــب مجلــس إدارة وحــدة ضــمان الجــودة بتفعيــل متحــف الكليــة  ،علــى أن يتضــمن أقســام ل ثــار املصــرية علــى مــدارتاريخها.
القرار - :
وافق مجلس الكلية
ُ
 .1فيما يتعلق بوحدة  : MISأشار السيد الدكتور /أحمد عطية املدير التنفيذي للوحدة إلى ما يلي:
 تم طباعة ( شيتات) الرصد اليدوي لجميع الكنتروالت. تم تفعيل كلمات السر واسم املستخدم التي هى نفسها الخاصة بالفصل الدراسـ ي الولـى ،وتـم فـتح جميـع الكنتـروالتالستقبال عمليات الرصد اآللي.
 الوحدة على استعداد لتقديم الدعم الفني الالزم لجميع الكنتروالت في أثناء عمليات الرصد اآللي للنتائج. وافقت اللجنة على أن يتم إعالن نتيجة الفصل الدراس ي الثاني برقم جلوس الطالب.القرار - :
ً
أحيط مجلس الكلية علما.
ً
ثالثا :التقارير املرفوعة من القسام:
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 المصززر ية و ت ميززة ىززيم اا تمززاص و المززواط ين مززن خززالو ىاززراصات تتسززم بااسززتقاللية و التعززاون و التقززويم الززذاتا
والمستمر .
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رؤية الكلية :
تتطل الكلية ىلإ أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية معتمد تحتو
مكا ة مرموىة بين ظائرةا وتصو بأساتذت ا وخرياي ا ىلإ مستوت
الم السة محليأ و اىليم إيا من خالو برامج دراسية متمية لإ
مرحلتإ الليسا س والدراسات العليا تس م لإ الرىإ و الت مية
المستدامة للماتم .

جامعة دمنهور
كلية اآلداب

Damanhur university
Faculty of Art

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

 .3املوضوع :تصميم نموذج َّ
موحد للتقارير املرفوعة للجنة.
القــرار :قــررت اللجنــة اعتمــاد نمــاذج التقــارير التــي اقترحهــا رئــيس اللجنــة ،فيمــا يخــتص بتقريــر مســؤلوا الــدعم الطالبــي،
ُ
وتقرير مراجعة الكتاب الجامعي .وأكدت على عدم قبول أي تقارير لم تلتزم باملضمون والشكل العام للنماذج املقترحة.
القرار - :
ُ
أحيط مجلس الكلية علما.

ُ
 .1املوضوع :تقارير متابعة أداء السادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة املعاونة،لم ُيقدمها سوى أقسام  :الفلسفة،الجغرافيا،
واالثار والدراسات اليونانيةوالرومانية ،واالجتماع،والتاريخ.
القرار - :
ً
أحيط مجلس الكلية علما.
ُ
ً
رابعا :املوضوعات املتعلقة باالمتحانات التحريرية:
ُ
 .5املوضــوع :تش ــكيل لجنــة املراجع ــة علــى أورات الس ــئلة وكراســات اإلجاب ــة عــن الفص ــل الدراس ـ ي الث ــاني للعــام الج ــامعي -1026
.1027
كل من:
القرار :وافقت اللجنة على تشكيل اللجنة املذكورة من ِ
م

االسم

الصفة

2
1
3

أ.د/عبد املنعم محمد مجاهد
د/عصام لطفي وهبان
د /ناجي محمد رشوان
د/سماح محمد الصاوي

5
6

د /محمد أحمد الفقي
د /أمنية محمد عيس ى
د/حسام محمد السعيد رحومه

وكيل الكلية لشؤون التعليم والطالب
املدير التنفيذي لوحدة ضمان الجودة
الستاذ املساعد بقسم اللغة اإلنجليزية
الستاذ املساعد بقسم اآلثار والدراسات
اليونانية والرومانية
الستاذ املساعد بقسم اللغة العربية
الستاذ املساعد بقسم اللغة العربية
املدرس بقسم الفلسفة

1

7

المهمة

ً
رئيسا
ً
عضوا
مراجعة على قسم اللغة العربية
مراجعة على قسم الفلسفة
مراجعة على قسم السياسة
مراجعة على قسم التاريخ
مراجعة على أقسام:اآلثار (ل.ج)-
اللغات الشرقية  -الدراسات
اليونانية والالتينية

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 المصززر ية و ت ميززة ىززيم اا تمززاص و المززواط ين مززن خززالو ىاززراصات تتسززم بااسززتقاللية و التعززاون و التقززويم الززذاتا
والمستمر .
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رؤية الكلية :
تتطل الكلية ىلإ أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية معتمد تحتو
مكا ة مرموىة بين ظائرةا وتصو بأساتذت ا وخرياي ا ىلإ مستوت
الم السة محليأ و اىليم إيا من خالو برامج دراسية متمية لإ
مرحلتإ الليسا س والدراسات العليا تس م لإ الرىإ و الت مية
المستدامة للماتم .

جامعة دمنهور
كلية اآلداب

Damanhur university
Faculty of Art

=========================================================
م

8
9
20
22
21
23

االسم

الصفة

المهمة

د/منى محمود عثمان

املدرس بقسم الفلسفة

مراجعة على قسم اآلثار
والدراسات اليونانية والرومانية

املدرس بقسم اللغة العربية
املدرس بقسم التاريخ
مراجعة على قسم الجغرافيا
املدرس بقسم االجتماع
مراجعة على قسم اللغة اإلنجليزية
املدرس بقسم التاريخ
عضو إداري بوحدة ضمان الجودة

د /رانيا جمال عطية
د /أحمد خميس الفقي
د/إسالم فوزي أنس
د/أيمن محمد سالم
أ.كمال فرج صالح

مراجعة على قسم االجتماع

القرار - :
وافق مجلس الكلية على التشكيل السابق .
 .6املوضوع :تشكيل لجنة املمتحنين عن الفصل الدراس ي الثاني للعام الجامعي .1027-1026

ً
القــرار :وافقــت اللجنــة علــى تشــكيل اللجنــة املــذكورة مــن رؤســاء مجــالس القســام العلميــة ومــن يقــوم بأعمــالهم ،فضــال عــن
الوحدات ذات الصلة ،وذلب على النحو اآلتي:
م

االسم

الوظيفة

()2

أ.د /عبد املنعم مجاهد

رئيس اللجنة

()1

أ.د /أحمد عبد العزيز

رئيس مجلس قسم التاريخ

()3

أ.د /إيمان املليجي

رئيس مجلس قسم اللغة اإلنجليزية.

( )1أ.د /عبد العظيم أحمد

رئيس مجلس قسم الجغرافيا

()5

أ.م.د /عبير قاسم

القائم بعمل رئيس مجلس قسم اآلثار والدراسات اليونانية والرومانية.

()6

أ.م.د /عصام املصري

القائم بعمل رئيس مجلس قسم الفلسفة.

()7

أ.م.د /إيمان بركات

()8

أ.م.د /أحمد سعيد

القائم بعمل رئيس قسم اللغة العربية.
ُم َّ
فوض عن قسم اآلثار (ل.ح)
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 المصززر ية و ت ميززة ىززيم اا تمززاص و المززواط ين مززن خززالو ىاززراصات تتسززم بااسززتقاللية و التعززاون و التقززويم الززذاتا
والمستمر .
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رؤية الكلية :

جامعة دمنهور
كلية اآلداب

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

Damanhur university
Faculty of Art

=========================================================
م

االسم

الوظيفة

()9

أ.م.د /محمد الفقي

()20

أ.م.د /سيد شحاتة

ُم َّ
فوض عن قسم الللغات الشرقية
ُم َّ
فوض عن قسم االجتماع.

()22

د /حسام رحومة

ُم َّ
فوض عن قسم السياسة

()21

د /أحمد عطية

مدير وحدة الخدمات اإللكترونية

()23

د /بدور جنينة

مدير وحدة القياس والتقويم.

القرار - :
وافق مجلس الكلية على التشكيل السابق .
 .7املوضوع :تشكيل لجنة التراكمي عن الفصل الدراس ي الثاني للعام الجامعي 1027-1026
القرار:وافقت اللجنة على تشكيل اللجنة املذكورة على النحو اآلتي:
م

االسم

الوظيفة

()2

أ.د /عبد املنعم مجاهد

()1

د /حسام رحومة

رئيس اللجنة
ً
عضوا

()3

د /ماهر محمد أبو السعيد

()1

د /أحمد عطية حميدة

ً
عضوا
ً
عضوا

()5

أ.نعمه محمد معروف

()6

أ.آمال حمدان

ً
عضوا
ً
عضوا

القرار - :
وافق مجلس الكلية على التشكيل السابق .

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 المصززر ية و ت ميززة ىززيم اا تمززاص و المززواط ين مززن خززالو ىاززراصات تتسززم بااسززتقاللية و التعززاون و التقززويم الززذاتا
والمستمر .
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رؤية الكلية :

جامعة دمنهور
كلية اآلداب

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

Damanhur university
Faculty of Art

=========================================================
امسا :الكنتروالت:
خ ً

 .8املوضوع :االطمئنان على عمليات الرصد بالكنتروالت .
القرار  :اطمئنت اللجنة على سير أعمال الرصد بالكنتروالت.
القرار - :
ً
أحيط مجلس الكلية علما .
سادسا :شروط قبول الطالب ُ
ً
الج ُدد بالقسام العلمية للكلية
 .9املوضــوع :اطلعــت اللجنــة علــى الشــروط املرفوعــة لهــا مــن بعــض القســام العلميــة فيمــا يخــتص بقبــول الطــالب ُ
الجــدد بــالفرت
ً
الولى بها ،وذلب وفقا للنموذج الذي أعده رئيس اللجنة في هذا الشأن ،وقد جاءت هذه الشروط كما يلي:
القسم
م

معايير القبول

()2
اللغة
االنجليزية

()1
االجتماع

()3
التاريخ

()1
الفلسفة

()5
السياسة

()6
اآلثار
( ل.ح)

()7
اآلثار
(لٌ.ت)

()8
اللغات
الشرقية

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 المصززر ية و ت ميززة ىززيم اا تمززاص و المززواط ين مززن خززالو ىاززراصات تتسززم بااسززتقاللية و التعززاون و التقززويم الززذاتا
والمستمر .
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رؤية الكلية :

جامعة دمنهور
كلية اآلداب

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

Damanhur university
Faculty of Art

=========================================================
الحـ ـ ـ ــد الق ـ ـ ـ ـ ى لعـ ـ ـ ــدد
( )2الطالب بالقسم:

()1
()3
()1

()5
()6

يحدده
مجلس
الكلية
يحددها
مجلس
الكلية

النسـ ــبة املئويـ ــة لتحويـ ــل
الطــالب الجــدد مــن قســم
إلى آخر:
ُ
تـ ـ ـ ــذكر النسـ ـ ـ ــبة املئويـ ـ ـ ــة
مفتوحة
لطالب االنتظام :
هـ ـ ــل يرغـ ـ ــب القسـ ـ ــم فـ ـ ــي
نعم
قب ـ ــول طال ـ ــب االنتس ـ ــاب
(موجه-عادي)؟
ُ
تـ ـ ـ ــذكر النسـ ـ ـ ــبة املئويـ ـ ـ ــة
لط ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالب االنتس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاب مفتوحة
(موجه-عادي):
ه ـ ـ ـ ـ ــل أولوي ـ ـ ـ ـ ــة القب ـ ـ ـ ـ ــول
مفتوحة
لطالب القسم العلمي؟

يحدده
مجلس
الكلية
يحددها
مجلس
الكلية

يحدده
مجلس
الكلية
يحددها
مجلس
الكلية

يحدده
مجلس
الكلية
يحددها
مجلس
الكلية

يحدده
مجلس
الكلية
يحددها
مجلس
الكلية

يحدده
مجلس
الكلية
يحددها
مجلس
الكلية

يحدده
مجلس
الكلية
يحددها
مجلس
الكلية

يحدده
مجلس
الكلية
يحددها
مجلس
الكلية

% 50

%50

%50

%50

مفتوحة

مفتوحة

%70

نعم

نعم

نعم

نعم

نعم

نعم

نعم

% 50

%50

%50

%50

مفتوحة

مفتوحة

%30

مفتوحة

ال

متساوية

نعم

مفتوحة

مفتوحة

ال

القسم
م

معايير القبول

()2
اللغة
االنجليزية

()1
االجتماع

()3
التاريخ

()1
الفلسفة

()5
السياسة

()6
اآلثار
( ل.ح)

()7
اآلثار
(لٌ.ت)

()8
اللغات
الشرقية

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 المصززر ية و ت ميززة ىززيم اا تمززاص و المززواط ين مززن خززالو ىاززراصات تتسززم بااسززتقاللية و التعززاون و التقززويم الززذاتا
والمستمر .
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رؤية الكلية :

جامعة دمنهور
كلية اآلداب

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

Damanhur university
Faculty of Art

=========================================================
ه ـ ـ ــل أولوي ـ ـ ــة القب ـ ـ ــول
()7
لطالب القسم الدبي؟
النســب املئويــة لطــالب
مفتوحة
()8
القسم العلمي:
النســبة املئويــة لطــالب
مفتوحة
()9
القسم الدبي:
ُ
نق ـ ــاط املفاض ـ ــلة ب ـ ــين ال يوجد
طالب القسم العلمي:
مفتوحة

مفتوحة

نعم

متساوية

ال

مفتوحة مفتوحة

ال

مفتوحة

%50

%50

%200

مفتوحة مفتوحة

%50

مفتوحة

%50

%50

صفر %

مفتوحة مفتوحة

%50

ال يوجد

ال
يوجد

ال يوجد

-2أن يكـ ـ ــون الطال ـ ـ ــب

ال يوجد مفتوحة اليوجد

مــن بــين طــالب املرحلــة
الول ـ ـ ــى والثاني ـ ـ ــة عل ـ ـ ــى
الكثر فقط
 -1تكـ ـ ـ ـ ــون املفاضـ ـ ـ ـ ــلة
ً
بالعلى مجموعا.

()20

 -3أن يجتـ ـ ــاز الطالـ ـ ــب
االختبارات الشفوية.
 -1أن يجتـ ـ ــاز الطالـ ـ ــب
املقابلة الشخصية.

القسم
م

معايير القبول

()2
اللغة
االنجليزية

()1
االجتماع

()3
التاريخ

()1
الفلسفة

()5
السياسة

()6
اآلثار
( ل.ح)

()7
اآلثار
(لٌ.ت)

()8
اللغات
الشرقية

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 المصززر ية و ت ميززة ىززيم اا تمززاص و المززواط ين مززن خززالو ىاززراصات تتسززم بااسززتقاللية و التعززاون و التقززويم الززذاتا
والمستمر .
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رؤية الكلية :
تتطل الكلية ىلإ أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية معتمد تحتو
مكا ة مرموىة بين ظائرةا وتصو بأساتذت ا وخرياي ا ىلإ مستوت
الم السة محليأ و اىليم إيا من خالو برامج دراسية متمية لإ
مرحلتإ الليسا س والدراسات العليا تس م لإ الرىإ و الت مية
المستدامة للماتم .

جامعة دمنهور
كلية اآلداب

Damanhur university
Faculty of Art

=========================================================
()22
()21

()23

()21

()25

ُ
نقـاط املفاضــلة بــين
طالب القسم الدبي
ه ـ ــل يقب ـ ــل القس ـ ــم
الطالب املكفوفين:
ه ـ ــل يقب ـ ــل القس ـ ــم
البــاقين لاعــادة مــن
أقسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام داخـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل
ُ
الكلية؟
ه ـ ــل يقب ـ ــل القس ـ ــم
املح ــولين م ــن خ ــارج
الكلية؟
ه ـ ــل يقب ـ ــل القس ـ ــم
املفصـ ـ ـ ـ ـ ــولين مـ ـ ـ ـ ـ ــن
ُ
خارج الكلية؟

ال يوجد

ال يوجد

ال يوجد

ال يوجد

ال يوجد

اليوجد مفتوحه

ال يوجد

ال يقبل

يقبل

يقبل

يقبل

اليقبل

اليقبل

اليقبل

اليقبل

ال يقبل

يقبل

يقبل

يقبل

اليقبل

يقبل

يقبل

يقبل

ال يقبل

يقبل

يقبل

يقبل

اليقبل

يقبل

يقبل

يقبل

ال يقبل

يقبل

اليقبل

يقبل

اليقبل

يقبل

يقبل

يقبل

القسم
م

معايير
القبول

()2
اللغة
االنجليزية

()1
االجتما
ع

()1
()3
التاريخ الفلسفة

()5
السياسة

()6
اآلثار
( ل.ح)

()7
اآلثار
(لٌ.ت)

()8
اللغات
الشرقية

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 المصززر ية و ت ميززة ىززيم اا تمززاص و المززواط ين مززن خززالو ىاززراصات تتسززم بااسززتقاللية و التعززاون و التقززويم الززذاتا
والمستمر .
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رؤية الكلية :
تتطل الكلية ىلإ أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية معتمد تحتو
مكا ة مرموىة بين ظائرةا وتصو بأساتذت ا وخرياي ا ىلإ مستوت
الم السة محليأ و اىليم إيا من خالو برامج دراسية متمية لإ
مرحلتإ الليسا س والدراسات العليا تس م لإ الرىإ و الت مية
المستدامة للماتم .

جامعة دمنهور
كلية اآلداب

Damanhur university
Faculty of Art

=========================================================
ُ
-2يلـ ـ ـ ــزم القسـ ـ ـ ــم الطالـ ـ ـ ــب الراغـ ـ ـ ــب فـ ـ ـ ــي
االلتحـ ــات بالدراسـ ــة بـ ــه أن يحصـ ــل علـ ــى
اســتمارة م ــن مق ــر القس ــم لت ــدوين بيانات ــه
موض ـ ــح به ـ ــا متطلب ـ ــات وش ـ ــروط القب ـ ــول
بالقس ــم ب ـ ً
ـدءا م ــن  9/2ف ــي ك ــل ع ــام عل ــى
مدار أيام السبوع كاملة.

()26

شروط
أخرى
يضعها
ُالقسم
املختص:

ُ -1يشـ ــكل القسـ ــم اللجنـ ـ ًـة املعنيـ ــة ب ـ ـ جراء
االختبارات الشفوية وفقا ملا سـوف ًيحـدد
ُويعلــن خــالل الســبوعين الولــين مــن شــهر
سبتمبر.

ال يوجد ال يوجد اليوجد

ال يوجد

 -3يش ــكل القس ــم اللجن ــة املعني ــة إلتم ــام
الجانب الثاني من متطلبـات القبـول  -ملـن
اجت ـ ـ ــاز املتطل ـ ـ ــب الول – وه ـ ـ ــو املقابلـ ـ ـ ــة
الشخصـية للنظـر فــي املـؤهالت الشخصــية
للمتقدم.

اليوجد

ال يوجد

ال يوجد

 -1يعـ ــد توقيـ ــع مـ ــن يحـ ــدده القسـ ــم ( أو
رئيس ــه ) عل ــي اس ــتمارة الطال ــب الخاص ــة
بم ــب رغبات ــه والحاص ــل عليه ــا م ــن ش ــئون
طــالب الفرقــة الولــي بالكليــة الســتيفا ها ،
بمثاب ــة إق ـرار باجتي ــازه ملتطلب ــات وش ــروط
االلتح ـ ـ ــات بالقس ـ ـ ــم و قبول ـ ـ ــه ب ـ ـ ــه ( بم ـ ـ ــا
يحف ـ ـ ــظ للطال ـ ـ ــب رغبت ـ ـ ــه ف ـ ـ ــي االلتح ـ ـ ــات
بالقس ــم أو الع ــدول ع ــن ذل ــب إن رغ ــب و
يت ـ ـ ـ ــيح ل ـ ـ ـ ــه فرص ـ ـ ـ ــة م ـ ـ ـ ــب ب ـ ـ ـ ــا ي رغب ـ ـ ـ ــات
استمارته).

ُ
القرار:يرفــع المــر ملجلــس الكليــة للنظــر فــي إقــرار املعــايير والشــروط التــي قــدمتها القســام الســابقةُ ،ويفـ َّـوض مجلــس الكليــة فــي وضــع
ُ
شروط القبول في القسام التي لم تقدم شروطها.
القرار - :
وافق مجلس الكلية.
سابعا :شروط قبول الطالب ُ
ً
الج ُدد بالشعب التخصصية داخل القسام العلمية للكلية:
 .20املوضــوع :اطلعــت اللجنــة علــى الشــروط املرفوعــة لهــا مــن بعــض القســام العلميــة فيمــا يخــتص بشــروط قبــول الطــالب ُ
الجــدد بالشــعب
ً
التخصصية بها ،وذلب وفقا للنموذج الذي أعده رئيس اللجنة في هذا الشأن ،وقد جاءت هذه الشروط كما يلي:
م

املعايير والشروط

قسم اللغة االنجليزية

االجتماع

( شعبة الدب )

( شعبة االعالم

قسم اآلثار على الالئحة الحديثة
شعبة اآلثار

شعبة
اآلثاراملصرية

شعبة اآلثار
االسالمية

قسم الفلسفة
( شعبة السياسة )

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 المصززر ية و ت ميززة ىززيم اا تمززاص و المززواط ين مززن خززالو ىاززراصات تتسززم بااسززتقاللية و التعززاون و التقززويم الززذاتا
والمستمر .
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رؤية الكلية :

جامعة دمنهور
كلية اآلداب

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

Damanhur university
Faculty of Art

=========================================================
م

املعايير والشروط

قسم اللغة االنجليزية

االجتماع

( شعبة الدب )

( شعبة االعالم

ً
النس ـ ـ ــبة املئوي ـ ـ ــة لع ـ ـ ــدد ط ـ ـ ــالب ل ـ ــن ُت َّ
فع ـ ــل وفق ـ ــا لق ـ ــرار  % 20مـ ـ ــن إجم ـ ـ ـالي
( )2الش ـ ـ ـ ــعبة م ـ ـ ـ ــن إجم ـ ـ ـ ــالي ط ـ ـ ـ ــالب مجل ـ ــس القس ـ ــم بت ـ ــاريخ طالب الفرقة
.1026/7/21
الشعبة العامة:
جيد//
( )1التقدير العام لنجاح الطالب
ه ـ ـ ـ ــل ُيقب ـ ـ ـ ــل طال ـ ـ ـ ــب االنتس ـ ـ ـ ــاب
نعم
(( )3عادي-موجه)؟
مواد التخصص بالشعبة
()1

-

( )5الحـ ـ ـ ـ ــد الدنـ ـ ـ ـ ــى لتقـ ـ ـ ـ ــدير مـ ـ ـ ـ ــواد
التخصص:
هـ ـ ــل هنـ ـ ــاك حـ ـ ــد ُأق ـ ـ ـ ى لعـ ـ ــدد
( )6الط ــالب ال ــذكور؟ (ت ــذكر النســبة
املئوية):
هـ ـ ــل هنـ ـ ــاك حـ ـ ــد ُأق ـ ـ ـ ى لعـ ـ ــدد
( )7الط ــالب اإلن ــاث؟ (ت ــذكر النس ــبة
املئوية)

-

()8

()9

ُ
نقاط املفاضلة في حال
التساوي.

شروط أخرى يضعها
القسم

قسم اآلثار على الالئحة الحديثة
شعبة اآلثار

شعبة
اآلثاراملصرية

شعبة اآلثار
االسالمية

% 50

% 50

قسم الفلسفة
( شعبة السياسة )

% 20

جيد//
مفتوح
مفتوح
يقبل االنتساب العادي
وال يقبل االنتساب
نعم
نعم
املوجه
علـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم اجتمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاع اآلث ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار اآلث ـ ــار والحض ـ ــارة فلس ـ ـ ـ ـ ــفة السياس ـ ـ ـ ـ ــة –
الفرقـ ــة الولـ ــى ( الئحـ ــة
والحض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارة اإلسالمية
االتصال واإلعالم
قديمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة ) بالفص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل
املصرية
الدراس ي الول
ً
جيد جدا
مفتوح
مفتوح
جيد  //على القل

-

مفتوح

مفتوح

مفتوح

ال

-

مفتوح

مفتوح

مفتوح

ال

-

العلى في املجموع
الكلي في الفرقة
السابقة
العلى في درجات
مادة التخصص
اجتياز االختبارات
الشفهية

املجموع الكلي
في الفرقة
السابقة
العلى في
درجات مادة
التخصص

املجموع الكلي في
الفرقة السابقة

-

ال يوجد

ال يوجد

العلى في درجات
مادة التخصص

ال يوجد

التقدير العلى
اجتياز االختبارات
التحريرية والشفوية
بنجاح

ـرار املع ــايير والش ــروط التــي ق ــدمتها القس ــام الس ــابقُ ،ويف ـ َّـوض مجلــس الكلي ــة ف ــي وض ــع ش ــروط
القــرارُ :يرف ــع الم ــر ملجل ـس الكلي ــة للنظــر ف ــي إق ـ
ُ
القبول في الشعب التخصصية بالقسام التي لم تقدم شروط القبول بشعبها.

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 المصززر ية و ت ميززة ىززيم اا تمززاص و المززواط ين مززن خززالو ىاززراصات تتسززم بااسززتقاللية و التعززاون و التقززويم الززذاتا
والمستمر .
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رؤية الكلية :

جامعة دمنهور
كلية اآلداب

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

Damanhur university
Faculty of Art

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

ً
ثامنا :التعليم املفتوح:
 .5املوضوع :كتاب مجلـس قسـم االجتمـاع الطـار فـي يـوم الحـد بتـاريخ  1027/6/22بخصـوص املوافقـة علـى ُمقتـرح الـدبلوم امل ـي
لارشاد السري بنظام التعليم املفتوح.
القرار :وافقت اللجنة.
القرار - :
وافق مجلس الكلية.
ً
تاسعا :شكاوي:
ُ
 .6املوضــوع :الحكــم الــوارد مــن محكمــة القضــاء اإلداري باملنصــورة بخصــوص تكليــف الكليــة بتشــكيل لجنــة علميــة تتــولى إعــادة
تص ــحيح كراس ــات إجاب ــة الطالب ــة  /آي ــه عب ــد اللطي ــف أبوالعط ــا بالفرق ــة الرابع ــة كلي ــة اآلداب جامع ــة املنص ــورة ،وذل ــب ف ــي
ُ
املقررات اإلمتحانية ()2النقد الدبي اليوناني ()1نصوص التينية ( شعر) ()3نصوص يونانية (شعر)()1اللغة اإليطالية.
ُ
الق ــرار :نظ ـ ًـرا لع ــدم وج ــود أس ــاتذة ف ــي تخص ــص املق ــررات امل ــذكورة ،تو ـ ـ ي اللجن ــة أن ُيح ــال املوض ــوع لكلي ــة اآلداب جامع ــة
اإلسكندرية ،وأن تسترد الطالبة ما دفعته من رسوم.
القرار - :
وافق مجلس الكلية.
ً
عاشرا :شكر وتقدير:
 .7املوضوع :تقديم الشكر للسيد الستاذ الدكتور /عزت قادوس إلنهاءه الرصد اليدوي في زمن قياس ي ،فكان بذلب أول من أنهى
هذه املرحلة من مراحل رصد النتائج.
القرار :وافقت اللجنة.
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 المصززر ية و ت ميززة ىززيم اا تمززاص و المززواط ين مززن خززالو ىاززراصات تتسززم بااسززتقاللية و التعززاون و التقززويم الززذاتا
والمستمر .
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رؤية الكلية :
تتطل الكلية ىلإ أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية معتمد تحتو
مكا ة مرموىة بين ظائرةا وتصو بأساتذت ا وخرياي ا ىلإ مستوت
الم السة محليأ و اىليم إيا من خالو برامج دراسية متمية لإ
مرحلتإ الليسا س والدراسات العليا تس م لإ الرىإ و الت مية
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ً
سادسا :موضوعات الدراسات العليا:

ً
أوال  :قسم اللغة العربية :
 .2املوضوع :منح درجة املاجستير فى اآلداب من قس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـم اللغ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة العربي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة وآدابـه ـ ـ ـ ـ ـا تخصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـص "النق ـ ـ ـ ـد والبالغ ـ ـ ـ ـ ـ ـة "
للطالب  /ماض ى عبداملجيد ماض ى بتقدير ممتاز فى موضوع "التناص بين سوفو كليس وتوفيق الحكيم فى أسطورة أوديب
ملكا " ً
بناء على موافقة مجلس قسم اللغة العربية وآدابها بجلسته املنعقدة فى . 1027 / 6 / 1
القرار - :
وافق مجلس الكلية.
 .1املوضوع  :اعتماد نتيجة الدراسات العليا لفصل الربيع ً 1027
بناء على موافقة مجلس قسم اللغة العربية وآدابها بجلسته
املنعقدة فى . 1027 / 6 / 1
القرار - :
وافق مجلس الكلية.
 .3املوضوع  :موافقة مجلس قسم اللغة العربية وآدابها بجلسته املنعقدة فى  1027 / 6 / 1على فتح الدراسات العليا فصل
الصيف وسيتم تدريس املواد اآلتية :
(علم املصطلح د /أسماء شمس الدين) (،النقد التطبيقى د /محمد أبو على) ( ،تحقيق النصوص د  /محمود حمزة ).
وسيتم تدريس مادة "موضوع خاص فى البالغة " نظرا لرسوب بعض الطالب فى فصل الربيع الستكمال مقرراتهم استعدادا
للتسجيل وتسند املادة إلى د /محمد محمود أبوعلى .
القرار - :
وافق مجلس الكلية.
 .1املوضوع :االعتذار املقدم من د /محمد محمود أبوعلى عن مواصله اإلشراف على الطالب (املرفق أسماؤهم ) وذلب لعدم
وجود تواصل من أى نوع معهم ،وقد تم شطبهم من املشرف الول أ.د /مجدى حسين وهم يمثلون عبئا فى العدد وهم :
 أحمد فاروت أحمد أبودينا. -تامر عبد نظير أبونار.

 محمد على محمد نوار.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 المصززر ية و ت ميززة ىززيم اا تمززاص و المززواط ين مززن خززالو ىاززراصات تتسززم بااسززتقاللية و التعززاون و التقززويم الززذاتا
والمستمر .
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 محمد أحمد عبدالجواد حالوة -ياسر محمد سعد عثمان

القرار - :
وافق مجلس الكلية على اعتذار الدكتور /محمد أبوعلى كما افاد قسم الدراسات العليا بارسال انذارين بشطب القيد.

ثانيا  :قسم اللغة االنجليزية :
 .2املوضوع :اعتماد نتيجة اإلمتحان االتكميلى لطالب ماجستير أدب إنجليزى لفصل الربيع  1027 / 1026التى اعتمدها مجلس
القسم فى جلسته املنعقدة بتاريخ . 1027 / 6 / 2
القرار - :
وافق مجلس الكلية.
 .1املوضوع :شروط القبول بالدراسات العليا (ماجستير أدب انجليزى – دكتواره أدب انجليزى) وتوزيع مقررات الدراسات
العليا لخريف  1028 / 1027التى اعتمدهامجلس القسم فى جلسته املنعقدة بتاريخ ، 1027 / 6 / 1فتح باب القبول
بالدراسات العليا الصيف والخريف  1027ماجستير ودكتواره على النحو التالى :
أوال :شروط القب ــول بالـدراسات العليـا ( مـاجستيرأ دب انجليزى) لخريجى كلية اآلداب قسم لغة انجليزية وادابها-:
 .2أن يكون حاصال على )) c +على القل فى التراكمى لدرجة ما قب ــل املاجستير ( أولى –رابعـة ) وهى تعادل بدءا من %65
جيد علـى القـل 0
 .1أن يحصل على جيد على القل فى االمتحانات الشفهية والتحريرية املؤهلة التى يعقدها القسم.
ثانيا :شروط القب ــول بالـدراسات العليـا (دكتوراة أدب انجليزى) لخريجى كلية اآلداب قسم لغة انجليزية وادابها-:
 .2أن يكون حاصال على املاجستير بتقدير ) (c +على القل في التخصص من إحدى الجامعات املعترف بها من قبل املجلس
العلى للجامعات املصرية 0
 .1أن يحصل على جيد على القل فى االمتحانات الشفهية والتحريرية املؤهلة التى يعقدها القسم.
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 المصززر ية و ت ميززة ىززيم اا تمززاص و المززواط ين مززن خززالو ىاززراصات تتسززم بااسززتقاللية و التعززاون و التقززويم الززذاتا
والمستمر .
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وافق مجلس الكلية.

ثالثا :قسم االجتماع
 .2املوضوع :منح درجة املاجستير للطالبة /شيماء أحمد محمد محمود صالح  ،املسجلة لنيل درجة املاجستير فى اآلداب
قسم االجتماع فى موضوع " :دور الجمعيات الهلية فى دعم قضايا املرأة املعيله " دراسة تطبيقية بمحافظة البحيرة "
ً
بناء على موافقة مجلس قسم االجتماع بجلسته املنعقدة  ، 1027 / 6 / 3علما بأن املناقشة تمت بتاري ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـخ / 5 / 3
. 1027
القرار - :
وافق مجلس الكلية.
 .1املوضوع  :تشكيل لجنة املناقشة والحكم على رسالة املاجستير الخاصة بالطالبة  /هبه هللا صبحى سعد صحصاح لنيل
درجة املاجستير فى اآلداب من قسم االجتماع فى موضوع  ":دور املشروعات الصغيرة فى تمكين وتحسين جودة الحياة
للمرأة املعيلة "دراسة تطبيقية على عينة من املستفيدين من الصندوت االجتماعى بمحافظة كفر الشيخ "
ً
أستاذ وعميد املعهد العالى للخدمة االجتماعية بدمنهور رئيسا
 السيد الستاذ الدكتور /عماد حمدى داودومناقشا
ً
عضوا
 السيد الدكتور /محمود عبد الحميد حمدى أستاذ علم االجتماع املساعد املتفرغ بالكليةً
مشرفا
ً
عضوا
أستاذ علم االجتماع املساعد املتفرغ بالكلية
 السيد الدكتور /حمدى على أحمدً
مناقشا
القرار - :
وافق مجلس الكلية.
 .3املوضوع  :تشكيل لجنة املناقشة والحكم على رسالة املاجستير الطالبة  /ريهام مرس ى السيد مرس ى لنيل درجة املاجستير
فى اآلداب من قسم االجتماع فى موضوع  ":البعاد االجتماعية املترتبة على حوادث الطرت فى املجتمع املصرى " دراسة
تطبيقية على ضحايا الحوادث فى محافظة البحيرة " 1025 : 1000
وتتكون لجنة املناقشة والحكم 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 المصززر ية و ت ميززة ىززيم اا تمززاص و المززواط ين مززن خززالو ىاززراصات تتسززم بااسززتقاللية و التعززاون و التقززويم الززذاتا
والمستمر .
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 السيد الدكتور /محمود عبد الحميد حمدىً
ومشرفا
 السيد الدكتور /مجدى أحمد بيومىً
مناقشا
 السيد الدكتور /أحمد حسين الستاذ املساعدً
مناقشا
القرار - :
وافق مجلس الكلية.

أستاذ علم الجتماع املساعد املتفرغ بالكلية

ً
رئيسا

أستاذ علم االجتماع املساعد املتفرغ بالكلية

ً
عضوا

عميد معهد الخدمة املتوسط بنات – اإلسكندرية

ً
عضوا

 .1املوضوع :تسجيل خطة الستكمال متطلبات درجة الدكتواره فى اآلداب من قسم االجتماع – نظام الساعات املعتمدة
املقدمة من الطالب  /أشرف إسماعيل إبراهيم شلبى بعنوان  " :الجماعات االستراتيجية فى مصر الحديثة " دراسة
سوسيو -تاريخية لنشأتها وعالقتها بالدولة .
وذلب تحت إشراف كل من :
أستاذ علم االجتماع بكلية الداب – جامعة القاهرة
 أ0د /أحمد عبد هللا زايدأستاذ علم االجتماع املساعد بكلية الداب – جامعة دمنهور
 د 0السيد شحاته السيدالقرار - :
وافق مجلس الكلية.
 .5املوضوع  :تسجيل خطة بحث الستكمال متطلبات درجة املاجستير فى اآلداب من قسم االجتماع – نظام الساعات
املعتمدة املقدمة من الطالب  /عبد هللا فكرى حسن خطاب بعنوان  " :اإلدارة املحلية وفاعلية الدور التنموى
للجمعيات الهلية فى مصر " دراسة تقييمية فى مركز أبو حمص – محافظة البحيرة .
وذلب تحت إشراف كل من :
أستاذ علم االجتماع املساعد بكلية الداب – جامعة دمنهور
 د /السيد شحاته السيدأستاذ علم االجتماع املساعد بكلية الداب – جامعة دمنهور
 د /حمدى على أحمدالقرار - :
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 المصززر ية و ت ميززة ىززيم اا تمززاص و المززواط ين مززن خززالو ىاززراصات تتسززم بااسززتقاللية و التعززاون و التقززويم الززذاتا
والمستمر .
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 .6املوضوع  :تسجيل خطة بحث الستكمال متطلبات درجة املاجستير فى اآلداب من قسم االجتماع – نظام الساعات
املعتمدة املقدمة من الطالبة /سمر عبد السالم سليم بعنوان" :توجهات الدولة نحو تأهيل الشباب لتولى املناصب
القيادية "دراسة ميدانية على البرنامج الرئاس ى  PIPفى الفترة من ( .) 1027 – 1026
وذلب تحت إشراف كل من :
أستاذ علم االجتماع املساعد بكلية الداب – جامعة دمنهور
 د /مجدى أحمد بيومىمدرس علم االجتماع بكلية الداب – جامعة دمنهور
 د /خالد السيد شحاتهالقرار - :
وافق مجلس الكلية.
 .7املوضوع  :تسجيل خطة بحث الستكمال متطلبات درجة املاجستير فى اآلداب من قسم االجتماع – نظام الساعات
املعتمدة املقدمة من الطالبة  /بسمه مسعد زيدان بعنوان  " :الدراما املدبلجه وانعاكسها على تغير القيم لدى الشباب
املصرى "دراسة على عينة من طالب جامعة دمنهور"
وذلب تحت إشراف كل من :
 د /محمود عبد الحميد حمدى أستاذ علم االجتماع املساعد بكلية الداب – جامعة دمنهورمدرس اإلعالم بقسم االجتماع كلية الداب – جامعة دمنهور
 د /نها عبد املقصود غال ـ ــىالقرار - :
وافق مجلس الكلية.
 .8املوضوع :تسجيل الطالبة  /شيماء محمد تيمور لنيل درجة الدكتواره فى الدب من قسم االجتماع علما بأن الطالبة قد
اجتازت الساعات املعتمدة بقسم االجتماع بكلية اآلداب – جامعة االسكندرية بناء على موافقة مجلس القسم بجلسته
املنعقدة يوم السبت . 1027 / 6 / 3
قرار اللجنة  :موافقة اللجنة على تسجيل الطالب من جامعة االسكندرية حيث الالئحة املعتمدة نفس الئحة جامعة دمنهور .
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 المصززر ية و ت ميززة ىززيم اا تمززاص و المززواط ين مززن خززالو ىاززراصات تتسززم بااسززتقاللية و التعززاون و التقززويم الززذاتا
والمستمر .
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رؤية الكلية :

جامعة دمنهور
كلية اآلداب

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

Damanhur university
Faculty of Art

=========================================================
 .9خطاب قسم االجتماع بشأن نسبة حضور الطالب املسجلين لدرجة املاجستير والدكتواره بنظام الساعات املعتمدة لفصل
الربيع  1027للمستوى (الول – الثانى – والثالث ماجستير ) واملستوى الثانى دكتواره .
القرار - :
ً
أحيط مجلس الكلية علما.
 .20املوضوع :منح درجة املاجستير للطالبة /هاجر سامى أحمد عامر  ،املسجلة لنيل درجة املاجستير فى الداب من قسم االجتماع
فى موضوع  " :تأثير استخدام شبكة اإلنترنت على التماسب السرى " دراسة تطبيقية على عينة من السر فى مدينة
ً
ً
وبناء على موافقة مجلس القسم
اإلسكندرية"علما بأن املناقشة تمت بتاريخ  1027 /1 /16وقد تم إجراء التصويبات
بجلسته املنعقدة فى 0 1027 / 6 / 3
القرار - :
وافق مجلس الكلية.

رابعا:قسم التاريخ :
 .2املوضوع :منح الطالب /أحمد مهدى سيد أحمد العطفاوى درجة املاجستير فى اآلداب فرع التاريخ الحديث واملعاصر نظام
الساعات املعتمدة فى موضوع "فوه فى القرن التاسع عشر دراسة تاريخية " بتقدير مرض ى مع التوصية بطبع الرسالة على
نفقة الجامعة وتبادلها مع الجامعات املصرية ،بعد أن اتم الطالب التوصيبات بن ًاء على موافقة مجلس قسم التاريخ
بجلسته فى . 1027 / 6 / 2
القرار - :
وافق مجلس الكلية.
.1

-

املوضوع  :تشيكل لجنة املناقشة والحكم على رسالة املاجستير الخاصة بالطالبة  /شيماء محمد على العطار املسجلة
لدرجة املاجستير فرع التاريخ الحديث واملعاصر نظام الساعات املعتمدة ً
بناء على موافقة مجلس قسم التاريخ بجلسته فى
 1027 /6 / 2وموضوعها " :أغاوات دار السعادة فى مصر فى القرنين السابع عشر والثامن عشر " وذلب على النحو التالى :
أستاذ التاريخ الحديث واملعاصر -كلية اآلداب – جامعة دمنهور (رئيسا ومشرفا )
أ.د /صالح أحمد هريدى على
( مناقشا )
أستاذ التاريخ الحديث واملعاصر – كلية اآلداب – جامعة القاهرة
أ.د  /سحر إبراهيم حنفى
ً
أستاذ التاريخ الحديث واملعاصر– كلية اآلداب – جامعة دمنهور
(مشرفا).
أ.د /أحمد عبد العزيز عيس ى
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 المصززر ية و ت ميززة ىززيم اا تمززاص و المززواط ين مززن خززالو ىاززراصات تتسززم بااسززتقاللية و التعززاون و التقززويم الززذاتا
والمستمر .
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رؤية الكلية :

جامعة دمنهور
كلية اآلداب

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

Damanhur university
Faculty of Art

=========================================================
القرار - :
وافق مجلس الكلية.
 .3موافقة مجلس قسم التاريخ بجلسته فى  1027 / 6 / 2على تفويض رئيسه برفع نتجية التكميلى ملرحلة املاجستير فى
التخصصات الثالثة ( القديم – االسالمى – الحديث واملعاصر )عالوة على نتجية فصل الربيع  1027ملرحلتى املاجستير
والدكتواره للتخصصات االربع بالقسم .
القرار - :
وافق مجلس الكلية.
 .1إعادة تشكيل لجنة املناقشة والحكم على رسالة الدطتوراه الخاصة بالطالبة /والء أبو الحسن سعيد عبد الغنى املسجلة
لدرجة الدكتواره  ،وموضوعها " :حلف جنوب شرت آسيا فى ضوء اإلستراتيجية المريكية ً 2977 / 2951
"بناء على موافقة
مجلس قسم التاريخ بجلسته فـى  1027 / 6 / 2نظرا إلعتذار أ.د /محمد عمر عبد العزيز عمر أستاذ التاريخ الحديث
واملعاصر بجامعة االسكندرية لظروفه الصحية وعليه يكون التشكيل الجديد على النحو التالى :
أستاذ التاريخ الحديث واملعاصر -كلية اآلداب – جامعة دمنهور (رئيسا ومشرفا )
 أ.د /صالح أحمد هريدى على( مناقشا )
 أ.د  /محمد عفيفى عبد الخالق أستاذ التاريخ الحديث واملعاصر – -كلية اآلداب – جامعة القاهرة-

أ.د /عبلة السيد حنفى على

أستاذ التاريخ الحديث واملعاصر – كلية الدراسات االنسانية – جامعة الزهر  -القاهرة

 أ.د /أحمد عبد العزيز على عيس ى أستاذ التاريخ الحديث واملعاصر– كلية اآلداب – جامعة دمنهورالقرار - :
وافق مجلس الكلية.

( مناقشا )

ً
(مشرفا).

 .5خطاب أ.د /هدى دعبيس نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا بشأن تشكيل لجنه املناقشة والحكم لرسالة دكتواره
الطالبة /مى السيد السيد مرس ى فرع التاريخ الحديث ،ومجلس قسم التاريخ يسجل احترامه للخطاب وقرر املجلس
باإلجماع رفع املوضوع ملجلس الكلية بغرض عرضه على املستشار القانونى للجامعة للبت فى المر نظرا لن المر اتخذ
الصفة القضائية بتشكيل لجنة محايدة من خارج الجامعة لتقرير مدى صالحية الرسالة للمناقشة ،والتى قررت صالحيتها
للمناقشة ،ويرجو مجلس قسم التاريخ من املستشار القانونى للجامعة التصرف وفق رؤيته لتشكيل لجنة الحكم واملناقشة
،خاصة فيما يتعلق بلجنة اإلشراف والقسم على استعداد لبخذ برأى سيادته فى هذا الصدد.
قرار اللجنة  :يرفع املوضوع إلى مجلس الكلية التخاذ الرأى املناسب
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 المصززر ية و ت ميززة ىززيم اا تمززاص و المززواط ين مززن خززالو ىاززراصات تتسززم بااسززتقاللية و التعززاون و التقززويم الززذاتا
والمستمر .
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رؤية الكلية :

جامعة دمنهور
كلية اآلداب

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

Damanhur university
Faculty of Art

=========================================================
القرار - :
ً
نظرا لرفض مجلس القسم املختص تشكيل لجنة املناقشة والحكم على رسالة الطالبة فقد وافق مجلس الكلية على تشكيل
لجنة الحكم واملناقشة على رسالة الدكتوراه للطالبة املذكورة على أن يكون العضاء من خارج الكلية على النحو التالى :
ً
ً
رئيسا ومناقشا
 أ.د /محمد حمزة الحداد أستاذاآلثار االسالمية وعميد كلية اآلثار جامعة القاهرةً
عضوا
 أ.د /ابراهيم العدل مرس ى أستاذ التاريخ الحديث واملعاصر بكلية اآلداب جامعة املنصورةً
عضوا
أستاذ التاريخ الحديث واملعاصر بكلية التربية جامعة عين شمس
 أ.د /أشرف مؤنس -ويهيب مجلس الكلية بمجلس الجامعة بوضع االجراء السابق في اطاره االدارى والقانونى الصحيح .

خامسا  :قسم الفلسفة
 .2املوضوع :تشيكل لجنة املناقشة والحكم للطالب  /مينا جورج نصيف املسجل لدرجة ماجستير ،تخصص فلسفة يوناني ـ ـ ـ ـة
ً
بناء على موافقة
و أوربية فى اآلداب من قسم الفلسفة فى موضوع "الثر الفالطونى فى فلسفة أوريجين اإلسكندرى "
مجلس قسم الفلسفة فى جلسته بتاريخ  1027 / 6 / 2وذلب على النحو التالى :
ً
(مشرفا
أستاذ الفلسفة اليونانية املتفرغ بكلية اآلداب – جامعة طنطا
 أ.د /محمد فتحى عبد هللاً
ورئيسا)
 -أ.د /ميالد زكى غالى

أستاذ الفلسفة اليونانية والعصور الوسطى بالكلية

 أ.د /مدحت محمد محمود نظيف أستاذ الفلسفة اليونانية بكلية اآلداب – جامعة املنوفية د /نادية عبد الغنى البراموىالقرار - :
وافق مجلس الكلية.

أستاذ فلسفة العصور الوسطى – كلية اآلداب – جامعة املنوفية .

 .1املوضوع  :تشيكل لجنة املناقشة والحكم للطالبة  /ابتسام مصطفى الخمارى املسجلة لدرجة الدكتواره ،تخصص
فلسفة إسالمية فى اآلداب من قسم الفلسفة فى موضوع "منهج التزكية االيمانية" "دراسة فى فكرة صوفية القرن الخامس
الهجرى " " ً
بناء على موافقة مجلس قسم الفلسفة بجلسته املنعقدة بتاريخ  1027 / 6 / 2وذلب على النحو التالى :
ً
ً
رئيسا ومشرفا
أ.د /عبد القادر السيد البحراوى أستاذ الفلسفة اليونانية بأداب بنها
ً
مناقشا
أستاذ ورئيس قسم الفلسفة بأداب القاهرة
أ.د /رجاء أحمد على
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 المصززر ية و ت ميززة ىززيم اا تمززاص و المززواط ين مززن خززالو ىاززراصات تتسززم بااسززتقاللية و التعززاون و التقززويم الززذاتا
والمستمر .
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رؤية الكلية :

جامعة دمنهور
كلية اآلداب

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

Damanhur university
Faculty of Art

=========================================================
د /عصام كمال املصرى
د /حياة محمد ابراهيم
القرار - :
وافق مجلس الكلية.

أستاذ مساعد بالقسم
مدرس الفلسفة االسالمية بالقسم

ً
مناقشا

ً
مشرفا

سادسا :قسم اآلثار والدراسات اليونانية والرومانية
 .2املوضوع  :تسجيل خطة الطالبة  /نهلة شحاته عبد املقصود طلب لتسجيل درجة املاجستير بنظام الساعات املعتمدة فى
موضوع  " :تصوير الراقصات فى الفن اليونانى والهيلينستى (من القرن الخامس حتى القرن الول ت.م )" ً
بناء على السمينار
املنعقد يوم الحد  1027 / 6 / 1و على موافقة مجلس قسم اآلثار و الدراسات اليونانية والرومانية بجلسته املنعقدة يوم
الحد املوافق ، 1027 / 6 / 1وذلب تحت إشراف :
 د /سماح محمد الصاوىالستاذ املساعد بقسم اآلثار والدراسات اليونانية والرومانية بالكلية
مسئول الوعى الثرى بقطاع اآلثار املصرية بمنطقة مارينا
 د /إيمان محمد عبد الخالقالقرار - :
وافق مجلس الكلية.
 .1املوضوع  :تسجيل خطة الطالبة  /هدى محمود محمد بلبع لتسجيل درجة املاجستير بنظام الساعات املعتمدة فى موضوع :
" الكهنة والكاهنات فى الفن الرومانى (دراسة أثرية) ً
بناء على السمينار املنعقد يوم الحد  1027 / 6 / 1و على موافقة مجلس
قسم اآلثار والدراسات اليونانية والرومانية بجلسته املنعقدة يوم الحد املوافق ، 1027 / 6 / 1وذلب تحت إشراف :
 أ.د /ممدوح درويش مصطفى أستاذ اآلثار اليونانية والومانية املتفرغ – جامعة املنيا د /سماح محمد الصاوىالستاذ املساعد االثار والدراسات اليونانية والرومانية بالكلية.
القرار - :
وافق مجلس الكلية.
 .3املوضوع :منح الطالب /جمال صالح محمد ياسين درجة املاجستير فى اآلداب من قسم اآلثار والدراسات اليونانية والرومانية
فى موضوع ":العمارة فى عهد المبرطور كاراكال وانعكاس ذلب على بعض عمالته (دراسة تطبيقية على معبد االلهة فيستا
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 المصززر ية و ت ميززة ىززيم اا تمززاص و المززواط ين مززن خززالو ىاززراصات تتسززم بااسززتقاللية و التعززاون و التقززويم الززذاتا
والمستمر .
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بروما بطريقة العلوم الفتراضية )" ً
بناء على موافقة مجلس قسم اآلثار والدراسات اليونانية والرومانية بجلسته املنعقدة يوم
الحد املوافق  ، 1027 / 6 / 1وبعد أن أتم الطالب التصويبات واملالحظات التى أبدتها لجنة املناقشة والحكم.
القرار - :
وافق مجلس الكلية.
 .1إعادة تشكيل لجنة املناقشة والحكم للطالبة  /سمر إبراهيم النزية السيد وذلب إلعتذار املقدم من السيدةأ.د  /منى حجاج
وبناء عليه يصبح التشكيل بناء على موافقة مجلس قسم اآلثار والدراسات اليونانية والرومانية
رئيسا
أستاذ متفرغ بكلية السياحة والفنادت – جامعة حلوان
 أ.د /على عمر عبد هللاومناقشا
مشرفا
أستاذ اآلثار اليونانية والرومانية – كلية اآلداب – جامعة االسكندرية
 أ.د /عزت حامد قادوس د /عبير عبد املحسن قاسم أستاذ اآلثار والدراسات اليونانية والرومانية املساعد بالكلية .قرار اللجنة :
قررت اللجنة عدم تخطى أعضاء هيئة التدريس من داخل القسم فى ذات التخصص،ويرفع المر ملجلس الكلية التخاذ
قرار يطبق على االقسام العلمية .
القرار - :
وافق مجلس الكليةعلى التشكيل مع التوصية بوضع ضوابط بعدد مرات اشتراك العضو في لجنة املناقشة في السنة الواحد.

ً
سابعا :موضوعات عامة :
 .2عقد مؤتمر دورى للدراسات العليا على مستوى الكلية

قرار اللجنة وافقت اللجنة ويعقد املؤتمر مرتين كل عام بمعدل مرة كل فصل دراس ى
القرار - :
وافق مجلس الكلية.
 .1مناقشة موضوع الشراف على الرسائل العلمية (اإلشراف الزوجى )

قرار اللجنة يرفع المر إلى مجلس الكلية
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 المصززر ية و ت ميززة ىززيم اا تمززاص و المززواط ين مززن خززالو ىاززراصات تتسززم بااسززتقاللية و التعززاون و التقززويم الززذاتا
والمستمر .
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مكا ة مرموىة بين ظائرةا وتصو بأساتذت ا وخرياي ا ىلإ مستوت
الم السة محليأ و اىليم إيا من خالو برامج دراسية متمية لإ
مرحلتإ الليسا س والدراسات العليا تس م لإ الرىإ و الت مية
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وافق مجلس الكلية وأو ى املجلس باإلكتفاء بمشرف واحد على الرسالة اال اذا كان هناك أكثر من تخصص فى الرسالة .
 .3نشر بحوث مجلة اإلنسانيات على املوقع اإللكترونى .

قرار اللجنة :وافقت اللجنة
القرار - :
وافق مجلس الكلية.

ً
سابعا  :موضوعات العالقات الثقافية والخارجية :
 .2كتاب مجلس قسم االجتماع بجلسته املنعقدة بتاريخ  1027/6/3بشأن إحاطة اللجنة علما بمشاركة السيدة الدكتورة /
إسالم فوزي انس – املدرس بالقسم في مجموعة من املؤتمرات والندوات والدورات وبياناتها كالتالي :
 اجتياز البرنامج التدريبي في التحكيم في منازعات االستثمار وصياغة العقود القانونية في الفترة من  1-2مايو  1027منمركز البحوث والتدريب والدراسات التابع لبمانة العامة ملجلس الوحدة االقتصادية العربية والهيئة الدولية للتحكيم
 حصولها علي شهادة شكر من مكتبة مصر العامة بدمنهور ملشاركتها املتميزة في ندوة " رائدات مصريات في اإلدارة والقيادةبمحافظة البحيرة وذلب في  7مايو  1027بالتعاون مع املجلس القومي للمرأة
 حصولها علي شهادة شكر من مكتبة مصر العامة بدمنهور ملشاركتها املتميزة في ندوة " املرأة والتنمية في محافظة البحيرةوذلب في  7مايو  1027بالتعاون مع املجلس القومي للمرأة
 قيامها بنشر مقالة بمجلة اريب بعنوان " الدور االجتماعي لبغنية الوطنية في مصر – ديوان الوجود والوجدان " وذلبفي عدد مارس 1027
 مشاركتها ببحث تحت عنوان " استخدامات النظرية القانونية النقدية في علم االجتماع القانوني" وذلب في املؤتمر العلميالسنوي
الفيوم
جامعة
االجتماعية
الخدمة
لكلية
والعشرون
السادس
" الهوية املهنية للخدمة االجتماعية وفق التحديات املجتمعية املعاصرة " في الفترة من  1-3مايو 1027
القرار  :أحيطت اللجنة علما
القرار - :
رسالة الكلية :
تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترىزإ ىلزإ مسزتوت التميزة وا بزداج لزا مازاو اعدام والعلزوم ا سزا ية لزإ سزوا العمزو محليزا إ و ىىليميزا اسزت اداإ ىلزإ معزايير
الاود التعليمية و البحثية  ،و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و 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 المصززر ية و ت ميززة ىززيم اا تمززاص و المززواط ين مززن خززالو ىاززراصات تتسززم بااسززتقاللية و التعززاون و التقززويم الززذاتا
والمستمر .
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ً
أحيط مجلس الكلية علما.

 .1كتاب مجلس قسم التاريخ بجلسته املنعقدة بتاريخ  1027/6/2بشأن موافقة اللجنة علي تجديد منحة
السيد  /احمد محمد عبدالقوي شعير – املدرس املساعد بالقسم للدكتوراه ملدة عام ثاني اعتبارا من  1027/9/2حتي
 1028/8/32بدولة أملانيا بجامعة ماربورج ً
بناء علي خطاب املنحة وخطاب جامعته الملانية بتواجده بها حاليا
القرار  :وافقت اللجنة
القرار - :
وافق مجلس الكلية.
 .3كتاب مجلس قسم اآلثار والدراسات اليونانية والرومانية بجلسته املنعقدة بتاريخ  1027/6/1بشأن قيام السيدة الدكتورة /
عبير عبداملحسن قاسم – الستاذ املساعد بالقسم بعقد ورشة عمل ملن يرغب من طالب الفرقة الرابعة بالقسم بعنوان "
كيفية االستعداد لسوت العمل " وذلب في الدور الثامن بسفارة املعرفة بالكلية في تمام الساعة العاشرة صباحا وحتي الثانية
عشرة يوم  ، 1027/6/10وسوف تقوم بها مجانا وتطوعا وبناءا علي رغبة الطالب  ،وسوف تقدم بعد عقد الورشة تقريرا
عنها لسيادتكم ولوحدة ضمان الجودة بالكلية ليرفق بمعيار الطالب والخريجين
القرار  :وافقت اللجنة
القرار - :
وافق مجلس الكلية.
 .1كتاب مجلس قسم اآلثار والدراسات اليونانية والرومانية بجلسته املنعقدة بتاريخ  1027/6/1بشأن املوافقة علي
– الستاذ املساعد بالقسم لحضور سيمنار
سفرالسيدةالدكتورة  /عبير عبداملحسن قاسم
" الدراسات املتحفية باللغة الفرنسية بباريس بفرنسا في الفترة من  19 -16يونيه  1027وذلب تبع مشروع ايراسموس –
االتحاد الوربي دون أن تتحمل الجامعة أية نفقات
القرار  :وافقت اللجنة
القرار - :
وافق مجلس الكلية.
 .5كتاب قسم الدراسات اليونانية والالتينية بجلسته املنعقدة بتاريخ  1027/5/19بشأن حصول
السيدة
الدكتورة  /شيرويت فضل – املدرس بالقسم علي خطاب شكر من قسم البحوث بمكتبة اإلسكندرية اللقا ها محاضرة
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 المصززر ية و ت ميززة ىززيم اا تمززاص و المززواط ين مززن خززالو ىاززراصات تتسززم بااسززتقاللية و التعززاون و التقززويم الززذاتا
والمستمر .
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مكا ة مرموىة بين ظائرةا وتصو بأساتذت ا وخرياي ا ىلإ مستوت
الم السة محليأ و اىليم إيا من خالو برامج دراسية متمية لإ
مرحلتإ الليسا س والدراسات العليا تس م لإ الرىإ و الت مية
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بعنوان " اثر الكوارث الطبيعية والبشرية في بحيرات الساحل الشمالي ملصر في ضوء املصادر الكالسيكية " وذلب في يوم 20
مايو 1027
القرار  :أحيطت اللجنة علما
القرار - :
ً
أحيط مجلس الكلية علما.
 .6تم مخاطبة القسام العلمية لحصر البروتوكوالت البحثية والعلمية لدي كل قسم مع الجهات الخارجية فبرجاء سرعة الرد
حتي يتسني لنا اتخاذ الالزم
القرار :أحيطت اللجنة علما بذلب  ،كما تخلي السيدة ا0د 0وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث مسئوليتها تماما أمام
الكلية في حالة عدم قيام القسام العلمية ب رسال هذه البروتوكوالت البحثية والعلمية
القرار - :
ً
أحيط مجلس الكلية علما.

ً
ثامنا :موضوعات خدمة املجتمع وتنمية البيئة :
 .2مقترح إنشاء مركز للتعليم الصينى – اليابانى – اللغة اليونانية بجامعة دمنهور.
القرار - :
ً
أحيط مجلس الكلية علما.
 .1موافقة مجلس خدمة املجتمع وتنمية البيئة بالجامعة املبدئية على مقترح انشاء جمعية إسكان جامعة دمنهور مع تكليف
الدكتور /وفدى السيد أبوالنضر باتخاذ كافة االجراءات مع االستعانة بمن يراه النجاز أعماله.
القرار - :
ً
أحيط مجلس الكلية علما.
 .3موافقة مجلس خدمة املجتمع وتنمية البيئة بالجامعة املبدئية على مقترح الدكتور /وفدى السيد أبوالنضر القائم بعمل
وكيل الكلية لشئون خدمة املجتمع وتنمية البيئة على البدء في الحصول على أرض للجامعة كمصيف بمدينة مطروح مع
تكليف سيادته باتخاذ كافة االجراءات الالزمة مع االستعانة بمن يراه النجاز أعماله.
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 المصززر ية و ت ميززة ىززيم اا تمززاص و المززواط ين مززن خززالو ىاززراصات تتسززم بااسززتقاللية و التعززاون و التقززويم الززذاتا
والمستمر .
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رؤية الكلية :

جامعة دمنهور
كلية اآلداب

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

Damanhur university
Faculty of Art

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

ً
قرار اللجنة :أحيطت اللجنة علما وجارى عرض تقرير عن الزيارة امليدانية التى قام بها الدكتور /وفدى أبوالنضر ملحافظة مطروح.
القرار - :
ً
أحيط مجلس الكلية علما.
 .1االقتراح املقدم من الدكتور /محمد محفوظ املدرس بقسم اللغة العربية بانشاء وحدة ذات طابع خاص لتعليم اللغة العربية
لغير الناطقين بها حيث سبق املوافقة عليه من مجلس قسم اللغة العربية بجلسة مارس . 1027
القرار - :
وافق مجلس الكلية على رفع االقتراح الى مجلس الجامعة .

هذا وقد انتهى االجتماع الساعة الثانية بعد الظهر .
أمين املجلس

وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب
واملفوض بتسيير أعمال عميد الكلية

د .رشا محمود رجب

أ.د /عبداملنعم محمد مجاهد

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 المصززر ية و ت ميززة ىززيم اا تمززاص و المززواط ين مززن خززالو ىاززراصات تتسززم بااسززتقاللية و التعززاون و التقززويم الززذاتا
والمستمر .
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