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محضر مجلس الكلية الثالث للعام الجامعي1028/1027
املنعقد يوم الربعاءاملوافق  1027/20/22واملمتد لجلسة الثالثاء املوافق 1027/20/27
ً
متضمنا فتح باب الترشيج ملنصب عميد الكلية
**********
ً
اجتمع مجلس الكلية في تمام الساعة العاشرة ظهرا برئاسة السيد الستاذ الدكتور /عبداملنعم محمد مجاهــد القائم بعمل
عميد الكلية بحضور كل من -:
وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث
 .2أ.د /حنان خميس الشافعى
قائم بعمل وكيل الكلية لشئون خدمة املجتمع وتنمية البيئة
 .1د .وفدى السيد أبوالنضر
املفوض بتسيير أعمال مجلس قسم الجغرافيا
 .3أ.د /عبدالعظيم أحمد عبدالعظيم
رئيس مجلس قسم التاريخ
 .4أ.د /أحمد عبدالعزيز عيس ى
رئيس مجلس قسم اللغةاالنجليزية
 .5أ.د /ايمان حلمى املليجى
قائم بعمل رئيس مجلس قسم اآلثاروالدراسات اليونانية والرومانية
 .6أ.د /عبير عبداملحسن قاسم
الستاذ بقسم الجغرافيا
 .7أ.د /ماجد محمد شعله
الستاذ بقسم اللغة االنجليزية
 .8أ.د .ميراندا محمد خميس الزوكة
الستاذ املتفرغ بقسم الفلسفة
 .9أ.د /ميالد زكى غالي
الستاذ بقسم اللغة العربية
 .20أ.د .عبدالواحد حسن الشيخ
 .22د .عصام كمال املصري
القائم بعمل رئيس مجلس قسم الفلسفة
 .21د .سماح محمد الصاوي
الستاذ املساعد بقسم اآلثار والدراسات اليونانية والرومانية
املدرس بقسم الفلسفة
 .23د .دعاء طه البيار
املدير التنفيذي لوحدة ضمان الجودة بالكلية
 .24د .عصام لطفى وهبان
مدير وحدة الخدمات االلكترونية
 .25د .أحمد عطية حميدة
قائم بعمل أمين الكلية
 .26السيدة /نفين محمد رحومة
ادارى
 .27السيد /هانى محمد كتات

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 ا تمززاص و المززواط ين مززن خززالو ىاززراصات تتسززم با سززتقاللية و التعززاون و التقززويم الززذاتا
والمستمر .
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افتتح السيد أ.د /عبداملنعم محمد مجاهد قائم بعمل عميد الكلية
" بسم هللا الرحمن الرحيم "
في بداية االجتماع رحب السيد أ.د /عبداملنعم محمد مجاهد ورئيس املجلس بجميع السادة الحاضرين .
قدم املجلس الشكر للسيد أ.د /عبداملنعم مجاهد على املجهود الرائـع لخخطـة التنفيـذيو لتطبيـق اسـتراتيجية وكالـة الكليـة
لشئون التعليم والطالب عن العام الجامعى  1028/1027الفترة من  1027/8/2حتى . 1028/7/32
ثم قدم املجلس الشكر للسيدة /عواطف عبداملنعم أمين عام جامعة دمنهور على سرعة االستجابة لطلبات الكليـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
و تسهيل االجراءات و ذلك لخدمة العملية التعليمية .
كما قدم املجلس الشـكر للسـيد  /كيـرلس سـامى بـدير ملـا قـام بـه مـن جهـد متميـز وغيـر و عـادى لسـرعة االنههـاء مـن التقـديم
االلكترونــى مــن خــالل املوقــع الرســمى للكليــة و الــذى أســهم فــي ســرعة تســكين الطــالب علــى أقســام الكليــة امل تلفــة كمــا
ً
قدم مجلس قسم الجغرافيا درع القسم لسيادته تقديرا لجهوده .

 -ثم شرع سيادته في موضوعات املجلس على النحو التالي :

أوال  :موضوعات اإلحاطةوالتصديق -:
موضوعات اإلحاطة:
ً
وفقا ملا ورد بمجلس الجامعة بجلسته الثانية بتاريخ .1027/9/16
 -1ضرورة حضور أعضاء هيئة التدريس للكلية بواقع أربعة أيام على القل لصرف بدل الجامعة
ً
أسبوعيا فهو يتبع قانون  82مع تطبيق القوانين على من لم يلتزم.
 -2ضرورة حضور الهيئة املعاونة للكليةبواقع خمسة أيام
ً
حاصال على تقدير عام ممتاز حتى ولو لم يكن القسم التابع له م ً
درجا به تعيين
 -3يتم تكليف أول الخريجين على الكلية إذا كان
ً
معيدين في ذات عام الت رج طبقا لخخطة الخمسية املعتمدة وذلك في ذات القسم.
 -4وافــق مجلــس الجامعــة علــى أن تســاهم الجامعــة ً
ماليــا الســادة املعيــدين واملدرســين املســاعدين فــي اإلشــتراك فــي حضــور مـ تمر

علمي واحد مت صص داخلي على نفقة الجامعة بشرط أن يكون بحث مقبول على أن تتحمل الجامعة تكاليف اإلشتراك في
امل تمر فقط وذلك مرة واحدة على كل درجة علمية (معيد-مدرس مساعد).
موضوعات عامة لإلحاطة:
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 ا تمززاص و المززواط ين مززن خززالو ىاززراصات تتسززم با سززتقاللية و التعززاون و التقززويم الززذاتا
والمستمر .
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 -5تكليف السيدة الدكتوره /تيسير شادي بالعمل كمنسق للدعم الطالبي للفرق الربعة بكل قسم علمي وذلك في إطار
مجموعة من الخطط التنظيمية والتطويرية في هذا الشأن والتي قدمت سيادتها دراسة تفصيلية بشأنها م سسة على
مجموعة من الركائز ومن أهمها تطبيق نظام إلكتروني يعتمد على تفعيل برنامج بهذا الشأن.
 -6رفع الشكاوى املتعلقة بالغرف الواردة من القسام العلمية إلى لجنة الحكماء للبت واإلفادة قبل مجلس الكلية القادم.
 تم التصديق على محضر مجلس الكلية بجلسته السابقة .

ثانيا :موضوعات وحدة ضمان الجودة :
 .2ب صوص العجز في الجهاز االدارى للمجلس
القرار  -2 :رفع المر للسيد أ.د /عميد الكلية لتوفير أعضاء اداريين.
 -1فتح باب التطوع لطالب العام املاض ى للعمل بالوحدة.

ً
 -3م اطبة الجهات املس وله عن الخدمة العامة للفتيات لتوفير كوادر ادارية تجدد سنويا.
القرار - :
وافق مجلس الكلية.
 .1ب صوص عقد ثالث ندوات تثقيفية للطالب يومى  16 15سبتمبر  1027في اطار أسبوع الجودة بالجامعى قام فيها
مجلس االدارة بنشر ثقافة الجودة وقد اشترك من أعضاء هيئة التدريس كل من د .رانيه عطية من قسم اللغة العربية
و د .شيماء البنا من قسم التاريخ .
ً
القرار :أحيط املجلس علما مع التوصية بتكرار هذه الندوات.
القرار - :
ً
أحيط مجلس الكلية علما.
 .3ب صوص عقد ندوة تثقيفية للسادة أعضاء هيئة التدريس يوم الربعاء 17سبتمبر  1027في اطار اسبوع الجودة
بالجامعة حضرها أعضاء مجلس ادارة الوحدة جميعهم و بعض أعضاء مجلس الكلية و بعض من أعضاء هيئة
التدريس لنشر ثقافة الجودة وحاضر فيها د .حسام رحومة عضو لجنةاملراجعين بالكلية ..
ً
القرار :أحيط املجلس علما مع التوصية بتكرار هذه الندوات.
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 ا تمززاص و المززواط ين مززن خززالو ىاززراصات تتسززم با سززتقاللية و التعززاون و التقززويم الززذاتا
والمستمر .
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 .4ب صوص توفير القسام لعدد لوحتين اعالنيتين احداهما لعضاء هيئة التدريس و الخرى للطالب بشأن عرض
املستجدات و ضمان وصول املعلومات لخجميع .
القرار :وافق املجلس مع سرعة م اطبة القسام لعمل الالزم .
القرار - :
ً
أحيط مجلس الكلية علما.
 .5ب صوص توفير نسخه من املعايير الثنى عشر لخجودة معلنه داخل القسام لتكون وسيلة لنشر ثقافة الجودة بين
أعضاء هيئة التدريس والطالب و توضع في مكان ثابت .
القرار :وافق املجلس مع سرعة م اطبة القسام لعمل الالزم .
القرار - :
ً
أحيط مجلس الكلية علما.
 .6ب صوص ضرورة اعالن أسماء اعضاء هيئة التدريس على أبواب غرف املكاتب داخل القسام مع توضيح جدول كل
عضو و ساعاته املكتبية املتواجد بها .
القرار :وافق املجلس مع سرعة م اطبة القسام لعمل الالزم .
القرار - :
ً
أحيط مجلس الكلية علما.
 .7ب صوص تجديد الطلب بتوفير جهاز تكييف لتفعيل قاعة التدريب بالكلية .

القرار  :ي كد املجلس على موافقته السابقة و تكرار الطلب بتوفير جهاز التكييف لتقعيل دور قاعة التدريب.
القرار - :
وافق مجلس الكلية.
 .8ب صوص تجديد الطلب لتوفير عدد  1طابعتين أبيض و أسود لوحدة ضمان الجودة بعد فشل محاوالت الصيانة لهذه
الجهزة بالكلية و كذلك شراء جهاز كمبيوتر حديث لتسهيل العمل ولوجود عدد من الكمبيوترات املتوقفه عن العمل
وال تصخح للتشغيل بحسب ما قرره مس ول الصيانة .
القرار  :ي كد املجلس على موافقته السابقة و تكرار الطلب بتوفير الجهزة التى نحتاج اليها.
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 ا تمززاص و المززواط ين مززن خززالو ىاززراصات تتسززم با سززتقاللية و التعززاون و التقززويم الززذاتا
والمستمر .
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وافق مجلس الكلية.

ً
 .9ب صوص تواجد أعضاء من مجلس االدارة يوميا داخل الوحدة لتغطية عجز الجهاز االدارى .
القرار  :تم توزيع السادة أعضاء مجلس االدارة للتواجد اليومى داخل الوحدة و كذلك سيتم توفير نسخ من مفتاح الوحدة
للسادة أعضاء مجلس االدارة ملواجهة عجز الجهاز االدارى على النحو التالى
اليوم

م

اسم العضو املتواجد

.2

الحد

د .مروه شحاته

.1

االثنين

د .اسالم فوزى  +أ .منار بهنس ى

.3

الثالثاء

د .كارم القاض ى

.4

الربعاء

أ.حسام حمدى

.5

الخميس

د .أحمد شتيه

مالحظات

في حالة الضرورة :
يجوز للسادة أعضاء مجلس
االدارة تغيير اليوم ليوم آخر
باالتفاق مع البديل وموافقة املدير
التنفيذي لخجودة

القرار - :
ً
أحيط مجلس الكلية علما.
 .20ب صوص اقامة ورشة عمل بعنوان ( انشاء و تفعيل املواقع االلكترونية ) في اطار تطوير مهارات أعضاء هيئة التدريس
مما يصب في مصخحة الجودة الشاملة بالكلية و يحاضر فيها أ.د /عاطف نصار مدير البوابة االلكترونية بالجامعة و
ً
ذلك يوم الحد املوافق  1027/20/25الساعة  21ظهرا .
القرار :

 .2وافق املجلس على أن تكون بداية لغيرها من الورش التى ت دم الجودة الشاملة للكلية .
.1يقدم املجلس الشكر لكل من د .سماح الصاوى و د .محمد أبوعلى لسعيهما البناء إلقامة الورشة .

القرار - :
أحيط 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 ا تمززاص و المززواط ين مززن خززالو ىاززراصات تتسززم با سززتقاللية 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

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

ً
ثالثا :موضوعات وحدة تكنولوجيا املعلومات : IT
محضر اجتماع وحدة تكنولوجيا املعلومات عن شهـ ـر اكتوبر  1027على النحو التالى :
 .2فيما يتعلق بالقوائم الولية للطالب املستجدين امللتحقين بالقسام العلمية بالكلية أفاد الدكتور /أحمد عطية أنه قد تم
نشر القوائم على املوقع االلكترونى للكلية يوم  1027/9/16وهذه أول مرة يتم فيها اعداد القوائم و نشرها في شهر سبتمبر
وهذا بسبب االعتمادعلى برنامج التقديم االلكترونى لول مرة هذا العام .
 .1فيما ي ص وحدة  MISفقد افاد أ /حسن أنور أنه الى اآلن لم يتم االنههاء من تعديل حاالت الطالب الذين استأنفوا على
عقوبات الغش بخجنة االستئناف بالجامعة بسبب تأخر وصولها الى الكلية وهذا ي ثر علىعلمية اعداد القوائم الجديدة
للفرق الدراسية بالقسام العلمية امل تلفة ومن ثم نناشد السيد الستاذ الدكتور/عبداملنعم مجاهد القائم بعمل عميد
الكلية التواصل مع الجامعة لسرعة انجاز المر.
 .3طلب الدكتور /أحمد عطية من أ /مايكل مرقص فنى الشبكات بالكلية اعداد مذكرة تفصيلية بما تحتاجة الكلية لتشغيل
ً
خدمة  Wi-Fiبها مع مراعاة ان فاض التكلفة املالية لعمل هذا المر تمهيدا لعرضه على ادارة الكلية ثم العرض على االدارة
الهندسية بالجامعة.
 .4افاد أ /كيرلس سامى أن املوقع الرسمى للكلية سجل حتى اليوم ما يزيد عن مليون ستمائة و أربعين ألف زيارة كما بلغ عدد
القراءات ملوقع الكلية ما يزيد عن  997ألف قراءة للموضوعات املنشورة على املوقع .
القرار - :
ً
أحيط مجلس الكلية علما .

ً
رابعا :موضوعات شئون هيئة التدريس :
 .2وافق مجلس الكلية على تشكيل لجنة لفحص صالحية رسالة الدكتوراه املقدمه من أ .آيات عادل زكريا املدرس املساعد
بقسم الفلسفة حيث أنها حصلت على الدكتوراه في اآلداب من جامعة حلوان و تتكون الخجنة من -:
أستاذ الفلسفة بقسم الفلسفة بكلية اآلداب جامعة املنصور.
 أ.د /عادل عبدالسميع عوضأستاذ فلسفة السياسة قسم الفلسفة كلية اآلداب جامعة طنطا.
 أ.د /ياسر عبداملنصف قنصوهرسالة 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 ا تمززاص و المززواط ين مززن خززالو ىاززراصات تتسززم با سززتقاللية و التعززاون و التقززويم الززذاتا
والمستمر .
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 -أ.د /ميالد زكى غالى

أستاذ الفلسفة املتفرغ بقسم الفلسفة كلية اآلداب جامعة دمنهور.

 .1يهيب املجلس بالجامعة سرعة التسكين االداري للسادة أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بأقس ـ ـ ـ ـ ـ ــام اآلثار – السياسة –
اللغات الشرقية و آدابها – االعالم .

ً
خامسا  :موضوعات شئون الطالب :
ً
أوال :التصديق على موضوعات املجلس السابق.
 .2تم التصديق.
القرار - :
ً
أحيط مجلس الكلية علما .
ً
ثانيا :موضوعات وحدات :الجودة  -MIS -القياس والتقويم:
 .1فيما يتعلق بوحدة الجودة:
.1 .2املوضــوع :عــرض الســيد الــدكتور /عصــام وهبــان – املــدير التنفيــذي للوحــدة تقريــره ب صــوص مــدى التــزام القســام
العلميــة بتنفي ــذ متطلبــات الج ــودة مــن عدم ــه فيمــا يتعل ــق برفعهــا مل ــا يلــي :تقري ــر عــن إنج ــازات القســم العلم ــي عــن الع ــام
الجــامعي  1027-1026الخطــة الزمنيــة لعمــل القســم العلمــي فــي العــام الجــامعي  1028-1027توصــيف املقــررات تقــارير
املقررات تقارير لجان فحص الكتاب الجامعي عن الفصل الدراس ي الول للعام الجامعي .1028-1027
ً
القــرار :توجــه الخجنــة الشــكر لعقســام العلميــة التــي التزمــت بتلبيــة املتطلبــات الســابقة وخاصــة قســم الفلســفة الســتيفاءه
ً
كافة املتطلبات السابقة .في حين الحظت الخجنة أن ً
كثيرا من القسام العلمية لم تقدم بعض املتطلبات السابقة إجماال
في حين قدمهها أخرى غير مستوفاه هذا بالرغم من التنبيه املتكرر على القسام العلمية بضرورة إستيفاء هذه املتطلبات
منذ شهر يونيو .1027/وعليه رأت أغلبية الخجنة منح القسام العلمية التي لـم ترفـع متطلبـات الجـودة السـابقة أو بعضـها
مهلـ ــة أسـ ــبوع التمامهـ ــا علـ ــى أن تبـ ــدأ تلـ ــك املهلـ ــة مـ ــن تـ ــاريخ انعقـ ــاد مجلـ ــس هـ ــذه الخجنـ ــة وتنت ـ ــي يـ ــوم اإلثنـ ــين املوافـ ــق
 .1027/20/26على أن ت َّ
فعل اإلجراءات اإلدارية والقانونية وقرارات مجالس الكلية والجامعـة السـابقة حيـال مـن لـم يلتـزم
بتلبية متطلبات الجودة.
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 ا تمززاص و المززواط ين مززن خززالو ىاززراصات تتسززم با سززتقاللية و التعززاون و التقززويم الززذاتا
والمستمر .
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القرار - :

وافق مجلس الكلية.
1.1املوضـ ــوع :عقـ ــد ورشـ ــة عمـ ــل عـ ــن املواقـ ــع الرسميةلعضـ ــاء هيئـ ــة التـ ــدريس والهيئـ ــة املعاونـ ــة بالوحـ ــدة يـ ــوم الحـ ــد
.1027/20/25
القرار :وافقت الخجنة.
القرار - :
ً
أحيط مجلس الكلية علما .
 .3فيما يتعلق بوحدة  : MISأشار السيد الدكتور /أحمد عطية املدير التنفيذي للوحدة إلى ما يلي:
 .3 .2ب ــدأت الوح ــدة ف ــي عملي ــات الرص ــد اآلل ــي لنت ــائج امتحان ــات دور س ــبتمبر وانهه ــت م ــن الرص ــد اآلل ــي لقس ــام اللغ ــة
اإلنجليزية والفلسفة والجغرافيا وتهيـب الوحـدة ببقيـة القسـام العلميـة االنههـاء مـن عمليـات الرصـد فـي أقـرب وقـت
ً
تمهيدا إلعالن النتائج.
ممكن
 .3 .1التأكد من االنههاء مـن تسـجيل مـا ورد إلـى ر سـاء الكنتـروالت مـن نتـائج االسـتئناف علـى عقوبـات الغـش التـي وردت
من لجنة االستئناف بالجامعة على أن المر مهم وعاجل.
القرار - :
ً
أحيط مجلس الكلية علما .
ً
 .4فيمــا يتعلــق بوحــدة القيــاس والتقــويم :نظــرا لتغيــب الســيدة الــدكتوره  /بــدور عبــد املقصــود – املــدير التنفيــذي للوحــدة-
فيرفع تقرير سيادتها ملجلس الكلية.
القرار - :
ً
أحيط مجلس الكلية علما .
ً
ثالثا :قبول الطالب الجدد بالشعب الت صصية داخل القسام العلمية للكلية:
ً
 .5املوضــوع :كتــاب قســم االجتمــاع بشــأن تعــديل تشــكيل لجنــة قبــول الطــالب بشــعبة اإلعــالم نظــرا العتــذار الســيد الــدكتور /
السيد شحاته لظروفه الصحية واعتذار السيدة الدكتوره /نها غالي ليصبح تشكيل الخجنة على النحو اآلتي:
( )2السيد الدكتور /محمود عبد الحميد حمدي.
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 ا تمززاص و المززواط ين مززن خززالو ىاززراصات تتسززم با سززتقاللية و التعززاون و التقززويم الززذاتا
والمستمر .

==========================================================================
ت -1496633541 :ت  +فاكس 1496633540
~~8
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
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( )1السيد الدكتور /حمدي علي أحمد.
( )3السيدة الدكتوره /رجاء عبد الرازق الغمراوي.
ً
القرار :أحيطت الخجنة علما.
القرار - :
وافق مجلس الكلية.
 .6املوضــوع :كتــاب مجلــس قســم االجتمــاع بجلســته االعتياديــة املنعقــدة يــوم االثنــين املوافــق1027/20/1بشــأن اعتمــاد التقريــر
املق ــدم م ــن لجن ــة قب ــول الط ــالب بش ــعبة اإلع ــالم وع ــدد الط ــالب ال ــذين ت ــم قب ــولهم بالش ــعبة للع ــام الج ــامعي 1028/1027
وعددهم (  )228طالب وطالبة .
ً
القرار :أحيطت الخجنة علما.
القرار - :
ً
أحيط مجلس الكلية علما .
 .7املوض ــوع :كت ــاب مجل ــس قس ــم الجغرافي ــا بجلس ــته الطارئ ــة املنعق ــدة ي ــوم الح ــد املواف ــق 1027/9/14بش ــأن اعتم ــاد أس ــماء
ً
الطالب املقبولين بشعبة الخرائط واملساحة للعام الجامعي  1028/1027وعددهم (  ) 75طالبا وطالبة .
القرار :احيطت الخجنة ً
علما.
القرار - :
ً
أحيط مجلس الكلية علما .
 .8املوض ــوع :كت ــاب الس ــيد ال ــدكتور /محم ــد الفق ــي -الس ــتاذ املس ــاعد بقس ــم اللغ ــات الش ــرقية بش ــان قائم ــة أس ــماء الط ــالب
امللتحقين بشـعبتي اللغـة العبريـة وعـددهم (  ) 211طالـب وطالبـة واللغـة الفارسـية وعـددهم (  ) 40طالـب وطالبـة بالفرقـة
الثانية بالقسم للعام الجامعي .1028/1027
ً
القرار :أحيطت الخجنة علما.
القرار - :
ً
أحيط مجلس الكلية علما .
 .9املوضوع :كتاب مجلس قسم الفلسفة بشأن فتح شعبة السياسة بالقسم هذا العام من عدمه في ضوء تقدم طـالبين فقـط
لاللتحــاق بالشــعبة وفــي ضــوء مــا أفــاد بــه ســيادته مــن وجــود طــالبين بــاقيين لإلعــادة ممــا ســيتطلب معــه ً
حتمــا وضــع خطــة
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 ا تمززاص و المززواط ين مززن خززالو ىاززراصات تتسززم با سززتقاللية و التعززاون و التقززويم الززذاتا
والمستمر .
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جامعة دمنهور
كلية اآلداب

تتطل الكلية ىلإ أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية معتمد تحتو
مكا ة مرموىة بين ظائرةا وتصو بأساتذت ا وخرياي ا ىلإ مستوت
الم السة محليأ و اىليم إيا من خالو برامج دراسية متمية لإ
مرحلتإ الليسا س والدراسات العليا تس م لإ الرىإ و الت مية
المستدامة للماتم .
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تدريسية لتلك الشعبة هذا العام إضافة إلى أن هذا العـام يمثـل العـام الجـامعي الخيـر لقبـول طـالب الفرقـة الثالثـة بشـعبة
ً
نظرا لتحول الشعبة إلى قسم مستقل بذاته.
السياسة
القــرار :وافقــت الخجنــة -فــي ضــوء املعطيــات الســابقة -علــى اســتمرار فــتح الشــعبة والمــر معــروض علــى مجلــس الكليــة الت ــاذ
الالزم.
القرار - :
رفض مجلس الكلية .
 .20املوضـوع :بشــأن قــوائم أسـماء الطــالب املقبــولين بشــعبتي اآلثـار املصــرية واإلســالمية.وذلك فــي ضـوء االلتماســات املرفوعــة مــن
ً
طالب الفرقة الثانية بالقسم املذكور يطلبون فيها استئناءهم من شروط االلتحاق بشعبتي القسم؛ نظرا لالضطرابات التـي
واجهوها بالفرقة الولى.
القرار :يرفع المر ملجلس الكلية لعدم عرض القوائم املذكورة على الخجنة حتى تاري ه.
القرار - :
يكلف السيد الدكتور /أحمد سعيد عثمان بسرعة إنهاء المر خالل  71ساعة من تاري ه.
 .22املوضــوع :كتــاب مجلــس قســم الجغرافيــا بجلســته االعتياديــة املنعقــدة يــوم الثالثــاء املوافــق  1027/20/3بشــأن اعتمــاد املــواد
التالية كشرط قبول لشعبة الخرائط واملساحة في ضوء تطبيق الالئحة الجديدة بالقسم على النحو اآلتي:
املقرر
الفرقة
م
2

الجغرافيا العملية – مبادئ الخرائط

الفرقة الولى

املساحة املستوية

الفرقة الثانية

1
ً
القرار :أحيطت الخجنة علما.
القرار - :
ً
أحيط مجلس الكلية علما .

 .21املوضوع :ناقشت الخجنة الطلبات املتكررة من طالب الفرقة الثانية بقسم الجغرافيا والراغبين في اإللتحاق بشعبة املساحة
ً
طرديــا مــع زيــادة أعــداد الطــالب امللتحقــين
بالقســم والتــي مفادهــا زيــادة عــدد الطــالب املقبــولين بالشــعبة املــذكورة لتتناســب
بالفرقة الولى بالقسم كما أحيطت ً
علما برأي مجلس القسم العلمي بهذا الخصوص والذي تمسك في جلسته املنعقدة يوم
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 ا تمززاص و المززواط ين مززن خززالو ىاززراصات تتسززم با سززتقاللية 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
المستدامة للماتم .
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الثالث ــاء املواف ــق  1027/20/3بق ــراره الس ــابق الخ ــاص بع ــدد الط ــالب املقب ــولين للش ــعبة وه ــو 25طال ــب /عض ــو هيئ ــة معاون ــة
حسب متطلبات الجودة.
ً
القرار :أحيطت الخجنة علما وتحترم قرار مجلس القسم العلمي طاملا اتفق مع متطلبات الجودة.
القرار - :
ً
أحيط مجلس الكلية علما .
 .23املوض ــوع :كت ــاب مجل ــس قس ــم الجغرافي ــا بجلس ــته املنعق ــدة ي ــوم الثالث ــاء بت ــاريخ 1027/20/3بش ــأن النظ ــر ف ــي ش ــكوى ط ــالب
الفرقة الولى في زيادة عدد املقبولين بالقسم والقسم ليس لديه أية شروط لقبول الطالب الراغبين في االلتحاق به.
القرار:يلتزم القسم العلمي بالشروط واملعايير التي يضعها مجلس الكلية بهذا الخصوص.
القرار - :
وافق مجلس الكلية.
ً
رابعا :التقارير املرفوعة من القسام:
 .24املوضــوع :تقــارير متابعــة أداء الســادة أعضــاء هيئــة التــدريس والهيئــة املعاونــة :لــم يصــل منهــا ســوى تقــارير أقســام :الجغرافيــا
اآلثار والدراسات اليونانية والرومانية واللغات الشرقية واللغة اإلنجليزية والتاريخ والفلسفة.
القرار :أحيطت الخجنة ً
علمـا وتلفـت الخجنـة النظـر إلـى أن عـدم رفـع ر سـاء مجـالس القسـام العلميـة للتقـارير املـذكورة ين ـ
بعــدم تحمــل القســام العلميــة ملهامهــا ومســئولياتها تجــاه متابعــة أداء الســادة أعضــاء هيئــة التــدريس والهيئــة املعاونــة ويعــد
إخــالل بأحــد ركــائز معــايير الجــودة فــي العمليــة التعليميــة وإخــالل بواجبــات ر ســاء مجــالس القســام العلميــة فــي هــذا الشــان
المر الذي يترتب عليه مساءالت إدارية وقانونية واجبة يرفع أمر تفعيلها ملجلس الكلية.
القرار - :
وافق مجلس الكلية على تفعيل االجراءات االدارية و القانونية بهذا الشأن.
 .25املوضــوع :تقــارير مس ـ ولوا الــدعم الطالبــي :لــم يرفــع لخجنــة منهــا ســوى تقاريرأقســام :اآلثــار والدراســات اليونانيــة والرومانيــة
اللغة العربية اللغات الشرقية.
القرار:أحيطـت الخجنـة ً
علمــا وتلفـت الخجنــة النظـر إلــى أن عـدم رفـع القســام العلميـة لتقــارير مسـئولوي الــدعم الطالبـي ين ـ
بعدم تحمل القسام العلمية ملهامها ومسئولياتها تجاه الطالب ويعد إخالل بأحد ركائز معايير الجودة في العملية التعليمية
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 ا تمززاص و المززواط ين مززن خززالو ىاززراصات تتسززم با سززتقاللية و التعززاون و التقززويم الززذاتا
والمستمر .
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ووإخالل بواجبات القسام العلمية في هذا الشان المر الذي يترتب عليه مساءالت إدارية وقانونية واجبة يرفـع أمـر تفعيلهـا
ملجلس الكلية.
القرار - :
ً
أحيط مجلس الكلية علما مع تفعيل االجراءات االدارية والقانونية بهذا الشأن
 .26املوضــوع :كتــاب مجلــس قســم اللغــة العربيــة بجلســته االعتياديــة املنعقــدة يــوم الربعــاء املوافــق  1027/20/4بشــأن ترشــيح
ً
الســيد الســتاذ الــدكتور /محمــود فــراج عبــد الحــاف – أســتاذ العلــوم اللغويــة بالقســم مشــرفا علــى الــدعم الطالبــي للفــرق
الربعة.
ً
القرار :أحيطت الخجنة علما.
القرار - :
ً
أحيط مجلس الكلية علما .
ً
خامسا :إسناد املقررات التدريسية والفعاليات املتعلقة بها:
 .27املوضــوع :ناقشــت الخجنــة كتــاب مجلــس قســم الجغرافيــا بشــأن اعتراضــه علــى إســناد تــدريس مقرر"تــاريخ مصــر القــديم حتــى
الفــتح اإلســالمي" -املقــرر علــى الفرقــة الولــى بالقســم بالفصــل الدراسـ ي الثــاني -لثالثــة مــن أعضــاء هيئــة التــدريس ورغبتــه فــي
إســناد املقــرر لســتاذين علــى الكرــر مــع مراعــاة أن املــادة املــذكورة غيــر ت صصــية .كمــا نــاقش مــذكرة أ.د /علــي الســيد أســتاذ
تاريخ العصور الوسطى بهذا الشأن كذلك.
القــرار :تــرى الخجنــة أن توصــيف املقــرر بالالئحــة يضــعه فــي نطــاق ت صصــات ثالثــة (لتــاريخ املصــري القــديم القــديم واليونــاني
الروماني والوسيط) وهو ما يلزم معه أن يتولى تدريسه مت صصون في هذه الت صصات الثالث .وهو ما سبق أن أكد عليه
قرار سابق ملجلس الكلية .إال أنها –وفي إطار الت فيف على الطالب -وافقـت علـى أال يـ َّ
درس للطـالب سـوى كتـاب واحـد تشـمل
َّ
مادتــه العلميــة الت صصــات الثالثــة التــي نــص عليهــا توصــيف املقــرر بالالئحــة علــى أن تــوزع املحاضــرات بــين الســادة الــزمالء
ً
الثالث وفقا للترتيب التاريخي ملادته العلميـة وبمـا يتفـق مـع امتـداد الفتـرة الزمنيـة وذلـك بالتنسـيق بـين السـادة أعضـاء هيئـة
التدريس املسند إليهم تدريس املقرر.
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 ا تمززاص و المززواط ين مززن خززالو ىاززراصات تتسززم با سززتقاللية 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

=========================================================
 .28املوضـوع :كتـاب مجلـس قسـم اللغـة العربيـة وآدابهـا بجلسـته الطارئـة املنعقـدة يـوم الحـد املوافـق  1027/9/27بشـأن اعتمــاد
تعديل تدريس مقرر " اللغة العربية " ببعض القسام لتصبح على النحو اآلتي:
القائم بالتدريس
د.مروة الشقرفي

القسم العلمي
اللغة اإلنجليزية

د.أحمد شتية
د.أحمد شتية
د.رانيا داوود

الفلسفة
اآلثار
اللغات الشرقية
ً
القرار :أحيطت الخجنة علما.
القرار - :
ً
أحيط مجلس الكلية علما .

 .29املوضــوع :كتــاب مجلــس قســم اللغــة العربيــة وآدابهــا بجلســته الطارئــة املنعقــدة يــوم الحــد املوافــق  1027/9/27بشــأن إســناد
مــادتي :قواعــد اللغــة الفارســية( -)2واملصــادر الفارســية إلــى الســيدة الــدكتوره /أمنيــة عيس ـ ى .وإســناد مــادتي :قواعــد اللغــة
الفارسية ( – )1والنصوص الفارسية القديمة إلى السيدة الدكتوره  /هدى عيس ى.
ً
القرار :أحيطت الخجنة علما.
القرار - :
ً
أحيط مجلس الكلية علما .
 .10املوض ــوع :كت ــاب مجل ــس قس ــم الجغرافي ــا بجلس ــته الطارئ ــة املنعق ــدة ي ــوم الح ــد املواف ــق  1027/9/27بش ــأن اعت ــذار الس ــيد
الستاذ الدكتور /مجدي تراب عن تدريس مقرر " الزمن الرابع " للفرقة الرابعة للعام الدراس ي  1028/1027وإسناد املقرر
للسيد الدكتور /محمد السمني.
ً
القرار :أحيطت الخجنة علما.
القرار - :
ً
أحيط مجلس الكلية علما .

رسالة الكلية :
تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترىزإ ىلزإ مسزتوت التميزة وا بزداج لزا مازاو اعدام والعلزوم ا سزا ية لزإ سزوا العمزو محليزا إ و ىىليميزا اسزت اداإ ىلزإ معزايير
الاود التعليمية و البحثية  ،و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و 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 ا تمززاص و المززواط ين مززن خززالو ىاززراصات تتسززم با سززتقاللية 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

=========================================================
 .12املوضوع :كتاب مجلس قسم الجغرافيا بجلسته الطارئـة املنعقـدة يـوم الحـد املوافـق  1027/9/27بشـأن توزيـع مـواد الفرقـة
الثانية ( الئحة قديمة ) للفصل الدراس ي الول والثاني للعام الجامعي  ( 1028/1027وفق املعروض).
ً
القرار :أحيطت الخجنة علما.
القرار - :
ً
أحيط مجلس الكلية علما .
 .11املوضوع  :كتاب مجلس قسم الجغرافيا بجلسته االعتيادية املنعقـدة يـوم الثالثـاء املوافـق  1027/20/3بشـأن إسـناد مقـرر "
الجغرافيا الكمية" بالفرقة الثانية ( الئحة قديمة ) للسيد الدكتور /محمد السمني – الستاذ املساعد بالقسم.
ً
القرار :أحيطت الخجنة علما.
القرار - :
ً
أحيط مجلس الكلية علما .

 .13املوضــوع :كتــاب مجلــس قســم االجتمــاع بجلســته الطارئــة املنعقــدة يــوم الحــد املوافــق  1027/9/27بشــأن إســناد مــادة " علــم
اجتمــاع االتصــال واإلعــالم " للفرقــة الثانيــة بالقســم إلــى الســيد الــدكتور /خالــد شــحاته والســيدة الــدكتوره /نهــا غــالي وذلــك
ً
بديال عن السيد الدكتور /مجدي بيومي.
ً
القرار :أحيطت الخجنة علما.
القرار - :
ً
أحيط مجلس الكلية علما .
 .14املوض ــوع :كت ــاب مجل ــس قس ــم االجتم ــاع بجلس ــته الطارئ ــة املنعق ــدة ي ــوم الح ــد املواف ــق  1027/9/27بش ــأن إس ــناد م ــادة "
ً
التوثيــق اإلعالمــي وتكنولوجيــا املعلومــات" بالفرقــة الثالثــة – شــعبة اإلعــالم إلــى الســيدة الــدكتوره /نهــا غــالي بــدال مــن الســيدة
الدكتوره /رويدا أحمد طلب.
ً
القرار :أحيطت الخجنة علما.
القرار - :
ً
أحيط مجلس الكلية علما .
رسالة الكلية :
تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترىزإ ىلزإ مسزتوت التميزة وا بزداج لزا مازاو اعدام والعلزوم ا سزا ية لزإ سزوا العمزو محليزا إ و ىىليميزا اسزت اداإ ىلزإ معزايير
الاود التعليمية و البحثية  ،و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و 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 ا تمززاص و المززواط ين مززن خززالو ىاززراصات تتسززم با سززتقاللية 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

=========================================================
 .15املوض ــوع :كت ــاب مجل ــس قس ــم االجتم ــاع بجلس ــته الطارئ ــة املنعق ــدة ي ــوم الح ــد املواف ــق  1027/9/27بش ــأن إض ــافة الس ــيد
الدكتور /خالد شحاته للمشاركة في تدريس مقرر " علـم اجتمـاع السـكان " بالفرقـة الولـى بمشـاركة السـيد الـدكتور /مجـدي
بيومي خالل الفصل الدراس ي الول للعام الجامعي .1028/1027
ً
القرار :أحيطت الخجنة علما.
القرار - :
ً
أحيط مجلس الكلية علما .
 .16املوضـوع :كتـاب مجلـس قســم الفلسـفة بجلسـته االعتياديــة يـوم الثالثـاء املوافـق  1027/20/3بشــأن ترشـيح السـيد الــدكتور/
محمــد رضــا عبــد الفتــاح -املــدرس بالقســم لتــدريس مــادة " الفلســفة اليونانيــة " – شــعبة الدراســات الوروبيــة بقســم اآلثــار
والدراسات اليونانية والرومانية.
ً
القرار :أحيطت الخجنة علما.
القرار - :
ً
أحيط مجلس الكلية علما .
 .17املوضــوع :كتــاب مجلــس قســم الجغرافيــا بشــأن تغييــر مواعيــد محاضــرات املقــررات التاليــة؛ لتصــبح كمــا هــو مو ــح بالجــدول
اآلتي:
اسم املقرر
املكان
الساعة
اليوم
القسم
الفرقة
ً
مدرج 3
 8صباحا
الحد
جغرافية شبه الجزيرة العربية
اللغة العربية
الولى
ً
مدرج 1
 8صباحا
الثالثاء
جغرافيا اقتصادية
التاريخ
الثانية
ً
القرار :أحيطت الخجنة علما.
القرار - :
ً
أحيط مجلس الكلية علما .
 .18املوضــوع :جــداول الالئحــة القديمةللفصــل الدراس ـ ي الول للعــام الجــامعي :1028/1027لــم يصــل منهــا ســوى جــدول قســمي
التاريخ ( الشعبة العامة – شعبة اآلثار املصرية) وقسم اللغة العربية.
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 ا تمززاص و المززواط ين مززن خززالو ىاززراصات تتسززم با سززتقاللية 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:يرفع المر ملجلس الكلية الت اذ القرارات املناسبة حيال تقاعس القسام العلمية عن تقديم جداولها بهذا الخصوص
حتى تاري ه.
القرار - :
يحمــل مجلــس الكليــة مجــالس القســام العلميــة التبعــات املترتبــة علــى عــدم رفــع الجــداول الدراســية لطــالب الالئحــة القديمــة حتــى
تاري ه مع التنبيه على سرعة رفع الجداول .
 .19املوض ــوع:كتاب مجل ــس قس ــم الت ــاريخ بجلس ــته االعتيادي ــة املنعق ــدة ي ــوم االثن ــين املواف ــق  1027/20/1بش ــأن اعتم ــاد برن ــامج
التــدريب العمل ــي للفرق ــة الرابعــة – ش ــعبة اآلث ــار املص ــرية للعــام الج ــامعي  1028/1027واملق ــدم مــن الس ــيد ال ــدكتور /عب ــد
الباسط رياض -مدرس اآلثار املصرية بالقسم والقائم بتدريس املادة ( وفق املعروض).
ً
القرار:أحيطت الخجنة علما.
القرار - :
ً
أحيط مجلس الكلية علما .
 .30املوضوع :كتاب مجلس قسم الجغرافيا بجلسته االعتيادية املنعقدة يوم الثالثاء املوافق  1027/20/3بشـأن موافقـة مجلـس
القس ــم عل ــى الطل ــب املق ــدم م ــن الس ــيد الس ــتاذ ال ــدكتور /ماج ــد ش ــعلة -الس ــتاذ بالقس ــم ب ص ــوص املوافق ــة عل ــى إج ـراء
الدراس ــة امليداني ــة بم ــادة (الجيومورفولوجي ــا) بالفرق ــة الثاني ــة بالقس ــم خ ــالل ش ــهر أكت ــوبر ف ــي البيئ ــات الجيومورفولوجي ــة
ً
التالية :فرع رشيد وادي النطرون شاطئ اإلسكندرية بواقع رحلة أسبوعيا.
ً
القرار:أحيطت الخجنة علما.
القرار - :
ً
أحيط مجلس الكلية علما .
 .32املوضوع :كتاب قسم اإلنجليزية بشأن استثناء القسم من شرط الحد الدنى لنصاب عضو هيئة التدريس بحيث يزيد الحد
القص ى عن ثالث مقررات للفرقة الواحدة أسوة بقسم السياسة وذلك لقلة عدد أعضاء هيئة التدريس املعينين واعتذار
املنتدبين وتأخير تعيين أعضاء هيئة التدريس الجدد الناجحين طبقا لتقرير لجنتى الفحص العلمى واالستماع إلعالن
الجامعة بتاريخ .1026-7-26
القرار :وافقت الخجنة.
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 ا تمززاص و المززواط ين مززن خززالو ىاززراصات تتسززم با سززتقاللية 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

=========================================================
ً
أحيط مجلس الكلية علما .
ً
سادسا :االنتدابات:
 .31املوضــوع :كتــاب قســم التــاريخ بشــأن املوافقــة علــى نــدب الســيد الســتاذ الــدكتور /علــي أحمــد الســيد -أســتاذ تــاريخ العصــور
الوسطى بالقسم لتدريس مقرر ( تاريخ أوروبـا فـي العصـور الوسـطى) بالفرقـة الثالثـة بقسـم التـاريخ بكليـة التربيـة – جامعـة
ً
السادات للفصل الدراس ي الول للعام الجامعي  1028/1027بواقع ساعتين أسبوعيا على أن يكون يوم االنتداب هو يوم
االثنين.
القرار :وافقت الخجنة.
القرار - :
وافق مجلس الكلية.
 .33املوض ــوع :كت ــاب مجل ــس قس ــم االجتم ــاع بجلس ــته الطارئ ــة املنعق ــدة ي ــوم الح ــد املواف ــق  1027/9/27بش ــأن املوافق ــة عل ــى
انتــداب الســيد الســتاذ الــدكتور /عــادل البنــا للتــدريس لطــالب الفرقــة الولــى خــالل الفصــل الدراسـ ي الول للعــام الجــامعي
 1028/1027على النحو اآلتي:
اسم املقرر
يوم االنتداب
عدد الساعات
الفرقة
جهة االنتداب
اسم املنتدب
أ.د.عادل الينا

كلية التربية -جامعة
دمنهور

علم النفس

الولى

ساعتان

االثنين

القرار :وافقت الخجنة.
القرار - :
وافق مجلس الكلية.
 .34املوض ــوع :كت ــاب مجل ــس قس ــم االجتم ــاع بجلس ــته الطارئ ــة املنعق ــدة ي ــوم الح ــد املواف ــق  1027/9/27بش ــأن املوافق ــة عل ــى
ً
انتداب السيد الدكتور /خالد الزهدي للتدريس لطالب الفرقة الرابعة –شعبة اإلعـالم بـدال عـن السـيدة الـدكتوره /رويـدا
طلب خالل الفصل الدراس ي الول للعام الجامعي  1028/1027على النحو اآلتي:
اسم املقرر
يوم
عدد الساعات
الفرقة
جهة االنتداب
اسم املنتدب
االنتداب
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 ا تمززاص و المززواط ين مززن خززالو ىاززراصات تتسززم با سززتقاللية 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.خالد
الزهدي
القرار :وافقت الخجنة.
القرار - :

جامعة فاروس
باإلسكندرية

الدعاية
واإلعالن

الرابعة -شعبة
اإلعالم

 4ساعات

السبت

وافق مجلس الكلية .
 .35املوضــوع :كتــاب الســيد الــدكتور /أحمــد ســعيد عثمــان -الســتاذ املســاعد بت صــص اآلثــار اإلســالمية واملشــرف علــى ت صــص
اآلثــار اإلســالمية بشــأن ترشــيح عضــو هيئــة تــدريس لتــدريس مقــرر "رســم معمــاري وزخرفــي " – الفرقــة الثانيــة – شــعبة اآلثــار
اإلس ــالمية -قس ــم اآلث ــار ف ــي ض ــوء اعت ــذار عض ــوهيئة الت ــدريس املنت ــدب م ــن كلي ــة الفن ــون الجميل ــة وف ــي ض ــوء أن الس ــيد
ً
الدكتور /عبد الحليم السقا–وفقا لتقرير د /أحمد سعيد -هو القرب للمقرر السابق ذكره.
القرار:وافقت الخجنة على انتداب السيد الدكتور /عبد الحليم السقا لتدريس املقرر املذكور؛ لعسباب التي طرحها املشرف
على الت صص.
القرار - :
وافق مجلس الكلية.
ً
سابعا :االمتحانات الشفوية:
 .36املوضوع  :تحديد موعد االمتحانات الشفوية للفصل الدراس ي الول للعام الجامعي :1028/1027
القرار :وافقت الخجنة على أن يكون يوم السبت املوافق  1027/22/4هو بداية عقد االمتحانات الشفوية وملدة أسبوعين.
قــرار مجلــس الكليــة :وافــق املجلــس علــى أن يكــون الســبت املوافــق  1027/22/22هــو بدايــة عقــد االمتحانــات الشــفوية وملــدة
أسبوعين.
القرار - :
وافق مجلس الكلية.
 .37املوض ــوع :كت ــاب مجل ــس قس ــم اآلث ــار والدراس ــات اليوناني ــة والروماني ــة بجلس ــته االعتيادي ــة املنعق ــدة ي ــوم الثالث ــاء املواف ــق
1027/20/3بش ـ ــأن تحديـ ـ ــد املقـ ـ ــررات التـ ـ ــي سـ ـ ـتعقد بهـ ـ ــا االمتحان ـ ــات الشـ ـ ــفوية للفصـ ـ ــل الدراسـ ـ ـ ي الول للعـ ـ ــام الجـ ـ ــامعي
.1028/1027
ً
القرار :أحيطت الخجنة 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 المصززرية و ت ميززة ىززيم ا تمززاص و المززواط ين مززن خززالو ىاززراصات تتسززم با سززتقاللية 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

=========================================================
ً
أحيط مجلس الكلية علما .
 .38املوضــوع :كتــاب قســم الفلســفة بشــأن تثبيــت املقــررات التــي يــتم عقــد االمتحانــات الشــفوية فيهــا الخاصــة بالفصــل الدراسـ ي
الول للعام الجامعي 1028/1027والخاصة بالالئحة الجديدة( .وفق املعروض)
ً
القرار :أحيطت الخجنة علما.
القرار - :
ً
أحيط مجلس الكلية علما .
ً
ثامنا :املوضوعات املتعلقة باالمتحانات التحريرية:
 .39املوضوع :تحديد موعد عقد االمتحانات التحريرية للفصل الدراس ي الول للعام الجامعي :1028/1027
القرار :وافقت الخجنة على أن يكون بداية االمتحانات التحريرية يوم السبت املوافق 1027/21/26بواقع يومين في السبوع.
القرار - :
وافق مجلس الكلية .
 .40املوضوع :فيما ي تص بتشكيل لجان وضع وتصحيح أسئلة االمتحانات
القرار :ت كد الخجنة على ضرورة عدم استثناء أستاذ املقرر من تشكيل الخجان املذكورة.
القرار - :
وافق مجلس الكلية .
ً
تاسعا :خطابات واردة من القسام:
 .42املوضــوع :كتــاب مجلــس قســم اللغ ــة العربيــة وآدابهــا بجلســته االعتياديــة املنعق ــدة يــوم الربعــاء املوافــق  1027/20/4بش ــأن
اعتماد قبول الطالب املحولين من كليات أخرى موازية وذلك بعد عمل املقصات الالزمة لهم
ً
القرار :أحيطت الخجنة 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 المصززرية و ت ميززة ىززيم ا تمززاص و المززواط ين مززن خززالو ىاززراصات تتسززم با سززتقاللية 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

=========================================================
أحيط مجلس الكلية علما .
 .41املوضوع :كتاب مجلس قسم التاريخ بجلسته االعتيادية املنعقدة يوم االثنين املوافق  1027/20/1بشأن التنبيه على السادة
الــزمالء بالقســم مراعــاة املعــايير الجامعيــة فــي توزيــع الكتــاب الجــامعي مــع عــدم إجبــار الطالــب علــى ةجــز الكتــاب وربطــه بأيــة
ً
أبحـاث و إذا تبـين قيـام أحـد الـزمالء بم الفــة ذلـك فسـوف يـتم رفـع املوضـوع الت ــاذ الـالزم طبقـا لقـرار مجلـس الكليـة لشــهر
يونيو .1027
ً
القرار :أحيطت الخجنة علما.
القرار - :
أحيط مجلس الكلية علما .
 .43املوضــوع :كتــاب مجلــس قســم االجتمــاع بجلســته االعتياديــة املنعقــدة يــوم االثنــين املوافــق  1027/20/1بشــأن الطلــب املقــدم
من السيدة الدكتورة /نها غالي ب صوص استرداد الحجرة امل صصة الستوديو اإلعالم بالدور الثامن بالكلية لتنفيـذ خطـة
تــدريب طــالب شــعبة اإلعــالم واملقــرر وضــع املعــدات والتجهيــزات الخاصــة بتــدريب ه ـ الء الطــالب بهــا وذلــك ً
أيضــا فــي ضــوء
مذكرة الستاذ /رمضان الجويلي بوجود معدات م زنة بامل ازن لديـه تـم شـرا ها لوضـعها باملعمـل املـذكور وتأكيـده علـى أنهـا
معرضة للتلف في حال عدم است دامها وهو ما يترتب عليه ٌمساءالت إدارية وقانونية بهذا الشأن.
القرار :وافقت الخجنة على أن يسترد ت صص اإلعالم الحجرة امل صصة الستوديو اإلعـالم بالـدور الثـامن بالكليـة مـع تـوفير
مكان بديل لقسم السياسة.
القرار - :
أحيط مجلس الكلية علما .
ً
عاشرا :موضوعات رعاية الشباب:
 .44املوضوع :بشأن رفع تقارير مستشاري لجان اإلتحاد :لم يقدم أي من مستشاري الخجان حتى تاري ه ًأيا مـن التقـارير الخاصـة
بنشاط لجانهم.
ً
القرار :أحيطت الخجنة علما وت كد الخجنة على ضرورة رفع التقارير في غضون أسبوع من تاري ه.
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 ا تمززاص و المززواط ين مززن خززالو ىاززراصات تتسززم با سززتقاللية 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
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حادي عشر :التعليم املفتوح:
 .45املوضـ ــوع :اعتمـ ــاد جـ ــداول محاضـ ــرات التعلـ ــيم املفتـ ــوح لبـ ــرامج :علـ ــم االجتمـ ــاع التطبيقـ ــي والدراسـ ــات التاري يـ ــة و نظـ ــم
املعلومات الجغرافية (الفرقة الثالثة – الفرقة الرابعة) للفصل الدراس ي الول للعام الجامعي .1028/1027
ً
القرار:أحيطت الخجنة علما.
القرار - :
ً
أحيط مجلس الكلية علما .
ثاني عشر :شكاوي:
 .46املوضــوع :االلتماس ــات املرفوع ــة م ــن بع ــض أوليــاء أم ــور ط ــالب الفرق ــة الول ــى – قســم االجتم ــاع وال ــذين يع ــانون م ــن ح ــاالت
اضطراب ذهني بشأن إعادة النظر في نتائجهم ( وفق املعروض).
القرار :يرفع المر ملجلس الكلية الت اذ الالزم.
القرار - :
يوافق مجلس الكلية على عرض املوضوع على الخجنة الطبية امل تصة بالمر لكتابة تقريرها في غضون  71ساعة.
 .47املوضوع :االلتماس املرفوع من الطالب /محمد محمود حسن إبراهيم أبوعبيـة الـذي يلـتمس فيـه التحويـل مـن كليـة اآلداب
ً
– جامعة كفر الشيخ إلى قسم اللغة اإلنجليزيةبكليتنا علما بأنه ناجح ومنقول للفرقة الثانية.
القرار :يرفع المر ملجلس الكلية الت اذ الالزم.
القرار - :
وافق مجلس الكليةعلى االلتزام بقرارات مجلس القسم امل تص في هذا الشأن.
 .48املوضوع :االلتماس املرفوع من الطالب /محمود محمد محمود السيد خشبة والذي يلتمس فيه املوافقة على قبوله بقسم
ً
اللغة اإلنجليزية علما بأنه مفصول من كلية الهندسة -جامعـة اإلسـكندرية ومجموعـه بالثانويـة العامـة  )393.5 (:ومجمـوع
درجات اللغة اإلنجليزية  )47( :درجة.
القرار :يرفع المر ملجلس الكلية الت اذ الالزم.
القرار - :
وافق مجلس الكلية على االلتزام بقرارات مجلس القسم امل تص في هذا الشأن.

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

Damanhur university
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 .49املوضــوع :االلتمــاس املرفــوع مــن الطالبــة /ريهــام جمــال محمــد شــومان والتــي تلــتمس فيــه املوافقــة علــى قبولهــا بقســم اللغــة
ً
اإلنجليزيــة علمــا بأنهــا محولــة إلــى الكليــة ومجموعهــا بالثانويــة العامــة  )351.5 ( :1026ومجمــوع درجــات اللغــة اإلنجليزيــة :
( )47.5درجة.
القرار:يرفع المر ملجلس الكلية الت اذ الالزم.
القرار - :
وافق مجلس الكليةعلى االلتزام بقرارات مجلس القسم امل تص في هذا الشأن.
ثالث عشر :مقترحات:
 .50املوضــوع :مقتــرح مقــدم مــن الســيد الــدكتور /أحمــد عطيــه بشــأن عمــل اســتمارة رغبــات لطــالب الفرقــة الثانيــة بقســم اللغــة
العربية يحــدد فيهــا الطالــب أي مــن اللغتــين العبريــة أو الفارســية يبتدــي دراســهها فــي إطــار مــادة "لغــة شــرقية"؛ وذلــك لــدوا ي
تنظيمية ولتدارك سلبيات متوقعة.
القرار :وافقت الخجنة.
القرار - :
وافق مجلس الكلية.
رابع عشر :ما يستجد من أعمال
 .52املوضوع :النظر في قبول الطالب الباقين لإلعادة ( تغيير دراسة ) بقسم الجغرافيا.
القرار :يرفع المر ملجلس الكلية الت اذ الالزم في ضوء موافقة السيد الستاذ الدكتور /عبد العظيم أحمـد عبـد العظـيم –
رئيس قسم الجغرافيا على التماس مقدم من أحد الطالب.
القرار - :
وافق مجلس الكليةعلى االلتزام بقرارات مجلس القسم امل تص في هذا الشأن.
 .51املوضــوع :أحــاط رئــيس الخجنــة العضــاء ً
علمــا بتفاصــيل الخطــة التنفيذيــة لتطبيــق اســتراتيجية وكالــة الكليــة لشـ ون التعلــيم
والطــالب عــن العــام الجــامعي  1028-1027وذلــك فــي الفتــرة مــن  1027/8/2وحتــى  .1028/7/32علــى أن يــتم عرضــها بشــكلها
النهائي على مجلس الكلية االعتيادي عن شهر أكتوبر.1027/
القرار :أحيطت الخجنة ً
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 المصززرية و ت ميززة ىززيم ا تمززاص و المززواط ين مززن خززالو ىاززراصات تتسززم با سززتقاللية و التعززاون و التقززويم الززذاتا
والمستمر .
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تتطل الكلية ىلإ أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية معتمد تحتو
مكا ة مرموىة بين ظائرةا وتصو بأساتذت ا وخرياي ا ىلإ مستوت
الم السة محليأ و اىليم إيا من خالو برامج دراسية متمية لإ
مرحلتإ الليسا س والدراسات العليا تس م لإ الرىإ و الت مية
المستدامة للماتم .

Damanhur university
Faculty of Art

=========================================================
ً
ً
ً
ً
أحيط مجلس الكلية علما و تم تعميم الخطة املذكورة على أعضاء املجلس ورقيا وإليكترونيا لإلحاطة علما بما فيها.

ً
سادسا :موضوعات الدراسات العليا:

أوال  :موضوعات قسم اللغة العربية وآدابها
 .2املوضوع  :اعتمد جدول الدراسات العليا لفصل الخريف  1027بتاريخ . 1027 / 20 / 4
قرار الخجنة  :وافقت الخجنة
القرار - :
وافق مجلس الكلية .
 .1املوضــوع :موافقــة مجلــس قســم اللغــة العربيــة بجلســته فــى  1027 / 20 / 4علــى اســناد مسـ ولية الرشــاد الكــاديمى العــام
لطالب الدراسات العليا بمرحلتى املاجستير والدكتواره إلى السيد د /محمد محمود أبوعلى أستاذ النفد والبالغة املساعد
بالقسم .
قرار الخجنة  :وافقت الخجنة
القرار - :
وافق مجلس الكلية

-

 .3الكتـاب الخـاص بعــرض النشـطة العلميـة التــى قـام بهـا الــدكتور /محمـد أبـوعلى مقــرر سـيمنار قسـم اللغــة العربيـة و آدابهــا
لطالب الدراسات العليا خالل فصل الربيع  1027/1026وشملت حضور عدد من كبـار اسـاتذة اللغةالعربيـة مـن العديـد
من الجامعات وهم :
أستاذ الدب العربي كلية اآلداب السكندرية
أ.د /فوزى سعد عيس ى
أستاذ النقد البالعة كلية آداب املنوفية
أ.د /عيد على مهدى بلبع
أستاذ النقد والبالغه كلية التربية االسكندرية
أ.د /محمد مصطفى ابوشوارب
الستاذ بكلية التربية جامعة دمنهور
أ.د /عبدالحميد خليفه
استاذ النقد الدبى االنجليزى املساعد كلية اآلداب دمنهور
د .ناجى محمد فهيم رشوان
ً
فضال عن السيمنار العلمى الذى عقد بقسم اللغة العربية في أغسطس  1027وحضره لفيف من الساتذة .
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 ا تمززاص و المززواط ين مززن خززالو ىاززراصات تتسززم با سززتقاللية و التعززاون و التقززويم الززذاتا
والمستمر .
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تتطل الكلية ىلإ أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية معتمد تحتو
مكا ة مرموىة بين ظائرةا وتصو بأساتذت ا وخرياي ا ىلإ مستوت
الم السة محليأ و اىليم إيا من خالو برامج دراسية متمية لإ
مرحلتإ الليسا س والدراسات العليا تس م لإ الرىإ و الت مية
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 توجيــه الشــكر للســادة الســاتذة وتكليــف الســيد الــدكتور /محمــد ابــوعلى بعمــل شــهادات تكــريم لحضــراتهم مــع التوصــية بنشــرالشكر على موقع الكلية .
ثانيا :موضوعات قسم الجغرافية :
 .2موافقـة مجلـس قســم الجغرافيـة بجلسـته علــى تعـديل مــوادالتكميلى طبقـا لالئحـة الجديــدة للعـام الجــامعى 1028 / 1027
على النحو التالى:
الفصل الدراس ى الول :
الجغرافيا الكمية
الجيومورفولوجيا
الجغرافيا املناخية والحيوية
تطيبقات الحاسب اآللى فى الجغرافيا
الفصل الدراس ى الثانى
جغرافية البحار واملحيطات
مدخل إلى نظم املعلومات الجغرافية
كشوف جغرافية
نصوص جغرافية باللغة االنجليزية
قرار الخجنة :احيطت الخجنة علما ويتم ابالغ الدراسات العليا
القرار - :
وافق مجلس الكلية.
 .1املوض ــوع  :تس ــجيل خط ــة الطالب ــة  /آي ــة ص ــببى محم ــد عب ــد ال ــرحمن لدرج ــة املاجس ــتير ف ــى موض ــوع "منطق ــة البس ــتان
املستصخحة فى مركز الدلنجات -دراسة فى جغرافية التنمية الزراعية " بنظام الساعات املعتمدة بإشراف أ.د /محمد عبد
القادر عبد الحميد ود /مرفت عبد اللطيف غالب بناء ً على موافقة مجلس قسم الجغرافية بجلسته فى .1027/ 20 / 3
قرار الخجنة  :وافقت الخجنة
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 ا تمززاص و المززواط ين مززن خززالو ىاززراصات تتسززم با سززتقاللية 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

=========================================================
 .3املوضوع :تسجيل خطـة الطالبـة  /آيـة جـابر عبـد العزيـز إبـراهيم لدرجـة املاجسـتير فـى موضـوع " :املنـاال وأثـره فـى االسـههالك
املــائى ملحاصــيل الخضــر غربــى دلتــا النيــل – دراســة فــى جغرافيــة املنــاال التطيبقــى بإشــراف  :أ.د /ســعيد جبرالســتاذ بكليــة
الزراعة – جامعة دمنهور أ.د /محمد عبد القادر عبـد الحميـد السـتاذ بالقسـم وأ.د /ماجـد محمـد شـعلة السـتاذ بالقسـم
بناء ً على موافقة مجلس قسم الجغرافية بجلسته فى .1027/ 20 / 3
قرار الخجنة  :وافقت الخجنة
القرار - :
وافق مجلس الكلية .
ثالثا :موضوعات قسم االجتماع
 .2موافقــة مجلــس قســم االجتمــاع بجلســته اإلعتياديــه املنعقــده يــوم اإلثنــين املوافــق  1027 /20 /1قــد وافــق علــى تســجيل خطــه
إلس ــتكمال متطلب ــات درج ــة املاجس ــتير – بنظ ــام الس ــاعات املعتم ــده املقدم ــة م ــن الطالب ــة /س ــلمى عقي ــل ال ز ــى وموض ــوعها
ً
":التغي ـ ــر االجتماع ـ ــى وتمكي ـ ــن امل ـ ــرأة سياسيـ ــا"( ث ـ ــورة  30يون ـيـ ـ ــو ).
وذلك تحت إشراف كل من :
 02السيد الدكتور /مجدى أحمد بيومى أستاذ علم االجتماع املساعد بكلية الداب – جامعة دمنهور
 01السيدة الدكتورة /رهام فايز رضوان مدرس علم االجتماع بكلية الداب – جامعة دمنهور
قرار الخجنة  :وافقت الخجنة
القرار - :
وافق مجلس الكلية .
 .1موافقــة مجلــس قســم االجتمــاع بجلســته اإلعتياديــه املنعقــده يــوم اإلثنــين املوافــق  1027 /20 /1قــد وافــق علــى تســجيل خطــه
إلستكمال متطلبات درجة املاجستير – بنظام الساعات املعتمده املقدمة من الطالبة /دينـا مصـطفى جـاب هللا وموضـوعها :
الوظيف ـ ــة االتصاليـ ـ ــة وال ــدور التنمـ ــوى ملنظمـ ــات املجتمـ ـ ــع امل ـ ــدنى ( دراسـ ــة تطبيقي ـ ــة ).
وذلك تحت إشراف كل من :
أستاذ علم االجتماع املساعد بكلية الداب – جامعة دمنهور
 02السيد الدكتور /السيد شحاته السيد
 01السيدة الدكتورة /محمود عبد الحميد حمدى أستاذ علم االجتماع املساعد بكلية الداب – جامعة دمنهور
قرار الخجنة  :وافقت الخجنة
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 ا تمززاص و المززواط ين مززن خززالو ىاززراصات تتسززم با سززتقاللية 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 .
 .3مجلس قسم االجتماع بجلسته اإلعتيادية املنعقده يوم اإلثنـين املوافـق  1027 /20 /1قـد وافـق علـى اعتمـاد نتيجـة اإلمتحـان
التــأهيلى الشــامل واملقــدم مــن لجنــة االمتحــان لطالبــة الــدكتوراه  /رحــاب فــتح هللا فيــاض واملســجلة لنيــل درجــة الــدكتوراه
بنظام الساعات املعتمدة بقسم االجتماع .
قرار الخجنة  :وافقت الخجنة
القرار - :
وافق مجلس الكلية .
 .4موافقة مجلـس قسـم االجتمـاع بجلسـته اإلعتياديـه املنعقـده يـوم اإلثنـين املوافـق املوافـق  1027 /20 /1قـد وافـق علـى تشـكيل
لجنــه للمناقشــة والحكــم علــى رســالة الــدكتوراه املقدمــة مــن الطالبــة /أســماء إدريــس محمــد عبــد الحميــد الزغــارى مــدرس
مساعد بالقسم واملسجلة لنيل درجة الدكتوراه بنظام الساعات املعتمده فـى موضـوع  :ثقاف ـ ــة الفوض ـ ــى ومجتم ـ ــع امل ــاط ــر "
دراس ــة تحليلي ـ ــة للمجتم ـ ــع املص ـ ــرى للفتـ ــرة من (  ) 1025 – 1020م "
وتتكون لجنة املناقشة على النحو التالى :
 02السيد الستاذ الدكتور /مصطفى محمد الفقى
ً
ً
مناقشا ورئيسا
أستاذ العالقات الدولية ونظم الحكومات بالجامعة المريكية
 01السيد الستاذ الدكتور /مهدى محمد القصاص
ً
مناقشا
أستاذ علم االجتماع بكلية الداب – جامعة املنصورة
 03السيد الدكتور /ناجى بدر إبراهيم
ً
أستاذ علم االجتماع املساعد كلية الداب – جامعة دمنهور
مشرفا
 04السيد الدكتور /السيد شحاته السيد
ً
أستاذ علم االجتماع املساعد كلية الداب – جامعة دمنهور
مشرفا
قرار الخجنة  :وافقت الخجنة
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 ا تمززاص و المززواط ين مززن خززالو ىاززراصات تتسززم با سززتقاللية و التعززاون و التقززويم الززذاتا
والمستمر .
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رؤية الكلية :

جامعة دمنهور
كلية اآلداب

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

Damanhur university
Faculty of Art
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وافق مجلس الكلية .
 .5موافقــة مجلــس قســم االجتمــاع بجلســته اإلعتياديــه املنعقــده يــوم اإلثنــين املوافــق  1027 /20 /1قــد وافــق علــى تشــكيل لجنــه
للمناقشة والحكم على رسالة الدكتوراه املقدمة من الطالبة /شيماء حلمى شحاته حامد مـدرس مسـاعد بالقسـم واملسـجلة
لنيل درجة الدكتوراه بنظام الساعات املعتمده فى موضوع ":الص ــراع التنظيم ـ ــى وإنعكـاس ــاته على إنتمـ ــاء العاملي ـ ــن"" دراسـ ــة
إستطـ ــالعي ــة على عين ـ ــة من جامع ـ ــة دمنهـ ــور "
وتتكون لجنة املناقشة على النحو التالى :
 02السيد الستاذ الدكتور /حسن إبراهيم عيد
ً
ً
ً
ورئيسا مناقشا
أستاذ علم االجتماع بجامعة طنطا ونائب رئيس جامعة كفر الشيخ سابقا
 01السيد الستاذ الدكتور /عماد حمدى داود
ً
أستاذ وعميد املعهد العالى لخخدمة االجتماعية بدمنهور
مناقشا
 03السيد الدكتور /محمود عبد الحميد حمدى
ً
أستاذ علم االجتماع املساعد كلية الداب – جامعة دمنهور
مشرفا
 04السيد الدكتور /مجدى أحمد بيومى
ً
ً
أستاذ علم االجتماع املساعد كلية الداب – جامعة دمنهور
مشرفا مشاركا
قرار الخجنة  :وافقت الخجنة
القرار - :
وافق مجلس الكلية .
 .6موافقــة مجلــس االجتمــاع بجلســته اإلعتياديــه املنعقــده يــوم اإلثنــين املوافــق  1027 /20 /1قــد وافــق علــى مــنح درجــة املاجســتير
للطالب ــة /ن ــدا إس ــماعيل إس ــماعيل س ــيف املس ــجلة لني ــل درج ــة املاجس ــتير ف ــى الداب قس ــم االجتم ــاع ف ــى موض ــوع ":عن ـ ـ ــف
ً
الجم ــاع ـ ـ ــات الديني ـ ـ ــة وأث ـ ـ ــره علــى الم ـ ـ ــن االجتم ـ ــا ى" دراسـ ــة حال ـ ــه لنمـ ـ ــاذج مــن املنتمي ـ ـ ــن واملنشقي ـ ـ ــن والخب ـ ـ ــراء "علمــا بــأن
املناقشة تمت بتاريخ  1027 /8 /24وقد تم إجراء التصويبات
قرار الخجنة  :وافقت الخجنة.
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 ا تمززاص و المززواط ين مززن خززالو ىاززراصات تتسززم با سززتقاللية 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 .
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Faculty of Art

=========================================================
 .7موافق ــة مجل ــس قس ــم االجتم ــاع بجلس ــته اإلعتيادي ــه املنعق ــده ي ــوم اإلثن ــين املواف ــق  1027 /20 /1ق ــد واف ــق عل ــى م ــنح درج ــة
املاجستير للطالبة /ناريمان محمد حسن منس ى املسجلة لنيل درجة املاجستير فى الداب قسم االجتماع فـى موضـوع  :لفق ـ ـراء
ً
وآليـ ــات التكيـ ـ ــف فــى املجتم ـ ــع املص ـ ــرى " دراس ــة حال ـ ــه ملجموع ـ ــة مــن الس ـ ــر فــى إحـ ــدى ق ـ ــرى محافظـ ـ ــة البحي ـ ــرة "علمــا بــأن
املناقشة تمت بتاريخ  1027 /8 /18وقد تم إجراء التصويبات
قرار الخجنة  :وافقت الخجنة
القرار - :
وافق مجلس الكلية .
رابعا  :موضوعات قسم التاريخ
 .2موافقة قسم التاريخ بجلسته املنعقدة فى  1027 / 20 / 1على مشاركة الزميل أ.د /محمد رفعت اإلمام أستاذ التاريخ الحديث
واملعاصـر بالقسـم علـى االشـراف ثــالث رسـائل دكتـواره فـى ذات الت صـص كليــة اآلداب – جامعـة دميـاط للطـالب (أمـال محمــد
نجيب – محمد محمود صادق – منال مسعد الدسوقى ) .
قرار الخجنة  :وافقت الخجنة
القرار - :
وافق مجلس الكلية .
 .1تأكي ــد مجل ــس قس ــم الت ــاريخ بجلس ــته عل ــى املوافق ــة الس ــابقة بتغي ــر موض ــوع الطالب ــة  /س ــمر ص ــالح ذك ــى عب ــد الحل ــيم منيس ـ ى
واملقيدة لدرجة املاجستير فرع التاريخ الحـديث واملعاصـر نظـام السـاعات املعتمـدة مـن "امللكيـة العقاريـة فـى القليوبيـة – 2798
 2879دراســة تاري يــة إلــى " الحيــاة االقتصــادية واالجتماعيــة فــى القليوبيــة  " 2879 – 2798علمــا بــأن هــذا التغيــر يمــس جــوهر
املوضــوع وقــد تــم عمــل االجــراءات الالزمــة للتســجيل مــن ســيمنار وكــذلك خطابــات البــرأة علمــا بأنــه قــد تمــت املوافقــة علــى
التسجيل فى مجلس قسم  1027 / 3 / 1بند رقم ( / 20ب ) ووافقت لجنة الدراسات العليا على التسجيل فى 1027 / 3 / 24
تح ــت إش ــراف أ.د /ص ــالح أحم ــد هري ــدى أس ــتاذ الت ــاريخ الح ــديث واملعاص ــر بالقس ــم ود /ف ــايزة محم ــد ملـ ـوك أس ــتاذ الت ــاريخ
الحديث واملعاصر املساعد بالقسم ويعد ذلك تسجيال جديد.
قرار الخجنة  :وافقت الخجنة
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 ا تمززاص و المززواط ين مززن خززالو ىاززراصات تتسززم با سززتقاللية و التعززاون و التقززويم الززذاتا
والمستمر .
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رؤية الكلية :

جامعة دمنهور
كلية اآلداب

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

Damanhur university
Faculty of Art
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وافق مجلس الكلية .
 .3املوضوع  :أحيط مجلس قسم التاريخ بجلسته فى  1027 / 20 / 1على إضافة البروفيسور  /ألبرت فوس أستاذ تاريخ العصور
الوس ــطى بجامع ــة مرب ــورج الملاني ــة إل ــى لجن ــة اإلش ــراف عل ــى الطالب ــة  /إيم ــان عب ــد الس ــالم حس ــين العري ــان املس ــجلة درج ــة
املاجستير بذات الت صص فى موضوع  ":دبلوماسية فردريك الثانى فى سياسته مع اليوبيين وآثارها على الشرق الالتينى 2125
– 2150م  " 648 – 62 /باملشــاركة مــع أ.د /علــى الســيد أســتاذ تــاريخ العصــور الوســطى بالقســم د /ياســر عبــد الوهــاب أســتاذ
التاريخ العصور الوسطى املساعد كلية اآلداب جامعة كفر الشيخ علما بأن ىالطالبة مرافقة لزوجها الدراس للدكتواره بدولة
قرار الخجنة  :وافقت الخجنة
القرار - :
وافق مجلس الكلية .
 .2املوض ــوع  :موافق ــة مجل ــس قس ــم الفلس ــفة ي ــوم الثالث ــاء  1027 / 20 / 3عل ــى م ــنح الطالب ــة زين ــب حمي ــده عب ــد العزي ــز درج ــة
املاجستير حيث قامت بإجراء التصويبات الالزمة .
قرار الخجنة  :وافقت الخجنة
القرار - :
وافق مجلس الكلية .
 .1املوضوع  :تقرير آلية عمل سيمنار قسم الفلسفة وذلك بعد عرضه على مجلس قسم الفلسفة بجلسته فى . 1027 / 20 / 3
القرار  :وافقت الخجنة
القرار - :
وافق مجلس الكلية .
 .3املوضــوع  :موافقــة مجلــس قســم الفلســفة بجلســته يــوم الثالثــاء  1027 / 20 / 3علــى الخطــة املقترحــة مــن الطالبــة  /ميرهــان
لطفــى خضــر للتســجيل لدرجــة املاجســتير نظــام الســاعات املعتمــدة فــى موضــوع  ":البعــد الخالقــى للتســامح فــى الفكــر االســالمى
"دراسة تحليلية من منظور فلسفى " بعد إجراء السيمنار بتاريخ . 1027 / 20 / 2علما بأن لجنة اإلشراف على الطالبة مكونة
مــن الســاده د /عصــام املصــرى أســتاذ فلسـفة الخــالق املســاعد والقــائم بعمــل رئــيس قســم الفلســفة ود /حيــاة محمــد إبــراهيم
مدرس الفلسفة اإلسالمية املتفرغ بقسم الفلسفة .
القرار  :وافقت الخجنة
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 ا تمززاص و المززواط ين مززن خززالو ىاززراصات تتسززم با سززتقاللية و التعززاون و التقززويم الززذاتا
والمستمر .

==========================================================================
ت -1496633541 :ت  +فاكس 1496633540
~~05
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
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وافق مجلس الكلية .
سادسا  :موضوعات قسم اآلثار والدراسات اليونانية والرومانية :
 .2املوضــوع  :موافقــة مجلــس قســم اآلثــار والدراســات اليونانيــة والرومانيــة بجلســته املنعقــدة بتــاريخ  1027 /20/3علــى تســجيل
خطــة بحــث الطالــب  /محمــد عــاطف محمــد ســليم املســجل لدرجــة املاجســتير فــى اآلداب فــى موضــوع " عمــود الســوارى بمنطقــة
السيرابيوم "دراسة أثرية بين الصيانة والترميم " تحت إشراف :
 أد /محمد أحمد هالل عميد كلية الفنون الجميلة جامعة االسكندرية أ.د /ماجد محمد شعلة أستاذ بقسم الجغرافيا كلية اآلداب –جامعة دمنهور . أ.د عبير قاسم أستاذ اآلثار اليونانية والرومانية بكلية اآلداب – جامعة دمنهور .قرار الخجنة  :وافقت الخجنة
القرار - :
وافق مجلس الكلية .
 .1املوضوع  :إعتمد مجلس قسم اآلثار والدراسات اليونانية بجلسـته فـى  1027 / 20 / 3تحديـد انعقـاد السـيمنار الثالثـاء مـن كـل
شهر لتسجيل الخطط .
قرار الخجنة  :وافقت الخجنة
القرار - :
وافق مجلس الكلية .
 .3املوضوع :موافقة مجلس قسم اآلثار والدراسات اليونانية بجلسته فى  1027 / 20 / 3على مـنح الطالبـة  /سـمر إبـراهيم ال زيـة
السيد درجة املاجستير فى اآلداب من قسم اآلثار اليونانية والدراسات الرومانية وذلك بعد أن أتمت الطالبة التصويبات .
قرار الخجنة  :وافقت الخجنة
القرار - :
وافق مجلس الكلية .
 .4املوضوع  :موافقة مجلس قسم اآلثار والدراسات اليونانية بجلسته فى  1027 / 20 / 3على مـنح الطالبـة  /صـباح محمـد عبـد
الس ــالم عيسـ ـ ى درج ــة املاجس ــتير ف ــى اآلداب م ــن قس ــم اآلث ــار اليوناني ــة والدراس ــات الروماني ــة وذل ــك بع ــد أن أتم ــت الطالب ــة
التصويبات .
قرار الخجنة  :وافقت الخجنة
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 ا تمززاص و المززواط ين مززن خززالو ىاززراصات تتسززم با سززتقاللية و التعززاون و التقززويم الززذاتا
والمستمر .
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رؤية الكلية :

جامعة دمنهور
كلية اآلداب

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

Damanhur university
Faculty of Art
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القرار - :

وافق مجلس الكلية .

ً
سابعا  :موضوعات العالقات الثقافية والخارجية :
 .2ورد الي الخجنة خطابات من السيدة ا0د / 0هدي دعبيس  -نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث بشأن:
 كتاب السيد ا0د 0رئيس اكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا بشان الترشيح لجائزة االمير نايف لالمن العربي 1027 م تمر  :التجارة العربية البينية والصادرات املصرية " والذي سيعقد في كلية التجارة بنين بجامعة الزهر في الفترة من 17الي  19نوفمبر 1027
 املنتــدي العربــي الرابــع للميــاة تحــت شــعار " الشــراكة فــي امليــاة  000مشــاركة فــي املصــير " فــي الفتــرة مــن  16الــي  18نــوفمبر 1027بالقاهرة
 كتــاب الســيد ا0د 0مســاعد اول الــوزير للعالقــات الثقافيــة والبعثــات بــوزارة التعلــيم العــالي بشــان الترشــيح لجــائزة خليفــةالتربوية علي مستوي دولة االمارات والوطن العربي
 الخطــاب الــوارد بشــان املقابلــة التــي تمــت بــين ســفيرنا فــي نيقوســيا مــع مــدير معه ـد علــم االعصــاب وعلــم الوراثــة بقبــرصوتقترح السفارة بحث امكانية التعاون مع املعهد القبرص ي في مصر
 الخطاب الوارد من مركز االبداع الفني لحضور فعاليات معرض الثقافة الجماهيرية االول للكتاب " دورة الكاتـب الراحـلمحفوظ عبدالرحمن " في الفترة من  1اكتوبر حتي  21اكتوبر 1027
 وقــد ت ــم م اطبــة االقس ــام العلميــة به ــا ولكــن ل ــم ي ــرد إلينــا أي ــة ردود حتــي تاري ــه ســوي إحاط ــة مجلــس قس ــم الجغرافي ــابجلسته املنعقدة بتاريخ  1027/20/3بما ورد بها
القرار  :أحيطت الخجنة علما
القرار - :
ً
أحيط محلس الكلية علما .
 .1كتــاب مجلــس قســم التــاريخ بجلســته املنعقــدة بتــاريخ  1027/20/8بشــان الطلــب املقــدم مــن الســيد الــدكتور /احمــد محمــد
الجمال– االستاذ املساعد بالقسم لحضور م تمر بجامعة اسطنبول بتركيا في الفترة من 27-26نوفمبر 1027
رسالة الكلية :
تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترىزإ ىلزإ مسزتوت التميزة وا بزداج لزا مازاو اعدام والعلزوم ا سزا ية لزإ سزوا العمزو محليزا إ و ىىليميزا اسزت اداإ ىلزإ معزايير
الاود التعليمية و البحثية  ،و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و 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 ا تمززاص و المززواط ين مززن خززالو ىاززراصات تتسززم با سززتقاللية 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  :وافقت الخجنة بناءا علي موافقة مجلس القسم وبما ال يتعارض مع القوانين واللوائح الجامعية
القرار - :
وافق مجلس الكلية .

 .3كتــاب مجلــس قســم االثــار والدراســات اليونانيــة والرومانيــة بجلســته املنعقــدة بتــاريخ  1027/20/3بشــان الشــهادة املقدمــة الــي
السيدة االستاذة الدكتورة /عبير قاسم – االستاذ بالقسم عن حضورها ورشة عمل عن التعليم املفتوح في دول جنوب البحر
املتوسط بجامعة بولتيكنيكو دي تورينو بايطاليا في الفترة من  19-15سبتمبر 1027
القرار  :أحيطت الخجنة علم
القرار - :
ً
أحيط محلس الكلية علما .
 .4كت ــاب مجل ــس قس ــم االث ــار والدراس ــات اليوناني ــة والروماني ــة بجلس ــته املنعق ــدة بت ــاريخ  1027/20/3بش ــان التقري ــر املق ــدم م ــن
السيدة االستاذة الدكتورة /عبير قاسم – االستاذ بالقسم عن حضورها ورشة عمل عن التعليم املفتوح في دول جنوب البحر
املتوسط بجامعة بولتيكنيكو دي تورينو بايطاليا في الفترة من  19-15سبتمبر 1027
القرار  :أحيطت الخجنة علما
القرار - :
ً
أحيط محلس الكلية علما .
 .5كتـ ــاب مجلـ ــس قسـ ــم اللغـ ــة العربيـ ــة وادابهـ ــا بجلسـ ــته املنعقـ ــدة بتـ ــاريخ  1027 /20/4بشـ ــان اعتمـ ــاد املجلـ ــس حزمـ ــة الـ ــدورات
" مراجع جودة خـارجي " واملقدمـة مـن السـيد الـدكتور  /عصـام وهبـان – املـدرس بالقسـم مـن اجـل وضـعها فـي سـجل انجازاتـه
الذي سيقدم للكلية
القرار  :أحيطت الخجنة علما
القرار - :
ً
أحيط محلس 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 ا تمززاص و المززواط ين مززن خززالو ىاززراصات تتسززم با سززتقاللية 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

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

 .6كت ـ ـ ــاب مجل ـ ـ ــس قس ـ ـ ــم اللغ ـ ـ ــة العربي ـ ـ ــة وادابه ـ ـ ــا بجلس ـ ـ ــته املنعق ـ ـ ــدة بت ـ ـ ــاريخ  1027 /20/4بش ـ ـ ــان ترش ـ ـ ــيح الس ـ ـ ــيد االس ـ ـ ــتاذ
الدكتور  /محمود فراج – االستاذ املتفرغ بالقسم لجائزة امللك فيصل بعنوان " اللغة العربية وتحديات العصر "
القرار  :وافقت الخجنة
القرار - :
وافق مجلس الكلية .
 .7كتـ ـ ـ ـ ــاب مجلـ ـ ـ ـ ــس قسـ ـ ـ ـ ــم اللغـ ـ ـ ـ ــة العربيـ ـ ـ ـ ــة وادابهـ ـ ـ ـ ــا بجلسـ ـ ـ ـ ــته املنعقـ ـ ـ ـ ــدة بتـ ـ ـ ـ ــاريخ  1027 /20/4بشـ ـ ـ ـ ــان حضـ ـ ـ ـ ــور السـ ـ ـ ـ ــيد
ال ــدكتور  /محم ــد رض ــا محف ــوظ – امل ــدرس بالقس ــم امل ـ تمر ال ــدولي بدول ــة املغ ــرب ومش ــاركته ببح ــث تح ــت عن ــوان " الت ــوازي
التركي ي الوظيفي ودوره في تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها " في الفترة من  17-15اكتوبر  1027علي ان تتحمـل الجامعـة
نفقات السفر واالقامة
القرار  :وافقت الخجنة
القرار - :
وافق مجلس الكلية .

ً
ثامنا :موضوعات خدمة املجتمع وتنمية البيئة :
أوال /موضوعات لجنة خدمة املجتمع :
 -2تنظيم معرض خيرى فى الكلية
قرارالخجنة:توصـ ـ ـ ـ ـ ى الخجن ـ ـ ـ ــة بإمكاني ـ ـ ـ ــة ذل ـ ـ ـ ــك م ـ ـ ـ ــن خ ـ ـ ـ ــالل النتس ـ ـ ـ ــيق ب ـ ـ ـ ــين ط ـ ـ ـ ــالب الكلي ـ ـ ـ ــة الق ـ ـ ـ ــادرين عل ـ ـ ـ ــى دع ـ ـ ـ ــم املع ـ ـ ـ ــرض
أما ماديا أو من خالل أشياء يتبرعون بها كمالبس أو غيرها .
القرار - :
وافق مجلس الكلية .
 -1عمل قوافل تثقفية
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 ا تمززاص و المززواط ين مززن خززالو ىاززراصات تتسززم با سززتقاللية 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

=========================================================
قـ ـ ـ ــرار الخجنـ ـ ـ ــة  :توص ـ ـ ـ ـ ى الخجنـ ـ ـ ــة برفـ ـ ـ ــع المـ ـ ـ ــر إلـ ـ ـ ــى مجـ ـ ـ ــالس ا لقسـ ـ ـ ــامك العلميـ ـ ـ ــة لتشـ ـ ـ ــكيل لجـ ـ ـ ــان تثقيفيـ ـ ـ ــة فـ ـ ـ ــى إطـ ـ ـ ــار
زمن ـ ـ ـ ـ ــى مح ـ ـ ـ ـ ــدد به ـ ـ ـ ـ ــدف خدم ـ ـ ـ ـ ــة أبن ـ ـ ـ ـ ــاء املجتم ـ ـ ـ ـ ــع والتوعي ـ ـ ـ ـ ــة بالبيئ ـ ـ ـ ـ ــة والحف ـ ـ ـ ـ ــاظ عليه ـ ـ ـ ـ ــا – أع ـ ـ ـ ـ ــالم البحي ـ ـ ـ ـ ــرة وبع ـ ـ ـ ـ ــض
مشكالت املجتمعكأطفال الشوارع وغيرها من املشكالت .
القرار - :
وافق مجلس الكلية .
 -3تنظـ ـ ـ ـ ــيم نـ ـ ـ ـ ــدوة يحاضـ ـ ـ ـ ــر فيهـ ـ ـ ـ ــا أ.د /ماجـ ـ ـ ـ ــد شـ ـ ـ ـ ــعلة لطـ ـ ـ ـ ــالب الفرقـ ـ ـ ـ ــة الولـ ـ ـ ـ ــى لتوعيـ ـ ـ ـ ــة الطـ ـ ـ ـ ــالب بمالـ ـ ـ ـ ــه وماعليـ ـ ـ ـ ــه فـ ـ ـ ـ ــى
املجتمع الجامعى بعنوان (الواجبات والحقوق )
قرار الخجنة :وافقت الخجنة وتكون الندوه يوم الربعاء القادم ان شاء هللا .
القرار - :
وافق مجلس الكلية .
 -4تس ـ ـ ـ ـ ــويق منتج ـ ـ ـ ـ ــات وخب ـ ـ ـ ـ ــرات الكليـ ـ ـ ـ ـ ــة لخدم ـ ـ ـ ـ ــة املجتم ـ ـ ـ ـ ــع أشـ ـ ـ ـ ـ ــار أد /ماج ـ ـ ـ ـ ــد ب ـ ـ ـ ـ ــأن قسـ ـ ـ ـ ـ ــم الجغرافي ـ ـ ـ ـ ــة اقت ـ ـ ـ ـ ــرح منـ ـ ـ ـ ـ ــذ
س ـ ـ ـ ـ ــنوات بتق ـ ـ ـ ـ ــديم أستش ـ ـ ـ ـ ــارات ف ـ ـ ـ ـ ــى مج ـ ـ ـ ـ ــال الجغرافي ـ ـ ـ ـ ــا والت ط ـ ـ ـ ـ ــيط واملس ـ ـ ـ ـ ــاحة لخجه ـ ـ ـ ـ ــات املعني ـ ـ ـ ـ ــة وكان ـ ـ ـ ـ ــت تجرب ـ ـ ـ ـ ــة
ناجحة للغاية وممكن تفعيلها
ق ـ ـ ـ ــرار الخجن ـ ـ ـ ــة  :توصـ ـ ـ ـ ـ ى الخجن ـ ـ ـ ــة بع ـ ـ ـ ــرض الم ـ ـ ـ ــر عل ـ ـ ـ ــى مج ـ ـ ـ ــالس القس ـ ـ ـ ــام لل ـ ـ ـ ــرد بالطروح ـ ـ ـ ــات املمكن ـ ـ ـ ــة الت ـ ـ ـ ــى يمك ـ ـ ـ ــن
لك ـ ـ ـ ــل قس ـ ـ ـ ــم عل ـ ـ ـ ــى ح ـ ـ ـ ــده طرحه ـ ـ ـ ــا كم أش ـ ـ ـ ــار أ.د /عل ـ ـ ـ ــى الس ـ ـ ـ ــيد بإمكاني ـ ـ ـ ــة وج ـ ـ ـ ــود م ـ ـ ـ ــراجعين م تص ـ ـ ـ ــين داخ ـ ـ ـ ــل الكلي ـ ـ ـ ــة
لعشراف على االبحاث املقدمة سواء للمجلة العلمية التى تصدرها الكلية أو البحاث العلمية الخرى
القرار - :
وافق مجلس الكلية .
 -5إتاحة وجود معرض فنى للكلية يفتح أبوابه لطالب الكلية والجامعة وللمجتمع
قـ ـ ـ ـ ـ ـرار الخجنـ ـ ـ ـ ـ ــة :توصـ ـ ـ ـ ـ ـ ى الخجنـ ـ ـ ـ ـ ــة بالتنسـ ـ ـ ـ ـ ــيق مـ ـ ـ ـ ـ ــع قسـ ـ ـ ـ ـ ــم اآلثـ ـ ـ ـ ـ ــار اليونانيـ ـ ـ ـ ـ ــة والرومانيـ ـ ـ ـ ـ ــة و رعايـ ـ ـ ـ ـ ــة الشـ ـ ـ ـ ـ ــباب لتسـ ـ ـ ـ ـ ــويق
أعمالهم الفنية لدعم الطالب معنويا واكساب ثقههم بنفسهم والترويج لعمالهم الفنية .
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 ا تمززاص و المززواط ين مززن خززالو ىاززراصات تتسززم با سززتقاللية 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

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

ً
ثانيا  /محضر لجنة املتحف :
 -2مكان املتحف :
ق ـ ـ ـ ـ ــرار الخجن ـ ـ ـ ـ ــة  :تتطال ـ ـ ـ ـ ــب الخجن ـ ـ ـ ـ ــة بع ـ ـ ـ ـ ــد قيامه ـ ـ ـ ـ ــا بزي ـ ـ ـ ـ ــارة امل ـ ـ ـ ـ ــوقعين املقت ـ ـ ـ ـ ــرحين للمتح ـ ـ ـ ـ ــف و رأت الخجن ـ ـ ـ ـ ــة ب ـ ـ ـ ـ ــأن املوق ـ ـ ـ ـ ــع
ً
الول وال ـ ـ ـ ــذي ك ـ ـ ـ ــان م ص ـ ـ ـ ــص أص ـ ـ ـ ــال للمتح ـ ـ ـ ــف بم ـ ـ ـ ــدخل الكلي ـ ـ ـ ــة ه ـ ـ ـ ــو النس ـ ـ ـ ــب م ـ ـ ـ ــن الناحي ـ ـ ـ ــة المني ـ ـ ـ ــة والفني ـ ـ ـ ــة حيـ ـ ـ ـ ــث
يتوافر به العرض املتحفى للمعروضات الكبيرة كما أن موقعها يسمح بعمل حديقة متحفية .
القرار - :
وافق مجلس الكلية على م اطبة ادارة الجامعة الخالء املوقع الذى كان م صص للمتحف والذى تشغله م ازن الجامعة بصفه
م قته.
 -1محتويات املتحف من القطع :
قـ ـ ـ ـ ــرار الخجنـ ـ ـ ـ ــة  :م اطبـ ـ ـ ـ ــة الـ ـ ـ ـ ــدكتور /أيمـ ـ ـ ـ ــن محمـ ـ ـ ـ ــد أحمـ ـ ـ ـ ــد بتقـ ـ ـ ـ ــديم مـ ـ ـ ـ ــذكرة تفصـ ـ ـ ـ ــيلية بعـ ـ ـ ـ ــدد القطـ ـ ـ ـ ــع بـ ـ ـ ـ ــاملتحف التـ ـ ـ ـ ــى
تم استالمها .
القرار - :
ً
أحيط مجلس الكلية علما .
ً
 -3الخجنة تتطالب بتعيين أمينا للمتحق الستالم العهدة الخاصة باملتحف .
القرار - :
ً
أحيط مجلس الكلية علما .
 -4بناء على ما تقدم من الخجنة سوف تعرض الخجنة طالبهها الالزمة إلنشاء وتجهيز املتحف.
القرار - :
ً
أحيط مجلس الكلية علما .
ً
ثالثا  /محضر اجتماع وحدة ادارة الزمات والكوارث :
 -2آلية التعامل مع التكدس الطالبي :
ق ـ ـ ـ ــرار الخجنـ ـ ـ ـ ــة  :م اطبـ ـ ـ ـ ــة الم ـ ـ ـ ــن بهـ ـ ـ ـ ــذا الشـ ـ ـ ـ ــأن إلختيـ ـ ـ ـ ــار ع ـ ـ ـ ــدد مـ ـ ـ ـ ــن العمـ ـ ـ ـ ــل بك ـ ـ ـ ــل دور يكـ ـ ـ ـ ــون مسـ ـ ـ ـ ــئوليته اخـ ـ ـ ـ ــالء الدوار
من الطلبة أثناء املحاضرات في الدوار التى تحتوى على مدرجات دراسية .
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 ا تمززاص و المززواط ين مززن خززالو ىاززراصات تتسززم با سززتقاللية 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 - :
ً
أحيط مجلس الكلية علما .
 -1أزمة عدم وجود أماكن استراحة الطالب :
قـ ـ ـ ـ ـ ــرار الخجنـ ـ ـ ـ ـ ــة  :م اطبـ ـ ـ ـ ـ ــة االدارة الهندسـ ـ ـ ـ ـ ــية بالجامعـ ـ ـ ـ ـ ــة لعمـ ـ ـ ـ ـ ــل الـ ـ ـ ـ ـ ــالزم نحـ ـ ـ ـ ـ ــو وجـ ـ ـ ـ ـ ــود مظـ ـ ـ ـ ـ ــالت واسـ ـ ـ ـ ـ ــتراحات للطلبـ ـ ـ ـ ـ ــة
بفن ـ ـ ـ ـ ــاء الكلي ـ ـ ـ ـ ــة – م اطب ـ ـ ـ ـ ــة رعاي ـ ـ ـ ـ ــة الش ـ ـ ـ ـ ــباب للتع ـ ـ ـ ـ ــاون معه ـ ـ ـ ـ ــا باالس ـ ـ ـ ـ ــتعانة بفري ـ ـ ـ ـ ــق الجوال ـ ـ ـ ـ ــة لعم ـ ـ ـ ـ ــل مظ ـ ـ ـ ـ ــالت وت ـ ـ ـ ـ ــوفير
أمكان استراحة .
القرار - :
ً
أحيط مجلس الكلية علما .
 -3ت صيص باب للسادة أعضاء هيئة التدريس والسادة االداريين داخل الكلية :
قـ ـ ـ ــرار الخجنـ ـ ـ ــة  :تـ ـ ـ ــم االتفـ ـ ـ ــاق علـ ـ ـ ــى تفعيـ ـ ـ ــل بـ ـ ـ ــاب خـ ـ ـ ــاص لـ ـ ـ ــدخول السـ ـ ـ ــادة أعضـ ـ ـ ــاء هيئـ ـ ـ ــة التـ ـ ـ ــدريس و السـ ـ ـ ــادة االداريـ ـ ـ ــين
ويـ ـ ـ ـ ــتم االع ـ ـ ـ ـ ــالن عنـ ـ ـ ـ ــه بواس ـ ـ ـ ـ ــطة ادارة وحـ ـ ـ ـ ــدة الزم ـ ـ ـ ـ ــات بالتعـ ـ ـ ـ ــاون م ـ ـ ـ ـ ــع الكليـ ـ ـ ـ ــة عل ـ ـ ـ ـ ــى أن يكـ ـ ـ ـ ــون ه ـ ـ ـ ـ ــذا البـ ـ ـ ـ ــاب املوج ـ ـ ـ ـ ــود
بجوار املصلى بالكلية . .
القرار - :
وافق مجلس الكلية .
 -4رصد املشاكل والزمات املوجودة ووضع آليات لحلول مقترحة للتعامل معها.
ق ـ ـ ـ ــرار الخجن ـ ـ ـ ــة  :وافق ـ ـ ـ ــت الخجن ـ ـ ـ ــة وت ـ ـ ـ ــوزع امله ـ ـ ـ ــام عل ـ ـ ـ ــى أعض ـ ـ ـ ــاء مجل ـ ـ ـ ــس الوح ـ ـ ـ ــدة عل ـ ـ ـ ــى أن ي ـ ـ ـ ــتم رص ـ ـ ـ ــد جمي ـ ـ ـ ــع الزم ـ ـ ـ ــات
بالكلية ووضع الحلول .
القرار - :
ً
أحيط مجلس الكلية علما .
 -5النظر في عرض معهد الصحة والسالمة املهنية فيما ي ص الدوارت التدريبية.
ق ـ ـ ـ ــرار الخجن ـ ـ ـ ــة  :م اطب ـ ـ ـ ــة أك ـ ـ ـ ــدت الوح ـ ـ ـ ــدة عل ـ ـ ـ ــى ض ـ ـ ـ ــرورة ت ـ ـ ـ ــدريب أعض ـ ـ ـ ــاء لجن ـ ـ ـ ــة الس ـ ـ ـ ــالمة والص ـ ـ ـ ــحة املهني ـ ـ ـ ــة املوج ـ ـ ـ ــودة
بالفعـ ـ ـ ــل بالكليـ ـ ـ ــة مـ ـ ـ ــن خـ ـ ـ ــالل معهـ ـ ـ ــد السـ ـ ـ ــالمة والصـ ـ ـ ــحة املهنيـ ـ ـ ــة بعـ ـ ـ ــد موافقـ ـ ـ ــة مجلـ ـ ـ ــس الكليـ ـ ـ ــة علـ ـ ـ ــى ذلـ ـ ـ ــك حرصـ ـ ـ ــا مـ ـ ـ ــن
الوحدة على تفادى الزمات وسرعة التعامل معها .
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 ا تمززاص و المززواط ين مززن خززالو ىاززراصات تتسززم با سززتقاللية 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 .

ما يستجد من أعمال :
 .2املوضوع  :مقترح السيد الدكتور /إبراهيم مرجونة والسيدة الدكتورة  /تيسير شادي بإنشاء وحدة ذوي اإلعاقة بالكلية (
وحدة خدمية لرعاية متحدي اإلعاقة ).
 القرار - :ً
وافق املجلس مع تكليف السيد الدكتور /إبراهيم مرجونة بتقديم مقترح للهيكل التنظيمي للوحدة مرفقا به الالئحة
اإلدارية واملالية للوحدة.
 .1املوضوع :اعتماد نتيجة دور سبتمبر للعام الجامعي .1027/1026
 القرار - : وافق مجلس الكلية . .3املوضوع :كتاب مجلس قسم االجتماع بجلسته االعتيادية املنعقدة يوم االثنين املوافق  1027/20/1بشأن املوافقة على
ندب السادة أعضاء هيئة التدريس للتدريس لطلية املعهد العالي لخخدمة االجتماعية بدمنهور خالل الفصل الدراس ي
الول للعام الجامعي .1028/1027
القرار - :
وافق مجلس الكلية .

هذا وقد انت ى االجتماع الساعة الثانية والنصف بعد الظهر .
قائم بعمل عميد الكلية

أ.د /عبدالمنعم 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 المصززرية و ت ميززة ىززيم ا تمززاص و المززواط ين مززن خززالو ىاززراصات تتسززم با سززتقاللية و التعززاون و التقززويم الززذاتا
والمستمر .
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