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 رسالة الكلية :

إ و إقليميزا اسزتةاداإ إلزى معزايير تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترقى إلى مستوى التميزز واببزداف  زج م زاد ا دال والعلزوم ابةسزاةية   زى سزوا العمزد محليزا

ت العلمية و الفكرية و التكةولو ية ، و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و القدرات العلمية و البحثية ألساتذتها ال ودة التعليمية و البحثية ، و مواكبة التطورا

ات الم تمز  ، و تلبية احتيا ز و طالبها ، و استخدام وسائد تعليمية حديثة ،و متابعة الخري ين، و إتاحة الفرصة لها لمتابعة ال ديد من العلوم و المعارف و الخبرات

ج ذاتحززد مالزكالت  ، و بةززاخ الالخصززية المصززرية و تةميزة قززيم اوةتمززاخ و المززواطةين مزن خززالد إ ززراخات تتسززم باوسزتقاللية و التعززاون و التقززويم الزز جالمسزاممة  زز،و

 والمستمر .
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 رؤية الكلية :

تتطل  الكلية إلى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية معتمدة تحتد 

مستوى  بأساتذتها وخري يها إلى وتصد مكاةة مرموقة بين ةظائرما

المةا سة محليأ و اقليميإا من خالد برامج دراسية متميزة  ى 

الليساةس والدراسات العليا تسهم  ى الرقى و التةمية  مرحلتى

 .  المستدامة للم تم 

0202/1020للعام الجامعي   رابعال مجلس الكلية  

 15/11/0202الموافق  حدل المنعقد يوم ا

********** 

ة و ــــــــــــــــــــبرئاسة السيدة األستاذ الدكتور/ حنان خميس  الشافعـــى  عميد الكليالثانية عشر اجتمع مجلس الكلية في تمام الساعة        

 -كل من : حضور ب

 وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث   محمد الصاوى  أ.د/ سماح .1

 قائم بعمل وكيل الكلية لشئون خدمة املجتمع وتنمية البيئة  د/ وفدى السيد أبوالنضر2أ .0

افيا  أ.د/ عبدالعظيم أحمد عبدالعظيم .3  رئيس مجلس قسم الجغر

 لرومانيةرئيس مجلس قسم اآلثار والدراسات اليونانية وا   قاسم عبداملحسن أ.د عبير  .4

 رئيس مجلس قسم التاريخ  أ.د/ ابراهيم محمد على مرجونة .5

 قائم بعمل رئيس مجلس قسم اللغات الشرقية   د. محمد أحمد الفقي .6

 األستاذ بقسم اللغة النجليزية  خميس الزوكة  ا محمدأ.د ميراند .7

 ة ضمان الجودة بالكليةمدير التنفيذي لوحداألستاذ بقسم اللغة العربية وال   أ .د. محمد محمود ابوعلى .8

 األستاذ المتفرغ بقسم الفلسفة  .د/ فضل الله محمد اسماعيلأ .9

افيا  عزت شلبى الدين عالء/.د أ .12  األستاذ المتفرغ بقسم الجغر

 األستاذ المساعد بقسم اللغة العربية    د. رانيا محمد عزيز نظمى .11

افيا  د. ابراهيم مصطفى شعبان  .10  المدرس بقسم الجغر

 مدير وحدة الخدمات اللكترونية    ة حميدةد. أحمد عطي .13

   أمين الكلية  لحوتي حلمى خالد الوليدالسيد/  .14

 وتغيب عن الحضور كل من :

 رئيس مجلس قسم اللغة النجليزية  حلمى المليجىمحمد أ.د/ ايمان  -

 رئيس مجلس قسم اللغة العربية وآدابها   أ.د/ ايمان فؤاد بركات -
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 ان خميس الشافعى  عميد الكليةافتتحت السيدة أ.د/  حن

 " بسم الله الرحمن الرحيم "

  في بداية الجتماع رحبت السيدة أ.د/ حنان خميس الشافعى  عميد الكلية ورئيس املجلس  بجميع السادة المشاركين في

 .الجلسة 

 : ثم شرعت سيادتها في موضوعات املجلس على النحو التالي 

 : موضوعات الحا
ً
 : طة والتصديقأول

 

 -أول : موضوعات اإلحاطة و التصديق :
 تم التصديق .القرار : 

رحت في مجلس الجامعة،  .1
ً
 الموضوعات التى ط

 تم التصديق. .1

 

 ثانيا:   موضوعات وحدة ضمان الجودة :
 

 أول :  التصديق علي مجلس الوحدة السابق 

 القرار : تم التصديق 

 القرار :   

. 
ً
 أحيط مجلس الكلية علما

 

 بشأن طلب توصيفات مواد الفصل الدراس ي األول من السادة أعضاء هيئة التدريس بكافة األقسام   ثانيا :
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التأكيد علي ضرورة قيام  رؤساء األقسام بتقديم التوصيفات سوفت وورقي لوحدة ضمان الجودة ، وكذلك تقديم تشكيالت القرار : 

قد تم تشكيل لجنة عليا بمعرفة مجلس الكلية لمراجعة الملف لجان فحص الكتاب الجامعي في األقسام ، ونتائج الفحص ، و 

 والتشكيالت والتأكد من المعايير .

 القرار :   

. 
ً
 أحيط مجلس الكلية علما

 ITبدعوة من وحدة ضمان الجودة بالتعاون مع وحدة        ONLINEبشأن عرض تقرير الدورات  التي تم عقدها ثالثا :  

 بالكلية    

 القرار : 

 :التقرير على النحو التاليجاء 

 تقرير مفصل عن الدورات التي تم عقدها :

 تقرير تفصيلى عن الدورات التدريبية التي تم عقدها عن طريق وحدة ضمان الجودة أون لين

ـ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ــ  ـ

لتدريبية التي تساعد أعضاء ( عقد مجموعة من الدورات ا0202اقترحت وحدة ضمان الجودة في الشهر الماض ي )أكتوبر    

حددته وزارة التعليم العالي  نظرا  الذي   TEAMSهيئة التدريس على التواصل على البرامج األلكترونية ،  ومنها برنامج 

 لظروف المرحلة الراهنة.

 

لمعتمدين في وقد اقترحت وحدة ضمان الجودة دعم نظام التعليم أون لين من خالل اقتراح مجموعة من أسماء المدربين ا

 -كل دورة من الدورات المتخصصة المقترحة ، وقد تم التواصل معهم بمعرفة السيدة األستاذ الدكتور/ حنان الشافعى 

مدير وحدة ضمان الجودة بالكلية ، ولقد كان الشرط األساس ى أن يكون  -عميد الكلية ,واألستاذ الدكتور/ محمد أبوعلى 

 الدورة املحددة .المدرب معتمدا في مجال تخصصه في 

 

مساء  6-4وقد تم اقتراح مجموعة من الدورات وصل عددها  نحو ستة عشر  دورة، وتم تحديد الموعد األول من  الساعة 

مساء وذلك يوميا طوال الفترة الماضية ، وقد استهدفت الدورات التدريبية  كل الفئات الموجودة  9-7،والموعد الثاني من 

 ضاء هيئة التدريس ثم معاونيهم ثم اإلداريين بالكلية ثم  طالب الدراسات العليا ثم الخدمات المعاونة.في الكلية، بداية من أع
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وقد تم توزيع الدورات على أساس الحتياجات التدريبية في هذه الفترة وبدأت الوحدة في تخصيص عدد من الدورات في 

 لم الهجين .تكنولوجيا التعليم،و ثالثة دورات في التعلم النمطي والتع

ابط اإللكترونية بالستعانة بوحدة )  وقد تم عقد           ( وبالتعاون مع د.أحمد عطية وأ. كيرلس ITالدورات و تم عمل الرو

سامي، وتم اإلعالن عن هذه الدورات قبل أن تبدأ بأيام للترويج لها بطريقه مناسبة لكل دورة، وقد تم رفع اللينك الخاص بها 

تس الخاص بأعضاء هيئة التدريس على موقع الكلية، وتم إرسال دعوات لكل مستفيدي الكلية على اإليميل على جروب الوا

تم عقدهما في مبنى الكلية وهي الدورة الخاصة باإلجراءات الحترازية ، حيث تمت الستعانة  رتاناألكاديمي، ول توجد إل دو 

التمريض في دورة تحت عنوان ) اإلجراءات الحترازية في وقت جائحة  فيها بالدكتورة/ سالي فايد األستاذ المساعد بكلية

 . 12/0202/ 19كورونا  ( بتاريخ  

افق  بسفارة المعرفة مع د. إيمان عالم  ، وكانت خاصة بتدريب  0202/  12/ 06والدورة الثانية تم عقدها يوم الثنين الو

 . ONLINEلصعوبات لكل من واجه مشكالت في دورات وحل ا   TEAMSالسادة أعضاء هيئة التدريس علي برنامج 

تم عقد دورة عن ) التخطيط الستراتيجي ( هدفها الربط  بين الخطة الستراتيجية لكلية اآلداب وخطة جامعة دمنهور و        

تراتيجي في ، وقد قام بالتدريب على هذه الدورة الخبير المعتمد الدكتور/ إبراهيم شعبان الخبير الس 0232خطة مصر 

 التعليم العالي.

تمت دعوة كل الفئات العاملة بكلية اآلداب لحضور الدورات أون لين، وقد حرص بعض أعضاء هيئة التدريس على        

حضور كل الدورات، وخاصة من األساتذة، وانصرف فريق غير قليل من األعضاء عن المشاركة بهذه الدورات ، وقد دفع 

 الدوات الوحدة إلي وضع آلية للتعامل مع المنصرفين عن الجودة .  انصراف البعض عن حضور 

تم عمل تقرير حركات يومي عن كل دورة من حيث نسب وجود أعضاء هيئه التدريس داخل الدورات، وقد تم رفع المادة          

بالكلية، وتم إرسال المادة العلمية لكل دورة على موقع الكلية، وعلى مجموعة الواتس آب الخاصة بأعضاء هيئة التدريس 

العلمية على اإليميالت األكاديمية ألعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم لتعم الفائدة للجميع الذين حضروا والذين  لم يستطعوا 

 الحضور .

 تم عمل تقرير إحصائي عن الدورات . 
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ية القدرات بجامعة دمنهور، والذين لبوا الدعوة ، سيتم تكريم السادة المدربين الذين تمت الستعانة بهم من مركز تنم           

 . TEAMSواشتركوا في كل الدورات التدريبية التي تم حفظها على برنامج 

المقترح اعتماد آليه للتعامل مع المنصرفين عن الجودة وعن حضور هذه الدورات لحث الجميع على رفع المهارات المهنية   

اء الله، كما نرجو تحديد دورات عن اعتماد البرامج العلمية، تأهيال لألقسام للتقدم لديهم بحضور دورات أخرى قادمة إن ش

 إلى العتماد .

بموفور الشكر والتقدير للسادة األساتذة الفضالء والعلماء األجالء  وقد تقدم مجلس إدارة وحدة ضمان الجودة في جلسته 

 الذين شاركوا في التدريب .

 أ.د/ عاطف نصار 

 محمد والى   د/        

 أ.د/  عاطف خضر 

 د/ دعاء الدمرداش 

 د/  دينا الكردى 

 أ.د/   إبراهيم شعبان 

 أ.د/   محمد أبوعلى 

 د/  أحمد سالم 

 د/  رانيا نظمى 

 د/  سالى فايد 

 أ/  محمد عبيد 

 د/ أحمد عطية 

ليـة اآلداب فـي مجموعـة الـدورات الفعالـة لما تقدموا بـه مـن فضـل إلخـراه هـذه الـدورات ألعضـاء هيئـة التـدريس ومعـاونيهم  بك  

التـى كـان لهـا كبيـر األثـر فـي التوعيـة الشـاملة بأسـاليب التعلـيم عـن بعـد ، وكيفيـة التعامـل مـع متطلبـات المرحلـة الحاليـة ويسـعد 

 الكلية تكريم السادة المدربين وتقديم شهادات تكريم لسيادتهم تليق بهم وبجهودهم في موعد يتم التفاق عليه.
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========================================================= 

 رسالة الكلية :

إ و إقليميزا اسزتةاداإ إلزى معزايير تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترقى إلى مستوى التميزز واببزداف  زج م زاد ا دال والعلزوم ابةسزاةية   زى سزوا العمزد محليزا

ت العلمية و الفكرية و التكةولو ية ، و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و القدرات العلمية و البحثية ألساتذتها ال ودة التعليمية و البحثية ، و مواكبة التطورا

ات الم تمز  ، و تلبية احتيا ز و طالبها ، و استخدام وسائد تعليمية حديثة ،و متابعة الخري ين، و إتاحة الفرصة لها لمتابعة ال ديد من العلوم و المعارف و الخبرات

ج ذاتحززد مالزكالت  ، و بةززاخ الالخصززية المصززرية و تةميزة قززيم اوةتمززاخ و المززواطةين مزن خززالد إ ززراخات تتسززم باوسزتقاللية و التعززاون و التقززويم الزز جالمسزاممة  زز،و

 والمستمر .
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 رؤية الكلية :

تتطل  الكلية إلى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية معتمدة تحتد 

مستوى  بأساتذتها وخري يها إلى وتصد مكاةة مرموقة بين ةظائرما

المةا سة محليأ و اقليميإا من خالد برامج دراسية متميزة  ى 

الليساةس والدراسات العليا تسهم  ى الرقى و التةمية  مرحلتى

 .  المستدامة للم تم 

 

 دورة التخطيط الستراتيجي  -1

 01/12/0202تاريخ إنعقاد الدورة : 

 قام باملحاضرة بالدورة : أ. محمد عبد المنعم عبيد 

  03عدد الحاضرين : 
اللغة  القسم

 العربية

اللغة 

 النجليزية

افي التاريخ الجغر

 ا

الثار  الفلسفة الجتماع

 اليونانية

اللغات 

 الشرقية

اقسا السياسة اآلثار

م 

 ريةادا

 2 - - - 3 1 1 3 2 2 9 العدد

https://teams.microsoft.com/l/meetup- الرابط

join/19%3a717a844626204b48a33590aaa8cd5676%40thread.tacv2/1602353274281?context=

-9cb4-4ae6-01ca-%7b%22Tid%22%3a%2219fe7ed7

19e2f8da%22%7df684-a238-40fe-afe4-3d75b5264420%22%2c%22Oid%22%3a%227b4b64d3 

 

 

 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a717a844626204b48a33590aaa8cd5676%40thread.tacv2/1602353274281?context=%7b%22Tid%22%3a%2219fe7ed7-01ca-4ae6-9cb4-3d75b5264420%22%2c%22Oid%22%3a%227b4b64d3-afe4-40fe-a238-f68419e2f8da%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a717a844626204b48a33590aaa8cd5676%40thread.tacv2/1602353274281?context=%7b%22Tid%22%3a%2219fe7ed7-01ca-4ae6-9cb4-3d75b5264420%22%2c%22Oid%22%3a%227b4b64d3-afe4-40fe-a238-f68419e2f8da%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a717a844626204b48a33590aaa8cd5676%40thread.tacv2/1602353274281?context=%7b%22Tid%22%3a%2219fe7ed7-01ca-4ae6-9cb4-3d75b5264420%22%2c%22Oid%22%3a%227b4b64d3-afe4-40fe-a238-f68419e2f8da%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a717a844626204b48a33590aaa8cd5676%40thread.tacv2/1602353274281?context=%7b%22Tid%22%3a%2219fe7ed7-01ca-4ae6-9cb4-3d75b5264420%22%2c%22Oid%22%3a%227b4b64d3-afe4-40fe-a238-f68419e2f8da%22%7d
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========================================================= 

 رسالة الكلية :

إ و إقليميزا اسزتةاداإ إلزى معزايير تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترقى إلى مستوى التميزز واببزداف  زج م زاد ا دال والعلزوم ابةسزاةية   زى سزوا العمزد محليزا

ت العلمية و الفكرية و التكةولو ية ، و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و القدرات العلمية و البحثية ألساتذتها ال ودة التعليمية و البحثية ، و مواكبة التطورا

ات الم تمز  ، و تلبية احتيا ز و طالبها ، و استخدام وسائد تعليمية حديثة ،و متابعة الخري ين، و إتاحة الفرصة لها لمتابعة ال ديد من العلوم و المعارف و الخبرات

ج ذاتحززد مالزكالت  ، و بةززاخ الالخصززية المصززرية و تةميزة قززيم اوةتمززاخ و المززواطةين مزن خززالد إ ززراخات تتسززم باوسزتقاللية و التعززاون و التقززويم الزز جالمسزاممة  زز،و

 والمستمر .
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 رؤية الكلية :

تتطل  الكلية إلى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية معتمدة تحتد 

مستوى  بأساتذتها وخري يها إلى وتصد مكاةة مرموقة بين ةظائرما

المةا سة محليأ و اقليميإا من خالد برامج دراسية متميزة  ى 

الليساةس والدراسات العليا تسهم  ى الرقى و التةمية  مرحلتى

 .  المستدامة للم تم 

 
 دورة مهارات التعليم المدمج والهجين  -0

 11/12/0202تاريخ الدورة :

 محمد فوزي والي . /قام بالدورة :  د 

 39عدد الحاضرين : 
اللغة  القسم

 العربية

اللغة 

 النجليزية

افي التاريخ الجغر

 ا

الثار  الفلسفة الجتماع

 اليونانية

اللغات 

 الشرقية

اقسام  السياسة اآلثار

 ادارية

 1 - 4 2 5 3 2 6 2 3 11 العدد

الراب

 ط
-https://teams.microsoft.com/l/meetup

join/19%3a717a844626204b48a33590aaa8cd5676%40thread.tacv2/16

-4ae6-01ca-02242003347?context=%7b%22Tid%22%3a%2219fe7ed7

-40fe-afe4-3d75b5264420%22%2c%22Oid%22%3a%227b4b64d3-9cb4

7df68419e2f8da%22%-a238 

 

 

 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a717a844626204b48a33590aaa8cd5676%40thread.tacv2/1602242003347?context=%7b%22Tid%22%3a%2219fe7ed7-01ca-4ae6-9cb4-3d75b5264420%22%2c%22Oid%22%3a%227b4b64d3-afe4-40fe-a238-f68419e2f8da%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a717a844626204b48a33590aaa8cd5676%40thread.tacv2/1602242003347?context=%7b%22Tid%22%3a%2219fe7ed7-01ca-4ae6-9cb4-3d75b5264420%22%2c%22Oid%22%3a%227b4b64d3-afe4-40fe-a238-f68419e2f8da%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a717a844626204b48a33590aaa8cd5676%40thread.tacv2/1602242003347?context=%7b%22Tid%22%3a%2219fe7ed7-01ca-4ae6-9cb4-3d75b5264420%22%2c%22Oid%22%3a%227b4b64d3-afe4-40fe-a238-f68419e2f8da%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a717a844626204b48a33590aaa8cd5676%40thread.tacv2/1602242003347?context=%7b%22Tid%22%3a%2219fe7ed7-01ca-4ae6-9cb4-3d75b5264420%22%2c%22Oid%22%3a%227b4b64d3-afe4-40fe-a238-f68419e2f8da%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a717a844626204b48a33590aaa8cd5676%40thread.tacv2/1602242003347?context=%7b%22Tid%22%3a%2219fe7ed7-01ca-4ae6-9cb4-3d75b5264420%22%2c%22Oid%22%3a%227b4b64d3-afe4-40fe-a238-f68419e2f8da%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a717a844626204b48a33590aaa8cd5676%40thread.tacv2/1602242003347?context=%7b%22Tid%22%3a%2219fe7ed7-01ca-4ae6-9cb4-3d75b5264420%22%2c%22Oid%22%3a%227b4b64d3-afe4-40fe-a238-f68419e2f8da%22%7d
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 رسالة الكلية :

إ و إقليميزا اسزتةاداإ إلزى معزايير تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترقى إلى مستوى التميزز واببزداف  زج م زاد ا دال والعلزوم ابةسزاةية   زى سزوا العمزد محليزا

ت العلمية و الفكرية و التكةولو ية ، و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و القدرات العلمية و البحثية ألساتذتها ال ودة التعليمية و البحثية ، و مواكبة التطورا

ات الم تمز  ، و تلبية احتيا ز و طالبها ، و استخدام وسائد تعليمية حديثة ،و متابعة الخري ين، و إتاحة الفرصة لها لمتابعة ال ديد من العلوم و المعارف و الخبرات

ج ذاتحززد مالزكالت  ، و بةززاخ الالخصززية المصززرية و تةميزة قززيم اوةتمززاخ و المززواطةين مزن خززالد إ ززراخات تتسززم باوسزتقاللية و التعززاون و التقززويم الزز جالمسزاممة  زز،و

 والمستمر .
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 رؤية الكلية :

تتطل  الكلية إلى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية معتمدة تحتد 

مستوى  بأساتذتها وخري يها إلى وتصد مكاةة مرموقة بين ةظائرما

المةا سة محليأ و اقليميإا من خالد برامج دراسية متميزة  ى 

الليساةس والدراسات العليا تسهم  ى الرقى و التةمية  مرحلتى

 .  المستدامة للم تم 

 دورة كيفية عمل بنوك األسئلة . -3
 13/12/0202تاريخ الدورة :

 قام بالدورة : د/ أحمد سالم 
 55عدد الحاضرين :

اللغة  القسم
 العربية

اللغة 
 النجليزية

افي التاريخ الجغر
 ا

الثار  الفلسفة الجتماع
 اليونانية

اللغات 
 الشرقية

اقسام  السياسة اآلثار
 ادارية

 2 - 4 2 4 3 5 6 8 6 15 العدد
الراب

 ط
-https://teams.microsoft.com/l/meetup

join/19%3a717a844626204b48a33590aaa8cd5676%40thread.tacv2/16
-4ae6-01ca-02335165129?context=%7b%22Tid%22%3a%2219fe7ed7
-40fe-afe4-3d75b5264420%22%2c%22Oid%22%3a%227b4b64d3-9cb4

f68419e2f8da%22%7d-8a23 
 

 

 
 

 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fteams.microsoft.com%2Fl%2Fmeetup-join%2F19%253a717a844626204b48a33590aaa8cd5676%2540thread.tacv2%2F1602335165129%3Fcontext%3D%257B%2522Tid%2522%253A%252219fe7ed7-01ca-4ae6-9cb4-3d75b5264420%2522%252C%2522Oid%2522%253A%25227b4b64d3-afe4-40fe-a238-f68419e2f8da%2522%257D%26fbclid%3DIwAR2kz2nhtnrU_8OPrjPIylrQc9jZHdNsEkoBeHG44D5NNuB_JTvAstP6DYM&h=AT30wunTgQjJHj1siNRUUi0qzLsN98RtU86vVrP-IjrhjyOVxPJIukIYk4w6VS8xvnW7OeBW3A65f1lYC3cQfkA-tYQ-rvNkxR31qM5JNtTJZeFvAi7-zXYXQtsKBA_H8T2i_Q
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fteams.microsoft.com%2Fl%2Fmeetup-join%2F19%253a717a844626204b48a33590aaa8cd5676%2540thread.tacv2%2F1602335165129%3Fcontext%3D%257B%2522Tid%2522%253A%252219fe7ed7-01ca-4ae6-9cb4-3d75b5264420%2522%252C%2522Oid%2522%253A%25227b4b64d3-afe4-40fe-a238-f68419e2f8da%2522%257D%26fbclid%3DIwAR2kz2nhtnrU_8OPrjPIylrQc9jZHdNsEkoBeHG44D5NNuB_JTvAstP6DYM&h=AT30wunTgQjJHj1siNRUUi0qzLsN98RtU86vVrP-IjrhjyOVxPJIukIYk4w6VS8xvnW7OeBW3A65f1lYC3cQfkA-tYQ-rvNkxR31qM5JNtTJZeFvAi7-zXYXQtsKBA_H8T2i_Q
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fteams.microsoft.com%2Fl%2Fmeetup-join%2F19%253a717a844626204b48a33590aaa8cd5676%2540thread.tacv2%2F1602335165129%3Fcontext%3D%257B%2522Tid%2522%253A%252219fe7ed7-01ca-4ae6-9cb4-3d75b5264420%2522%252C%2522Oid%2522%253A%25227b4b64d3-afe4-40fe-a238-f68419e2f8da%2522%257D%26fbclid%3DIwAR2kz2nhtnrU_8OPrjPIylrQc9jZHdNsEkoBeHG44D5NNuB_JTvAstP6DYM&h=AT30wunTgQjJHj1siNRUUi0qzLsN98RtU86vVrP-IjrhjyOVxPJIukIYk4w6VS8xvnW7OeBW3A65f1lYC3cQfkA-tYQ-rvNkxR31qM5JNtTJZeFvAi7-zXYXQtsKBA_H8T2i_Q
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fteams.microsoft.com%2Fl%2Fmeetup-join%2F19%253a717a844626204b48a33590aaa8cd5676%2540thread.tacv2%2F1602335165129%3Fcontext%3D%257B%2522Tid%2522%253A%252219fe7ed7-01ca-4ae6-9cb4-3d75b5264420%2522%252C%2522Oid%2522%253A%25227b4b64d3-afe4-40fe-a238-f68419e2f8da%2522%257D%26fbclid%3DIwAR2kz2nhtnrU_8OPrjPIylrQc9jZHdNsEkoBeHG44D5NNuB_JTvAstP6DYM&h=AT30wunTgQjJHj1siNRUUi0qzLsN98RtU86vVrP-IjrhjyOVxPJIukIYk4w6VS8xvnW7OeBW3A65f1lYC3cQfkA-tYQ-rvNkxR31qM5JNtTJZeFvAi7-zXYXQtsKBA_H8T2i_Q
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fteams.microsoft.com%2Fl%2Fmeetup-join%2F19%253a717a844626204b48a33590aaa8cd5676%2540thread.tacv2%2F1602335165129%3Fcontext%3D%257B%2522Tid%2522%253A%252219fe7ed7-01ca-4ae6-9cb4-3d75b5264420%2522%252C%2522Oid%2522%253A%25227b4b64d3-afe4-40fe-a238-f68419e2f8da%2522%257D%26fbclid%3DIwAR2kz2nhtnrU_8OPrjPIylrQc9jZHdNsEkoBeHG44D5NNuB_JTvAstP6DYM&h=AT30wunTgQjJHj1siNRUUi0qzLsN98RtU86vVrP-IjrhjyOVxPJIukIYk4w6VS8xvnW7OeBW3A65f1lYC3cQfkA-tYQ-rvNkxR31qM5JNtTJZeFvAi7-zXYXQtsKBA_H8T2i_Q
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fteams.microsoft.com%2Fl%2Fmeetup-join%2F19%253a717a844626204b48a33590aaa8cd5676%2540thread.tacv2%2F1602335165129%3Fcontext%3D%257B%2522Tid%2522%253A%252219fe7ed7-01ca-4ae6-9cb4-3d75b5264420%2522%252C%2522Oid%2522%253A%25227b4b64d3-afe4-40fe-a238-f68419e2f8da%2522%257D%26fbclid%3DIwAR2kz2nhtnrU_8OPrjPIylrQc9jZHdNsEkoBeHG44D5NNuB_JTvAstP6DYM&h=AT30wunTgQjJHj1siNRUUi0qzLsN98RtU86vVrP-IjrhjyOVxPJIukIYk4w6VS8xvnW7OeBW3A65f1lYC3cQfkA-tYQ-rvNkxR31qM5JNtTJZeFvAi7-zXYXQtsKBA_H8T2i_Q
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          Faculty of Artكلية اآلداب                                                                                                                                
                                                        

 

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

 رسالة الكلية :

إ و إقليميزا اسزتةاداإ إلزى معزايير تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترقى إلى مستوى التميزز واببزداف  زج م زاد ا دال والعلزوم ابةسزاةية   زى سزوا العمزد محليزا

ت العلمية و الفكرية و التكةولو ية ، و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و القدرات العلمية و البحثية ألساتذتها ال ودة التعليمية و البحثية ، و مواكبة التطورا

ات الم تمز  ، و تلبية احتيا ز و طالبها ، و استخدام وسائد تعليمية حديثة ،و متابعة الخري ين، و إتاحة الفرصة لها لمتابعة ال ديد من العلوم و المعارف و الخبرات

ج ذاتحززد مالزكالت  ، و بةززاخ الالخصززية المصززرية و تةميزة قززيم اوةتمززاخ و المززواطةين مزن خززالد إ ززراخات تتسززم باوسزتقاللية و التعززاون و التقززويم الزز جالمسزاممة  زز،و

 والمستمر .

  ========================================================================== 
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 رؤية الكلية :

تتطل  الكلية إلى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية معتمدة تحتد 

مستوى  بأساتذتها وخري يها إلى وتصد مكاةة مرموقة بين ةظائرما

المةا سة محليأ و اقليميإا من خالد برامج دراسية متميزة  ى 

الليساةس والدراسات العليا تسهم  ى الرقى و التةمية  مرحلتى

 .  المستدامة للم تم 

 
 دورة مهارات تنفيذ الفصل المقلوب  -4

 14/12/0202تاريخ الدورة :

 قام بالدورة : د/ دينا الكردي .

 42عدد الحاضرين : 
اللغة  القسم

 العربية

اللغة 

 النجليزية

افي التاريخ الجغر

 ا

الثار  الفلسفة الجتماع

 اليونانية

اللغات 

 الشرقية

اقسام  السياسة اآلثار

 ادارية

 1 - 2 - 2 3 3 5 6 4 14 العدد

الراب

 ط

-https://teams.microsoft.com/l/meetup

join/19%3a717a844626204b48a33590aaa8cd5676%40thread.tacv2/16

-4ae6-01ca-02607969359?context=%7b%22Tid%22%3a%2219fe7ed7

-40fe-afe4-%22Oid%22%3a%227b4b64d33d75b5264420%22%2c-9cb4

f68419e2f8da%22%7d-a238 

 

 

 

 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fteams.microsoft.com%2Fl%2Fmeetup-join%2F19%253a717a844626204b48a33590aaa8cd5676%2540thread.tacv2%2F1602607969359%3Fcontext%3D%257B%2522Tid%2522%253A%252219fe7ed7-01ca-4ae6-9cb4-3d75b5264420%2522%252C%2522Oid%2522%253A%25227b4b64d3-afe4-40fe-a238-f68419e2f8da%2522%257D%26fbclid%3DIwAR2OdJfoWCEnRnSSMLUvamJ201sNgUXYciogehSbSW_Mb1Os3-2GTo_5S1o&h=AT30wunTgQjJHj1siNRUUi0qzLsN98RtU86vVrP-IjrhjyOVxPJIukIYk4w6VS8xvnW7OeBW3A65f1lYC3cQfkA-tYQ-rvNkxR31qM5JNtTJZeFvAi7-zXYXQtsKBA_H8T2i_Q
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fteams.microsoft.com%2Fl%2Fmeetup-join%2F19%253a717a844626204b48a33590aaa8cd5676%2540thread.tacv2%2F1602607969359%3Fcontext%3D%257B%2522Tid%2522%253A%252219fe7ed7-01ca-4ae6-9cb4-3d75b5264420%2522%252C%2522Oid%2522%253A%25227b4b64d3-afe4-40fe-a238-f68419e2f8da%2522%257D%26fbclid%3DIwAR2OdJfoWCEnRnSSMLUvamJ201sNgUXYciogehSbSW_Mb1Os3-2GTo_5S1o&h=AT30wunTgQjJHj1siNRUUi0qzLsN98RtU86vVrP-IjrhjyOVxPJIukIYk4w6VS8xvnW7OeBW3A65f1lYC3cQfkA-tYQ-rvNkxR31qM5JNtTJZeFvAi7-zXYXQtsKBA_H8T2i_Q
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fteams.microsoft.com%2Fl%2Fmeetup-join%2F19%253a717a844626204b48a33590aaa8cd5676%2540thread.tacv2%2F1602607969359%3Fcontext%3D%257B%2522Tid%2522%253A%252219fe7ed7-01ca-4ae6-9cb4-3d75b5264420%2522%252C%2522Oid%2522%253A%25227b4b64d3-afe4-40fe-a238-f68419e2f8da%2522%257D%26fbclid%3DIwAR2OdJfoWCEnRnSSMLUvamJ201sNgUXYciogehSbSW_Mb1Os3-2GTo_5S1o&h=AT30wunTgQjJHj1siNRUUi0qzLsN98RtU86vVrP-IjrhjyOVxPJIukIYk4w6VS8xvnW7OeBW3A65f1lYC3cQfkA-tYQ-rvNkxR31qM5JNtTJZeFvAi7-zXYXQtsKBA_H8T2i_Q
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fteams.microsoft.com%2Fl%2Fmeetup-join%2F19%253a717a844626204b48a33590aaa8cd5676%2540thread.tacv2%2F1602607969359%3Fcontext%3D%257B%2522Tid%2522%253A%252219fe7ed7-01ca-4ae6-9cb4-3d75b5264420%2522%252C%2522Oid%2522%253A%25227b4b64d3-afe4-40fe-a238-f68419e2f8da%2522%257D%26fbclid%3DIwAR2OdJfoWCEnRnSSMLUvamJ201sNgUXYciogehSbSW_Mb1Os3-2GTo_5S1o&h=AT30wunTgQjJHj1siNRUUi0qzLsN98RtU86vVrP-IjrhjyOVxPJIukIYk4w6VS8xvnW7OeBW3A65f1lYC3cQfkA-tYQ-rvNkxR31qM5JNtTJZeFvAi7-zXYXQtsKBA_H8T2i_Q
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fteams.microsoft.com%2Fl%2Fmeetup-join%2F19%253a717a844626204b48a33590aaa8cd5676%2540thread.tacv2%2F1602607969359%3Fcontext%3D%257B%2522Tid%2522%253A%252219fe7ed7-01ca-4ae6-9cb4-3d75b5264420%2522%252C%2522Oid%2522%253A%25227b4b64d3-afe4-40fe-a238-f68419e2f8da%2522%257D%26fbclid%3DIwAR2OdJfoWCEnRnSSMLUvamJ201sNgUXYciogehSbSW_Mb1Os3-2GTo_5S1o&h=AT30wunTgQjJHj1siNRUUi0qzLsN98RtU86vVrP-IjrhjyOVxPJIukIYk4w6VS8xvnW7OeBW3A65f1lYC3cQfkA-tYQ-rvNkxR31qM5JNtTJZeFvAi7-zXYXQtsKBA_H8T2i_Q
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fteams.microsoft.com%2Fl%2Fmeetup-join%2F19%253a717a844626204b48a33590aaa8cd5676%2540thread.tacv2%2F1602607969359%3Fcontext%3D%257B%2522Tid%2522%253A%252219fe7ed7-01ca-4ae6-9cb4-3d75b5264420%2522%252C%2522Oid%2522%253A%25227b4b64d3-afe4-40fe-a238-f68419e2f8da%2522%257D%26fbclid%3DIwAR2OdJfoWCEnRnSSMLUvamJ201sNgUXYciogehSbSW_Mb1Os3-2GTo_5S1o&h=AT30wunTgQjJHj1siNRUUi0qzLsN98RtU86vVrP-IjrhjyOVxPJIukIYk4w6VS8xvnW7OeBW3A65f1lYC3cQfkA-tYQ-rvNkxR31qM5JNtTJZeFvAi7-zXYXQtsKBA_H8T2i_Q


    

                                                                                                                                              
       Damanhur universityجامعة دمنهور                                                                                                                         
          Faculty of Artكلية اآلداب                                                                                                                                
                                                        

 

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

 رسالة الكلية :

إ و إقليميزا اسزتةاداإ إلزى معزايير تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترقى إلى مستوى التميزز واببزداف  زج م زاد ا دال والعلزوم ابةسزاةية   زى سزوا العمزد محليزا

ت العلمية و الفكرية و التكةولو ية ، و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و القدرات العلمية و البحثية ألساتذتها ال ودة التعليمية و البحثية ، و مواكبة التطورا

ات الم تمز  ، و تلبية احتيا ز و طالبها ، و استخدام وسائد تعليمية حديثة ،و متابعة الخري ين، و إتاحة الفرصة لها لمتابعة ال ديد من العلوم و المعارف و الخبرات

ج ذاتحززد مالزكالت  ، و بةززاخ الالخصززية المصززرية و تةميزة قززيم اوةتمززاخ و المززواطةين مزن خززالد إ ززراخات تتسززم باوسزتقاللية و التعززاون و التقززويم الزز جالمسزاممة  زز،و

 والمستمر .
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 رؤية الكلية :

تتطل  الكلية إلى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية معتمدة تحتد 

مستوى  بأساتذتها وخري يها إلى وتصد مكاةة مرموقة بين ةظائرما

المةا سة محليأ و اقليميإا من خالد برامج دراسية متميزة  ى 

الليساةس والدراسات العليا تسهم  ى الرقى و التةمية  مرحلتى

 .  المستدامة للم تم 

 
  0232دورة عن رؤية مصر  -5

 18/12/0202تاريخ الدورة :
 قام بالدورة : د.إبراهيم شعبان .

 30عدد الحاضرين : 
اللغة  القسم

 العربية
اللغة 

 النجليزية
افي التاريخ الجغر

 ا
الثار  الفلسفة الجتماع

 اليونانية
غات الل

 الشرقية
اقسام  السياسة اآلثار

 ادارية

 1 - 3 1 4 1 3 7 2 1 9 العدد
الراب

 ط
-https://teams.microsoft.com/l/meetup

join/19%3a717a844626204b48a33590aaa8cd5676%40thread.tacv2/16
-4ae6-01ca-02335917244?context=%7b%22Tid%22%3a%2219fe7ed7
-40fe-afe4-22%3a%227b4b64d33d75b5264420%22%2c%22Oid%-9cb4

f68419e2f8da%22%7d-a238 
 

 

 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a717a844626204b48a33590aaa8cd5676%40thread.tacv2/1602335917244?context=%7b%22Tid%22%3a%2219fe7ed7-01ca-4ae6-9cb4-3d75b5264420%22%2c%22Oid%22%3a%227b4b64d3-afe4-40fe-a238-f68419e2f8da%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a717a844626204b48a33590aaa8cd5676%40thread.tacv2/1602335917244?context=%7b%22Tid%22%3a%2219fe7ed7-01ca-4ae6-9cb4-3d75b5264420%22%2c%22Oid%22%3a%227b4b64d3-afe4-40fe-a238-f68419e2f8da%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a717a844626204b48a33590aaa8cd5676%40thread.tacv2/1602335917244?context=%7b%22Tid%22%3a%2219fe7ed7-01ca-4ae6-9cb4-3d75b5264420%22%2c%22Oid%22%3a%227b4b64d3-afe4-40fe-a238-f68419e2f8da%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a717a844626204b48a33590aaa8cd5676%40thread.tacv2/1602335917244?context=%7b%22Tid%22%3a%2219fe7ed7-01ca-4ae6-9cb4-3d75b5264420%22%2c%22Oid%22%3a%227b4b64d3-afe4-40fe-a238-f68419e2f8da%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a717a844626204b48a33590aaa8cd5676%40thread.tacv2/1602335917244?context=%7b%22Tid%22%3a%2219fe7ed7-01ca-4ae6-9cb4-3d75b5264420%22%2c%22Oid%22%3a%227b4b64d3-afe4-40fe-a238-f68419e2f8da%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a717a844626204b48a33590aaa8cd5676%40thread.tacv2/1602335917244?context=%7b%22Tid%22%3a%2219fe7ed7-01ca-4ae6-9cb4-3d75b5264420%22%2c%22Oid%22%3a%227b4b64d3-afe4-40fe-a238-f68419e2f8da%22%7d


    

                                                                                                                                              
       Damanhur universityجامعة دمنهور                                                                                                                         
          Faculty of Artكلية اآلداب                                                                                                                                
                                                        

 

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

 رسالة الكلية :

إ و إقليميزا اسزتةاداإ إلزى معزايير تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترقى إلى مستوى التميزز واببزداف  زج م زاد ا دال والعلزوم ابةسزاةية   زى سزوا العمزد محليزا

ت العلمية و الفكرية و التكةولو ية ، و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و القدرات العلمية و البحثية ألساتذتها ال ودة التعليمية و البحثية ، و مواكبة التطورا

ات الم تمز  ، و تلبية احتيا ز و طالبها ، و استخدام وسائد تعليمية حديثة ،و متابعة الخري ين، و إتاحة الفرصة لها لمتابعة ال ديد من العلوم و المعارف و الخبرات

ج ذاتحززد مالزكالت  ، و بةززاخ الالخصززية المصززرية و تةميزة قززيم اوةتمززاخ و المززواطةين مزن خززالد إ ززراخات تتسززم باوسزتقاللية و التعززاون و التقززويم الزز جالمسزاممة  زز،و

 والمستمر .
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 رؤية الكلية :

تتطل  الكلية إلى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية معتمدة تحتد 

مستوى  بأساتذتها وخري يها إلى وتصد مكاةة مرموقة بين ةظائرما

المةا سة محليأ و اقليميإا من خالد برامج دراسية متميزة  ى 

الليساةس والدراسات العليا تسهم  ى الرقى و التةمية  مرحلتى

 .  المستدامة للم تم 

 
 

 دورة اعتماد برنامج أكاديمي -6

 14/12/0202تاريخ الدورة :

 قام بالدورة : د/ دعاء الدمرداش .

 17عدد الحاضرين : 
اللغة  القسم

 العربية

اللغة 

 النجليزية

افي التاريخ الجغر

 ا

الثار  الفلسفة الجتماع

 اليونانية

اللغات 

 الشرقية

اقسام  السياسة اآلثار

 ادارية

 1 - - - 1 2 1 2 4 - 6 العدد

الراب

 ط

-https://teams.microsoft.com/l/meetup

join/19%3a717a844626204b48a33590aaa8cd5676%40thread.tacv2/16

-4ae6-01ca-02609629788?context=%7b%22Tid%22%3a%2219fe7ed7

-40fe-afe4-3d75b5264420%22%2c%22Oid%22%3a%227b4b64d3-9cb4
f68419e2f8da%22%7d-a238 

 

 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a717a844626204b48a33590aaa8cd5676%40thread.tacv2/1602609629788?context=%7b%22Tid%22%3a%2219fe7ed7-01ca-4ae6-9cb4-3d75b5264420%22%2c%22Oid%22%3a%227b4b64d3-afe4-40fe-a238-f68419e2f8da%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a717a844626204b48a33590aaa8cd5676%40thread.tacv2/1602609629788?context=%7b%22Tid%22%3a%2219fe7ed7-01ca-4ae6-9cb4-3d75b5264420%22%2c%22Oid%22%3a%227b4b64d3-afe4-40fe-a238-f68419e2f8da%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a717a844626204b48a33590aaa8cd5676%40thread.tacv2/1602609629788?context=%7b%22Tid%22%3a%2219fe7ed7-01ca-4ae6-9cb4-3d75b5264420%22%2c%22Oid%22%3a%227b4b64d3-afe4-40fe-a238-f68419e2f8da%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a717a844626204b48a33590aaa8cd5676%40thread.tacv2/1602609629788?context=%7b%22Tid%22%3a%2219fe7ed7-01ca-4ae6-9cb4-3d75b5264420%22%2c%22Oid%22%3a%227b4b64d3-afe4-40fe-a238-f68419e2f8da%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a717a844626204b48a33590aaa8cd5676%40thread.tacv2/1602609629788?context=%7b%22Tid%22%3a%2219fe7ed7-01ca-4ae6-9cb4-3d75b5264420%22%2c%22Oid%22%3a%227b4b64d3-afe4-40fe-a238-f68419e2f8da%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a717a844626204b48a33590aaa8cd5676%40thread.tacv2/1602609629788?context=%7b%22Tid%22%3a%2219fe7ed7-01ca-4ae6-9cb4-3d75b5264420%22%2c%22Oid%22%3a%227b4b64d3-afe4-40fe-a238-f68419e2f8da%22%7d


    

                                                                                                                                              
       Damanhur universityجامعة دمنهور                                                                                                                         
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========================================================= 

 رسالة الكلية :

إ و إقليميزا اسزتةاداإ إلزى معزايير تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترقى إلى مستوى التميزز واببزداف  زج م زاد ا دال والعلزوم ابةسزاةية   زى سزوا العمزد محليزا

ت العلمية و الفكرية و التكةولو ية ، و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و القدرات العلمية و البحثية ألساتذتها ال ودة التعليمية و البحثية ، و مواكبة التطورا

ات الم تمز  ، و تلبية احتيا ز و طالبها ، و استخدام وسائد تعليمية حديثة ،و متابعة الخري ين، و إتاحة الفرصة لها لمتابعة ال ديد من العلوم و المعارف و الخبرات

ج ذاتحززد مالزكالت  ، و بةززاخ الالخصززية المصززرية و تةميزة قززيم اوةتمززاخ و المززواطةين مزن خززالد إ ززراخات تتسززم باوسزتقاللية و التعززاون و التقززويم الزز جالمسزاممة  زز،و

 والمستمر .

  ========================================================================== 
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 رؤية الكلية :

تتطل  الكلية إلى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية معتمدة تحتد 

مستوى  بأساتذتها وخري يها إلى وتصد مكاةة مرموقة بين ةظائرما

المةا سة محليأ و اقليميإا من خالد برامج دراسية متميزة  ى 

الليساةس والدراسات العليا تسهم  ى الرقى و التةمية  مرحلتى

 .  المستدامة للم تم 

 لتنمية المهنية ألعضاء هيئة التدريس دورة ا -7
 10/12/0202تاريخ الدورة :

 قام بالدورة : د/ رانيا نظمي .

 30عدد الحاضرين : 
اللغة  القسم

 العربية

اللغة 

 النجليزية

افي التاريخ الجغر

 ا

الثار  الفلسفة الجتماع

 اليونانية

اللغات 

 الشرقية

اقسام  السياسة اآلثار

 ادارية

 1 - 1 1 5 1 1 4 7 3 8 العدد

الراب
 ط

-https://teams.microsoft.com/l/meetup
join/19%3a717a844626204b48a33590aaa8cd5676%40thread.tacv2/16

-4ae6-01ca-02280435145?context=%7b%22Tid%22%3a%2219fe7ed7

-40fe-afe4-3d75b5264420%22%2c%22Oid%22%3a%227b4b64d3-9cb4

f68419e2f8da%22%7d-a238 
 

 

 1 دورة استخدام التكنولوجيا في التدريب -8

 10/12/0217تاريخ الدورة : 

 قام بالدورة : د/ عاطف خضر .

 40عدد الحاضرين : 
اللغة  القسم

 العربية

اللغة 

 النجليزية

افي التاريخ الجغر

 ا

الثار  الفلسفة الجتماع

 اليونانية

اللغات 

 الشرقية

اقسام  سياسةال اآلثار

 ادارية

 1 - 2 1 7 3 4 6 4 4 10 العدد

https://teams.microsoft.com/l/meetup- الرابط

join/19%3a717a844626204b48a33590aaa8cd5676%40thread.tacv2/16022492527

-9cb4-4ae6-01ca-64?context=%7b%22Tid%22%3a%2219fe7ed7

-a238-40fe-4afe-3d75b5264420%22%2c%22Oid%22%3a%227b4b64d3

f68419e2f8da%22%7d 

 

 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fteams.microsoft.com%2Fl%2Fmeetup-join%2F19%253a717a844626204b48a33590aaa8cd5676%2540thread.tacv2%2F1602280435145%3Fcontext%3D%257B%2522Tid%2522%253A%252219fe7ed7-01ca-4ae6-9cb4-3d75b5264420%2522%252C%2522Oid%2522%253A%25227b4b64d3-afe4-40fe-a238-f68419e2f8da%2522%257D%26fbclid%3DIwAR20K6xzw1wGVRN1zzg7_Cl8K8SfhTpsfMI9b9qkMFt6ebpRE6wFhXPw55A&h=AT30wunTgQjJHj1siNRUUi0qzLsN98RtU86vVrP-IjrhjyOVxPJIukIYk4w6VS8xvnW7OeBW3A65f1lYC3cQfkA-tYQ-rvNkxR31qM5JNtTJZeFvAi7-zXYXQtsKBA_H8T2i_Q
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fteams.microsoft.com%2Fl%2Fmeetup-join%2F19%253a717a844626204b48a33590aaa8cd5676%2540thread.tacv2%2F1602280435145%3Fcontext%3D%257B%2522Tid%2522%253A%252219fe7ed7-01ca-4ae6-9cb4-3d75b5264420%2522%252C%2522Oid%2522%253A%25227b4b64d3-afe4-40fe-a238-f68419e2f8da%2522%257D%26fbclid%3DIwAR20K6xzw1wGVRN1zzg7_Cl8K8SfhTpsfMI9b9qkMFt6ebpRE6wFhXPw55A&h=AT30wunTgQjJHj1siNRUUi0qzLsN98RtU86vVrP-IjrhjyOVxPJIukIYk4w6VS8xvnW7OeBW3A65f1lYC3cQfkA-tYQ-rvNkxR31qM5JNtTJZeFvAi7-zXYXQtsKBA_H8T2i_Q
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fteams.microsoft.com%2Fl%2Fmeetup-join%2F19%253a717a844626204b48a33590aaa8cd5676%2540thread.tacv2%2F1602280435145%3Fcontext%3D%257B%2522Tid%2522%253A%252219fe7ed7-01ca-4ae6-9cb4-3d75b5264420%2522%252C%2522Oid%2522%253A%25227b4b64d3-afe4-40fe-a238-f68419e2f8da%2522%257D%26fbclid%3DIwAR20K6xzw1wGVRN1zzg7_Cl8K8SfhTpsfMI9b9qkMFt6ebpRE6wFhXPw55A&h=AT30wunTgQjJHj1siNRUUi0qzLsN98RtU86vVrP-IjrhjyOVxPJIukIYk4w6VS8xvnW7OeBW3A65f1lYC3cQfkA-tYQ-rvNkxR31qM5JNtTJZeFvAi7-zXYXQtsKBA_H8T2i_Q
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fteams.microsoft.com%2Fl%2Fmeetup-join%2F19%253a717a844626204b48a33590aaa8cd5676%2540thread.tacv2%2F1602280435145%3Fcontext%3D%257B%2522Tid%2522%253A%252219fe7ed7-01ca-4ae6-9cb4-3d75b5264420%2522%252C%2522Oid%2522%253A%25227b4b64d3-afe4-40fe-a238-f68419e2f8da%2522%257D%26fbclid%3DIwAR20K6xzw1wGVRN1zzg7_Cl8K8SfhTpsfMI9b9qkMFt6ebpRE6wFhXPw55A&h=AT30wunTgQjJHj1siNRUUi0qzLsN98RtU86vVrP-IjrhjyOVxPJIukIYk4w6VS8xvnW7OeBW3A65f1lYC3cQfkA-tYQ-rvNkxR31qM5JNtTJZeFvAi7-zXYXQtsKBA_H8T2i_Q
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fteams.microsoft.com%2Fl%2Fmeetup-join%2F19%253a717a844626204b48a33590aaa8cd5676%2540thread.tacv2%2F1602280435145%3Fcontext%3D%257B%2522Tid%2522%253A%252219fe7ed7-01ca-4ae6-9cb4-3d75b5264420%2522%252C%2522Oid%2522%253A%25227b4b64d3-afe4-40fe-a238-f68419e2f8da%2522%257D%26fbclid%3DIwAR20K6xzw1wGVRN1zzg7_Cl8K8SfhTpsfMI9b9qkMFt6ebpRE6wFhXPw55A&h=AT30wunTgQjJHj1siNRUUi0qzLsN98RtU86vVrP-IjrhjyOVxPJIukIYk4w6VS8xvnW7OeBW3A65f1lYC3cQfkA-tYQ-rvNkxR31qM5JNtTJZeFvAi7-zXYXQtsKBA_H8T2i_Q
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fteams.microsoft.com%2Fl%2Fmeetup-join%2F19%253a717a844626204b48a33590aaa8cd5676%2540thread.tacv2%2F1602280435145%3Fcontext%3D%257B%2522Tid%2522%253A%252219fe7ed7-01ca-4ae6-9cb4-3d75b5264420%2522%252C%2522Oid%2522%253A%25227b4b64d3-afe4-40fe-a238-f68419e2f8da%2522%257D%26fbclid%3DIwAR20K6xzw1wGVRN1zzg7_Cl8K8SfhTpsfMI9b9qkMFt6ebpRE6wFhXPw55A&h=AT30wunTgQjJHj1siNRUUi0qzLsN98RtU86vVrP-IjrhjyOVxPJIukIYk4w6VS8xvnW7OeBW3A65f1lYC3cQfkA-tYQ-rvNkxR31qM5JNtTJZeFvAi7-zXYXQtsKBA_H8T2i_Q
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a717a844626204b48a33590aaa8cd5676%40thread.tacv2/1602249252764?context=%7b%22Tid%22%3a%2219fe7ed7-01ca-4ae6-9cb4-3d75b5264420%22%2c%22Oid%22%3a%227b4b64d3-afe4-40fe-a238-f68419e2f8da%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a717a844626204b48a33590aaa8cd5676%40thread.tacv2/1602249252764?context=%7b%22Tid%22%3a%2219fe7ed7-01ca-4ae6-9cb4-3d75b5264420%22%2c%22Oid%22%3a%227b4b64d3-afe4-40fe-a238-f68419e2f8da%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a717a844626204b48a33590aaa8cd5676%40thread.tacv2/1602249252764?context=%7b%22Tid%22%3a%2219fe7ed7-01ca-4ae6-9cb4-3d75b5264420%22%2c%22Oid%22%3a%227b4b64d3-afe4-40fe-a238-f68419e2f8da%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a717a844626204b48a33590aaa8cd5676%40thread.tacv2/1602249252764?context=%7b%22Tid%22%3a%2219fe7ed7-01ca-4ae6-9cb4-3d75b5264420%22%2c%22Oid%22%3a%227b4b64d3-afe4-40fe-a238-f68419e2f8da%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a717a844626204b48a33590aaa8cd5676%40thread.tacv2/1602249252764?context=%7b%22Tid%22%3a%2219fe7ed7-01ca-4ae6-9cb4-3d75b5264420%22%2c%22Oid%22%3a%227b4b64d3-afe4-40fe-a238-f68419e2f8da%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a717a844626204b48a33590aaa8cd5676%40thread.tacv2/1602249252764?context=%7b%22Tid%22%3a%2219fe7ed7-01ca-4ae6-9cb4-3d75b5264420%22%2c%22Oid%22%3a%227b4b64d3-afe4-40fe-a238-f68419e2f8da%22%7d


    

                                                                                                                                              
       Damanhur universityجامعة دمنهور                                                                                                                         
          Faculty of Artكلية اآلداب                                                                                                                                
                                                        

 

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

 رسالة الكلية :

إ و إقليميزا اسزتةاداإ إلزى معزايير تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترقى إلى مستوى التميزز واببزداف  زج م زاد ا دال والعلزوم ابةسزاةية   زى سزوا العمزد محليزا

ت العلمية و الفكرية و التكةولو ية ، و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و القدرات العلمية و البحثية ألساتذتها ال ودة التعليمية و البحثية ، و مواكبة التطورا

ات الم تمز  ، و تلبية احتيا ز و طالبها ، و استخدام وسائد تعليمية حديثة ،و متابعة الخري ين، و إتاحة الفرصة لها لمتابعة ال ديد من العلوم و المعارف و الخبرات

ج ذاتحززد مالزكالت  ، و بةززاخ الالخصززية المصززرية و تةميزة قززيم اوةتمززاخ و المززواطةين مزن خززالد إ ززراخات تتسززم باوسزتقاللية و التعززاون و التقززويم الزز جالمسزاممة  زز،و

 والمستمر .

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

     1496633540ت + فاكس     -1496633540ت:           ~ 13 ~                          البحيرة  –دمنهور  –األبعادية –مجمع الكليات                    

Smartgate@damanhour.edu.egmail:-E                                  www.Damanhour.edu.egwebsite: 
                                               

 

 رؤية الكلية :

تتطل  الكلية إلى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية معتمدة تحتد 

مستوى  بأساتذتها وخري يها إلى وتصد مكاةة مرموقة بين ةظائرما

المةا سة محليأ و اقليميإا من خالد برامج دراسية متميزة  ى 

الليساةس والدراسات العليا تسهم  ى الرقى و التةمية  مرحلتى

 .  المستدامة للم تم 

 0دورة استخدام التكنولوجيا في التدريب  -9

 15/12/0202تاريخ الدورة : 

 قام بالدورة : د./عاطف خضر .

 43عدد الحاضرين : 

 
اللغة  القسم

 العربية

اللغة 

 النجليزية

افي التاريخ الجغر

 ا

الثار  الفلسفة الجتماع

 اليونانية

اللغات 

 الشرقية

اقسام  السياسة اآلثار

 ادارية

 1 - 2 1 8 3 4 6 4 3 11 العدد

https://teams.microsoft.com/l/meetup- الرابط

join/19%3a717a844626204b48a33590aaa8cd5676%40thread.tacv2/1602688519327?context=

-9cb4-4ae6-01ca-%7b%22Tid%22%3a%2219fe7ed7

f68419e2f8da%22%7d-a238-40fe-afe4-3d75b5264420%22%2c%22Oid%22%3a%227b4b64d3 

 

 

 (3) دورة عن استخدام التكنولوجيا فى التدريب -12

 17/12/0202تاريخ الدورة :

 قام بالدورة : أد. عاطف نصار .

 08عدد الحاضرين : 
اللغة  القسم

 العربية

اللغة 

النجليزي

 ة

اف التاريخ الجغر

 يا

الفلس الجتماع

 فة

الثار 

 اليونانية

اللغات 

 الشرقية

السياس اآلثار

 ة

اقسا

م 

اداري

 ة

 2 - 3 - 3 2 4 2 4 1 7 العدد

الراب

 ط

-https://teams.microsoft.com/l/meetup

-4ae6-01ca-join/19%3a717a844626204b48a33590aaa8cd5676%40thread.tacv2/1602870789078?context=%7b%22Tid%22%3a%2219fe7ed7

7df68419e2f8da%22%-a238-40fe-afe4-3d75b5264420%22%2c%22Oid%22%3a%227b4b64d3-9cb4 

 

 

 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a717a844626204b48a33590aaa8cd5676%40thread.tacv2/1602688519327?context=%7b%22Tid%22%3a%2219fe7ed7-01ca-4ae6-9cb4-3d75b5264420%22%2c%22Oid%22%3a%227b4b64d3-afe4-40fe-a238-f68419e2f8da%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a717a844626204b48a33590aaa8cd5676%40thread.tacv2/1602688519327?context=%7b%22Tid%22%3a%2219fe7ed7-01ca-4ae6-9cb4-3d75b5264420%22%2c%22Oid%22%3a%227b4b64d3-afe4-40fe-a238-f68419e2f8da%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a717a844626204b48a33590aaa8cd5676%40thread.tacv2/1602688519327?context=%7b%22Tid%22%3a%2219fe7ed7-01ca-4ae6-9cb4-3d75b5264420%22%2c%22Oid%22%3a%227b4b64d3-afe4-40fe-a238-f68419e2f8da%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a717a844626204b48a33590aaa8cd5676%40thread.tacv2/1602688519327?context=%7b%22Tid%22%3a%2219fe7ed7-01ca-4ae6-9cb4-3d75b5264420%22%2c%22Oid%22%3a%227b4b64d3-afe4-40fe-a238-f68419e2f8da%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a717a844626204b48a33590aaa8cd5676%40thread.tacv2/1602870789078?context=%7b%22Tid%22%3a%2219fe7ed7-01ca-4ae6-9cb4-3d75b5264420%22%2c%22Oid%22%3a%227b4b64d3-afe4-40fe-a238-f68419e2f8da%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a717a844626204b48a33590aaa8cd5676%40thread.tacv2/1602870789078?context=%7b%22Tid%22%3a%2219fe7ed7-01ca-4ae6-9cb4-3d75b5264420%22%2c%22Oid%22%3a%227b4b64d3-afe4-40fe-a238-f68419e2f8da%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a717a844626204b48a33590aaa8cd5676%40thread.tacv2/1602870789078?context=%7b%22Tid%22%3a%2219fe7ed7-01ca-4ae6-9cb4-3d75b5264420%22%2c%22Oid%22%3a%227b4b64d3-afe4-40fe-a238-f68419e2f8da%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a717a844626204b48a33590aaa8cd5676%40thread.tacv2/1602870789078?context=%7b%22Tid%22%3a%2219fe7ed7-01ca-4ae6-9cb4-3d75b5264420%22%2c%22Oid%22%3a%227b4b64d3-afe4-40fe-a238-f68419e2f8da%22%7d


    

                                                                                                                                              
       Damanhur universityجامعة دمنهور                                                                                                                         
          Faculty of Artكلية اآلداب                                                                                                                                
                                                        

 

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

 رسالة الكلية :

إ و إقليميزا اسزتةاداإ إلزى معزايير تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترقى إلى مستوى التميزز واببزداف  زج م زاد ا دال والعلزوم ابةسزاةية   زى سزوا العمزد محليزا

ت العلمية و الفكرية و التكةولو ية ، و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و القدرات العلمية و البحثية ألساتذتها ال ودة التعليمية و البحثية ، و مواكبة التطورا

ات الم تمز  ، و تلبية احتيا ز و طالبها ، و استخدام وسائد تعليمية حديثة ،و متابعة الخري ين، و إتاحة الفرصة لها لمتابعة ال ديد من العلوم و المعارف و الخبرات

ج ذاتحززد مالزكالت  ، و بةززاخ الالخصززية المصززرية و تةميزة قززيم اوةتمززاخ و المززواطةين مزن خززالد إ ززراخات تتسززم باوسزتقاللية و التعززاون و التقززويم الزز جالمسزاممة  زز،و

 والمستمر .

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

     1496633540ت + فاكس     -1496633540ت:           ~ 14 ~                          البحيرة  –دمنهور  –األبعادية –مجمع الكليات                    

Smartgate@damanhour.edu.egmail:-E                                  www.Damanhour.edu.egwebsite: 
                                               

 

 رؤية الكلية :

تتطل  الكلية إلى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية معتمدة تحتد 

مستوى  بأساتذتها وخري يها إلى وتصد مكاةة مرموقة بين ةظائرما

المةا سة محليأ و اقليميإا من خالد برامج دراسية متميزة  ى 

الليساةس والدراسات العليا تسهم  ى الرقى و التةمية  مرحلتى

 .  المستدامة للم تم 

 دورة عن نشر ثقافة الجودة -11

 15/12/0202تاريخ الدورة :

 د/ رانيا نظمى . –قام بالدورة : أ.د/ محمد ابو على 

 عدد الحاضرين : 
ـــــــــالب القسم ـــــــ ـــــــ ـــــــ  طــــــــ

 العدد
https://teams.microsoft.com/l/meetup- الرابط

-4ae6-01ca-40thread.tacv2/1602709332202?context=%7b%22Tid%22%3a%2219fe7ed7join/19%3a717a844626204b48a33590aaa8cd5676%

f68419e2f8da%22%7d-a238-40fe-afe4-3d75b5264420%22%2c%22Oid%22%3a%227b4b64d3-9cb4 

 

 

 

 

 

 دورة عن اسس كتابة البحث العلمى والخطاء الشائعة -10

 15/12/0202تاريخ الدورة :

 قام بالدورة : أ.د/ محمد ابو على 

 44عدد الحاضرين : 

 
 طــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالب القسم

 العدد

https://teams.microsoft.com/l/meetup- الرابط

-9cb4-4ae6-01ca-a8cd5676%40thread.tacv2/1602689957301?context=%7b%22Tid%22%3a%2219fe7ed7join/19%3a717a844626204b48a33590aa

f68419e2f8da%22%7d-a238-40fe-afe4-3d75b5264420%22%2c%22Oid%22%3a%227b4b64d3 

 

 

 

 

 (.Teamsدورة خطوات عمل فصل افتراض ي على برنامج ) -13

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a717a844626204b48a33590aaa8cd5676%40thread.tacv2/1602709332202?context=%7b%22Tid%22%3a%2219fe7ed7-01ca-4ae6-9cb4-3d75b5264420%22%2c%22Oid%22%3a%227b4b64d3-afe4-40fe-a238-f68419e2f8da%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a717a844626204b48a33590aaa8cd5676%40thread.tacv2/1602709332202?context=%7b%22Tid%22%3a%2219fe7ed7-01ca-4ae6-9cb4-3d75b5264420%22%2c%22Oid%22%3a%227b4b64d3-afe4-40fe-a238-f68419e2f8da%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a717a844626204b48a33590aaa8cd5676%40thread.tacv2/1602709332202?context=%7b%22Tid%22%3a%2219fe7ed7-01ca-4ae6-9cb4-3d75b5264420%22%2c%22Oid%22%3a%227b4b64d3-afe4-40fe-a238-f68419e2f8da%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a717a844626204b48a33590aaa8cd5676%40thread.tacv2/1602709332202?context=%7b%22Tid%22%3a%2219fe7ed7-01ca-4ae6-9cb4-3d75b5264420%22%2c%22Oid%22%3a%227b4b64d3-afe4-40fe-a238-f68419e2f8da%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a717a844626204b48a33590aaa8cd5676%40thread.tacv2/1602689957301?context=%7b%22Tid%22%3a%2219fe7ed7-01ca-4ae6-9cb4-3d75b5264420%22%2c%22Oid%22%3a%227b4b64d3-afe4-40fe-a238-f68419e2f8da%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a717a844626204b48a33590aaa8cd5676%40thread.tacv2/1602689957301?context=%7b%22Tid%22%3a%2219fe7ed7-01ca-4ae6-9cb4-3d75b5264420%22%2c%22Oid%22%3a%227b4b64d3-afe4-40fe-a238-f68419e2f8da%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a717a844626204b48a33590aaa8cd5676%40thread.tacv2/1602689957301?context=%7b%22Tid%22%3a%2219fe7ed7-01ca-4ae6-9cb4-3d75b5264420%22%2c%22Oid%22%3a%227b4b64d3-afe4-40fe-a238-f68419e2f8da%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a717a844626204b48a33590aaa8cd5676%40thread.tacv2/1602689957301?context=%7b%22Tid%22%3a%2219fe7ed7-01ca-4ae6-9cb4-3d75b5264420%22%2c%22Oid%22%3a%227b4b64d3-afe4-40fe-a238-f68419e2f8da%22%7d
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 رسالة الكلية :

إ و إقليميزا اسزتةاداإ إلزى معزايير تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترقى إلى مستوى التميزز واببزداف  زج م زاد ا دال والعلزوم ابةسزاةية   زى سزوا العمزد محليزا

ت العلمية و الفكرية و التكةولو ية ، و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و القدرات العلمية و البحثية ألساتذتها ال ودة التعليمية و البحثية ، و مواكبة التطورا

ات الم تمز  ، و تلبية احتيا ز و طالبها ، و استخدام وسائد تعليمية حديثة ،و متابعة الخري ين، و إتاحة الفرصة لها لمتابعة ال ديد من العلوم و المعارف و الخبرات

ج ذاتحززد مالزكالت  ، و بةززاخ الالخصززية المصززرية و تةميزة قززيم اوةتمززاخ و المززواطةين مزن خززالد إ ززراخات تتسززم باوسزتقاللية و التعززاون و التقززويم الزز جالمسزاممة  زز،و

 والمستمر .
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 رؤية الكلية :

تتطل  الكلية إلى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية معتمدة تحتد 

مستوى  بأساتذتها وخري يها إلى وتصد مكاةة مرموقة بين ةظائرما

المةا سة محليأ و اقليميإا من خالد برامج دراسية متميزة  ى 

الليساةس والدراسات العليا تسهم  ى الرقى و التةمية  مرحلتى

 .  المستدامة للم تم 

 00/12/0202تاريخ الدورة :

 ITقام بالدورة : د/ أحمد عطية حميده  مدير 

 61عدد الحاضرين :
اللغة  القسم

 العربية

اللغة 

 النجليزية

افي التاريخ الجغر

 ا

الثار  الفلسفة الجتماع

 اليونانية

اللغات 

 الشرقية

اقسا السياسة اآلثار

م 

 ادارية

 2 - 4 3 5 4 6 7 9 6 15 العدد

الراب

 ط

https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a3ed864aeb24947d4848f

916f1c8c423d%40thread.tacv2/%25D8%25B9%25D8%25A7%25D9%25

-972a-4254-0214-85%25D8%25A9?groupId=c31e1dfd

3d75b5264420-9cb4-4ae6-01ca-ac6f2d5a3d48&tenantId=19fe7ed7 

 

 

تم عقد الدورة بسفارة المعرفة مباشر بحضور المتدربين          Teams     امل مع برنامج التع -14

face to face      

 صباحا    سفارة المعرفة   10-12     06/12/0202تاريخ الدورة : الثنين 

 قام بالدورة : إيمان عالم  . مدرس بقسم اللغة اإلنجليزية 

 9عدد الحاضرين :  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــالبطــــ القسم

 العدد

 رابط

 الدعوة 

-d=137https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?i

GcoB5kqctD11tSZEINHPrMxRm25InLMkvzBF135UNFZKQVQwVjZaOVBKSDlMM1k3RUU4VFl

BOC4u 
 

 

 

https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a3ed864aeb24947d4848f916f1c8c423d%40thread.tacv2/%25D8%25B9%25D8%25A7%25D9%2585%25D8%25A9?groupId=c31e1dfd-0214-4254-972a-ac6f2d5a3d48&tenantId=19fe7ed7-01ca-4ae6-9cb4-3d75b5264420
https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a3ed864aeb24947d4848f916f1c8c423d%40thread.tacv2/%25D8%25B9%25D8%25A7%25D9%2585%25D8%25A9?groupId=c31e1dfd-0214-4254-972a-ac6f2d5a3d48&tenantId=19fe7ed7-01ca-4ae6-9cb4-3d75b5264420
https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a3ed864aeb24947d4848f916f1c8c423d%40thread.tacv2/%25D8%25B9%25D8%25A7%25D9%2585%25D8%25A9?groupId=c31e1dfd-0214-4254-972a-ac6f2d5a3d48&tenantId=19fe7ed7-01ca-4ae6-9cb4-3d75b5264420
https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a3ed864aeb24947d4848f916f1c8c423d%40thread.tacv2/%25D8%25B9%25D8%25A7%25D9%2585%25D8%25A9?groupId=c31e1dfd-0214-4254-972a-ac6f2d5a3d48&tenantId=19fe7ed7-01ca-4ae6-9cb4-3d75b5264420
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=137-GcoB5kqctD11tSZEINHPrMxRm25InLMkvzBF135UNFZKQVQwVjZaOVBKSDlMM1k3RUU4VFlBOC4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=137-GcoB5kqctD11tSZEINHPrMxRm25InLMkvzBF135UNFZKQVQwVjZaOVBKSDlMM1k3RUU4VFlBOC4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=137-GcoB5kqctD11tSZEINHPrMxRm25InLMkvzBF135UNFZKQVQwVjZaOVBKSDlMM1k3RUU4VFlBOC4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=137-GcoB5kqctD11tSZEINHPrMxRm25InLMkvzBF135UNFZKQVQwVjZaOVBKSDlMM1k3RUU4VFlBOC4u
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 رسالة الكلية :

إ و إقليميزا اسزتةاداإ إلزى معزايير تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترقى إلى مستوى التميزز واببزداف  زج م زاد ا دال والعلزوم ابةسزاةية   زى سزوا العمزد محليزا

ت العلمية و الفكرية و التكةولو ية ، و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و القدرات العلمية و البحثية ألساتذتها ال ودة التعليمية و البحثية ، و مواكبة التطورا

ات الم تمز  ، و تلبية احتيا ز و طالبها ، و استخدام وسائد تعليمية حديثة ،و متابعة الخري ين، و إتاحة الفرصة لها لمتابعة ال ديد من العلوم و المعارف و الخبرات

ج ذاتحززد مالزكالت  ، و بةززاخ الالخصززية المصززرية و تةميزة قززيم اوةتمززاخ و المززواطةين مزن خززالد إ ززراخات تتسززم باوسزتقاللية و التعززاون و التقززويم الزز جالمسزاممة  زز،و

 والمستمر .
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 رؤية الكلية :

تتطل  الكلية إلى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية معتمدة تحتد 

مستوى  بأساتذتها وخري يها إلى وتصد مكاةة مرموقة بين ةظائرما

المةا سة محليأ و اقليميإا من خالد برامج دراسية متميزة  ى 

الليساةس والدراسات العليا تسهم  ى الرقى و التةمية  مرحلتى

 .  المستدامة للم تم 

 دورة / ورشة عمل عن كيفية اتباع اإلجراءات الحترازية  -15

 قاعة المؤتمرات بالدور السابع        0-11     19/12/0202تاريخ الدورة : الثنين 

 جامعة دمنهور   –ريض قام بالدورة : د.سالي قايد  كلية التم

 عمال -طالب    -موظفون  –معاونون  –الفئة المستهدفة  :    أعضاء هيئة تدريس 

      79عدد الحاضرين :  

 
وقد تقدم مجلس كلية اآلداب بدمنهور بخالص الشكر لكل السادة المدربين ، وسيتم تقديم الشكر لحضراتهم ولفريق 

 التميز بطريقة رسمية .

 بشأن استعدادات البرامج للتقدم لالعتماد وزيارة مركز ضمان الجودة :   :رابعا :   
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 رسالة الكلية :

إ و إقليميزا اسزتةاداإ إلزى معزايير تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترقى إلى مستوى التميزز واببزداف  زج م زاد ا دال والعلزوم ابةسزاةية   زى سزوا العمزد محليزا

ت العلمية و الفكرية و التكةولو ية ، و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و القدرات العلمية و البحثية ألساتذتها ال ودة التعليمية و البحثية ، و مواكبة التطورا

ات الم تمز  ، و تلبية احتيا ز و طالبها ، و استخدام وسائد تعليمية حديثة ،و متابعة الخري ين، و إتاحة الفرصة لها لمتابعة ال ديد من العلوم و المعارف و الخبرات

ج ذاتحززد مالزكالت  ، و بةززاخ الالخصززية المصززرية و تةميزة قززيم اوةتمززاخ و المززواطةين مزن خززالد إ ززراخات تتسززم باوسزتقاللية و التعززاون و التقززويم الزز جالمسزاممة  زز،و

 والمستمر .
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 رؤية الكلية :

تتطل  الكلية إلى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية معتمدة تحتد 

مستوى  بأساتذتها وخري يها إلى وتصد مكاةة مرموقة بين ةظائرما

المةا سة محليأ و اقليميإا من خالد برامج دراسية متميزة  ى 

الليساةس والدراسات العليا تسهم  ى الرقى و التةمية  مرحلتى

 .  المستدامة للم تم 

نرجو استعداد األقسام لتفعيل أعمال الجودة داخلها ، واستكمال الملفات المطلوبة في الجدول التالي  القرار : 

 استعدادا لزيارة فريق مركز ضمان الجودة بجامعة دمنهور ، والستعداد للتقدم لالعتماد  : 
 استمارة مراجعة توفر أدلة وشواهد الجودة باألقسام

افر المعيار م  درجة التو
 مالحظات منعدم ضعيف متوسط مرتفع

      يوجد بالقسم رؤية ورسالة معتمدة ومعلنة 1
      يوجد بالقسم أهداف إستراتيجية وسياسات تعليمية معلنة ومعتمدة. 0
      معتمدة لنقاط الضعف بالقسم.يوجد بالقسم خطة تحسين حديثة و  3
 ARSلمرحلة البكالوريوس و NARSيوجد بالقسم معايير أكاديمية قياسية  4

 لمرحلة الدراسات العليا.
     

يوجد بالقسم توصيفات للبرامج الدراسية بمرحلة البكالوريوس ومرحلة  5
 الدراسات العليا.

     

مج مرحلة البكالوريوس ومرحلة يوجد بالقسم تقارير حديثة ومنتظمة لبرا 6
 الدراسات العليا.

     

      يوجد بالقسم ملف تعليمي لكل برنامج ولكل مقرر. 7
      يوجد بالقسم منسق لكل برنامج وكل مقرر. 8
      يوجد بالقسم خطة لورش العمل والتدريب. 9
      يوجد بالقسم خطة للندوات والمؤتمر السنوي. 12
      قسم خطة للمشاركة املجتمعية وخدمة البيئة.يوجد بال 11
      يوجد بالقسم ميثاق ألخالقيات المهنة وحقوق الملكية الفكرية. 10
يوجد بالقسم استبيانات لتقييم األداء وقياس رضا الطالب وأعضاء هيئة  13

 التدريس.
     

      توجد بالقسم مواصفات لجودة الكتاب والمذكرات الجامعية. 14
توجد بالقسم مواصفات لجودة الورقة المتحانية وضوابط لالمتحانات  15

 الشفهية والعملية والتدريب الميداني.
     

يوجد بالقسم سياسة واضحة للتظلمات والعدالة وتكافؤ الفرصة وأعضاء  16
 هيئة التدريس.

     

يوجد بالقسم قواعد للمسائلة واملحاسبية للطالب وأعضاء هيئة  17
 التدريس.

     

      يوجد بالقسم سياسة معتمدة لمتابعة اللتزام والحضور والغياب. 18
      يوجد بالقسم تقرير ذاتي سنوي. 19
      هيوجد بالقسم دليل لبحوث الماجستير والدكتورا 02
      يتضمن مجلس القسم كل شهر موضوعات عن الجودة. 01
      ة ضمان الجودة بالكلية للقسم.توجد متابعة ودعم فني من وحد 00
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إ و إقليميزا اسزتةاداإ إلزى معزايير تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترقى إلى مستوى التميزز واببزداف  زج م زاد ا دال والعلزوم ابةسزاةية   زى سزوا العمزد محليزا

ت العلمية و الفكرية و التكةولو ية ، و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و القدرات العلمية و البحثية ألساتذتها ال ودة التعليمية و البحثية ، و مواكبة التطورا

ات الم تمز  ، و تلبية احتيا ز و طالبها ، و استخدام وسائد تعليمية حديثة ،و متابعة الخري ين، و إتاحة الفرصة لها لمتابعة ال ديد من العلوم و المعارف و الخبرات

ج ذاتحززد مالزكالت  ، و بةززاخ الالخصززية المصززرية و تةميزة قززيم اوةتمززاخ و المززواطةين مزن خززالد إ ززراخات تتسززم باوسزتقاللية و التعززاون و التقززويم الزز جالمسزاممة  زز،و

 والمستمر .
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 رؤية الكلية :

تتطل  الكلية إلى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية معتمدة تحتد 

مستوى  بأساتذتها وخري يها إلى وتصد مكاةة مرموقة بين ةظائرما

المةا سة محليأ و اقليميإا من خالد برامج دراسية متميزة  ى 

الليساةس والدراسات العليا تسهم  ى الرقى و التةمية  مرحلتى

 .  المستدامة للم تم 

 القرار :   

. 
ً
 أحيط مجلس الكلية علما

 بشأن تقرير عن جائزة التميز .خامسا   :  

 القرار : تم التقديم لجائزة التميز وتكون فريق الجائزة من كل من  .

 –ا. د. حنان الشافعي عميد الكلية  

 ا.د. سماح الصاوي وكيل الكلية 

 لى   مدير وحدة ضمان الجودة أ.د/ محمد أبوع

 أ/ محمد عبد المنعم عبيد . مسؤول الجائزة بالجامعة ، ومستشار رئيس الجامعة .

 أ/ شيرين رحيم .   مسؤولة بوحدة ضمان الجودة بالكلية 

 د/ رانيا نظمي .  مدير وحدة القياس والتقويم 

 د/أحمد شتيه      عضو بفريق وحدة ضمان الجودة 

افيا د/إبراهيم شعب  ان .     خبير التخطيط الستراتيجي ، وعضو هيئة تدريس بقسم الجغر

افيا  د/ حسام مازن       وعضو هيئة تدريس بقسم الجغر

 بالكلية  ITد. أحمد عطية حميدة   مدير 

 ITأ/ كيرلس سامى    عضو بفريق 

 د. سلفانا جوره    التفتيش األثري 

الشكر والتقدير  لفريق التميز الحكومى لما بذلوه من جهد وعمل جاد لستيفاء تتقدم وحدة ضمان الجودة  بموفور كما  

 الملف وكذلك للسادة األساتذة الفضالء والعلماء األجالء 

وذلـــك تـــدعيما مـــن سياســـة لكليـــة وتقـــديرا لمـــا تقـــدموا بـــه مـــن فضـــل إلخـــراه هـــذه الـــدورات ألعضـــاء هيئـــة التـــدريس ومعـــاونيهم  

ل  بكليــة اآلداب فــي مجموعــة الــدورات الفعالــة التــى كــان لهــا كبيــر األثــر فــي التوعيــة الشــاملة بأســاليب والعــاملين والطــالب والعمــا

التعليم عن بعد وكيفية التعامل مـع متطلبـات المرحلـة الحاليـة ويسـعد الكليـة تكـريم السـادة المـدربين وتقـديم شـهادات تكـريم 

 ي موعد يتم التفاق عليه.لسيادتهم  ولفريق التميز الحكومى تليق بهم وبجهودهم ف

 القرار :   

. 
ً
 أحيط مجلس الكلية علما
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 رسالة الكلية :

إ و إقليميزا اسزتةاداإ إلزى معزايير تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترقى إلى مستوى التميزز واببزداف  زج م زاد ا دال والعلزوم ابةسزاةية   زى سزوا العمزد محليزا

ت العلمية و الفكرية و التكةولو ية ، و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و القدرات العلمية و البحثية ألساتذتها ال ودة التعليمية و البحثية ، و مواكبة التطورا

ات الم تمز  ، و تلبية احتيا ز و طالبها ، و استخدام وسائد تعليمية حديثة ،و متابعة الخري ين، و إتاحة الفرصة لها لمتابعة ال ديد من العلوم و المعارف و الخبرات

ج ذاتحززد مالزكالت  ، و بةززاخ الالخصززية المصززرية و تةميزة قززيم اوةتمززاخ و المززواطةين مزن خززالد إ ززراخات تتسززم باوسزتقاللية و التعززاون و التقززويم الزز جالمسزاممة  زز،و

 والمستمر .
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 رؤية الكلية :

تتطل  الكلية إلى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية معتمدة تحتد 

مستوى  بأساتذتها وخري يها إلى وتصد مكاةة مرموقة بين ةظائرما

المةا سة محليأ و اقليميإا من خالد برامج دراسية متميزة  ى 

الليساةس والدراسات العليا تسهم  ى الرقى و التةمية  مرحلتى

 .  المستدامة للم تم 

 

 مقترح عقد مؤتمر أون لينسادسا : بشأن 

القرار :الستعانة بالقسام العلمية لتقديم مؤتمر أون لين كل فى تخصصه حتى ل تتخلى الكلية عن أدائها العلمى  ودورها املجتمعى 

 لى األكثر.من تقديم مؤتمر علمى في ديسمبر ع

 القرار :   

. 
ً
 أحيط مجلس الكلية علما

 

 مقترح تشكيل لجنة عن سير وانتظام املحاضرات . سابعا    : بشأن

القرار : يتم تشكيل لجنة بمعرفة السيدة  أ.د / عميد الكلية لمتابعة األمر أون لين ، ويكون السادة رؤساء األقسام 

وعلى السادة رؤساء القسام استكمال الجدول وحدة ضمان الجودة  ,وعضو من  itأعضاء في اللجنة مع عضو من 

 المرفوع علي مجلس الكلية :

 القرار :   

. 
ً
 أحيط مجلس الكلية علما

 

 وضع ميثاق أخالقي للتعليم الهجين . ثامنا     : بشأن

 شة عن المواطنة الرقمية القرار : يقوم أد . محمد أبو علي ود. إبراهيم شعبان بوضع تصور أولي للميثاق وتقديم ور 

 القرار :   

. 
ً
 أحيط مجلس الكلية علما

 

 مقترح باستطالع رأي الطالب عن سير العملية التعليمية .تاسعا    : بشأن 

 القرار : يسند األمر للدكتور عصام المصري نائب مدير الجودة  لتصميم استبيان فيما يخص ذلك .

 القرار :   

. 
ً
 أحيط مجلس الكلية علما
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 رسالة الكلية :

إ و إقليميزا اسزتةاداإ إلزى معزايير تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترقى إلى مستوى التميزز واببزداف  زج م زاد ا دال والعلزوم ابةسزاةية   زى سزوا العمزد محليزا

ت العلمية و الفكرية و التكةولو ية ، و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و القدرات العلمية و البحثية ألساتذتها ال ودة التعليمية و البحثية ، و مواكبة التطورا

ات الم تمز  ، و تلبية احتيا ز و طالبها ، و استخدام وسائد تعليمية حديثة ،و متابعة الخري ين، و إتاحة الفرصة لها لمتابعة ال ديد من العلوم و المعارف و الخبرات

ج ذاتحززد مالزكالت  ، و بةززاخ الالخصززية المصززرية و تةميزة قززيم اوةتمززاخ و المززواطةين مزن خززالد إ ززراخات تتسززم باوسزتقاللية و التعززاون و التقززويم الزز جالمسزاممة  زز،و

 والمستمر .
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 رؤية الكلية :

تتطل  الكلية إلى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية معتمدة تحتد 

مستوى  بأساتذتها وخري يها إلى وتصد مكاةة مرموقة بين ةظائرما

المةا سة محليأ و اقليميإا من خالد برامج دراسية متميزة  ى 

الليساةس والدراسات العليا تسهم  ى الرقى و التةمية  مرحلتى

 .  المستدامة للم تم 

 

 مقترح تحديث الهيكل التنظيمي للكلية . عاشرا    : بشأن

القرار : يسند األمر إلى أ شيرين رحيم وأ. كيرلس سامي بشأن تحديث الهيكل وإضافة الوحدات الجديدة ويتم إسناد 

 وحدة إدارة األزمات إلى د. أميرة الصفتي .

رفة د. إبراهيم شعبان الخبير الستراتيجي بالجامعات الحادي  عشر  : بشأن تحديث الخطة الستراتيجية للكلية بمع

 السعودية والمراجع الخارجي المعتمد في مصر :  

القرار : تم اقتراح رؤية ورسالة وكذلك أهداف استراتيجية جديدة ، وقد تم  تصميم  استبيان إلكتروني  فى هذا 

التدريس ومنتسبى الكلية والمستفيدين ؛ لبيان رأيهم الشأن ألخذ آراء كل األطراف ،  وتم إرساله للسادة أعضاء هيئة 

 فيما تم تحديثه .وقد تم رفع الرؤية والرسالة األهداف والغايات في ملف مرفق علي كل اإليميالت األكاديمية 

ac/Pages/Page.aspx?id=9434http://www.damanhour.edu.eg/artsf 

-https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=137

xRm25InLMkvzBF135UM0hENVJUSEY0NlpUMzRB GcoB5kqctD11tSZEINHPrM 

VUE0RlRUUzBPTy4u 

 القرار :   

. 
ً
 أحيط مجلس الكلية علما

 

 الثاني عشر : بشأن آلية املحاسبة في المشاركة في أنشطة الجودة .

فحرصا على تحقيق الرتقاء بالكلية ، وتأكيدا على تحقيق أهداف وحدة القرار : عرض اآللية ورفعها ملجلس الكلية 

املخاطبات إلى كل األقسام بالكلية ، ولم يستجب إل ضمان الجودة بالكلية ، ونظرا ألن الوحدة وجهت العديد من 

ولم يشترك فيه إل عدد ضئيل ، ألن   onlineنسبة بسيطة جدا من الزمالء ، وقد عقدت الوحدة عدة دورات مجانية 

 ذا نرجو من سيادتكم النظر فى اآلليات اآلتية :الكلية يجب في المرحلة القادة أن تتقدم إلي اعتماد البرامج  ل

 

 

 

http://www.damanhour.edu.eg/artsfac/Pages/Page.aspx?id=9434
http://www.damanhour.edu.eg/artsfac/Pages/Page.aspx?id=9434
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=137-GcoB5kqctD11tSZEINHPrMxRm25InLMkvzBF135UM0hENVJUSEY0NlpUMzRB%20VUE0RlRUUzBPTy4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=137-GcoB5kqctD11tSZEINHPrMxRm25InLMkvzBF135UM0hENVJUSEY0NlpUMzRB%20VUE0RlRUUzBPTy4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=137-GcoB5kqctD11tSZEINHPrMxRm25InLMkvzBF135UM0hENVJUSEY0NlpUMzRB%20VUE0RlRUUzBPTy4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=137-GcoB5kqctD11tSZEINHPrMxRm25InLMkvzBF135UM0hENVJUSEY0NlpUMzRB%20VUE0RlRUUzBPTy4u
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 رسالة الكلية :

إ و إقليميزا اسزتةاداإ إلزى معزايير تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترقى إلى مستوى التميزز واببزداف  زج م زاد ا دال والعلزوم ابةسزاةية   زى سزوا العمزد محليزا

ت العلمية و الفكرية و التكةولو ية ، و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و القدرات العلمية و البحثية ألساتذتها ال ودة التعليمية و البحثية ، و مواكبة التطورا

ات الم تمز  ، و تلبية احتيا ز و طالبها ، و استخدام وسائد تعليمية حديثة ،و متابعة الخري ين، و إتاحة الفرصة لها لمتابعة ال ديد من العلوم و المعارف و الخبرات

ج ذاتحززد مالزكالت  ، و بةززاخ الالخصززية المصززرية و تةميزة قززيم اوةتمززاخ و المززواطةين مزن خززالد إ ززراخات تتسززم باوسزتقاللية و التعززاون و التقززويم الزز جالمسزاممة  زز،و
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 رؤية الكلية :

تتطل  الكلية إلى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية معتمدة تحتد 

مستوى  بأساتذتها وخري يها إلى وتصد مكاةة مرموقة بين ةظائرما

المةا سة محليأ و اقليميإا من خالد برامج دراسية متميزة  ى 

الليساةس والدراسات العليا تسهم  ى الرقى و التةمية  مرحلتى

 .  المستدامة للم تم 

 

 آلية محاسبة غير المشاركين فى الجودة وأنشطة الكلية 

: بالنسبة ألعضاء هيئة التدريس :
ً
 أول

 جدول  قائمة المعايير الخاصة  بتقييم السادة أعضاء هيئة التدريس بكلية اآلداب بدمنهور 

 درجات12الدرجة الكلية للمعيار الواحد  المعيار

 12 اللتزام بالجداول التدريسية

 12 الندوات والمؤتمرات حضور 

 12 المشاركة في المشاريع البحثية

 12 المشاركة في األنشطة الطالبية

 12 المشاركة في الخدمة املجتمعية

 12 المشاركة في النشاط البحثي املحلي

 12 المشاركة في النشاط البحثي العالمي

المساهمة في أنشطة ضمان الجودة وتطوير 

 المؤسسة

02 

 12 في الوحدات ذات الطابع الخاصالمساهمة 

 درجة122 الدرجة الكلية

درجة فى الجودة يتم تفعيل البنود اآلتية بعد  02درجة فى كل هذه األنشطة منها  62وفى حالة عدم حصول أى عضو على أقل من 

 اعتمادها من مجلس الكلية ومجلس الجامعة .

 خصم الجهود مقابل األداء )الجودة (. -1

 . % 022حجب  -0

 نع درجات النشاط فى تقارير الترقية )اعتماد تقارير وحدة الضمان والجودة الموثقة ( .م -3

 اإلحالة للتحقيق . -4
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 رسالة الكلية :

إ و إقليميزا اسزتةاداإ إلزى معزايير تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترقى إلى مستوى التميزز واببزداف  زج م زاد ا دال والعلزوم ابةسزاةية   زى سزوا العمزد محليزا

ت العلمية و الفكرية و التكةولو ية ، و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و القدرات العلمية و البحثية ألساتذتها ال ودة التعليمية و البحثية ، و مواكبة التطورا

ات الم تمز  ، و تلبية احتيا ز و طالبها ، و استخدام وسائد تعليمية حديثة ،و متابعة الخري ين، و إتاحة الفرصة لها لمتابعة ال ديد من العلوم و المعارف و الخبرات

ج ذاتحززد مالزكالت  ، و بةززاخ الالخصززية المصززرية و تةميزة قززيم اوةتمززاخ و المززواطةين مزن خززالد إ ززراخات تتسززم باوسزتقاللية و التعززاون و التقززويم الزز جالمسزاممة  زز،و
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 رؤية الكلية :

تتطل  الكلية إلى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية معتمدة تحتد 

مستوى  بأساتذتها وخري يها إلى وتصد مكاةة مرموقة بين ةظائرما

المةا سة محليأ و اقليميإا من خالد برامج دراسية متميزة  ى 

الليساةس والدراسات العليا تسهم  ى الرقى و التةمية  مرحلتى

 .  المستدامة للم تم 

 
 : بالنسبة لمعاونى  هيئة التدريس :  

ً
 ثانيا

 جدول  قائمة المعايير الخاصة  بتقييم السادة معاونى  هيئة التدريس بكلية اآلداب بدمنهور 

 درجات12عيار الواحد الدرجة الكلية للم المعيار
 12 حضور ورش العمل بالكلية
 12 حضور الندوات والمؤتمرات
 12 المشاركة في المشاريع البحثية
 12 المشاركة في األنشطة الطالبية
 12 المشاركة في الخدمة املجتمعية

المساهمة في أنشطة ضمان الجودة وتطوير 
 المؤسسة

42 

 12 لخاصالمساهمة في الوحدات ذات الطابع ا
 درجة122 الدرجة الكلية

درجة فى الجودة يتم تفعيل البنود اآلتية بعد  42درجة فى كل هذه األنشطة منها  62وفى حالة عدم حصول أى عضو على أقل من 
 اعتمادها من مجلس الكلية ومجلس الجامعة .

 
 . % 022حجب  -1

افز إضافية . -0  الحرمان من أية مكافآت أو حو
 على إل بمشاركته الفعالة فى الجودة عدم منح الدرجة األ  -3
 اإلحالة للتحقيق . -4

: بالنسبة لإلداريين  :
ً
 ثالثا

 جدول  قائمة المعايير الخاصة  بتقييم السادة اإلداريين بكلية اآلداب بدمنهور 

 درجات12الدرجة الكلية للمعيار الواحد  المعيار
 12 اللتزام بالمهام الوظيفية 
 12 حضور الدورات التدريبية

 12 المشاركة في األنشطة الطالبية
 12 المشاركة في الخدمة املجتمعية

 52 المساهمة في أنشطة ضمان الجودة وتطوير المؤسسة
 12 المساهمة في الوحدات ذات الطابع الخاص

 درجة122 الدرجة الكلية
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 رسالة الكلية :

إ و إقليميزا اسزتةاداإ إلزى معزايير تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترقى إلى مستوى التميزز واببزداف  زج م زاد ا دال والعلزوم ابةسزاةية   زى سزوا العمزد محليزا

ت العلمية و الفكرية و التكةولو ية ، و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و القدرات العلمية و البحثية ألساتذتها ال ودة التعليمية و البحثية ، و مواكبة التطورا

ات الم تمز  ، و تلبية احتيا ز و طالبها ، و استخدام وسائد تعليمية حديثة ،و متابعة الخري ين، و إتاحة الفرصة لها لمتابعة ال ديد من العلوم و المعارف و الخبرات

ج ذاتحززد مالزكالت  ، و بةززاخ الالخصززية المصززرية و تةميزة قززيم اوةتمززاخ و المززواطةين مزن خززالد إ ززراخات تتسززم باوسزتقاللية و التعززاون و التقززويم الزز جالمسزاممة  زز،و
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 رؤية الكلية :

تتطل  الكلية إلى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية معتمدة تحتد 

مستوى  بأساتذتها وخري يها إلى وتصد مكاةة مرموقة بين ةظائرما

المةا سة محليأ و اقليميإا من خالد برامج دراسية متميزة  ى 

الليساةس والدراسات العليا تسهم  ى الرقى و التةمية  مرحلتى

 .  المستدامة للم تم 

جة فى الجودة يتم تفعيل البنود اآلتية بعد در  02درجة فى كل هذه األنشطة منها  62وفى حالة عدم حصول أى عضو على أقل من 

 اعتمادها من مجلس الكلية ومجلس الجامعة .

 اعتماد تقاريرهم السنوية من وحدة الضمان والجودة  .-1

 تحدد تقديرات التقارير على أساس التزامهم بأعمال الجودة . -0

افز إضافية . - 3  الحرمان من أية مكافآت أو حو

 اإلحالة للتحقيق . -5

د علق بعض أعضاء مجلس الكلية ، واتفقوا علي أن اآللية تحتاه إلي بعض التعديالت ، وقد حدد د. إبراهيم شعبان الخبير وق

 الستراتيجي  آليات تحديث اآللية في النقاط التالية :

ن هناك نظام لتقييم تعديل اسم اآللية لتصبح نظام تقييم أداء أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة ألنه لبد ان يكو  -١

األعضاء ومدى مشاركتهم في تنفيذ اهداف ورسالة الكلية ورسالة البرامج الكاديمية سواء في التعليم او البحث العلمي او 

المشاركة املجتمعية او جودة األداء والعتماد الكاديمي ول يمكن انتظار تقدم عضو هيئة التدريس لترقيته حتى يتم تقييمه،  

 من ل يريد التقدم للترقية او الذي ترقى ؟!! وماذا عن

من عناصر التقييم من قبل عضو هيئة التدريس نفسه بحيث توضع المعايير ومؤشرات   ٪٠٨أقترح أن تطور اآللية ليصبح  -٢

ادراه  الداء التي تستهدفها الكلية وإدارة الجودة ويقوم عصو هيئة التدريس بتقييم نفسه ووضع درجة التقييم بنفسه بعد

 الدليل والشاهد على قيامه بالداء المستهدف .

ادراه حد أدنى من التقييم للحكم على جودة الداء ومن يقل عن ذلك يتم اخطاره بأولويات التحسين على الداء من قبل رئيس  -٣

بولة يتم اتخاذ الجراءات القسم ) ويمكن لسعادته استشارة ادارة الجودة بالكلية ( واذا انخفض التقييم الى معدلت غير مق

 النظامية التي تتعلق بمكافآت جودة األداء.

ادراه تقييم الطالب لداء عضو هيئة التدريس في تدريس المقررات الدراسية ضمن معايير التقييم ) رضا المستفيدين عما  -٤

التعريف للجودة ) الجودة هى رضا  يقدم ( مبدأ أصيل من مباديء الجودة ( بل ان النظام األمريكي في التعليم يعتمد هذا

 المستفيد (.

يقوم عضو هيئة التدريس بارسال التقييم والشواهد الى سعادة رئيس القسم للمراجعة واضافة درجات عناصر التقييم  -٥

 األخرى واعتماد نتيجة تقييم اداء عضو هيئة التدريس  . 

ووكالءها أحقية المراجعة على التقييم والشواهد للتحقق من كفاءة  ارسال التقييم الى سعادة عميد الكلية ولعمادة الكلية -٦

 التقييم .

يتم اخطار عضو هيئة التدريس بنتيجة التقييم من قبل رئيس القسم اذا لم تبدي عمادة الكلية مالحظات على التقييم واعادته  -٧

 للقسم . 
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 رسالة الكلية :

إ و إقليميزا اسزتةاداإ إلزى معزايير تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترقى إلى مستوى التميزز واببزداف  زج م زاد ا دال والعلزوم ابةسزاةية   زى سزوا العمزد محليزا

ت العلمية و الفكرية و التكةولو ية ، و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و القدرات العلمية و البحثية ألساتذتها ال ودة التعليمية و البحثية ، و مواكبة التطورا

ات الم تمز  ، و تلبية احتيا ز و طالبها ، و استخدام وسائد تعليمية حديثة ،و متابعة الخري ين، و إتاحة الفرصة لها لمتابعة ال ديد من العلوم و المعارف و الخبرات

ج ذاتحززد مالزكالت  ، و بةززاخ الالخصززية المصززرية و تةميزة قززيم اوةتمززاخ و المززواطةين مزن خززالد إ ززراخات تتسززم باوسزتقاللية و التعززاون و التقززويم الزز جالمسزاممة  زز،و

 والمستمر .
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 رؤية الكلية :

تتطل  الكلية إلى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية معتمدة تحتد 

مستوى  بأساتذتها وخري يها إلى وتصد مكاةة مرموقة بين ةظائرما

المةا سة محليأ و اقليميإا من خالد برامج دراسية متميزة  ى 

الليساةس والدراسات العليا تسهم  ى الرقى و التةمية  مرحلتى

 .  المستدامة للم تم 

ال في محيط القيادات األكاديمية املختصة ولعضو هيئة التدريس  جميع أعمال التقييم سرية ول يتم اعالنها او تبادل وثائقها -٠

 الحق في التظلم اذا حدث تجاوز في ذلك .

عضو هيئة التدريس الذي لم يتقدم بتقييم أداءه والشواهد الدالة على ذلك في الموعد املحدد لذلك سنويا ) التقييم مرة  -٩

بالتأخير ومنحه ثالثة ايام فرصة للتقدم بالتقييم والشواهد واذا لم يتقدم بها واحدة فقط في السنة ( يقوم رئيس القسم باخطاره 

 (.٣يقوم رئيس القسم بالتقييم باعتباره لم يستوفي عناصر التقييم ويترتب على ذلك ما جاء في رقم )

عليها من قبل اعضاء هيئة يجب ان يتم تطوير اآللية وعرضها على املجالس الكاديمية لمناقشتها وتدقيقها وابداء الرأي  -١٨

 التدريس ثم كتابة الصياغة النهائية لعتمادها من مجلس ي الكلية والجامعة قبل التطبيق . 

يتم استخدام نتائج التقييم السنوي في اعداد استمارة التقييم للترقية عندما يتقدم عضو هيئة التدريس لها من قبل القسم  -١١

 العلمي وعمادة الكلية . 

افد البيانات والمعلومات والدافعية للتحسين المستمر و جودة ملحوظة:  التقييم الذاتي سواء لألفراد والمؤسسات أحد رو

اقع والمأمول  .  األداء داخل المؤسسات ، وأداه مهمة للتطوير  وقياس الفجوة بين الو

 لجودة فى حالة رفض هذا المقترح .نرجو من سيادتكم  مع مجلس الكلية الموقر وضع تصورات بديلة للمنصرفين عن أعمال ا

 القرار :   

. 
ً
 أحيط مجلس الكلية علما

 

 الرابع  عشر : بشأن تشكيل لجان فحص الكتاب الجامعى 

 القرار : ضرورة إرسال التشكيل ودعوة عضو من الوحدة لمراجعة الكتاب مع التوصيف 

 القرار :   

. 
ً
 أحيط مجلس الكلية علما

 

  ما يستجد من أعمال :
مقترح المقدم من السيدة الدكتورة / رانيا محمد عزيز نظمى  األستاذ المساعد بقسم اللغة العربية بالكلية والمدير ال .1

التنفيذي لوحدة القياس والتقويم  بشأن مؤتمر كلية اآلداب الثالث السنوى بعنوان ) الرقمنه بين الحاجة والضرورة ( 

 ." 0201فبراير  7-6 دراسة تطبيقية على جامعة دمنهور الفترة من"

 القرار :   

افق مجلس الكلية .  و
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ت العلمية و الفكرية و التكةولو ية ، و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و القدرات العلمية و البحثية ألساتذتها ال ودة التعليمية و البحثية ، و مواكبة التطورا

ات الم تمز  ، و تلبية احتيا ز و طالبها ، و استخدام وسائد تعليمية حديثة ،و متابعة الخري ين، و إتاحة الفرصة لها لمتابعة ال ديد من العلوم و المعارف و الخبرات
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 رؤية الكلية :

تتطل  الكلية إلى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية معتمدة تحتد 

مستوى  بأساتذتها وخري يها إلى وتصد مكاةة مرموقة بين ةظائرما

المةا سة محليأ و اقليميإا من خالد برامج دراسية متميزة  ى 

الليساةس والدراسات العليا تسهم  ى الرقى و التةمية  مرحلتى

 .  المستدامة للم تم 

:   موضوعات  وحدة تكنولوجيا المعلومات 
ً
 : ITثالثا

ــام الـحـالــــي  .1 ـــى للعــ ـــة األولـ ـــبات الــــتحويل لــــطالب الـفرقـ ــة بـعــــض طلـ ية بالـكـليــــة م بـيــــن األقــــسام الـعـلـمــــ0202/0201بشــــأن عــــدم مـطـابـقــ

لـعــــدم اسـتـيفـائــــها الـمطلــــوب وخــــاصة الطوابـــع التـــي توضـــع علـــى الطلـــب قبـــل رفعـــه إلكترونيـــا علـــي )الفـــورم( الخـــاص بتلقـــي طلبـــات 

 التحويل.

أفــــاد الــــدكتور أحمــــد عـــــطية المــــدير التنفيــــــذي لتكنـــــولوجيا المعلومــــات بقيامــــه بعقــــد ورشـــــة عمــــل لتــــدريب الســــادة أعضــــاء هيئـــــة  .0

( (إلدارة املحــاضرات مـن بعــد Teamsوالهيئة المعاونة بعنوان )خطـوات إنشـاء فصـل افتراضـ ي وإدارتهباسـتخدام برنـامج )التدريس 

م ضـــمن حــــزمة 0202أكتـــوبر  00( فـــي يـــوم on lineطبقــا لتوجيهـــات وزارة التعلـــيم العــــالي وجامعــــة دمنهــــور ، وعــــقدت هـــذه الورشــــة )

 ة الجودة بالكلية.دورات وورش عـمل نظمتها وحـدة إدار 

 

 

 بشأن البوابة اإللكترونية أفاد أفاد أ/ كيرلس سامي بالتى: .3

ماعـــدا قســــم السياســــة والفرقــــة  0219/0202تـــم النتهــــاء مــــن اعـــالن جميــــع نتــــائج الفصــــل الدراســـ ي األول والثــــانى للعــــام الجــــامعى -أ

ذلـــك لعـــدم التــــزامهم بارســـال النتـــائج علــــى النمـــوذه املحــــدد الثانيـــة لقســـم اللغــــة العربيـــة واآلثـــار والدراســــات اليونانيـــة والرومانيــــة و 

 لالعالن وتصفية مواد الباقيين لالعادة الناجحين فيها العام الماض ي.

 تم إعالن جدول محاضرات الفصل الدراس ي األول لجميع أقسام الكلية على الموقع الرسمى للكلية -ب

فـق القواعـد التـى حـددها مجلـس الكليـة واعالنهـا علـى الموقـع الرسـمى للكليـة تم النتهاء من توزيعات الطالب على أقسام الكلية و -ه

 وذلك فى األسبوع األول من الدراسة

تـــم فـــتح بـــاب التحـــويالت الكترونيـــا مـــن خـــالل الموقـــع الرســـمى للكليـــة وذلـــك للطـــالب المســـتجدين ألول مـــرة هـــذا العـــام الكترونيـــا  -ذ

 دارة الكلية فى هذا الشأن.وذلك وفق الشروط والضوابط املحددة من قبل إ

تـــم اعـــداد صـــفحة خاصـــة تحتـــوى علـــى فيـــديو وتعليمـــات الجـــراءات الحترازيـــة الواجـــب اتباعهـــا للحـــد مـــن انتشـــار فيـــروس كورونـــا  -ر

اقع التواصل الجتماعى 19المستجد كوفيد  ونشرها على الموقع الرسمى للكلية وأيضا مو

األولى المستجدين الذين قاموا بالتقديم اإللكترونـى مـن خـالل الموقـع الرسـمى للكليـة  تم النتهاء من عمل ايميالت طالب الفرقة -ز

، حيــث يمكــن للطالــب الحصــول علــى اإليميــل األكــاديمى مــن خــالل الــدخول علــى الموقــع الرســمى للكليــة بــالرقم القــومى والحصـــول 

ى بالصــــور والفيــــديو للطــــالب فــــى نفــــس صــــفحة علــــى اســــم المســــتخدم وكلمــــة المــــرور ،كمــــا تــــم نشــــر خطــــوات تفعيــــل اإليميــــل الجــــامع

 الحصول على اإليميل من خالل الموقع الرسمى للكلية 
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إ و إقليميزا اسزتةاداإ إلزى معزايير تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترقى إلى مستوى التميزز واببزداف  زج م زاد ا دال والعلزوم ابةسزاةية   زى سزوا العمزد محليزا

ت العلمية و الفكرية و التكةولو ية ، و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و القدرات العلمية و البحثية ألساتذتها ال ودة التعليمية و البحثية ، و مواكبة التطورا

ات الم تمز  ، و تلبية احتيا ز و طالبها ، و استخدام وسائد تعليمية حديثة ،و متابعة الخري ين، و إتاحة الفرصة لها لمتابعة ال ديد من العلوم و المعارف و الخبرات
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 رؤية الكلية :

تتطل  الكلية إلى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية معتمدة تحتد 

مستوى  بأساتذتها وخري يها إلى وتصد مكاةة مرموقة بين ةظائرما

المةا سة محليأ و اقليميإا من خالد برامج دراسية متميزة  ى 

الليساةس والدراسات العليا تسهم  ى الرقى و التةمية  مرحلتى

 .  المستدامة للم تم 

 عـبر اإليمـيالت األكاديـمية للـسادة أعـضاء هـيئة -بـإرسالم 0202في خالل شهـر أكتوبر قـامـت الـوحدة  -

 ما يلي :  -التدريس

 محضر مجلس الكلية . -أ

 م.0202ل لشهر نوفمبردعوة مجلس الكلية ، وجدول األعما -ب

 دعوات مجالس األقسام لبعض األقسام العلمية بالكليةومحاضر اللجان. -ه

 جميع األخبار التى تنشر على الموقع الرسمي ترسل نسخة منها على البريداإللكتروني. -ه

قــراءات لموقــع الكليــة مــا يزيــد زيــارة ، كمــا بلــا عــدد ال خمســة ماليــين وســتين ألــف  =ســجل الموقــع الرســمي للكليــة حتــى اليــوم مــا يزيــد عــن

 ع.قراءة للموضوعات المنشورة على الموق ألف  ستين سبعة و و مليون وسبعمائة عن

 : القرار

 .أحيط مجلس الكلية علما 

 : هيئة التدريس موضوعات شئون 
 

الدكتور/ فايز  أنور عبدالمطلب المنسق الكاديمي للتعليم اللكترونى المدمج بالكلية بشأن توزيع مقررات برنامج  كتاب السيد .1
 للفصول الدراسية األربعة . 0202الدراسات العربية والسالمية وتحقيق التراث فصل الخريف 

 القرار :

افق  مجلس الكلية . و

 
الدكتور/ فايز  أنور عبدالمطلب المنسق الكاديمي للتعليم اللكترونى المدمج بالكلية بشأن الجدول الدراس ى  كتاب السيد .0

 . 0202/0201للفصول األربعة للتعليم المدمج لبرنامج الدراسات العربية والسالمية وتحقيق التراث فصل الخريف 
 القرار :

افق مجلس الكلية  .و

 
افقة املجلس بجلسته في  كتاب السيد .3 افيا بمو على  3/11/0202أ.د/ عبدالعظيم أحمد عبدالعظيم رئيس مجلس قسم الجغر

المذكرة الواردة من السيد الدكتور/ ابراهيم مصطفى شعبان بشأن انشاء وحدة ذات طابع خاص تابعة للقسم في مجال التدريب 
 براهيم مصطفى شعبان بالتواصل مع ادارة الجامعة  .والستشارات  مع تكليف السيد الدكتور/ ا
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 رسالة الكلية :

إ و إقليميزا اسزتةاداإ إلزى معزايير تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترقى إلى مستوى التميزز واببزداف  زج م زاد ا دال والعلزوم ابةسزاةية   زى سزوا العمزد محليزا

ت العلمية و الفكرية و التكةولو ية ، و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و القدرات العلمية و البحثية ألساتذتها ال ودة التعليمية و البحثية ، و مواكبة التطورا

ات الم تمز  ، و تلبية احتيا ز و طالبها ، و استخدام وسائد تعليمية حديثة ،و متابعة الخري ين، و إتاحة الفرصة لها لمتابعة ال ديد من العلوم و المعارف و الخبرات

ج ذاتحززد مالزكالت  ، و بةززاخ الالخصززية المصززرية و تةميزة قززيم اوةتمززاخ و المززواطةين مزن خززالد إ ززراخات تتسززم باوسزتقاللية و التعززاون و التقززويم الزز جالمسزاممة  زز،و

 والمستمر .
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 رؤية الكلية :

تتطل  الكلية إلى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية معتمدة تحتد 

مستوى  بأساتذتها وخري يها إلى وتصد مكاةة مرموقة بين ةظائرما

المةا سة محليأ و اقليميإا من خالد برامج دراسية متميزة  ى 

الليساةس والدراسات العليا تسهم  ى الرقى و التةمية  مرحلتى

 .  المستدامة للم تم 

 القرار :

افق مجلس الكلية .  و

 
افقة  الطلب المقدم من .4 السيد الدكتور/ حماده منس ي عاشور  األستاذ المساعد بقسم اآلثار بالكلية  والذى يلتمس فيه المو

 من تاريخ على ن 0219/0202على سفره للمهمة العلمية لجامعة خاين باسبانيا ضمن خطة 
ً
فقة البعثات لمدة سته شهور اعتبارا

 السفر  بمرتب يصرف بالداخل على أل تتحمل الجامعة أية نفقات .
 القرار : 

افق مجلس الكلية .  و

 رابع
ً
 : :   موضوعات شئون الطالب ا

نقـل قيـده الـى  الكليـة اللتماس المقدم من الطالـب / عبـدالرحمن عبـاس أحمـد المفصـول مـن كليـة الحقـوق جامعـة  السـكندرية ل .1

 . 0215حيث انه حاصل على الثانوية العامة من محافظة السكندرية  عام 

 لقرار : ا

 رفض مجلس الكلية .

 

 (  .MISة / نعمه معروف المشرف على قسم شئون الطالب بالكلية بشأن معوقات برنامج ) كتاب السيد .0

 القرار : 

. 
ً
 أحيط مجلس الكلية علما

 لتعليم والطالب : محضر لجنة شئون ا

 التصديق على موضوعات الجلسة السابقة:
ً
 .تم التصديق   أول

 القرار : 

.
ُ
 أحيط مجلس الكلية علما

 

 : موضوعاوت وحدات الجودة 
ً
 القياس والتقويم  – MIS –ثانيا

 فيما يتعلق بوحدة الجودو : يرفع املحضر ملجلس الكلية . .1
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 رسالة الكلية :

إ و إقليميزا اسزتةاداإ إلزى معزايير تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترقى إلى مستوى التميزز واببزداف  زج م زاد ا دال والعلزوم ابةسزاةية   زى سزوا العمزد محليزا

ت العلمية و الفكرية و التكةولو ية ، و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و القدرات العلمية و البحثية ألساتذتها ال ودة التعليمية و البحثية ، و مواكبة التطورا

ات الم تمز  ، و تلبية احتيا ز و طالبها ، و استخدام وسائد تعليمية حديثة ،و متابعة الخري ين، و إتاحة الفرصة لها لمتابعة ال ديد من العلوم و المعارف و الخبرات

ج ذاتحززد مالزكالت  ، و بةززاخ الالخصززية المصززرية و تةميزة قززيم اوةتمززاخ و المززواطةين مزن خززالد إ ززراخات تتسززم باوسزتقاللية و التعززاون و التقززويم الزز جالمسزاممة  زز،و

 والمستمر .

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

     1496633540ت + فاكس     -1496633540ت:           ~ 28 ~                          البحيرة  –دمنهور  –األبعادية –مجمع الكليات                    

Smartgate@damanhour.edu.egmail:-E                                  www.Damanhour.edu.egwebsite: 
                                               

 

 رؤية الكلية :

تتطل  الكلية إلى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية معتمدة تحتد 

مستوى  بأساتذتها وخري يها إلى وتصد مكاةة مرموقة بين ةظائرما

المةا سة محليأ و اقليميإا من خالد برامج دراسية متميزة  ى 

الليساةس والدراسات العليا تسهم  ى الرقى و التةمية  مرحلتى

 .  المستدامة للم تم 

 القرار : 

.
ُ
 أحيط مجلس الكلية علما

ــالي بشـــأن عـــدم مطابقـــة بعـــض طلبــــات التحويـــل لطـــالب ا .0.0 ــام الحـ ــى للعــ م بـــين األقســـام العلميـــة بالكليــــة 0202/0201لفرقـــة األولـ

 لعدم استيفائها المطلوب وخاصة الطوابع التي توضع على الطلب قبل رفعه إلكترونيا علي )الفورم( الخاص بتلقي طلبات التحويل. 

افـقـت اللجـنة باإلجـماع على استبعاد أي طلب تحويل غير مطابق وخا  صة فيما يتعلق بالطوابع.القرار :  و

 

 :  القرار

افق مجلس الكلية .  و

 

 المدير التنفيذي للوحدة ما يلي: -رانيا نظمي/ ةالدكتور ة: أفادت السيد القياس والتقويمفيما يتعلق بوحدة  .0

 :بدء التدريب علي التصحيح االلكتروني ومرفق الجدول 

 

 

 

 

 اسم المدرب م

 

 التدريبوقت  يوم الدورة القسم المتدرب

 لغةعربية / لغةانجليزية / د/نهله نجيب 1

 آثار يوناني وروماني  

 الثنين

(0/11/0202) 

 

 (م0-10من الساعة)

 أ/شيماء صالح 0

 

 الثالثاء سياسة/ لغات شرقية

(3/11/0202) 

 (ص10-12من الساعة

 د/سامح كمال 3

 

 األربعاء علم اجتماع/ فلسفة

(4/11/0202) 

 (م0-1من الساعة)

 /كارم القاض يد 4

 

افيا/ آثار عام  الخميس تاريخ/ جغر

(5/11/0202) 

 (ص10-12من الساعة)
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 رسالة الكلية :

إ و إقليميزا اسزتةاداإ إلزى معزايير تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترقى إلى مستوى التميزز واببزداف  زج م زاد ا دال والعلزوم ابةسزاةية   زى سزوا العمزد محليزا

ت العلمية و الفكرية و التكةولو ية ، و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و القدرات العلمية و البحثية ألساتذتها ال ودة التعليمية و البحثية ، و مواكبة التطورا

ات الم تمز  ، و تلبية احتيا ز و طالبها ، و استخدام وسائد تعليمية حديثة ،و متابعة الخري ين، و إتاحة الفرصة لها لمتابعة ال ديد من العلوم و المعارف و الخبرات

ج ذاتحززد مالزكالت  ، و بةززاخ الالخصززية المصززرية و تةميزة قززيم اوةتمززاخ و المززواطةين مزن خززالد إ ززراخات تتسززم باوسزتقاللية و التعززاون و التقززويم الزز جالمسزاممة  زز،و

 والمستمر .
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 رؤية الكلية :

تتطل  الكلية إلى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية معتمدة تحتد 

مستوى  بأساتذتها وخري يها إلى وتصد مكاةة مرموقة بين ةظائرما

المةا سة محليأ و اقليميإا من خالد برامج دراسية متميزة  ى 

الليساةس والدراسات العليا تسهم  ى الرقى و التةمية  مرحلتى

 .  المستدامة للم تم 

 

 

 

 

 تم عمل جروب علي الواتس يحمل المادة العلمية وإضافة رؤساء القسام والمنسقيين علي مستوي الكلية. .0.1

 ارسال المرشحيين لبنوك السئلة لوحدة القياس والتقويم بالجامعة. .0.0

ـا لمـا جـاء بتوصـيات المـؤتمر العلمـي لوحـدات  القيـاس والتقــويم وضـع رؤيـة اسـتراتيجية لتطـ .0.3
ً
وير الوحـدة المرحلـة القادمـة وفق

 08/12/0202علي مستوي الجامعات المنعقد يوم األربعاء بتاريخ

م اختبار عملي للتصحيح اللكتروني في الوحـدة لجميـع مـن تـدرب هـذا السـبوع مـن يـو  9/11تم تحديد يوم الثنين القادم بتاريخ .0.4

 للحصول علي شهادة الدورة. 5/11/0202الي يوم الخميس  0/11/0202الثنين 

 القرار : 

افق مجلس الكلية .  و

 

ا: الجداول الدراسية والفعاليات المتعلقة بها:
ً
 ثالث

ام، وفـــي ظـــل الموضــوع:  تـــدريس ُمقـــرر " مهـــارات اللغـــة العربيـــة " للفصـــل الدراســـ ي الثـــاني؛ نظــرا لتـــأخر موعـــد بـــدء الدراســـة هـــذا العـــ .3

 الظروف الراهنة الخاصة بجائحة كورونا.

 -القــرار: أفـــاد قســـم اللغـــة العربيــة بأنـــه يـــتم تـــدريس الُمقـــرر بالفعــل؛ وعليـــه يـــتم ُمخاطبـــة الســيدة األســـتاذة الـــدكتورة/ إيمـــان بركـــات

 رئيس مجلس قسم اللغة العربية، برفع تشكيل التدريس الخاص بها على مستوى األقسام العلمية.

 ار : القر 

.
ُ
 أحيط مجلس الكلية علما

 

بشــــأن تطبيـــق فعاليـــات التعلـــيم الهجـــين مــــن  0/11/0202الموضـــوع: كتـــاب مجلـــس قســـم اللغــــة العربيـــة بجلســـته الُمنعقـــدة بتـــاريخ  .4

ابط الخاصـة بـالمقررات علـى برنـامج المايكروسـوفت، للفرقـة الثانيـة، والفرقـة الثالثـة،  بدايـة الدراسـة، حيـث قـاموا بتصـميم الـرو

افر قواعد البيانات لهم.وا  لفرقة الرابعة، مع العلم أن الفرقة األولى ستحاول التواصل معهم باإليميل العادي لحين تو

حيطت اللجنة علًما.
ُ
 القرار: أ

 القرار : 

.
ُ
 أحيط مجلس الكلية علما
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 رسالة الكلية :

إ و إقليميزا اسزتةاداإ إلزى معزايير تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترقى إلى مستوى التميزز واببزداف  زج م زاد ا دال والعلزوم ابةسزاةية   زى سزوا العمزد محليزا

ت العلمية و الفكرية و التكةولو ية ، و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و القدرات العلمية و البحثية ألساتذتها ال ودة التعليمية و البحثية ، و مواكبة التطورا

ات الم تمز  ، و تلبية احتيا ز و طالبها ، و استخدام وسائد تعليمية حديثة ،و متابعة الخري ين، و إتاحة الفرصة لها لمتابعة ال ديد من العلوم و المعارف و الخبرات

ج ذاتحززد مالزكالت  ، و بةززاخ الالخصززية المصززرية و تةميزة قززيم اوةتمززاخ و المززواطةين مزن خززالد إ ززراخات تتسززم باوسزتقاللية و التعززاون و التقززويم الزز جالمسزاممة  زز،و
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 رؤية الكلية :

تتطل  الكلية إلى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية معتمدة تحتد 

مستوى  بأساتذتها وخري يها إلى وتصد مكاةة مرموقة بين ةظائرما

المةا سة محليأ و اقليميإا من خالد برامج دراسية متميزة  ى 

الليساةس والدراسات العليا تسهم  ى الرقى و التةمية  مرحلتى

 .  المستدامة للم تم 

 

افقـــة علـــى  1/11/0202كتـــاب مجلـــس قســــم التـــاريخ بجلســـته الُمنعقـــدة بتــــاريخ الموضـــوع:   .5 اعتمــــاد جـــدول التعلـــيم عــــن بشـــأن المو

 بعد، ويدعو الزمالء األفاضل بضرورة التواصل مع طالبهم وتقديم الدعم الفني لهم.

 أحيطت اللجنة علًما. القرار:

 القرار : 

.
ُ
 أحيط مجلس الكلية علما

افقــــة علـــى توزيــــع الُمقــــ 1/11/0202كتــــاب مجلــــس قســـم التــــاريخ بجلســــته الُمنعقــــدة بتـــاريخ الموضـــوع:   .6 ررات الدراســــية بشــــأن المو

حملة أ.م.د/ أحمد جالل بسيوني حال انتدابه كلًيا للجامعات المصرية اليابانية ويكون التوزيع على النحو التالي:
ُ
 امل

 فصل أول: أ.د/ محمد رفعت. -الفرقة الثالثة –التاريخ األمريكي 

 فصل ثان: د/ أحمد خميس الفقي. –الفرقة الثانية  -تاريخ أوروبا المعاصر

افقت اللجنة. ار:القر   و

 القرار : 

افق مجلس الكلية .  و

بشــأن متابعــة األســابيع األولــى مــن الدراســة ومالحظــة  1/11/0202كتــاب مجلــس قســم التــاريخ بجلســته الُمنعقــدة بتــاريخ الموضــوع:   .7

القسـم إدارة الكليـة  انتظام معظم السادة الزمالء باملحاضرات والمواعيـد، وتغيـب الـبعض وتـم إخطـارهم بضـرورة اللتـزام، ويناشـد

بتــــوفير األمــــن بجــــوار المــــدرجات والقاعــــات التدريســــية لمنــــع التــــزاحم، وتــــوفير ميكروفونــــات وســــماعات حتــــى يســــتطيع أعضــــاء هيئــــة 

التــدريس ممارســة عملهــم والتواصــل الجيــد مــع طالبهــم، وتــوفير حلــول بديلــة لعــدم وجــود أمــاكن للتقســيم وازدحــام الطــالب بــداخل 

 والحرص على توفير بيئة تعليمية صحية بها كافة اإلجراءات الحترازية. القاعات التدريسية

 ُيرفع األمر ملجلس الكلية، مع متابعة السيد/ أمين الكلية لألمر. القرار:

 القرار : 

.
ُ
 أحيط مجلس الكلية علما

 

افقــة علــى  7/11/0202 الموضـوع: كتــاب مجلــس قســم اآلثــار والدراســات اليونانيــة والرومانيـة بجلســته الُمنعقــدة بتــاريخ .8 بشــأن المو

  للســـيدة الـــدكتورة/ أميــــرة الصـــفتيإســـناد مـــادة " آثــــار الســـكندرية " بالفرقـــة الرابعــــة 
ً
 مــــن أ.د/ عـــزت زكـــي قــــادوس. كـــذلك وفقــــا

ً
بـــدل

 مــن شــهر 
ً
 قــاء علــي نفــسبمــع ال  10/0202لقــانون الجامعــات ، فبصــفتها أحــدث مــدرس ، فقــد تــم تكليفهــا بأمانــة مجلــس القســم بــدءا

 تشكيل املجلس السابق.

افقت اللجنة.  القرار: و
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 رسالة الكلية :

إ و إقليميزا اسزتةاداإ إلزى معزايير تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترقى إلى مستوى التميزز واببزداف  زج م زاد ا دال والعلزوم ابةسزاةية   زى سزوا العمزد محليزا

ت العلمية و الفكرية و التكةولو ية ، و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و القدرات العلمية و البحثية ألساتذتها ال ودة التعليمية و البحثية ، و مواكبة التطورا

ات الم تمز  ، و تلبية احتيا ز و طالبها ، و استخدام وسائد تعليمية حديثة ،و متابعة الخري ين، و إتاحة الفرصة لها لمتابعة ال ديد من العلوم و المعارف و الخبرات

ج ذاتحززد مالزكالت  ، و بةززاخ الالخصززية المصززرية و تةميزة قززيم اوةتمززاخ و المززواطةين مزن خززالد إ ززراخات تتسززم باوسزتقاللية و التعززاون و التقززويم الزز جالمسزاممة  زز،و

 والمستمر .
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 رؤية الكلية :

تتطل  الكلية إلى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية معتمدة تحتد 

مستوى  بأساتذتها وخري يها إلى وتصد مكاةة مرموقة بين ةظائرما

المةا سة محليأ و اقليميإا من خالد برامج دراسية متميزة  ى 

الليساةس والدراسات العليا تسهم  ى الرقى و التةمية  مرحلتى

 .  المستدامة للم تم 

 القرار : 

افق مجلس الكلية .  و

 

افقـة 7/11/0202الموضـوع: كتـاب مجلــس قسـم اآلثــار والدراسـات اليونانيــة والرومانيـة بجلسـته الُمنعقــدة بتـاريخ  .9  إعلىــ بشــأن المو

 .عتماد توصيف المقررات بعد اضافة جزء املحاضرات عن بعد

حيطت  القرار:
ُ
ا للمعايير ، مع ضرورة إرساله) ورقي أ

ً
 إليكتروني(     –اللجنة علًما، مع التأكيد على تحديث التوصيفات وفق

 لوحدة ضمان الجودة بالكلية

 القرار : 

.
ُ
 أحيط مجلس الكلية علما

 

افقــة  بشــأن 7/11/0202الموضـوع: كتــاب مجلــس قســم اآلثــار والدراســات اليونانيــة والرومانيـة بجلســته الُمنعقــدة بتــاريخ  .12 علــى المو

 ) وفق المرفق(      م0202/0201د الكتب الخاصة بمقررات الفصل الدراس ى الول ااعتم

رئــيس مجلــس قسـم اآلثــار والدراســات اليونانيـة والرومانيــة؛ برفــع تقــارير  –القـرار: ُمخاطبــة الســيدة األسـتاذة الــدكتورة/ عبيــر قاسـم 

 عن ُمقررات اللغات.

 القرار : 

. أحيط مجلس
ُ
 الكلية علما

 

بشــأن تكليــف الهيئــة   7/11/0202الموضــوع: كتــاب مجلــس قســم اآلثــار والدراســات اليونانيــة والرومانيــة بجلســته الُمنعقــدة بتــاريخ  .11

 .المعاونة بالحضور والغياب في الفرق الدراسية املختلفة

حيطت اللجنة علًما.القرار
ُ
 : أ

 القرار : 

.
ُ
 أحيط مجلس الكلية علما

 

الجــدول  تفعيـل بشـأن 7/11/0202كتـاب مجلـس قسـم اآلثــار والدراسـات اليونانيـة والرومانيـة بجلسـته الُمنعقــدة بتـاريخ الموضـوع:  .10

 األون لين وعمل اللينكات في المقررات املختلفة. 

حيطت اللجنة علًما.:القرار
ُ
 أ

 القرار : 
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 رسالة الكلية :

إ و إقليميزا اسزتةاداإ إلزى معزايير تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترقى إلى مستوى التميزز واببزداف  زج م زاد ا دال والعلزوم ابةسزاةية   زى سزوا العمزد محليزا

ت العلمية و الفكرية و التكةولو ية ، و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و القدرات العلمية و البحثية ألساتذتها ال ودة التعليمية و البحثية ، و مواكبة التطورا

ات الم تمز  ، و تلبية احتيا ز و طالبها ، و استخدام وسائد تعليمية حديثة ،و متابعة الخري ين، و إتاحة الفرصة لها لمتابعة ال ديد من العلوم و المعارف و الخبرات

ج ذاتحززد مالزكالت  ، و بةززاخ الالخصززية المصززرية و تةميزة قززيم اوةتمززاخ و المززواطةين مزن خززالد إ ززراخات تتسززم باوسزتقاللية و التعززاون و التقززويم الزز جالمسزاممة  زز،و

 والمستمر .
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 رؤية الكلية :

تتطل  الكلية إلى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية معتمدة تحتد 

مستوى  بأساتذتها وخري يها إلى وتصد مكاةة مرموقة بين ةظائرما

المةا سة محليأ و اقليميإا من خالد برامج دراسية متميزة  ى 

الليساةس والدراسات العليا تسهم  ى الرقى و التةمية  مرحلتى

 .  المستدامة للم تم 

.
ُ
 أحيط مجلس الكلية علما

 

 ير  متابعة سير أعضاء هيئة التدريس. قسم اللغات الشرقية بشأن تقر الموضوع: كتاب  .13

حيطت اللجنة علًما.:القرار
ُ
 أ

 القرار : 

.
ُ
 أحيط مجلس الكلية علما

 

 

 

 

 الموضوع: كتاب قسم السياسة بشأن تشكيل تدريس المقررات الدراسية الخاصة بقسم الجتماع على النحو اآلتي: .14

 القائم بالتدريس الفرقة اسم الُمقرر  م

 د/ حارس هالل األولى مالسياسة واإلعال  1

 أ.م.د/ مجدي بيومي الثانية علم الجتماع السياس ي 0

 أ.د/ صالح العراقي الثالثة اإلعالم الرقمي والسياسة 3

 أ.م.د/ مجدي بيومي الثالثة  الحركات الجتماعية والثورات 4

 د/ أسماء إدريس الثالثة  الختيار الجتماعي والسياسة  5

افقت ال  لجنة.القرار: و

 القرار : 

افق مجلس الكلية .  و

 

) الالئحـــة  0202/0201الموضـــوع: كتـــاب قســـم الفلســـفة بشـــأن تشـــكيل التـــدريس لُمقـــررات الفصـــل الدراســـ ي الـــول للعـــام الجـــامعي  .15

 القديمة(.  ) وفق المعروض(.

حيطت اللجنة علًما.
ُ
 القرار: أ

 القرار : 

افق مجلس الكلية .  و
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 رسالة الكلية :

إ و إقليميزا اسزتةاداإ إلزى معزايير تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترقى إلى مستوى التميزز واببزداف  زج م زاد ا دال والعلزوم ابةسزاةية   زى سزوا العمزد محليزا

ت العلمية و الفكرية و التكةولو ية ، و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و القدرات العلمية و البحثية ألساتذتها ال ودة التعليمية و البحثية ، و مواكبة التطورا

ات الم تمز  ، و تلبية احتيا ز و طالبها ، و استخدام وسائد تعليمية حديثة ،و متابعة الخري ين، و إتاحة الفرصة لها لمتابعة ال ديد من العلوم و المعارف و الخبرات

ج ذاتحززد مالزكالت  ، و بةززاخ الالخصززية المصززرية و تةميزة قززيم اوةتمززاخ و المززواطةين مزن خززالد إ ززراخات تتسززم باوسزتقاللية و التعززاون و التقززويم الزز جالمسزاممة  زز،و

 والمستمر .
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 رؤية الكلية :

تتطل  الكلية إلى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية معتمدة تحتد 

مستوى  بأساتذتها وخري يها إلى وتصد مكاةة مرموقة بين ةظائرما

المةا سة محليأ و اقليميإا من خالد برامج دراسية متميزة  ى 

الليساةس والدراسات العليا تسهم  ى الرقى و التةمية  مرحلتى

 .  المستدامة للم تم 

 

تــدريس النتســاب للســادة أعضــاء هيئـــة التــدريس والســادة أعضــاء الهيئــة الُمعاونـــة شــأن تشـــكيل الموضــوع: كتــاب قســم الفلســفة ب .16

 ) وفق المعروض(.  بالقسم

حيطت اللجنة علًما.
ُ
 القرار: أ

 القرار : 

افق مجلس الكلية .  و

 :شفهية: الموضوعات الُمتعلقة بالمتحانات الرابًعا

 تحديد موعد عقد المتحانات الشفهية:الموضوع:  .17

افقت اللجنة على أن يتم عقد المتحانات الشفهية األسبوع األول من شـهر ديسـمبر، ولمـدة أسـبوع واحـد فقـط،  القرار:و

 على أن يكون عبر اإلنترنت.

 القرار : 

افق مجلس الكلية .  و

 

 .0202/0202 الموضوع: تشكيل لجان المتحانات الشفهية بقسم اللغة اإلنجليزية للفصل الدراس ي األول للعام الجامعي .18

 القرار: ُمخاطبة رؤساء األقسام العلمية برفع تشكيالت لجان المتحانات الشفهية.

 القرار : 

افق مجلس الكلية .  و

 : خطابات واردة من األقسام العلمية:خامًسا

ــى ترشــــيح كـــل مــــن: أ 1/11/0202كتــــاب مجلــــس قســـم التــــاريخ بجلســــته الُمنعقـــدة بتــــاريخ الموضـــوع:   .19 افقـــة علــ ــأن المو .م.د/ فــــايز بشــ

 أنور، أ.م.د/ تيسير شادي، أ.م.د/ مرفت فراه، د/ أمل حلقها؛ لدورة بنوك األسئلة.

حيطت اللجنة علًما. القرار:
ُ
 أ

 القرار : 

افق مجلس الكلية .  و
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 رسالة الكلية :

إ و إقليميزا اسزتةاداإ إلزى معزايير تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترقى إلى مستوى التميزز واببزداف  زج م زاد ا دال والعلزوم ابةسزاةية   زى سزوا العمزد محليزا

ت العلمية و الفكرية و التكةولو ية ، و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و القدرات العلمية و البحثية ألساتذتها ال ودة التعليمية و البحثية ، و مواكبة التطورا

ات الم تمز  ، و تلبية احتيا ز و طالبها ، و استخدام وسائد تعليمية حديثة ،و متابعة الخري ين، و إتاحة الفرصة لها لمتابعة ال ديد من العلوم و المعارف و الخبرات

ج ذاتحززد مالزكالت  ، و بةززاخ الالخصززية المصززرية و تةميزة قززيم اوةتمززاخ و المززواطةين مزن خززالد إ ززراخات تتسززم باوسزتقاللية و التعززاون و التقززويم الزز جالمسزاممة  زز،و

 والمستمر .
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 رؤية الكلية :

تتطل  الكلية إلى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية معتمدة تحتد 

مستوى  بأساتذتها وخري يها إلى وتصد مكاةة مرموقة بين ةظائرما

المةا سة محليأ و اقليميإا من خالد برامج دراسية متميزة  ى 

الليساةس والدراسات العليا تسهم  ى الرقى و التةمية  مرحلتى

 .  المستدامة للم تم 

افقـــــة علـــــى اختيـــــار د/ كـــــارم القاضـــــ ي 1/11/0202كتـــــاب مجلـــــس قســـــم التـــــاريخ بجلســـــته الُمنعقـــــدة بتـــــاريخ الموضـــــوع:   .02  -بشـــــأن المو

افـــق املجلـــس علــــى إضـــافة كــــل مـــن أ/ شــــيماء  -مـــدرس بالقســـم، أ/ علــــي ثابـــتال مــــدرس مـــادة بالقســـم، منســــقين للقســـم بــــالجودة، وو

 مدرس مادة بالقسم؛ للتنسيق بالتصحيح اإلليكتروني بوحدة القياس والتقويم. -مدرس مساعد بالقسم، وأ/ ولء صابر -النجار

 أحيطت اللجنة علًما.القرار:

 القرار : 

اف  ق مجلس الكلية .و

بشــــأن اإلحاطـــة بمـــا ورد فــــي تقريـــر د/ أحمـــد خمــــيس  1/11/0202كتـــاب مجلــــس قســـم التـــاريخ بجلســــته الُمنعقـــدة بتـــاريخ الموضـــوع:   .01

افقة على ما ورد فيه. –الفقي   مستشار الدعم الطالبي بالقسم، والمو

 أحيطت اللجنة علًما. القرار:

 القرار : 

 
ً
 أحيط مجلس الكلية علما

 

افقــة علــى ضــرورة التــزام الجميــع بمعــايير  1/11/0202كتــاب مجلــس قســم التــاريخ بجلســته الُمنعقــدة بتــاريخ ع:  الموضــو  .00 بشــأن المو

افـــق املجلـــس علـــى ســـحب المقـــرر وإســـنادة ألحـــد أعضـــاء  الكتـــاب الجـــامعي واألخـــذ بالمالحظـــات الـــواردة فـــي تقريـــر لجنـــة الفحـــص وو

 .التخصص وفق العبء التدريس ي في حالة املخالفة

حيطت اللجنة علًما. القرار:
ُ
 أ

 القرار : 

 
ً
 أحيط مجلس الكلية علما

 

افيـــــا بجلســــــته الُمنعقـــــدة بتــــــاريخ  .03 ـــة علـــــى  3/11/0202الموضـــــوع:  كتــــــاب مجلـــــس قســــــم الجغر افقـــ ــأن المو ــ الطلــــــب المقـــــدم مــــــن بشـ

افيــة للشـعبة العامــة الطالبـة/ غـادة ســيد أحمـد رخــا الفرقـة الثالثـة انتظــام للتحويـل مــن شـعبة المسـاحة ونظــم المعلومـات ا لجغر

 م.  0201/  0202للعام الدراس ي 

افقت اللجنة، على أن يتم استبدالها بطالب آخر.  القرار: و

 القرار : 

افق مجلس الكلية .  و

 

افيــــا بجلســــته الُمنعقــــدة بتــــاريخ  .04 ـــة ال 3/11/0202الموضــــوع: كتــــاب مجلــــس قســــم الجغر ــأن اإلحاطـ مــــذكرة الــــواردة مــــن أ.د. عبــــد بشــ

عبـــد العظـــيم رئـــيس مجلـــس القســـم للعـــرض علـــى ســـعادة عميـــدة الكليـــة بشـــأن احتياجـــات برنـــامج الجيومـــاتكس مـــن  العظـــيم أحمـــد

يرحـب املجلـس بزيـادة أعـداد كما م. 0200-0201القاعات والمعامل واألجهزة لزيادة عدد طالب شعبة المساحة من العام الجامعي 
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 رسالة الكلية :

إ و إقليميزا اسزتةاداإ إلزى معزايير تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترقى إلى مستوى التميزز واببزداف  زج م زاد ا دال والعلزوم ابةسزاةية   زى سزوا العمزد محليزا

ت العلمية و الفكرية و التكةولو ية ، و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و القدرات العلمية و البحثية ألساتذتها ال ودة التعليمية و البحثية ، و مواكبة التطورا

ات الم تمز  ، و تلبية احتيا ز و طالبها ، و استخدام وسائد تعليمية حديثة ،و متابعة الخري ين، و إتاحة الفرصة لها لمتابعة ال ديد من العلوم و المعارف و الخبرات

ج ذاتحززد مالزكالت  ، و بةززاخ الالخصززية المصززرية و تةميزة قززيم اوةتمززاخ و المززواطةين مزن خززالد إ ززراخات تتسززم باوسزتقاللية و التعززاون و التقززويم الزز جالمسزاممة  زز،و

 والمستمر .
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 رؤية الكلية :

تتطل  الكلية إلى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية معتمدة تحتد 

مستوى  بأساتذتها وخري يها إلى وتصد مكاةة مرموقة بين ةظائرما

المةا سة محليأ و اقليميإا من خالد برامج دراسية متميزة  ى 

الليساةس والدراسات العليا تسهم  ى الرقى و التةمية  مرحلتى

 .  المستدامة للم تم 

افر تلــك المكانيــات  الــواردة بالمــذكرة، وإعــادة النظــر فــي أعــداد الطــالب الملتحقــين بالقســم. المقبــولين فــي شــعبة المســاحة حــين تــو

ويمكـــن تـــوفير مـــوارد بشـــرية للقيـــام بأعبـــاء التـــدريب مـــن خـــالل عقـــد اتفاقيـــات تعـــاون رســـمية بـــين الجامعـــة وجهـــات حكوميـــة وأهليـــة 

 مختصة.

افقت اللجنة على زيادة أعداد الطالب المقبولين بشعبة المساحة للعام القرار:  .0201-0202الجامعي الحالي  و

 القرار : 

افق مجلس الكلية .  و

افقــة 7/11/0202الموضـوع: كتــاب مجلــس قســم اآلثــار والدراســات اليونانيــة والرومانيـة بجلســته الُمنعقــدة بتــاريخ  .05 علــى  بشــأن المو

  -ترشيح  كال من :

 أ.د/ عبير قاسم                                أستاذ -1         

 أستاذ مساعد عبد الرحمن                     أ.م.د/ نهى  -0         

 د/ اميرة الصفتى                              مدرس  -3         

 وذلك لحضور ورشة العمل الخاصة فى اعداد بنوك السئلة بوحدة  القياس والتقويم  .  

حيطت اللجنة علًما.القرار:
ُ
 أ

 القرار : 

افق مجلس الكل  ية .و

 

افقــة بشــأن 7/11/0202كتــاب مجلــس قســم اآلثــار والدراســات اليونانيــة والرومانيــة بجلســته الُمنعقــدة بتــاريخ الموضــوع:  .06 على المو

 -: ترشيح كل من 

 د/ اميرة الصفتى  

 أ/ نهلة النجار  

 وذلك للتنسيق بوحدة القياس والتقويم

حيطت اللجنة علًما.القرار:
ُ
 أ

 القرار : 

افق مجلس الكل  ية .و

 

افقــة  بشــأن 7/11/0202الموضــوع: كتــاب مجلــس قســم اآلثــار والدراســات اليونانيــة والرومانيــة بجلســته الُمنعقــدة بتــاريخ . 01 علــى المو

 شكل لجنة فحص الكتاب الجامعي علي النحو التالي:
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 رسالة الكلية :

إ و إقليميزا اسزتةاداإ إلزى معزايير تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترقى إلى مستوى التميزز واببزداف  زج م زاد ا دال والعلزوم ابةسزاةية   زى سزوا العمزد محليزا

ت العلمية و الفكرية و التكةولو ية ، و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و القدرات العلمية و البحثية ألساتذتها ال ودة التعليمية و البحثية ، و مواكبة التطورا

ات الم تمز  ، و تلبية احتيا ز و طالبها ، و استخدام وسائد تعليمية حديثة ،و متابعة الخري ين، و إتاحة الفرصة لها لمتابعة ال ديد من العلوم و المعارف و الخبرات

ج ذاتحززد مالزكالت  ، و بةززاخ الالخصززية المصززرية و تةميزة قززيم اوةتمززاخ و المززواطةين مزن خززالد إ ززراخات تتسززم باوسزتقاللية و التعززاون و التقززويم الزز جالمسزاممة  زز،و

 والمستمر .

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

     1496633540ت + فاكس     -1496633540ت:           ~ 36 ~                          البحيرة  –دمنهور  –األبعادية –مجمع الكليات                    

Smartgate@damanhour.edu.egmail:-E                                  www.Damanhour.edu.egwebsite: 
                                               

 

 رؤية الكلية :

تتطل  الكلية إلى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية معتمدة تحتد 

مستوى  بأساتذتها وخري يها إلى وتصد مكاةة مرموقة بين ةظائرما

المةا سة محليأ و اقليميإا من خالد برامج دراسية متميزة  ى 

الليساةس والدراسات العليا تسهم  ى الرقى و التةمية  مرحلتى

 .  المستدامة للم تم 

    أ.د/ عبير قاسم  
ً
 رئيسا

 س             أ.د/ عزت قادو 
ً
 عضوا

 أ.م د/ نهى عبد الرحمن    عض 
ً
 وا

حيطت اللجنة علًما.القرار:
ُ
 أ

 القرار : 

افق مجلس الكلية .  و

بشـــأن تقريـــر الـــدعم   7/11/0202الموضـــوع: كتـــاب مجلـــس قســـم اآلثـــار والدراســـات اليونانيـــة والرومانيـــة بجلســـته الُمنعقـــدة بتـــاريخ  .07

 .الطالبى المقدم من د/ شيرويت فضل

حيطت اللجنة علًما.القرار: 
ُ
 أ

 القرار : 

 .أحيط مجلس 
ً
 الكلية علما

 

بشــــــأن المقتــــــرح   7/11/0202الموضـــــوع: كتــــــاب مجلــــــس قســــــم اآلثــــــار والدراســــــات اليونانيــــــة والرومانيــــــة بجلســــــته الُمنعقــــــدة بتــــــاريخ  .08

 . ITخطاب بذلك لوحدة ال  يتم رفعالمقدم من د/ شيرويت فضل لعمل شكاوي أون لين خاصة بالقسم وسوف 

حيطت اللجنة علًما.القرار:
ُ
 أ

 القرار : 

. 
ً
 أحيط مجلس الكلية علما

 

بشــأن خطـة الدراســة   7/11/0202الموضـوع: كتــاب مجلـس قســم اآلثـار والدراســات اليونانيـة والرومانيــة بجلسـته الُمنعقــدة بتـاريخ  .09

 م.0202/0201المقدمة من د/ هالة عبد الرحمن للعام الجامعى 

حيطت اللجنة علًما.القرار:
ُ
 أ

 القرار : 

 
ً
 .أحيط مجلس الكلية علما

 

مســــئول الــــدعم الطالبـــي بالفرقــــة الرابعــــة بقســــم  –الموضـــوع: تقريــــر الــــدعم الطالبـــي الُمقــــدم مــــن الســـيدة الــــدكتورة/ منــــى عثمـــان  .32

 الفلسفة.

 القرار: أحيطت اللجنة علًما.
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 رسالة الكلية :

إ و إقليميزا اسزتةاداإ إلزى معزايير تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترقى إلى مستوى التميزز واببزداف  زج م زاد ا دال والعلزوم ابةسزاةية   زى سزوا العمزد محليزا

ت العلمية و الفكرية و التكةولو ية ، و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و القدرات العلمية و البحثية ألساتذتها ال ودة التعليمية و البحثية ، و مواكبة التطورا

ات الم تمز  ، و تلبية احتيا ز و طالبها ، و استخدام وسائد تعليمية حديثة ،و متابعة الخري ين، و إتاحة الفرصة لها لمتابعة ال ديد من العلوم و المعارف و الخبرات

ج ذاتحززد مالزكالت  ، و بةززاخ الالخصززية المصززرية و تةميزة قززيم اوةتمززاخ و المززواطةين مزن خززالد إ ززراخات تتسززم باوسزتقاللية و التعززاون و التقززويم الزز جالمسزاممة  زز،و

 والمستمر .
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 رؤية الكلية :

تتطل  الكلية إلى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية معتمدة تحتد 

مستوى  بأساتذتها وخري يها إلى وتصد مكاةة مرموقة بين ةظائرما

المةا سة محليأ و اقليميإا من خالد برامج دراسية متميزة  ى 

الليساةس والدراسات العليا تسهم  ى الرقى و التةمية  مرحلتى

 .  المستدامة للم تم 

 القرار : 

. 
ً
 أحيط مجلس الكلية علما

 

 سادًسا: التعليم المدمج:

، بشــأن رفــع جــدول التعلــيم المــدمج إلــى الســيد 0/11/0202المنعقــدة بتــاريخ  الموضــوع: كتــاب مجلــس قســم اللغــة العربيــة بجلســته .31

 الدكتور/ فايز أنور عبد المطلب.

حيطت اللجنة علًما.القرار:
ُ
 أ

 القرار : 

. 
ً
 أحيط مجلس الكلية علما

 

 سابًعا: ما يستجد من أعمال:       

جامعــــــة  –الموضــــــوع:  اللتمــــــاس المقــــــدم مــــــن الطالبــــــة/ ســــــلمى رأفــــــت مــــــوالي أبوســــــيف، والتــــــي تلــــــتمس تحويلهــــــا مــــــن كليــــــة اآلداب  .30

 جامعة دمنهور. –اإلسكندرية إلى كلية اآلداب 

 القرار: رفضت اللجنة.

 القرار : 

 رفض مجلس الكلية .

 

افقــــة مجلــــس الجامعــــة بجلســـته المنعقــــدة .33 ومجلــــس شــــئون التعلــــيم والطــــالب  08/12/0202بتــــاريخ  الموضـــوع: إحاطــــة اللجنــــة بمو

ــي  08/12/0202بالجامعـــــة بجلســـــته المنعقـــــدة بتـــــاريخ  ــ ــــدة فـ ـــه لجنـــــة الممتحنـــــين بجلســـــتها  08/12/0202والمعتمـ ــــت إليــ ــا انتهـ ــ ــى مـ ــ علـ

 بكلية اآلداب. 02/12/0202المنعقدة في 

حيطت اللجنة علًما.القرار:
ُ
 أ

 القرار : 

. 
ً
 أحيط مجلس الكلية علما

 
ــأن المو  3/11/0202الموضــــوع: كتـــــاب مجلـــــس قســـــم الجتمــــاع بجلســـــته الُمنعقـــــدة بتـــــاريخ  .34 ــى تشـــــكيل مســـــئولي الـــــدعم بشـــ ـــة علـــ افقـ

 الطالبي للفرق األربعة على النحو اآلتي:
35.  
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 رسالة الكلية :

إ و إقليميزا اسزتةاداإ إلزى معزايير تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترقى إلى مستوى التميزز واببزداف  زج م زاد ا دال والعلزوم ابةسزاةية   زى سزوا العمزد محليزا

ت العلمية و الفكرية و التكةولو ية ، و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و القدرات العلمية و البحثية ألساتذتها ال ودة التعليمية و البحثية ، و مواكبة التطورا

ات الم تمز  ، و تلبية احتيا ز و طالبها ، و استخدام وسائد تعليمية حديثة ،و متابعة الخري ين، و إتاحة الفرصة لها لمتابعة ال ديد من العلوم و المعارف و الخبرات

ج ذاتحززد مالزكالت  ، و بةززاخ الالخصززية المصززرية و تةميزة قززيم اوةتمززاخ و المززواطةين مزن خززالد إ ززراخات تتسززم باوسزتقاللية و التعززاون و التقززويم الزز جالمسزاممة  زز،و

 والمستمر .
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 رؤية الكلية :

تتطل  الكلية إلى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية معتمدة تحتد 

مستوى  بأساتذتها وخري يها إلى وتصد مكاةة مرموقة بين ةظائرما

المةا سة محليأ و اقليميإا من خالد برامج دراسية متميزة  ى 

الليساةس والدراسات العليا تسهم  ى الرقى و التةمية  مرحلتى

 .  المستدامة للم تم 

 الفرقة المسئول 
 األولى د/ خالد السيد شحاته

 الثانية د/ محمود عبد الحميد حمدي
 الثالثة د/ شيماء حلمي شحاته

 الرابعة د/ إسالم فوزي أنس
 القرار: أحيطت اللجنة علًما.     

 القرار : 
 .أحيط مجلس ال

ً
 كلية علما

 
الموضــــــوع: اللتمــــــاس الُمقــــــدم مــــــن الطالبــــــة/ نهــــــال عصــــــام إســــــماعيل، والُمقيــــــدة بالفرقــــــة الثانيــــــة بقســــــم الجتمــــــاع، بشــــــأن طل هــــــا  .36

افقــــة علــــى تحويلهــــا مــــن قســــم الجتمــــاع إلــــى الفرقــــة األولــــى بقســــم اللغــــة العربيــــة، وتأشــــيرة الســــيدة األســــتاذة الــــدكتورة/ إيمــــان  المو
افقة على ذلك.رئيس مجلس  –بركات   قسم اللغة العربية بالمو

افقت اللجنة.  القرار: و
 القرار : 

افق مجلس الكلية .  و
 

بشــأن  بقســم اللغــات الشــرقية ، والُمقيــدة بالفرقــة الثانيــة،بســنت رمضــان حســن خــالفاللتمــاس الُمقــدم مــن الطالبــة/ الموضـوع:  .37
افقة على تحويلها من قسم ا  اإلنجليزية.رقة األولى بقسم اللغة إلى الف للغات الشرقيةطل ها المو

افقت اللجنة.  القرار: و
 القرار : 

افق مجلس الكلية .  و
 

 
مـن الطالبــة  الطلــب المقـدم بشـأن اإلحاطـة ب 1/11/0202الموضـوع: كتـاب مجلــس قسـم اللغـة اإلنجليزيــة بجلسـته الُمنعقـدة بتــاريخ  .38

روان شريف عبد المنعم بالفرقة الثانيـة بشـأن اللتحـاق بشـعبة لغـة علـى الـرغم مـن عـدم اسـتيفاء شـرط النجـاح باللغويـات وذلـك 
 على حد قول الطالبة لتعرضها لحادث يوم الختبار والمؤشر عليها من سيادة رئيس الجامعة واملحولة لسيادة عميد الكلية.

افقت اللجنة.  القرار: و
 القرار : 

افق مجلس الكلية .  و
اعتمــاد قـوائم الطــالب بشــعبتي األدب بشـأن  1/11/0202الموضـوع: كتــاب مجلـس قســم اللغـة اإلنجليزيــة بجلســته الُمنعقـدة بتــاريخ  .39

 واللغة.
افقت اللجنة.                القرار: و
 القرار : 
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 رسالة الكلية :

إ و إقليميزا اسزتةاداإ إلزى معزايير تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترقى إلى مستوى التميزز واببزداف  زج م زاد ا دال والعلزوم ابةسزاةية   زى سزوا العمزد محليزا

ت العلمية و الفكرية و التكةولو ية ، و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و القدرات العلمية و البحثية ألساتذتها ال ودة التعليمية و البحثية ، و مواكبة التطورا

ات الم تمز  ، و تلبية احتيا ز و طالبها ، و استخدام وسائد تعليمية حديثة ،و متابعة الخري ين، و إتاحة الفرصة لها لمتابعة ال ديد من العلوم و المعارف و الخبرات

ج ذاتحززد مالزكالت  ، و بةززاخ الالخصززية المصززرية و تةميزة قززيم اوةتمززاخ و المززواطةين مزن خززالد إ ززراخات تتسززم باوسزتقاللية و التعززاون و التقززويم الزز جالمسزاممة  زز،و

 والمستمر .
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 رؤية الكلية :

تتطل  الكلية إلى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية معتمدة تحتد 

مستوى  بأساتذتها وخري يها إلى وتصد مكاةة مرموقة بين ةظائرما

المةا سة محليأ و اقليميإا من خالد برامج دراسية متميزة  ى 

الليساةس والدراسات العليا تسهم  ى الرقى و التةمية  مرحلتى

 .  المستدامة للم تم 

افق مجلس الكلية .  و
 

الختبـــار الشــفهي كاختبـــار بشـــأن اإلحاطــة ب 1/11/0202ة بجلســـته الُمنعقــدة بتــاريخ : الموضــوع: كتــاب مجلـــس قســم اللغـــة اإلنجليزيــ .42
إفـــادة ســـيادتها بوجـــود قـــرار مجلـــس كليـــة  مـــن متعـــدد وذلـــك لتجنـــب الزدحـــام والعـــدوى وذلـــك بعـــد الرجـــوع لســـيادة عميـــد الكليـــة  و

 سابق بهذا الشأن.
 أحيطت اللجنة علًما. القرار:

 القرار : 
افق مجلس الكلية .  و

 
اعتمـــاد تشــكيل الشــفهي والتصـــحيح بشــأن  1/11/0202الموضــوع: كتــاب مجلــس قســـم اللغــة اإلنجليزيــة بجلســـته الُمنعقــدة بتــاريخ  .41

 . 0201-0202ووضع األسئلة وترتيب المتحانات للفصل األول 
 القرار: أحيطت اللجنة علًما.

 القرار : 
افق مجلس الكلية .  و

 
رفـــع الحـــالت الـــثالث المعتمـــدة مـــن بشـــأن   1/11/0202جليزيـــة بجلســـته الُمنعقـــدة بتـــاريخ كتـــاب مجلـــس قســـم اللغـــة اإلن الموضـــوع: .40

لجنة الممتحنين بالفرق األولى والثانيـة والثالثـة: أحمـد رأفـت نجيـب )أولـى( وهـدير هشـام حلمـي )تانيـة  لغـة( ونـدى طلعـت الحمـامي 
 )تالثة لغة(.

 القرار: أحيطت اللجنة علًما.
 القرار : 

 .أحيط مجلس 
ً
 الكلية علما

 
 ما يستجد من أعمال :

والمقترح الذى تقدمت  به وحدة ضمان الجودة بالكلية من قبل من ضرورة تنفيذ خطة التعليم  امتحانات الشفوى بخصوص  .1
 عن بعد بكل مشتمالتها ومنها المتحانات الشفوية .

 القرار : 
افق مجلس الكلية على عقد المتحانات الشفوية  على ان يكون باآللية التى تتناسب مع اعداد كل قسم  Teamsرنامج على ب  Onlineو

 .0202من السبوع األول من شهر ديسمبر 
 
 وتقدير قيمة الكتب .الكتاب الجامعي ل لجنة لفحص يكشت .0

 القرار : 
افق مجلس الكلية .  و
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 رسالة الكلية :

إ و إقليميزا اسزتةاداإ إلزى معزايير تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترقى إلى مستوى التميزز واببزداف  زج م زاد ا دال والعلزوم ابةسزاةية   زى سزوا العمزد محليزا

ت العلمية و الفكرية و التكةولو ية ، و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و القدرات العلمية و البحثية ألساتذتها ال ودة التعليمية و البحثية ، و مواكبة التطورا

ات الم تمز  ، و تلبية احتيا ز و طالبها ، و استخدام وسائد تعليمية حديثة ،و متابعة الخري ين، و إتاحة الفرصة لها لمتابعة ال ديد من العلوم و المعارف و الخبرات

ج ذاتحززد مالزكالت  ، و بةززاخ الالخصززية المصززرية و تةميزة قززيم اوةتمززاخ و المززواطةين مزن خززالد إ ززراخات تتسززم باوسزتقاللية و التعززاون و التقززويم الزز جالمسزاممة  زز،و
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 رؤية الكلية :

تتطل  الكلية إلى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية معتمدة تحتد 

مستوى  بأساتذتها وخري يها إلى وتصد مكاةة مرموقة بين ةظائرما

المةا سة محليأ و اقليميإا من خالد برامج دراسية متميزة  ى 

الليساةس والدراسات العليا تسهم  ى الرقى و التةمية  مرحلتى

 .  المستدامة للم تم 

 . الحكماء ل لجنة يكشت .3
 القرار : 

افق مجلس الكلية .  و
 
 من  .4

ً
 . 15/11/0202فتح باب التظلمات للتحويل بين األقسام اعتبارا

 القرار : 
افق مجلس الكلية .  و

 
 الب الكلية على النحو التالى :اعذار طالموضوع :

 القرار الفترة  سبب العذر الفرقة / القسم اسم الطالب /الطالبة م
الفرقة الثانية قسم  احمد عماد محمد عبدالغفار   .1

اجتماع  انتساب موجه  
 باق

عذر 
 اجتماعى 

الفصل الدراس ى األول من 
 0219/0202 الجامعىالعام 

 

افق مجلس  و
 الكلية

الفرقة الثانية قسم  اكر اسماعيل كريم رأفت ش / .0
افيا انتظام من  جغر

 الخاره

عذر 
 اجتماعى

 

افق مجلس  0202/0201العام الجامعى  و
 الكلية

الفرقة الثالثة قسم  أسماء عبدالمنعم السيد محمد  .3
 اجتماع انتظام 

عذر 
 اجتماعى 

افق مجلس  0219/0202العام الجامعى  و
 الكلية 

رقة األولى  قسم الف هبه ابراهيم محمد شيحه  .4
 اآلثار انتظام باق

الفصل الدراس ى األول من  عذر مرض ى
 0219/0202 الجامعىالعام 

 

افق مجلس  و
 الكلية 

 

 
ً
 ::   موضوعات الدراسات العلياسادسا

 

 أول: موضوعات قسم اللغة العربية 

 0202جداول الدراسات العليا خريف  -1

 القرار : 

افق مجلس الكلية .  و
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 رسالة الكلية :

إ و إقليميزا اسزتةاداإ إلزى معزايير تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترقى إلى مستوى التميزز واببزداف  زج م زاد ا دال والعلزوم ابةسزاةية   زى سزوا العمزد محليزا

ت العلمية و الفكرية و التكةولو ية ، و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و القدرات العلمية و البحثية ألساتذتها ال ودة التعليمية و البحثية ، و مواكبة التطورا

ات الم تمز  ، و تلبية احتيا ز و طالبها ، و استخدام وسائد تعليمية حديثة ،و متابعة الخري ين، و إتاحة الفرصة لها لمتابعة ال ديد من العلوم و المعارف و الخبرات

ج ذاتحززد مالزكالت  ، و بةززاخ الالخصززية المصززرية و تةميزة قززيم اوةتمززاخ و المززواطةين مزن خززالد إ ززراخات تتسززم باوسزتقاللية و التعززاون و التقززويم الزز جالمسزاممة  زز،و

 والمستمر .
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 رؤية الكلية :

تتطل  الكلية إلى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية معتمدة تحتد 

مستوى  بأساتذتها وخري يها إلى وتصد مكاةة مرموقة بين ةظائرما

المةا سة محليأ و اقليميإا من خالد برامج دراسية متميزة  ى 

الليساةس والدراسات العليا تسهم  ى الرقى و التةمية  مرحلتى

 .  المستدامة للم تم 

افق مجلس قسم ا -0 افقة مجلس القسم على تفعيل الدراسات 0/11/0202للغة العربية بجلستة المنعقدة و م على تجديد مو

 العليا لدرجتى الماجستير والدكتوراة تخصص الدراسات اإلسالمية .

افقت اللجنة  القرار: و

 القرار : 

افق مجلس الكلية .  و

 

افق مجلس قسم اللغة العربية بجلستة المنعقدة   -3 لى تسجيل موضوع البحث للحصول على درجة الدكتوراة فى م ع0/11/0202و

 اآلداب تخصص الدراسات األدبية والنقدية على النحو التالى :

افقت اللجنة  القرار: و

 القرار : 

افق مجلس الكلية .  و

 

 

 
افق مجلس قسم اللغة العربية بجلستة المنعقدة  -4 على تشكيل لجنة الحكم والمناقشة لستكمال متطلبات م 0/11/0202و

 بية والنقدية على النحو التالى اللغة العربية تخصص الدراسات الد درجة الماجستيرفى اآلداب بنظام الساعات المعتمده بقسم

 لجنة المناقشة و الحكم للماجستير /ساعات معتمدة  الموضوع اسم الطالب

عمرو عبد 
 الفتاح الشيخ         

األنسان فى شعر وديع 
دراسة تحليلية –سعادة 

كلية –أستاذ النقد والبالغة  أ.د/ عيد على مهدى بلبع    1
   جامعة المنوفية –اآلداب 

 و 
ً
مناقشا
 رئيسا

 لجنة اإلشـــــراف عنوان الخطة اسم الطالب

صفاء أحمد 

 عوض النجار
اوى بنية الخطاب الدينى فى أدب عبد الرحمن الشرق  

 أ.د.محمد محمود أبو على  1

0 

 
 نيا عزيز نظمى أ.م.د.را
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 رسالة الكلية :

إ و إقليميزا اسزتةاداإ إلزى معزايير تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترقى إلى مستوى التميزز واببزداف  زج م زاد ا دال والعلزوم ابةسزاةية   زى سزوا العمزد محليزا

ت العلمية و الفكرية و التكةولو ية ، و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و القدرات العلمية و البحثية ألساتذتها ال ودة التعليمية و البحثية ، و مواكبة التطورا

ات الم تمز  ، و تلبية احتيا ز و طالبها ، و استخدام وسائد تعليمية حديثة ،و متابعة الخري ين، و إتاحة الفرصة لها لمتابعة ال ديد من العلوم و المعارف و الخبرات

ج ذاتحززد مالزكالت  ، و بةززاخ الالخصززية المصززرية و تةميزة قززيم اوةتمززاخ و المززواطةين مزن خززالد إ ززراخات تتسززم باوسزتقاللية و التعززاون و التقززويم الزز جالمسزاممة  زز،و

 والمستمر .
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 رؤية الكلية :

تتطل  الكلية إلى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية معتمدة تحتد 

مستوى  بأساتذتها وخري يها إلى وتصد مكاةة مرموقة بين ةظائرما

المةا سة محليأ و اقليميإا من خالد برامج دراسية متميزة  ى 

الليساةس والدراسات العليا تسهم  ى الرقى و التةمية  مرحلتى

 .  المستدامة للم تم 

 أسلوبية
كلية  –أستاذ األدب العربى  أ.د/ محمد عبد الحميد خليفة   0

 جامعة دمنهور  –التربية 
 مناقشا

 أ.د / محمد محمود أبو على    3
أستاذ النقد والبالغة  بكلية 

  اآلداب جامعة دمنهور  
ً
 مشرفا

 أستاذ الدب العربى المساعد أ.م.د/ هيثم الحاه على    4
 مشرفا جامعة حلوان  

افقت اللجنة  القرار: و
 القرار : 

افق مجلس الكلية .  و
 
افق مجلس قسم اللغة العربية بجلستة المنعقدة  -5 على إعادة  تشكيل لجنة الحكم والمناقشة لستكمال م 0/11/0202و

أل  متطلبات درجة الماجستيرفى اآلداب  بنظام الساعات المعتمده بقسم
ً
عتذار المناقشة لمرضهاعلى النحو اللغة العربية نظرا

 :التالى

 لجنة المناقشة و الحكم للماجستير /ساعات معتمدة  الموضوع اسم الطالب

ضحى عيد طة 
 عبد النبى          

تجليات الحضارة 
العربية األسالمية فى 
 شعر بدوى الجبل

 أ.د/ إيمان فؤاد بركات     1
كلية اآلداب –أستاذ األدب و النقد 

 دمنهور   جامعة –
 و 

ً
مشرفا
 رئيسا

أستاذ النقد والبالغة  بكلية اآلداب  أ.د / محمد محمود أبو على    0
  جامعة دمنهور  –

ً
 مناقشا

أ.م.د.مروة شحاتة  3
 الشقرفى 

أستاذ األدب العربى المساعد 
  جامعة  دمنهور   –بكلية اآلداب 

ً
 مناقشا

 أ.م.د/ رانيا جمال عطية     4
د والبالغة المساعد أستاذ النق
 مشرفا جامعة  دمنهور   –بكلية اآلداب 

افقت اللجنة  القرار: و

 القرار : 

افق مجلس الكلية .  و

افق مجلس قسم اللغة العربية بجلستة المنعقدة  -6 م على تسجيل موضوع بحث الطالب / أيمن بدر محمد هويدى 1/12/0202و

 -1015اعية فى معجم البابطين لشعراء العربية فى عصر الدول واألمارات "فى موضوع " تجليات النص الشعرى الجمالية واألجتم

 الدكتوراة  م" شعراء مصر ، للحصول على درجة 1058-1822هــ / 656

 جامعة دمنهور ، –كلية اآلداب –أستاذ األدب و النقد  -أشراف : األستاذة الدكتورة/إيمان فؤاد بركات 
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 رسالة الكلية :

إ و إقليميزا اسزتةاداإ إلزى معزايير تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترقى إلى مستوى التميزز واببزداف  زج م زاد ا دال والعلزوم ابةسزاةية   زى سزوا العمزد محليزا

ت العلمية و الفكرية و التكةولو ية ، و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و القدرات العلمية و البحثية ألساتذتها ال ودة التعليمية و البحثية ، و مواكبة التطورا

ات الم تمز  ، و تلبية احتيا ز و طالبها ، و استخدام وسائد تعليمية حديثة ،و متابعة الخري ين، و إتاحة الفرصة لها لمتابعة ال ديد من العلوم و المعارف و الخبرات

ج ذاتحززد مالزكالت  ، و بةززاخ الالخصززية المصززرية و تةميزة قززيم اوةتمززاخ و المززواطةين مزن خززالد إ ززراخات تتسززم باوسزتقاللية و التعززاون و التقززويم الزز جالمسزاممة  زز،و

 والمستمر .

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

     1496633540ت + فاكس     -1496633540ت:           ~ 43 ~                          البحيرة  –دمنهور  –األبعادية –مجمع الكليات                    

Smartgate@damanhour.edu.egmail:-E                                  www.Damanhour.edu.egwebsite: 
                                               

 

 رؤية الكلية :

تتطل  الكلية إلى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية معتمدة تحتد 

مستوى  بأساتذتها وخري يها إلى وتصد مكاةة مرموقة بين ةظائرما

المةا سة محليأ و اقليميإا من خالد برامج دراسية متميزة  ى 

الليساةس والدراسات العليا تسهم  ى الرقى و التةمية  مرحلتى

 .  المستدامة للم تم 

جامعة     –كلية التربيه –أستاذ األدب و النقد ورئيس قسم اللغة العربيه  -طفى أبو شوارب األستاذ الدكتور/ محمد مص         

 األسكندرية .  

افقت اللجنة  القرار: و

 القرار : 

افق مجلس الكلية .  و

 

افق مجلس قسم اللغة العربية بجلستة المنعقدة  -7 م على تسجيل موضوع بحث الطالب/ ياسر السعيد على 1/12/0202و

 نورالد
ً
دراسة تحليلة وصفية " للحصول على  -ين فى موضوع " أستراتيجية األعالم فى القرآن الكريم المتحدث األعالمى نموذجا

 أشراف :الدكتوراة   درجة

 جامعة دمنهور  –أستاذ النقد والبالغة  بكلية اآلداب   األستاذ الدكتور / محمد محمود أبو على    

 أستاذ األدب والنقد المساعد بكلية اللغة العربية بالمنوفية جامعة األزهر .  ز عليوه الدكتور/ بديع فتح الله عبدالعزي

افقت اللجنة  القرار: و

 القرار : 

افق مجلس الكلية .  و

 

 ثاني
ً
 نجليزية :: موضوعات قسم اللغة ال ا

 م .0202جدول الدراسات العليا خريف  -1

 القرار : 

افق مجلس الكلية .  و

 

 

 

 

 حان التأهيلي للدكتوراة للباحث طاهر عكاشة والمؤلفة من: تشكيل لجنة المت  -0

 ا.م. محمد داود. –ا.د. ميراندا الزوكة  –ا.د. إيمان المليجي  

افقت اللجنة  القرار: و

 القرار : 



    

                                                                                                                                              
       Damanhur universityجامعة دمنهور                                                                                                                         
          Faculty of Artكلية اآلداب                                                                                                                                
                                                        

 

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

 رسالة الكلية :

إ و إقليميزا اسزتةاداإ إلزى معزايير تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترقى إلى مستوى التميزز واببزداف  زج م زاد ا دال والعلزوم ابةسزاةية   زى سزوا العمزد محليزا

ت العلمية و الفكرية و التكةولو ية ، و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و القدرات العلمية و البحثية ألساتذتها ال ودة التعليمية و البحثية ، و مواكبة التطورا

ات الم تمز  ، و تلبية احتيا ز و طالبها ، و استخدام وسائد تعليمية حديثة ،و متابعة الخري ين، و إتاحة الفرصة لها لمتابعة ال ديد من العلوم و المعارف و الخبرات

ج ذاتحززد مالزكالت  ، و بةززاخ الالخصززية المصززرية و تةميزة قززيم اوةتمززاخ و المززواطةين مزن خززالد إ ززراخات تتسززم باوسزتقاللية و التعززاون و التقززويم الزز جالمسزاممة  زز،و

 والمستمر .
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 رؤية الكلية :

تتطل  الكلية إلى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية معتمدة تحتد 

مستوى  بأساتذتها وخري يها إلى وتصد مكاةة مرموقة بين ةظائرما

المةا سة محليأ و اقليميإا من خالد برامج دراسية متميزة  ى 

الليساةس والدراسات العليا تسهم  ى الرقى و التةمية  مرحلتى

 .  المستدامة للم تم 

افق مجلس الكلية .  و

 : 0201قبول طالب الدراسات العليا التالي أسماؤهم أدب انجليزي ساعات معتمدة في خريف  -3

 توراة: مستوى أول: أسماء خميس وعمرو عناني.أول: الدك

 مستوى ثان: عاصم عادل                             

اسماء  -  سمر حسن داود  –محمود حسني حجاه  –شاهر عامر  -هاجر محمد  -ثانيا: الماجستير: مستولى أول: أميرة دسوقي خليل 

 احمد عبد الباقي عبد الله . –نورا ايمن نور  –احمد محمد عباس  –محمد عبد املجيد 

جهاد راض ي عبد  -ايه يسري عبد الفتاح   -أميمه حمدي الجمالية الله ربيع صافي  -الء شريف كتات -مستوى ثان: اسراء صبري نوار  

 غاده محمد عبد الغفار . -ريهام محمود حمزة   -داليا جمال شاكر   -الغني  

 لله ابراهيم: تخصص لغويات إيمان يسري عبد ا  -ثالثا التكميلي:  

 ندا سعد بدر: معيدتان بتربية دمنهور قسم انجليزي عام. تخصص أدب. -

افقت اللجنة  القرار: و

 القرار : 

افق مجلس الكلية .  و

 

 
ً
 التاريخ :موضوعات قسم  ثالثا

شعبة  -لمصرية والسالمية محمد إبراهيم محمود عبدالماجد درجة الماجستير فى الداب قسم التاريخ والثار امنح الطالب /  .1

افقة مجلس القسم فى  م ،فى موضوع  : " وليتا زياد 1/11/0202التاريخ السالمى ) بنظام الساعات المعتمدة (، وذلك بناء على مو

م " وذلك بعد ان أتم الطالب التصويبات والمالحظات التى 701-702هـ / 120-121هـ  99-96بن المهلب بن أبى صفرة فى عمان 

 0202/ 9/ 08دتها لجنة المناقشة والحكم علما بان تاريخ المناقشة أب

افقت اللجنة  القرار: و

 القرار : 

افق مجلس الكلية .  و

 

) شعبة التاريخ السيد محمد سعد العكازى  درجة الماجستير فى الداب قسم التاريخ والثار المصرية والسالمية منح الطالب / .0

افقة مجلس القسم فى السالمى( بنظام الساعات المع م ،فى موضوع : " تاريخ مدينة أشير فى 1/9/0202تمدة ، وذلك بناء على مو

م ( " وذلك بعد ان أتم الطالب التصويبات والمالحظات التى أبدتها لجنة المناقشة 1121 -935هـ / 495-304العصر اإلسالمى ) 

 م .0202/ 9/7والحكم علما بان تاريخ المناقشة 

افق  ت اللجنةالقرار: و

 القرار : 
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 رسالة الكلية :

إ و إقليميزا اسزتةاداإ إلزى معزايير تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترقى إلى مستوى التميزز واببزداف  زج م زاد ا دال والعلزوم ابةسزاةية   زى سزوا العمزد محليزا

ت العلمية و الفكرية و التكةولو ية ، و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و القدرات العلمية و البحثية ألساتذتها ال ودة التعليمية و البحثية ، و مواكبة التطورا

ات الم تمز  ، و تلبية احتيا ز و طالبها ، و استخدام وسائد تعليمية حديثة ،و متابعة الخري ين، و إتاحة الفرصة لها لمتابعة ال ديد من العلوم و المعارف و الخبرات

ج ذاتحززد مالزكالت  ، و بةززاخ الالخصززية المصززرية و تةميزة قززيم اوةتمززاخ و المززواطةين مزن خززالد إ ززراخات تتسززم باوسزتقاللية و التعززاون و التقززويم الزز جالمسزاممة  زز،و
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 رؤية الكلية :

تتطل  الكلية إلى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية معتمدة تحتد 

مستوى  بأساتذتها وخري يها إلى وتصد مكاةة مرموقة بين ةظائرما

المةا سة محليأ و اقليميإا من خالد برامج دراسية متميزة  ى 

الليساةس والدراسات العليا تسهم  ى الرقى و التةمية  مرحلتى

 .  المستدامة للم تم 

افق مجلس الكلية .  و

 

كتاب األستاذ الدكتور إبراهيم محمد على مرجونة والذى يفيد األحاطة والعلم بأن الرسائل العلمية التى بإشراف أ.د/ مروان  .3

ي نفقات ، األستاذ بجامعة ديالى بالعراق ،على أن يتحمل سيادتة جميع النفقات دون أن تتحمل الجامعة دمنهور أ -سالم نورى 

 وذلك وفق إقرار سيادته . 

افقت اللجنة  القرار: و

 القرار : 

افق مجلس الكلية .  و

 

 درجة الماجستير فى الداب قسم  التاريخ  ) بنظام الساعات المعتمدة (،منح الطالبة / هبة مسعود عبد السالم جمعة .4

افقة مجلس القسم فى  مور منذ العصر المرابطى إلى نهاية العصر المرينى م فى موضوع"مدينة أز 0202/ 11/ 1وذلك بناء على مو

من القرن الخامس الهجرى إلى نهاية القرن التاسع /الحادى عشر الميالدى والخامس عشر الميالدى " وذلك بعد ان أتمت 

 الطالبة التصويبات والمالحظات التى أبدتها لجنة المناقشة والحكم.

افقت اللجنة  القرار: و

 القرار : 

افق مجل  س الكلية .و

 

 مصطفى عوض عبدالونيس عطية لدرجة الدكتوراه  فى الداب قسم  التاريخ  شعبة التاريخ تسجيل بحث الطالب / -5

افقة مجلس القسم فى   م فى موضوع  : 0202/ 9/ 1اإلسالمى ) بنظام الساعات المعتمدة (، وذلك بناء على مو

 م  ( " ،  بإشراف : 1528 -1432هـ / 914ـ 834ن خالل نوازل الونشريس ى ) " المفاضلة بين الجهاد والحج فى األندلس م       

 الستاذ بقسم التاريخ ورئيس القسم ،  -أ. د / إبراهيم محمد على مرجونة          

 .أ. د/ مروان سالم نورى  أستاذ  التاريخ والحضارة اإلسالمية  بكلية التربية جامعة ديالى بالعراق          

افقت اللجنة القرار:  و

 القرار : 

افق مجلس الكلية .  و

عاطف أحمد على محمد لدرجة الدكتوراه  فى الداب قسم  التاريخ  شعبة التاريخ اإلسالمى ) بنظام تسجيل بحث الطالب / -6

افقة مجلس القسم فى   م ، فى موضوع  : 0202/ 9/ 1الساعات المعتمدة (، وذلك بناء على مو
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إ و إقليميزا اسزتةاداإ إلزى معزايير تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترقى إلى مستوى التميزز واببزداف  زج م زاد ا دال والعلزوم ابةسزاةية   زى سزوا العمزد محليزا

ت العلمية و الفكرية و التكةولو ية ، و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و القدرات العلمية و البحثية ألساتذتها ال ودة التعليمية و البحثية ، و مواكبة التطورا

ات الم تمز  ، و تلبية احتيا ز و طالبها ، و استخدام وسائد تعليمية حديثة ،و متابعة الخري ين، و إتاحة الفرصة لها لمتابعة ال ديد من العلوم و المعارف و الخبرات

ج ذاتحززد مالزكالت  ، و بةززاخ الالخصززية المصززرية و تةميزة قززيم اوةتمززاخ و المززواطةين مزن خززالد إ ززراخات تتسززم باوسزتقاللية و التعززاون و التقززويم الزز جالمسزاممة  زز،و
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 رؤية الكلية :

تتطل  الكلية إلى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية معتمدة تحتد 

مستوى  بأساتذتها وخري يها إلى وتصد مكاةة مرموقة بين ةظائرما

المةا سة محليأ و اقليميإا من خالد برامج دراسية متميزة  ى 

الليساةس والدراسات العليا تسهم  ى الرقى و التةمية  مرحلتى

 .  المستدامة للم تم 

م  ( " ،  1528 -1432هـ / 914ـ 834ره فى البناء الحضارى ببالد المغرب واإلندلس من خالل نوازل الزنشريس ى) " اإلخاء اإلنسانى وأث

 الستاذ بقسم التاريخ ورئيس القسم ،   -بإشراف :  أ. د / إبراهيم محمد على مرجونة 

 جامعة ديالى بالعراق أستاذ  التاريخ والحضارة اإلسالمية  بكلية التربية   -أ. د/ مروان سالم نورى  

افقت اللجنة  القرار: و

 القرار : 

افق مجلس الكلية .  و

 

محمد جمعة سعيد النمر لدرجة الماجستير فى الداب قسم  التاريخ  شعبة التاريخ اإلسالمى  )بنظام  تسجيل بحث الطالب/ -7

افقة مجلس القسم فى  وضوع  : " التطرف الفكرى وأثره السياس ى م ،فى م0202/ 9/ 1الساعات المعتمدة (، وذلك بناء على مو

الستاذ بقسم التاريخ ورئيس   -م  "   بإشراف :  أ. د / إبراهيم محمد على مرجونة 1017 -  1247هـ /  614 -439والحضارى فى اليمن 

 مدرس التاريخ اإلسالمى كلية التربية جامعة دمنهور .   -القسم ، د/ هنية نصر بهنوس 

افقت ال  لجنةالقرار: و

 القرار : 

افق مجلس الكلية .  و

 

نجاح يوسف محمود بالل لدرجة الماجستير   فى الداب قسم  التاريخ  شعبة التاريخ اإلسالمى  )بنظام  تسجيل بحث الطالبة/ -8

افقة مجلس القسم فى  م ،فى موضوع  : "   جرائم النساء خالل العصر 0202/ 9/ 1الساعات المعتمدة (، وذلك بناء على مو

استاذ التاريخ اإلسالمى وحضارته   -م  " ،  بإشراف :  أ. د / تيسير محمد محمد شادى  946 -847/ 334 -030لعباس ى  الثانى ا

 مدرس بقسم اإلجتماع كلية اآلداب جامعة دمنهور.  -المساعد بكلية اآلداب جامعة دمنهور ، د/ أسماء إدريس محمد عبدالحميد   

افقت اللجنة  القرار: و

 ر : القرا

افق مجلس الكلية .  و

 

لدرجة الماجستير فى الداب قسم  التاريخ  شعبة التاريخ اإلسالمى )  -أحالم السيد محمد الشوربجى  تسجيل بحث الطالبة/ -9

افقة مجلس القسم فى   م ،فى موضوع  : 0202/ 9/ 1بنظام الساعات المعتمدة (، وذلك بناء على مو
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 رسالة الكلية :

إ و إقليميزا اسزتةاداإ إلزى معزايير تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترقى إلى مستوى التميزز واببزداف  زج م زاد ا دال والعلزوم ابةسزاةية   زى سزوا العمزد محليزا

ت العلمية و الفكرية و التكةولو ية ، و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و القدرات العلمية و البحثية ألساتذتها ال ودة التعليمية و البحثية ، و مواكبة التطورا

ات الم تمز  ، و تلبية احتيا ز و طالبها ، و استخدام وسائد تعليمية حديثة ،و متابعة الخري ين، و إتاحة الفرصة لها لمتابعة ال ديد من العلوم و المعارف و الخبرات

ج ذاتحززد مالزكالت  ، و بةززاخ الالخصززية المصززرية و تةميزة قززيم اوةتمززاخ و المززواطةين مزن خززالد إ ززراخات تتسززم باوسزتقاللية و التعززاون و التقززويم الزز جالمسزاممة  زز،و

 والمستمر .
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 رؤية الكلية :

تتطل  الكلية إلى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية معتمدة تحتد 

مستوى  بأساتذتها وخري يها إلى وتصد مكاةة مرموقة بين ةظائرما

المةا سة محليأ و اقليميإا من خالد برامج دراسية متميزة  ى 

الليساةس والدراسات العليا تسهم  ى الرقى و التةمية  مرحلتى

 .  المستدامة للم تم 

  -م " بإشراف :  أ. د / تيسير محمد     محمد شادى 1380-1052هـ / 903 -648ك البحرية بمصر "  األمن البيئى خالل دولة الممالي

افية   -استاذ التاريخ اإلسالمى وحضارته المساعد بكلية اآلداب جامعة دمنهور ، د/ محمد محمود الشرقاوى   مدرس بقسم الجغر

 كلية اآلداب جامعة دمنهور.

افقت اللجنة  القرار: و

 القرار : 

افق مجلس الكلية .  و

 

 لدرجة الماجستير فى الداب قسم التاريخ شعبة التاريخ اإلسالمى -سارة على أحمد المسيرى  تسجيل بحث الطالبة/ -12

افقة مجلس القسم فى   م ،فى موضوع  : 0202/ 9/ 1) بنظام الساعات المعتمدة (، وذلك بناء على مو

 م  " 752 -660هـ /  130-41موى ) "   قراءة تاريخية لإلدب السياس ى فى العصر األ 

 استاذ التاريخ اإلسالمى وحضارته المساعد بكلية اآلداب جامعة دمنهور ، -بإشراف :  أ. د / تيسير محمد محمد شادى   

 أستاذ مساعد  بقسم اللغة العربية بكلية اآلداب جامعة دمنهور  -د/ أسماء محمود شمس الدين  

افقت اللجنة  القرار: و

 : القرار 

افق مجلس الكلية .  و

 

 إيناس عبدالرحمن محمود لدرجة الماجستير فى الداب قسم  التاريخ  شعبة التاريخ اإلسالمى  تسجيل بحث الطالبة/  -11

افقة مجلس القسم فى   م ،فى موضوع  : 0202/ 9/ 1) بنظام الساعات المعتمدة (، وذلك بناء على مو

استاذ التاريخ القديم    -الدولة الحديثة " ،  بإشراف :  أ. د / فايز أنور عبدالمطلب   " الجلود فى المستلزمات الحربية خالل عصر 

 .مدرس التاريخ القديم  كلية اآلداب جامعة دمنهور  -المساعد بكلية اآلداب جامعة دمنهور ، د/ علياء عبدالله عبدالعزيز أبوعلو

افقت اللجنة  القرار: و

 القرار : 

افق مجلس الكلية .  و

 

افقة مجلس قسم التاريخ بجلستة المنعقدة بتاريخ "     -10 على قبول الطالب المتقدمين للحصول على درجة م 1/11/0202مو

 2الماجستير والدكتوراه 
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إ و إقليميزا اسزتةاداإ إلزى معزايير تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترقى إلى مستوى التميزز واببزداف  زج م زاد ا دال والعلزوم ابةسزاةية   زى سزوا العمزد محليزا

ت العلمية و الفكرية و التكةولو ية ، و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و القدرات العلمية و البحثية ألساتذتها ال ودة التعليمية و البحثية ، و مواكبة التطورا

ات الم تمز  ، و تلبية احتيا ز و طالبها ، و استخدام وسائد تعليمية حديثة ،و متابعة الخري ين، و إتاحة الفرصة لها لمتابعة ال ديد من العلوم و المعارف و الخبرات
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 رؤية الكلية :

تتطل  الكلية إلى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية معتمدة تحتد 

مستوى  بأساتذتها وخري يها إلى وتصد مكاةة مرموقة بين ةظائرما

المةا سة محليأ و اقليميإا من خالد برامج دراسية متميزة  ى 

الليساةس والدراسات العليا تسهم  ى الرقى و التةمية  مرحلتى

 .  المستدامة للم تم 

 تاريخ قديم مواد تكميلية  -

 مواد تكميلية تاريخ قديم  محمد حسنى أبو الحمد أحمد                                            

  طفى عبدالله إبراهيم                                           أمال مص

  راندا فراه جابر محمد حسن                                           

 والمواد التكميلية هى : 

 عصور ماقبل التاريخ  -1

 الفرقة األولى      تاريخ العرب القديم                                                            -0

 حضارة مصر القديمة                                                             الفرقة الرابعة  -3

 حضارة الشرق اإلدنى القديم                                                    الفرقة الرابعة  -4

 المستوى األول ماجستير تاريخ قديم  -

 ماجستير                      ليم خليفة                                             منى أشرف عبدالح

 ماجستير                     عواطف يوسف عبدالله 

 ماجستير                    مى مخيمر محمد 

 ماجستير                     أيمن سالمة سعيد

 ماجستير                    أحمد عادل محمود 

 الطالب المقبولين فى برنامج الدكتوراه تاريخ إسالمى مستوى أول : -

 دكتوراه                  هدير محمد عبدالمطلب مسعود 

 دكتوراه                   شرين عبدالعاطى رحيم 

 الطالب المقبولين فى برنامج الماجستير تاريخ إسالمى : -

 ماجستير                  سامى عبدالونيس هارون  

 ماجستير                محمد أحمد على إبراهيم 

 ماجستير                إيناس على على الخطيب 

يستكمل الطالب الذين اجتازو المواد التكميلة من الترم السابق دراستهم فى مرحلة الماجستير المستوى األول، وذلك بعد  -

 لك بشعبة التاريخ اإلسالمى .اجتيازهم المواد التكميلية بنجاح وذ

 طالب قام القسم بتحميلهم مواد تكميلية ألنهم فى غير التخصص تاريخ إسالمى وهم:   -

 تكميلى رحاب محسن قطب
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إ و إقليميزا اسزتةاداإ إلزى معزايير تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترقى إلى مستوى التميزز واببزداف  زج م زاد ا دال والعلزوم ابةسزاةية   زى سزوا العمزد محليزا

ت العلمية و الفكرية و التكةولو ية ، و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و القدرات العلمية و البحثية ألساتذتها ال ودة التعليمية و البحثية ، و مواكبة التطورا

ات الم تمز  ، و تلبية احتيا ز و طالبها ، و استخدام وسائد تعليمية حديثة ،و متابعة الخري ين، و إتاحة الفرصة لها لمتابعة ال ديد من العلوم و المعارف و الخبرات

ج ذاتحززد مالزكالت  ، و بةززاخ الالخصززية المصززرية و تةميزة قززيم اوةتمززاخ و المززواطةين مزن خززالد إ ززراخات تتسززم باوسزتقاللية و التعززاون و التقززويم الزز جالمسزاممة  زز،و

 والمستمر .

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

     1496633540ت + فاكس     -1496633540ت:           ~ 49 ~                          البحيرة  –دمنهور  –األبعادية –مجمع الكليات                    

Smartgate@damanhour.edu.egmail:-E                                  www.Damanhour.edu.egwebsite: 
                                               

 

 رؤية الكلية :

تتطل  الكلية إلى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية معتمدة تحتد 

مستوى  بأساتذتها وخري يها إلى وتصد مكاةة مرموقة بين ةظائرما

المةا سة محليأ و اقليميإا من خالد برامج دراسية متميزة  ى 

الليساةس والدراسات العليا تسهم  ى الرقى و التةمية  مرحلتى

 .  المستدامة للم تم 

 تكميلى أحمد حسنى محمد

 تكميلى حلمى أحمد عبدالفتاح

 تكميلى على أحمد عبدالعزيز جمعة

 تكميلى محمد مرجان محمد

 ميلىتك محمد ماهر محمد عطية

 تكميلى محمد جمال عبدالحميد

 تكميلى عادل محمد عبدالله

 تكميلى عيس ي محمد عيس ي

 تكميلى أحمد إبراهيم عبدالمطلب

 تكميلى محمد عبدالحى إسماعيل

 تكميلى محمد على عثمان

 تكميلى مصطفى محمود حسن خفاجى

 تكميلى مدحت هنداوى عبدالعال

 تكميلى حسام سعيد عبدالسالم

 تكميلى د قابيل أحمد نعمانأحم

 تكميلى السيد عبدالهادى أبو العزم

 تكميلى عبدالوهاب يوسف عبدالقوى زيد

 تكميلى عبدالعزيز محمد عبدالعز

 تكميلى محمد عبدالفتاح بهنس ى

 تكميلى عزت محى الدين هالل

 تكميلى عبدالعاطى فره عبدالعاطى

 تكميلى عاطف عبدالحميد محمد

 تكميلى راهيمعماد أنور إب

 تكميلى محمد أحمد عصمت

 تكميلى كريم محمود هاشم محمود

 تكميلى محمد فوزى كمال زيدان
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إ و إقليميزا اسزتةاداإ إلزى معزايير تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترقى إلى مستوى التميزز واببزداف  زج م زاد ا دال والعلزوم ابةسزاةية   زى سزوا العمزد محليزا

ت العلمية و الفكرية و التكةولو ية ، و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و القدرات العلمية و البحثية ألساتذتها ال ودة التعليمية و البحثية ، و مواكبة التطورا

ات الم تمز  ، و تلبية احتيا ز و طالبها ، و استخدام وسائد تعليمية حديثة ،و متابعة الخري ين، و إتاحة الفرصة لها لمتابعة ال ديد من العلوم و المعارف و الخبرات
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 رؤية الكلية :

تتطل  الكلية إلى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية معتمدة تحتد 

مستوى  بأساتذتها وخري يها إلى وتصد مكاةة مرموقة بين ةظائرما

المةا سة محليأ و اقليميإا من خالد برامج دراسية متميزة  ى 

الليساةس والدراسات العليا تسهم  ى الرقى و التةمية  مرحلتى

 .  المستدامة للم تم 

 المواد التكميلية هى : -

 الحضارة اإلسالمية -تاريخ مصر اإلسالمية    -تاريخ صدر اإلسالم  -تاريخ الدولة العباسية   

افقت اللجنة  القرار: و

 فى غير فرع التخصص والقتصار على  كليتى األداب والتربية ، وذلك من العام القادم بإذن اللهيقترح القسم عدم قبول الطلبة   -

 القرار : 

افق مجلس الكلية .  و

 

 تم رفض الطلبة األتى أسمائهم  لعدم استيفائهم الشروط وهم :

 سعيد عبدين أمام محمد  -

 عبدالرحيم أحمد محمد محسب  -

-   
ً
 القرار: أحيطت اللجنة علما

 ر : القرا

. 
ُ
 أحيط مجلس الكلية علما

 طالب الماجستير تاريخ حديث ومعاصر : -

 ماجستير     إيمان على مصطفى إبراهيم شعالن 

 ماجستير غادة فره عيد فره 

 ماجستير  نادية مصطفى ضيف الله محمد  

 طالب الدكتوراه تاريخ حديث ومعاصر  -

 دكتوراه  أحمد مهدى سيد أحمد العطفاوى   

 دكتوراه  عة عالم عبدالكريم المنشاوى هيثم جم

 

 

 

 

 طالب مواد تكميلة تاريخ حديث ومعاصر 

 محمد فوزى عبده محمد  والمواد التكميلية هى : -
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إ و إقليميزا اسزتةاداإ إلزى معزايير تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترقى إلى مستوى التميزز واببزداف  زج م زاد ا دال والعلزوم ابةسزاةية   زى سزوا العمزد محليزا

ت العلمية و الفكرية و التكةولو ية ، و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و القدرات العلمية و البحثية ألساتذتها ال ودة التعليمية و البحثية ، و مواكبة التطورا

ات الم تمز  ، و تلبية احتيا ز و طالبها ، و استخدام وسائد تعليمية حديثة ،و متابعة الخري ين، و إتاحة الفرصة لها لمتابعة ال ديد من العلوم و المعارف و الخبرات

ج ذاتحززد مالزكالت  ، و بةززاخ الالخصززية المصززرية و تةميزة قززيم اوةتمززاخ و المززواطةين مزن خززالد إ ززراخات تتسززم باوسزتقاللية و التعززاون و التقززويم الزز جالمسزاممة  زز،و

 والمستمر .
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 رؤية الكلية :

تتطل  الكلية إلى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية معتمدة تحتد 

مستوى  بأساتذتها وخري يها إلى وتصد مكاةة مرموقة بين ةظائرما

المةا سة محليأ و اقليميإا من خالد برامج دراسية متميزة  ى 

الليساةس والدراسات العليا تسهم  ى الرقى و التةمية  مرحلتى

 .  المستدامة للم تم 

 تاريخ الدولة العثمانية والمشرق العربى                                               الفرقة األولى  -

 الفرقة الثانية                                                                 تاريخ أوربا الحديث                  -

 تاريخ الشرق األقص ى الحديث والمعاصر                                             الفرقة الثالثة  -

 الفرقة الرابعة       تاريخ مصر الحديث                                                                  -

يستكمل الطالب الذين اجتازو المواد التكميلة من الترم السابق دراستهم فى مرحلة الماجستير المستوى األول ، وذلك بعد  -

 اجتيازهم المواد التكميلية بنجاح وذلك بشعبة التاريخ الحديث والمعاصر

افقت اللجنة  القرار: و

 القرار : 

افق مجلس الكلية .  و

 

 
ً
افيا : رابعا  :  قسم الجغر

افيـــــــا بجلســـــــتة المنعقـــــــدة فـــــــى -1 افـــــــق مجلـــــــس قســـــــم الجغر م علـــــــى  قبـــــــول الطـــــــالب المتقـــــــدمين لـــــــدبلوم المســـــــاحة ونظـــــــم 1/11/0202و

 م 0202/0201المعلومات بالقسم للعام الجامعي 

افقت اللجنة  القرار: و

 القرار : 

افق مجلس الكلية .  و

 

افيا بجلستة المنع-0 افق مجلس قسم الجغر م على  قبول طالب الماجستير فصل الخريف للعام الجامعي 1/11/0202قدة فى و

افيا البشرية:0202/0201 افيا الطبيعيةو شعبة الجغر  م، بشعبة الجغر

-  
ً
أما الطالب/ أحمد السيد إبراهيم السيد على الجيزاوي خريج كلية التربية جامعة اإلسكندرية، فالبد من اجتياز السنة التكميلية أول

 في المقررات التالية: 

 مقررات الفصل الدراس ي الثاني مقررات الفصل الدراس ي األول 

افيا البحار واملحيطات الجيوموفولوجيا  جغر

افيا المناخية والحيوية افية الجغر  مدخل إلى نظم المعلومات الجغر

افقت اللجنة  القرار: و

 القرار : 

افق مجلس الكلية .  و
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 رسالة الكلية :

إ و إقليميزا اسزتةاداإ إلزى معزايير تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترقى إلى مستوى التميزز واببزداف  زج م زاد ا دال والعلزوم ابةسزاةية   زى سزوا العمزد محليزا

ت العلمية و الفكرية و التكةولو ية ، و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و القدرات العلمية و البحثية ألساتذتها ال ودة التعليمية و البحثية ، و مواكبة التطورا

ات الم تمز  ، و تلبية احتيا ز و طالبها ، و استخدام وسائد تعليمية حديثة ،و متابعة الخري ين، و إتاحة الفرصة لها لمتابعة ال ديد من العلوم و المعارف و الخبرات

ج ذاتحززد مالزكالت  ، و بةززاخ الالخصززية المصززرية و تةميزة قززيم اوةتمززاخ و المززواطةين مزن خززالد إ ززراخات تتسززم باوسزتقاللية و التعززاون و التقززويم الزز جالمسزاممة  زز،و

 والمستمر .
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 رؤية الكلية :

تتطل  الكلية إلى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية معتمدة تحتد 

مستوى  بأساتذتها وخري يها إلى وتصد مكاةة مرموقة بين ةظائرما

المةا سة محليأ و اقليميإا من خالد برامج دراسية متميزة  ى 

الليساةس والدراسات العليا تسهم  ى الرقى و التةمية  مرحلتى

 .  المستدامة للم تم 

افيـــ -3 افـــق مجلـــس قســـم الجغر علـــى توزيـــع األعبـــاء التدريســـية للدراســـات العليـــا ماجســـتير فصـــل الخريــــف  1/11/0202ا المنعقـــد فـــى و

 م على النحو التالي:0202/0201للعام الجامعي 

افيا الطبيعية المستوى األول فصل الخريف  -  م. 0201/  0202األعباء التدريسية لطالب الماجستير شعبة الجغر

 لساعاتعدد ا أستاذ المقرر  المقرر  م

افيا الطبيعية 1  3 أ.د. محمد مجدي تراب دراسة ميدانية متقدمة في الجغر

افية طبيعية بلغة أوربية 0  3 أ.د. ماجد محمد شعلة نصوص جغر

 0 أ.د. ياسر أحمد السيد دراسة ميدانية متقدمة )مناخ( 3

افية ) 4  0 د. محمد عوض السمني (1نظم المعلومات الجغر

افيا البشرية المستوى األول فصل الخريف األعباء التدريس -  م. 0201/  0202ية لطالب الماجستير شعبة الجغر

 عدد الساعات أستاذ المقرر  المقرر  م

 3 أ.د. عبد العظيم أحمد مناهج وأساليب بحث بشرية 1

افيا البشرية 0  3 أ.د. محمد عبد القادر موضوع خاص في الجغر

افية ) 3  0 د. عالء عزت شلبيأ. (1نظم المعلومات الجغر

 0 أ.د. ياسر أحمد السيد (1إحصاء تحليلي ) 4

افيا البشرية المستوى الثالث فصل الخريف  -  م. 0201/  0202األعباء التدريسية لطالب الماجستير شعبة الجغر

 عدد الساعات أستاذ المقرر  المقرر  م

افية ) 1  0 أ.د. عالء عزت شلبي (1نظم المعلومات الجغر

 0 أ.د. عالء عزت شلبي السكانعلم  0

 0 أ.د. ياسر أحمد السيد (1إحصاء تحليلي ) 

افقت اللجنة  القرار: و

 القرار : 

افق مجلس الكلية .  و

 

افيا المنعقد فى  -4 افق مجلس قسم الجغر  على منح الطالبة/ آية صبحي محمد عبدالرحمن مصطفى درجة  1/11/0202و

افيا في موض  وع :الماجستير من قسم الجغر

افية التنمية الزراعية"، حيث أتمت -"منطقة البستان المستصلحة في مركزي الدلنجات وحوش عيس ى  دراسة في جغر

 الطالبة التصويبات.

افقت اللجنة  القرار: و

 القرار : 
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 رسالة الكلية :

إ و إقليميزا اسزتةاداإ إلزى معزايير تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترقى إلى مستوى التميزز واببزداف  زج م زاد ا دال والعلزوم ابةسزاةية   زى سزوا العمزد محليزا

ت العلمية و الفكرية و التكةولو ية ، و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و القدرات العلمية و البحثية ألساتذتها ال ودة التعليمية و البحثية ، و مواكبة التطورا

ات الم تمز  ، و تلبية احتيا ز و طالبها ، و استخدام وسائد تعليمية حديثة ،و متابعة الخري ين، و إتاحة الفرصة لها لمتابعة ال ديد من العلوم و المعارف و الخبرات

ج ذاتحززد مالزكالت  ، و بةززاخ الالخصززية المصززرية و تةميزة قززيم اوةتمززاخ و المززواطةين مزن خززالد إ ززراخات تتسززم باوسزتقاللية و التعززاون و التقززويم الزز جالمسزاممة  زز،و

 والمستمر .
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 رؤية الكلية :

تتطل  الكلية إلى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية معتمدة تحتد 

مستوى  بأساتذتها وخري يها إلى وتصد مكاةة مرموقة بين ةظائرما

المةا سة محليأ و اقليميإا من خالد برامج دراسية متميزة  ى 

الليساةس والدراسات العليا تسهم  ى الرقى و التةمية  مرحلتى

 .  المستدامة للم تم 

افق مجلس الكلية .  و

 

 : قسم الجتماع :
ً
 -خامسا

افق مجلس قسم الجتماع بجلستة المنعقدة يوم الثالثاء الموافق -1 / عادل عبد القادر سليم معلي منح الطالب3/11/0202 و
من قسم الجتماع وفق نظام الساعات المعتمدة وذلك في موضوع  " العوامل اإلجتماعية والتنظيمية في اآلداب  درجة الماجستير 

لتعليم األساس ي  المؤثرة في ظاهرة التسرب الدراس ي "  ) دراسة تطبيقية علي عينة من الطلبة المتسربين من بعض مدارس ا
 "بعد أن أتم  الطالب قد أتم  التصويبات "بمدينة دمنهور بمحافظة البحيرة  (

افقت اللجنة  القرار: و
 :  القرار

افق مجلس الكلية .  و
 

افق  -0 افق مجلس قسم الجتماع بجلستة المنعقدة يوم الثالثاء المو تشكيل لجنة الختبار التأهيلي الشامل معلي 3/11/0202و
 -وذلك علي النحو التالي :لدكتوراه / أشرف إبراهيم شلبي  المدرس المساعد بالقسم لطالب ا

 جامعة السكندرية -كلية اآلداب   –أستاذ علم الجتماع ورئيس قسم الجتماع   -الستاذ الدكتور / إسماعيل علي سعد  - 
 جامعة السكندرية  -ة اآلداب  كلي –أستاذ علم الجتماع   -الستاذ الدكتور / السيد رشاد غنيم   -   
    -الستاذ الدكتور / حمدي علي أحمد       –  

َ
 جامعة دمنهور  –كلية اآلداب  –أستاذ علم الجتماع المساعد  -مشرفا

افقت اللجنة  القرار: و
 القرار : 

افق مجلس الكلية .  و
 
افق  -3 افق مجلس قسم الجتماع بجلستة المنعقدة يوم الثالثاء المو تشكيل لجنة المناقشة والحكم للطالب  معلي 3/11/0202و

  في موضوع : / أحمد محمد عطية بهيتة  لنيل درجة الماجستير في اآلداب وفق نظام الساعات المعتمدة "  تخصص علم اجتماع"
 " السهامات النظرية والمنهجية لنتوني جيدنز في علم الجتماع  " ) دراسة تحليلية نقدية ( 

 -نة كما يلي : وتشكيل اللج
              الستاذ الدكتور / عبد الوهاب جودة الحايس                                                            -

ً
 ومناقشا

ً
 رئيسا

 جامعة عين شمس –كلية اآلداب  –أستاذ ورئيس قسم الجتماع 
                                                                        الدكتور / ناجي بدر إبراهيم                                -

ً
 مناقشا

 جامعة دمنهور  –كلية اآلداب  –أستاذ علم الجتماع المساعد 
    الدكتور / محمود عبد الحميد حمدي                                                                      -

ً
 مشرفا

 جامعة دمنهور  –كلية اآلداب  –الجتماع المساعد  أستاذ علم
-   

ً
 الدكتور / حمدي علي أحمد                                                                                 مشرفا

 جامعة دمنهور  –كلية اآلداب  –أستاذ علم الجتماع المساعد  
افقت اللجنة  القرار: و
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 رسالة الكلية :

إ و إقليميزا اسزتةاداإ إلزى معزايير تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترقى إلى مستوى التميزز واببزداف  زج م زاد ا دال والعلزوم ابةسزاةية   زى سزوا العمزد محليزا

ت العلمية و الفكرية و التكةولو ية ، و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و القدرات العلمية و البحثية ألساتذتها ال ودة التعليمية و البحثية ، و مواكبة التطورا

ات الم تمز  ، و تلبية احتيا ز و طالبها ، و استخدام وسائد تعليمية حديثة ،و متابعة الخري ين، و إتاحة الفرصة لها لمتابعة ال ديد من العلوم و المعارف و الخبرات

ج ذاتحززد مالزكالت  ، و بةززاخ الالخصززية المصززرية و تةميزة قززيم اوةتمززاخ و المززواطةين مزن خززالد إ ززراخات تتسززم باوسزتقاللية و التعززاون و التقززويم الزز جالمسزاممة  زز،و
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 رؤية الكلية :

تتطل  الكلية إلى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية معتمدة تحتد 

مستوى  بأساتذتها وخري يها إلى وتصد مكاةة مرموقة بين ةظائرما

المةا سة محليأ و اقليميإا من خالد برامج دراسية متميزة  ى 

الليساةس والدراسات العليا تسهم  ى الرقى و التةمية  مرحلتى

 .  المستدامة للم تم 

 القرار : 
افق مجل  س الكلية .و

 

افق  -4 افق مجلس قسم الجتماع بجلستة المنعقدة يوم الثالثاء المو  تشكيل لجنه المناقشة والحكم   معلي 3/11/0202و

للطالبة / زينب عادل النشار  في الرسالة المقدمة منها لنيل درجة الماجستير في اآلداب وفق نظام الساعات المعتمدة وعنوانها :  " 

 (  0215  -  0211ية واألمنية لجرائم اإلتجار باألطفال "   ) دراسة تحليلية للمجتمع المصري في الفترة من النعكاسات الجتماع

 -وتتكون لجنه المناقشة من : 

 ورئ  حسن عبد السالم الشيخ                                                                                       2د2أ – 
ً
 مناقشا

ً
 يسا

 أستاذ بالمعهد العالي للخدمة الجتماعية بدمنهور 

   محمود عبد الحميد حمدي                                                                                                        2د – 
ً
 مناقشا

 جامعة دمنهور  –كلية اآلداب  –أستاذ علم الجتماع المساعد  

                             دي أحمد بيومي                                                                                    مج 2د  -
ً
 مشرفا

 جامعة دمنهور  –كلية اآلداب  –أستاذ علم الجتماع المساعد  

افقت اللجنة  القرار: و

 القرار : 

افق مجلس الكلية .  و

 

افق مجلس قسم ا-5 افق و تشكيل لجنة المناقشة والحكم علي رساله  معلي 3/11/0202لجتماع بجلستة المنعقدة يوم الثالثاء المو

في الرسالة المقدمة منها لنيل درجة الماجستير في اآلداب وفق نظام الماجستير المقدمة من الطالبة / سمر جمال محمد محمود 

 يونيو ) دراسة تحليلية(  32يناير و 05والقوي السياسية في مصر : دراسة ثورتي  " الثورات المصريةالساعات المعتمدة وعنوانها   

 :  وتتكون لجنة المناقشة علي النحو التالي

             فضل الله محمد إسماعيل                                                                          2د2أ  –
ً
 ورئيسا

ً
 مناقشا

 جامعة دمنهور  –كلية اآلداب  –ذ فلسفه السياسه أستا     

        محمد رفعت اإلمام                                                                                        2د 2أ –
ً
 مشرفا

 جامعة دمنهور  –كلية اآلداب  –أستاذ التاريخ الحديث     

                                                                                                       السيد محمد الرامخ         2د –
ً
 مناقشا

 جامعة األسكندرية  –كلية اآلداب -أستاذ علم الجتماع المساعد           
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 رسالة الكلية :

إ و إقليميزا اسزتةاداإ إلزى معزايير تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترقى إلى مستوى التميزز واببزداف  زج م زاد ا دال والعلزوم ابةسزاةية   زى سزوا العمزد محليزا

ت العلمية و الفكرية و التكةولو ية ، و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و القدرات العلمية و البحثية ألساتذتها ال ودة التعليمية و البحثية ، و مواكبة التطورا

ات الم تمز  ، و تلبية احتيا ز و طالبها ، و استخدام وسائد تعليمية حديثة ،و متابعة الخري ين، و إتاحة الفرصة لها لمتابعة ال ديد من العلوم و المعارف و الخبرات

ج ذاتحززد مالزكالت  ، و بةززاخ الالخصززية المصززرية و تةميزة قززيم اوةتمززاخ و المززواطةين مزن خززالد إ ززراخات تتسززم باوسزتقاللية و التعززاون و التقززويم الزز جالمسزاممة  زز،و

 والمستمر .
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 رؤية الكلية :

تتطل  الكلية إلى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية معتمدة تحتد 

مستوى  بأساتذتها وخري يها إلى وتصد مكاةة مرموقة بين ةظائرما

المةا سة محليأ و اقليميإا من خالد برامج دراسية متميزة  ى 

الليساةس والدراسات العليا تسهم  ى الرقى و التةمية  مرحلتى

 .  المستدامة للم تم 

                                              مجدي أحمد بيومي                                                         2د –

                                                        جامعة دمنهور  –كلية اآلداب  -أستاذ علم الجتماع المساعد           
ً
 مشرفا

افقت اللجنة  القرار: و

 القرار : 

افق مجلس الكلية .  و

 

افق مجلس قسم الجتماع بجلستة ا-6 افق و تسجيل  الخطة المقدمة من الطالبة /  معلي 3/11/0202لمنعقدة يوم الثالثاء المو

 تحت عنوان :هاجر سامي أحمد عامر  لستكمال متطلبات درجة الماجستير بنظام الساعات المعتمدة 

عينة من طلبة المرحلة اإلبتدائية  "  " األلعاب اإللكترونية وإنعكاساتها علي التنشئة اإلجتماعية لألطفال "  "دراسة تطبيقية علي    

"  
ً
 بمحافظة اإلسكندرية "  " بابجي , فري فاير , الحوت األزرق نوذجا

 تحت إشراف : 

 جامعة دمنهور  -كلية اآلداب   –مجدي أحمد بيومي                              أستاذ علم الجتماع المساعد  2د  –

 جامعة دمنهور   -كلية اآلداب     –مدرس اإلعالم                   حارس أحمد هالل               2د  -

افقت اللجنة -  القرار: و

افق -7 افق مجلس قسم الجتماع بجلستة المنعقدة يوم الثالثاء المو معلي تسجيل الخطة المقدمة من الطالبة / هبه 3/11/0202و

 تحت عنوان : م الساعات المعتمدة الله صبحي سعد صحصاح  لستكمال متطلبات درجة الدكتوراه بنظا

     
ً
   (" شبكات التواصل الجتماعي واثرها في تكوين الصورة الذهنية للجماعات المتطرفة لدي الشباب الجامعي  " )  داعش نموذجا

 تحت إشراف : 

 جامعة دمنهور  -كلية اآلداب      –أستاذ علم الجتماع المساعد   -محمود عبد الحميد حمدي  2د  –

 جامعة دمنهور   -كلية اآلداب    –مدرس علم الجتماع     -سحر أحمد بلبع  2د -

افقت اللجنة -  القرار: و

 القرار : 

افق مجلس الكلية .  و

 

 : قسم الفلسفة :
ً
 -سادسا
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 رسالة الكلية :

إ و إقليميزا اسزتةاداإ إلزى معزايير تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترقى إلى مستوى التميزز واببزداف  زج م زاد ا دال والعلزوم ابةسزاةية   زى سزوا العمزد محليزا

ت العلمية و الفكرية و التكةولو ية ، و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و القدرات العلمية و البحثية ألساتذتها ال ودة التعليمية و البحثية ، و مواكبة التطورا

ات الم تمز  ، و تلبية احتيا ز و طالبها ، و استخدام وسائد تعليمية حديثة ،و متابعة الخري ين، و إتاحة الفرصة لها لمتابعة ال ديد من العلوم و المعارف و الخبرات

ج ذاتحززد مالزكالت  ، و بةززاخ الالخصززية المصززرية و تةميزة قززيم اوةتمززاخ و المززواطةين مزن خززالد إ ززراخات تتسززم باوسزتقاللية و التعززاون و التقززويم الزز جالمسزاممة  زز،و

 والمستمر .
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 رؤية الكلية :

تتطل  الكلية إلى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية معتمدة تحتد 

مستوى  بأساتذتها وخري يها إلى وتصد مكاةة مرموقة بين ةظائرما

المةا سة محليأ و اقليميإا من خالد برامج دراسية متميزة  ى 

الليساةس والدراسات العليا تسهم  ى الرقى و التةمية  مرحلتى

 .  المستدامة للم تم 

افق مجلس قسم الفلسفة بجلستة المنعقدة فى -1 م على منح الطالبة / هند عرفه حسن طبيخة درجة الماجستير 0/11/0202و

ي الفلسفة ، و ذلك بعد أن أتمت الطالبة التصويبات بعد مناقشتها مناقشة علنية واستوفت مالحظات لجنة المناقشة والحكم ف

. 

افقت اللجنة  القرار: و

 القرار : 

افق مجلس الكلية .  و

 

افق مجلس قسم الفلسفة بجلستة المنعقدة فى  -0 حيم م على منح الطالب/ مصطفي اسماعيل عبد الر 0/11/0202و

الشرقاوي درجة الدكتوراه في الفلسفة، و ذلك بعد أن أتم الطالب التصويبات بعد مناقشته مناقشة علنية واستوفى مالحظات 

 لجنة المناقشة والحكم.

افقت اللجنة  القرار: و

 القرار : 

افق مجلس الكلية .  و

 

افق  -3 افق مجلس القسم الطارئ المنعقد يوم الثالثاء المو  م على :07/12/0202كما و

م على أن 0202قبول الطالب الجددالمتقدمين لأللتحاق بالدراسات العليا لدرجتى الماجستير والدكتوراة لفصل الخريف -

 يتم تحميل الطالب الحاصلين على تقدير مقبول دراسة المواد التكميليه التى سيكلفون بها 

 تير والدكتوراة وكذلك المواد التكميلية .م لدرجتى الماجس0202اعتماد تشكيل تدريس مقررات فصل الخريف -

افقت اللجنة  القرار: و

 القرار : 

افق مجلس الكلية .  و

 

 سابع
ً
 -: : قسم اآلثار والدراسات اليونانية والرومانية ا

 

افق مجلس قسم الثار والدراسات اليونانية والرومانية بجلسته فى    -1 رجة م على منح الباحث / وليد عبد البارى د7/11/0202و

الماجستير من قسم الثار والدراسات اليونانية والرومانية ، بنظام الساعات المعتمدة فى موضوع بعنوان " تصوير العالم الخر 

فى الفن اليونانى  ". وقد استوفي جميع التعديالت ومالحظات لجنة الحكم والمناقشة.وقد اجتاز الرسالة بتقدير مرض ى ، وقد 
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 رسالة الكلية :

إ و إقليميزا اسزتةاداإ إلزى معزايير تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترقى إلى مستوى التميزز واببزداف  زج م زاد ا دال والعلزوم ابةسزاةية   زى سزوا العمزد محليزا

ت العلمية و الفكرية و التكةولو ية ، و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و القدرات العلمية و البحثية ألساتذتها ال ودة التعليمية و البحثية ، و مواكبة التطورا

ات الم تمز  ، و تلبية احتيا ز و طالبها ، و استخدام وسائد تعليمية حديثة ،و متابعة الخري ين، و إتاحة الفرصة لها لمتابعة ال ديد من العلوم و المعارف و الخبرات

ج ذاتحززد مالزكالت  ، و بةززاخ الالخصززية المصززرية و تةميزة قززيم اوةتمززاخ و المززواطةين مزن خززالد إ ززراخات تتسززم باوسزتقاللية و التعززاون و التقززويم الزز جالمسزاممة  زز،و
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 رؤية الكلية :

تتطل  الكلية إلى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية معتمدة تحتد 

مستوى  بأساتذتها وخري يها إلى وتصد مكاةة مرموقة بين ةظائرما

المةا سة محليأ و اقليميإا من خالد برامج دراسية متميزة  ى 

الليساةس والدراسات العليا تسهم  ى الرقى و التةمية  مرحلتى

 .  المستدامة للم تم 

ومالحظات لجنة الحكم والمناقشة واستوفى التعديالت الخاصه بالحذف والتغيير والضافة ، واستوفى استوفى جميع التعديالت 

 جميع الشروط 

افقت اللجنة  القرار: و

 القرار : 

افق مجلس الكلية .  و

 
د/ عبير قاسم م بشأن على الطلب المقدم من أ.7/11/0202كتاب مجلس قسم الثار والدراسات اليونانية والرومانية بجلسته فى    -0

بخصوص إعادة تقديم لئحة علم المتاحف الخاصة بمشروع إيدوماست حيث أنه قد سبق إرسالها منذ ما يقرب من العام و لم 
 يصل رد . فبرجاء التكرم بإعادة إرسالها إلي لجنة القطاع باملجلس األعلي للجامعات المصرية.

افقت اللجنة  القرار: و
 القرار : 

افق مجلس الكلية   .و
 

افقة  على الطلب المقدم من أ.د/ 7/11/0202كتاب مجلس قسم الثار والدراسات اليونانية والرومانية بجلسته فى   -3 م بشأن المو
 سماح الصاوي بخصوص إعادة تقديم لئحة الدراسات القبطية إلي لجنة القطاع باملجلس األعلي للجامعات المصرية. 

افقت اللجنة  القرار: و
 القرار : 
افق   مجلس الكلية .و
 

افقةعلى اللتماس المقدم من 7/11/0202كتاب مجلس قسم الثار والدراسات اليونانية والرومانية بجلسته فى    -4 م بشأن المو
بعض طالب الدراسات العليا بنظام الساعات المعتمدة لدرجة الماجستير لضافة مقرر اختيارى اضافى بعنوان الفن المصرى 

 عتين اختيارى ( فى العصر المتأخر ) سا
افقت اللجنة  القرار: و

 القرار : 
افق مجلس الكلية .  و

 
افق مجلس قسم -5 على منح الطالبة / هدى محمود محمد م 7/11/0202الثار والدراسات اليونانية والرومانية بجلسته فى و

دة فى موضوع " الكهنة والكاهنات فى الفن بنظام الساعات المعتم الثار والدراسات اليونانية والرومانيةبلبع درجة الماجستير في 
الرومانى )دراسة أثرية(" و ذلك بعد أن أتمت الطالبة التصويبات بعد مناقشتها مناقشة علنية واستوفت مالحظات لجنة 

 المناقشة والحكم .
افقت اللجنة  القرار: و

 القرار : 
افق مجلس الكلية .  و

 
 ما يستجد من أعمال :

 لتكميلى الذين يرسبون فى مقررواحد أو مقررين فادة بشأن الطالب اال  -
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 رسالة الكلية :

إ و إقليميزا اسزتةاداإ إلزى معزايير تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترقى إلى مستوى التميزز واببزداف  زج م زاد ا دال والعلزوم ابةسزاةية   زى سزوا العمزد محليزا

ت العلمية و الفكرية و التكةولو ية ، و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و القدرات العلمية و البحثية ألساتذتها ال ودة التعليمية و البحثية ، و مواكبة التطورا

ات الم تمز  ، و تلبية احتيا ز و طالبها ، و استخدام وسائد تعليمية حديثة ،و متابعة الخري ين، و إتاحة الفرصة لها لمتابعة ال ديد من العلوم و المعارف و الخبرات

ج ذاتحززد مالزكالت  ، و بةززاخ الالخصززية المصززرية و تةميزة قززيم اوةتمززاخ و المززواطةين مزن خززالد إ ززراخات تتسززم باوسزتقاللية و التعززاون و التقززويم الزز جالمسزاممة  زز،و

 والمستمر .
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 رؤية الكلية :

تتطل  الكلية إلى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية معتمدة تحتد 

مستوى  بأساتذتها وخري يها إلى وتصد مكاةة مرموقة بين ةظائرما

المةا سة محليأ و اقليميإا من خالد برامج دراسية متميزة  ى 

الليساةس والدراسات العليا تسهم  ى الرقى و التةمية  مرحلتى

 .  المستدامة للم تم 

 القرار : 
افق مجلس الكلية .  و

 
افقة مجلس قسم الجتماع بجلسته المنعقدة في  -  على قبول طالب الدراسات العليا بمراحلها املختلفة . 3/11/0202مو

 القرار : 
افق مجلس الكلية .  و

 
 
 

 
ً
 : موضوعات العالقات الثقافية والخارجية : سابعا

 
 موضوعات قسم التاريخ : 

/
ً
م  علما بشأن اإلحاطات المقدمة من أ.د/ ابراهيم  محمد على مرجونة وهى 1/11/0202احاطة مجلس قسم التاريخ بجلسته فى  أول

 على النحو التى :

قتصادية )آفاق الدراسات عضوية اللجنة العلمية للمؤتمر الدولى  الثانى  لعلوم النسانية والجتماعية والتربوية والدارية وال -أ

 العراق  –كلية التربية –م جامعة البصرة 17/11/0202-15العلمية فى مختلف التخصصات( 

 عضوية الهيئة العلمية ملجلة مدارات للعلوم الجتماعية والنسانية مجلة دولية محكمة غليزران بالجزائر . -ب

 م مجلة ايريك الرمينية .0202النقاذ ، عدد سبتمبر نشر مقال علمى بعنوان : بدر الجمالى الرمنى ورحلة  -ه

اقية للمخطوطات  بعنوان : التعليم  -د نشر بحث بمجلة اكليل للدراسات النسانية الصادرة عن الجمعية العلمية العر

اقع والمأمول فى ظل جائحة كرونا.  اللكترونى بين الو
 القرار : 

. 
ً
 أحيط مجلس الكلية علما

 

/ 
ً
افق ثانيا م  على قيام د/ محمد رشاد المقدم باجازة دراسية لجراء ابحاث ما بعد 1/11/0202ة مجلس قسم التاريخ بجلسته فى مو

 على  الطلب المقدم من د/  08/3/0200م وحتى  1/4/0201الدكتوراه وذلك لمدة عام اعتبارا من 
ً
بجامعة تويو ايو باليابان بناءا

ء ابحاث ما بعد الدكتوراه باليابان و طبقا للخطاب الوارد من الستاذ الدكتور كازوكو محمد المقدم لطلب اجازة دراسية لجرا

واتانابى بمرتب يصرف من الداخل مع اقرار سيادته بتحمل مصاريف القامه فى اليابان على نفقته الخاصه والمر مرفوع لسيادتكم 

 دهار .ز والقسم يتمنى لسيادته مزيد من التقدم وال لتخاذ ما ترونه مناسبا فى ضوء اللوائح والقوانين المنظمة ، 
 القرار : 
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 رسالة الكلية :

إ و إقليميزا اسزتةاداإ إلزى معزايير تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترقى إلى مستوى التميزز واببزداف  زج م زاد ا دال والعلزوم ابةسزاةية   زى سزوا العمزد محليزا

ت العلمية و الفكرية و التكةولو ية ، و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و القدرات العلمية و البحثية ألساتذتها ال ودة التعليمية و البحثية ، و مواكبة التطورا

ات الم تمز  ، و تلبية احتيا ز و طالبها ، و استخدام وسائد تعليمية حديثة ،و متابعة الخري ين، و إتاحة الفرصة لها لمتابعة ال ديد من العلوم و المعارف و الخبرات

ج ذاتحززد مالزكالت  ، و بةززاخ الالخصززية المصززرية و تةميزة قززيم اوةتمززاخ و المززواطةين مزن خززالد إ ززراخات تتسززم باوسزتقاللية و التعززاون و التقززويم الزز جالمسزاممة  زز،و

 والمستمر .
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 رؤية الكلية :

تتطل  الكلية إلى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية معتمدة تحتد 

مستوى  بأساتذتها وخري يها إلى وتصد مكاةة مرموقة بين ةظائرما

المةا سة محليأ و اقليميإا من خالد برامج دراسية متميزة  ى 

الليساةس والدراسات العليا تسهم  ى الرقى و التةمية  مرحلتى

 .  المستدامة للم تم 

افق مجلس الكلية .  و
 

افيا :  موضوعات قسم االجغر
/ 
ً
افيا بجلسته المنعقدة فى  أول عبدالعظيم احمد عبدالعظيم  2د2بخصوص مشاركة ا 5/12/0202احاطة مجلس قسم الجغر

برعاية  0202اكتوبر  6-1ضارة السالمية اسهامات وانجازات " ايام بحضور دورة عبر تقنية التحاضر عن بعد بعنوان " الح

 الرابطة العربية الفريقية 
 القرار : 

. 
ً
 أحيط مجلس الكلية علما

 
 موضوعات قسم الثار  والدراسات اليونانية والرومانية        

/ 
ً
شهادة م علما ب7/11/0202نعقدة اون لين فى احاطة مجلس قسم الثار  والدراسات اليونانية والرومانية بجلسته الم أول

التقدير المقدمة لألستاذة الدكتورة / عبير قاسم من متحف اآلثار بمكتبة اإلسكندرية فى الندوة المقامة بعنوان " فسيفساء 

" وذلك يوم  السكندرية ... فن وابداع ورسالة " وذلك عن المشاركة البحثية الخاصة بسيادتها بعنوان " الفسيفساء والحياة

 م. ومرفق طيه صورة البرنامج والشهادة.06/12/0202

 القرار : 

. 
ً
 أحيط مجلس الكلية علما

 

 
ً
بشأن اإلحاطة م علما  7/11/0202/ احاطة مجلس قسم الثار  والدراسات اليونانية والرومانية بجلسته المنعقدة اون لين فى ثانيا

 -ايراسموس  شكر المقدم لها من المهندس / كريم حمدى ، المنسق العام لمكتب المقدمة من أ.د/ عبير قاسم بخصوص ايميل ال

 م .15/12/0202مصرعن مشاركة سيادتها بالحضور فى الويبينار الذى اقيم فى –الوطنى 

 القرار : 

. 
ً
 أحيط مجلس الكلية علما

 

 
ً
بشأن اإلحاطة م علما  7/11/0202نعقدة اون لين فى / احاطة مجلس قسم الثار  والدراسات اليونانية والرومانية بجلسته المثالثا

 المقدمة من أ.د/ عبير قاسم بخصوص حضور سيادتها بعض الورش التي أقامتها وحدة الجودة بالكلية أون لين وبيانها كالتالي :

  ة ، جامعة دمنهور ، يوم كلية التربي –ورشة عمل " مهارات تنفيذ التعلم المدمج والتعليم الهجين ، مقدمة من أ.د/ محمد والي

 م  الساعة السابعة مساء11/12/0202

 جامعة  -كلية اآلداب –مقدمة من د/ احمد عطية  -مايكروسوفت تيمز "  ورشة عمل " انشاء فصل افتراض ى على برنامج

.00/12/0202يوم  -دمنهور 
ً
 م  الساعة السابعة مساءا
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 رسالة الكلية :

إ و إقليميزا اسزتةاداإ إلزى معزايير تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترقى إلى مستوى التميزز واببزداف  زج م زاد ا دال والعلزوم ابةسزاةية   زى سزوا العمزد محليزا

ت العلمية و الفكرية و التكةولو ية ، و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و القدرات العلمية و البحثية ألساتذتها ال ودة التعليمية و البحثية ، و مواكبة التطورا

ات الم تمز  ، و تلبية احتيا ز و طالبها ، و استخدام وسائد تعليمية حديثة ،و متابعة الخري ين، و إتاحة الفرصة لها لمتابعة ال ديد من العلوم و المعارف و الخبرات

ج ذاتحززد مالزكالت  ، و بةززاخ الالخصززية المصززرية و تةميزة قززيم اوةتمززاخ و المززواطةين مزن خززالد إ ززراخات تتسززم باوسزتقاللية و التعززاون و التقززويم الزز جالمسزاممة  زز،و

 والمستمر .
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 رؤية الكلية :

تتطل  الكلية إلى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية معتمدة تحتد 

مستوى  بأساتذتها وخري يها إلى وتصد مكاةة مرموقة بين ةظائرما

المةا سة محليأ و اقليميإا من خالد برامج دراسية متميزة  ى 

الليساةس والدراسات العليا تسهم  ى الرقى و التةمية  مرحلتى

 .  المستدامة للم تم 

 القرار : 

. 
ً
 أحيط مجلس الكلية علما

 

 
ً
بشأن اإلحاطة م علما  7/11/0202مجلس قسم الثار  والدراسات اليونانية والرومانية بجلسته المنعقدة اون لين فى  احاطة/ رابعا

والخاص بمشروع : إعادة  0202/ 12/  19المقدمة من أ.د/ عبير قاسم بخصوص مشاركتها في الجتماع الذي عقد أون لين بتاريخ 

 صياغة تدريس التراث الثقافي في مصر

Reframing Heritage Education in Egypt / Re-HeED 

610234-EPP-1-2019-1-EG-EPPKA2-CBHE-JP 

 القرار : 

. 
ً
 أحيط مجلس الكلية علما

 

/
ً
بشأن م علما  7/11/0202احاطة مجلس قسم الثار  والدراسات اليونانية والرومانية بجلسته المنعقدة اون لين فى  خامسا

والخاص بمشروع :  0202/ 11/  3عبير قاسم بخصوص مشاركتها في الجتماع الذي عقد أون لين بتاريخ اإلحاطة المقدمة من أ.د/ 

 إعادة صياغة تدريس التراث الثقافي في مصر

Reframing Heritage Education in Egypt / Re-HeED 

610234-EPP-1-2019-1-EG-EPPKA2-CBHE-JP 
 القرار : 

. 
ً
 أحيط مجلس الكلية علما

 

/ساد
ً
علما بشأن الخطاب م 7/11/0202احاطة مجلس قسم الثار  والدراسات اليونانية والرومانية بجلسته المنعقدة اون لين فى  سا

جامعة دمنهور ، بخصوص طلب كلية التمريض أن تقوم أ.د/ عبير قاسم بإعطاء دورة عن  –الوارد للكلية من كلية التمريض 

 يس كلية التمريضالمشروعات البحثية ألعضاء هيئة تدر 
 القرار : 

. 
ً
 أحيط مجلس الكلية علما

 

/
ً
بشأن م علما  7/11/0202احاطة مجلس قسم الثار  والدراسات اليونانية والرومانية بجلسته المنعقدة اون لين فى  سابعا

ة الجودة بالكلية أون اإلحاطات المقدمة من أ.م.د/ نهى عبد الرحمن محمد بخصوص حضور سيادتها بعض الورش التي أقامتها وحد

 لين وبيانها كالتالي :
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 رسالة الكلية :

إ و إقليميزا اسزتةاداإ إلزى معزايير تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترقى إلى مستوى التميزز واببزداف  زج م زاد ا دال والعلزوم ابةسزاةية   زى سزوا العمزد محليزا

ت العلمية و الفكرية و التكةولو ية ، و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و القدرات العلمية و البحثية ألساتذتها ال ودة التعليمية و البحثية ، و مواكبة التطورا

ات الم تمز  ، و تلبية احتيا ز و طالبها ، و استخدام وسائد تعليمية حديثة ،و متابعة الخري ين، و إتاحة الفرصة لها لمتابعة ال ديد من العلوم و المعارف و الخبرات

ج ذاتحززد مالزكالت  ، و بةززاخ الالخصززية المصززرية و تةميزة قززيم اوةتمززاخ و المززواطةين مزن خززالد إ ززراخات تتسززم باوسزتقاللية و التعززاون و التقززويم الزز جالمسزاممة  زز،و

 والمستمر .
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 رؤية الكلية :

تتطل  الكلية إلى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية معتمدة تحتد 

مستوى  بأساتذتها وخري يها إلى وتصد مكاةة مرموقة بين ةظائرما

المةا سة محليأ و اقليميإا من خالد برامج دراسية متميزة  ى 

الليساةس والدراسات العليا تسهم  ى الرقى و التةمية  مرحلتى

 .  المستدامة للم تم 

م الساعة السابعة 11/12/0202بشأن حضور سيادتها دورة بعنوان " مهارات تنفيذ التعلم المدمج والتعليم الهجين بتاريخ   -أ

."
ً
 مساءا

 م الساع10/12/0202بشأن حضور سيادتها دورة بعنوان "إستخدام التكنولوجيا فى التدريس" بتاريخ  -ب
ً
 ة الرابعة مساءا

 13/12/0202بشأن حضور سيادتها دورة بعنوان " بنوك األسئلة " بتاريخ   -ه
ً
 م الساعة السابعة مساءا

 م  الساعة الرابعة 14/12/0202بشأن حضور سيادتها دورة بعنوان " اعتماد برنامج اكاديمى" بتاريخ  -د

   على برنامج بشأن حضور سيادتها دورة بعنوان "انشاء فصل افتراض ى -هـ

 

م الساعة السابعة.00/12/0202بتاريخ     Microsoft Teams 

 القرار : 
. 
ً
 أحيط مجلس الكلية علما

 

/
ً
لحاطة م علما با7/11/0202احاطة مجلس قسم الثار  والدراسات اليونانية والرومانية بجلسته المنعقدة اون لين فى  ثامنا

بصفتها عضو بمشروع :  0202/ 12/  19ها الجتماع الذي عقد أون لين بتاريخ المقدمة من أ.د/ سماح الصاوي بخصوص حضور 

 إعادة صياغة تدريس التراث الثقافي في مصر

Reframing Heritage Education in Egypt / Re-HeED 

610234-EPP-1-2019-1-EG-EPPKA2-CBHE-JP 
 القرار : 

. 
ً
 أحيط مجلس الكلية علما

 

/
ً
لحاطة م علما با7/11/0202الثار  والدراسات اليونانية والرومانية بجلسته المنعقدة اون لين فى احاطة مجلس قسم  تاسعا

المقدمة من أ.د/ سماح الصاوي بمشاركتها فى ورشة عمل بعنوان " التراث القبطى احد حلقات الحضارة المصرية القديمة 

 م .06/12/0202اة المرأة فى الفن القبطى "  وذلك يوم والمعاصره" والمشاركة البحثية لسيادتها بعنوان " تصوير معان
 القرار : 

. 
ً
 أحيط مجلس الكلية علما

 

/
ً
بشأن اإلحاطة م علما 7/11/0202احاطة مجلس قسم الثار  والدراسات اليونانية والرومانية بجلسته المنعقدة اون لين فى  عاشرا

 الورش التي أقامتها وحدة الجودة بالكلية أون لين وبيانها كالتالي : المقدمة من أ.د/ سماح الصاوي بخصوص حضور سيادتها بعض
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 رسالة الكلية :

إ و إقليميزا اسزتةاداإ إلزى معزايير تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترقى إلى مستوى التميزز واببزداف  زج م زاد ا دال والعلزوم ابةسزاةية   زى سزوا العمزد محليزا

ت العلمية و الفكرية و التكةولو ية ، و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و القدرات العلمية و البحثية ألساتذتها ال ودة التعليمية و البحثية ، و مواكبة التطورا

ات الم تمز  ، و تلبية احتيا ز و طالبها ، و استخدام وسائد تعليمية حديثة ،و متابعة الخري ين، و إتاحة الفرصة لها لمتابعة ال ديد من العلوم و المعارف و الخبرات

ج ذاتحززد مالزكالت  ، و بةززاخ الالخصززية المصززرية و تةميزة قززيم اوةتمززاخ و المززواطةين مزن خززالد إ ززراخات تتسززم باوسزتقاللية و التعززاون و التقززويم الزز جالمسزاممة  زز،و

 والمستمر .
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 رؤية الكلية :

تتطل  الكلية إلى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية معتمدة تحتد 

مستوى  بأساتذتها وخري يها إلى وتصد مكاةة مرموقة بين ةظائرما

المةا سة محليأ و اقليميإا من خالد برامج دراسية متميزة  ى 

الليساةس والدراسات العليا تسهم  ى الرقى و التةمية  مرحلتى

 .  المستدامة للم تم 

 -جامعة دمنهور  -كلية اآلداب –مقدمة من د/ احمد عطية  -مايكروسوفت تيمز "  ورشة عمل " انشاء فصل افتراض ى على برنامج

.00/12/0202يوم 
ً
 م  الساعة السابعة مساءا

 القرار : 
. 
ً
 أحيط مجلس الكلية علما

 

بشأن م علما 7/11/0202احاطة مجلس قسم الثار  والدراسات اليونانية والرومانية بجلسته المنعقدة اون لين فى  /دى عشراحا

اإلحاطة المقدمة من أ.د/ سماح الصاوي بخصوص مشاركتها فى حضور اجتماع بشأن  زيارة خبير منظمة اليكوموس ) احد 

باليونيسكو (  لتقييم ملف تسجيل موقع الديرة على قائمة التراث العالمى وحالة  الهيئات الستشارية للجنة التراث العالمى

م  بمقر وزارة السياحه واآلثار قاعة الجتماعات  1/11/0202الحفاظ الراهنة للموقع  وقيمته العالمية الستثنائية  وذلك بتاريخ 

 بالدور الول 
 القرار : 

. 
ً
 أحيط مجلس الكلية علما

 

بشأن م علما  7/11/0202احاطة مجلس قسم الثار  والدراسات اليونانية والرومانية بجلسته المنعقدة اون لين فى / ثانى عشرا

بصفتها عضو  0202/ 12/  19اإلحاطة المقدمة من أ.د/ حنان الشافعي بخصوص حضورها الجتماع الذي عقد أون لين بتاريخ 

 ي مصربمشروع : إعادة صياغة تدريس التراث الثقافي ف

Reframing Heritage Education in Egypt / Re-HeED 

610234-EPP-1-2019-1-EG-EPPKA2-CBHE-JP 
 القرار : 

. 
ً
 أحيط مجلس الكلية علما

 

بشأن م علما 7/11/0202احاطة مجلس قسم الثار  والدراسات اليونانية والرومانية بجلسته المنعقدة اون لين فى /  ثالث عشرا

ة من أ.د/ حنان الشافعي بخصوص حضور سيادتها بعض الورش التي أقامتها وحدة الجودة بالكلية أون لين وبيانها اإلحاطة المقدم

 كالتالي :

جامعة  -كلية اآلداب –مقدمة من د/ احمد عطية  -مايكروسوفت تيمز "  ورشة عمل " انشاء فصل افتراض ى على برنامج

 م  الساعة السابعة 00/12/0202يوم  -دمنهور 
ً
 واملجلس يتمنى لسيادتها مزيد من التقدم والرقىمساءا

 القرار : 
. 
ً
 أحيط مجلس الكلية علما
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 رسالة الكلية :

إ و إقليميزا اسزتةاداإ إلزى معزايير تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترقى إلى مستوى التميزز واببزداف  زج م زاد ا دال والعلزوم ابةسزاةية   زى سزوا العمزد محليزا

ت العلمية و الفكرية و التكةولو ية ، و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و القدرات العلمية و البحثية ألساتذتها ال ودة التعليمية و البحثية ، و مواكبة التطورا

ات الم تمز  ، و تلبية احتيا ز و طالبها ، و استخدام وسائد تعليمية حديثة ،و متابعة الخري ين، و إتاحة الفرصة لها لمتابعة ال ديد من العلوم و المعارف و الخبرات

ج ذاتحززد مالزكالت  ، و بةززاخ الالخصززية المصززرية و تةميزة قززيم اوةتمززاخ و المززواطةين مزن خززالد إ ززراخات تتسززم باوسزتقاللية و التعززاون و التقززويم الزز جالمسزاممة  زز،و

 والمستمر .
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 رؤية الكلية :

تتطل  الكلية إلى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية معتمدة تحتد 

مستوى  بأساتذتها وخري يها إلى وتصد مكاةة مرموقة بين ةظائرما

المةا سة محليأ و اقليميإا من خالد برامج دراسية متميزة  ى 

الليساةس والدراسات العليا تسهم  ى الرقى و التةمية  مرحلتى

 .  المستدامة للم تم 

بشأن م علما 7/11/0202/ احاطة مجلس قسم الثار  والدراسات اليونانية والرومانية بجلسته المنعقدة اون لين فى  رابع عشرا

ض الورش التي أقامتها وحدة الجودة بالكلية أون لين وبيانها اإلحاطة المقدمة من د/ شيرويت فضل بخصوص حضور سيادتها بع

جامعة  -كلية اآلداب –مقدمة من د/ احمد عطية  -مايكروسوفت تيمز "  كالتالي : ورشة عمل " انشاء فصل افتراض ى على برنامج

 00/12/0202يوم  -دمنهور 
ً
 م  الساعة السابعة مساءا

 القرار : 
. 
ً
 أحيط مجلس الكلية علما

 

بشأن م علما 7/11/0202/ احاطة مجلس قسم الثار  والدراسات اليونانية والرومانية بجلسته المنعقدة اون لين فى  مس عشراخا

اإلحاطة المقدمة من د/ هالة عبد الرحمن بخصوص حضور سيادتها بعض الورش التي أقامتها وحدة الجودة بالكلية أون لين وبيانها 

 كالتالي :

يوم  -جامعة دمنهور  -كلية اآلداب –مقدمة من د/ احمد عطية  -مايكروسوفت تيمز "  فصل افتراض ى على برنامج ورشة عمل " انشاء

00/12/0202 
ً
 م  الساعة السابعة مساءا

 القرار : 
. 
ً
 أحيط مجلس الكلية علما

 

بشأن م علما 7/11/0202لين فى احاطة مجلس قسم الثار  والدراسات اليونانية والرومانية بجلسته المنعقدة اون /  سادس عشرا

 بتكريمها فى مؤتمر اآلثاريين  العرب لتقديمها لوحة لذكرى أ.د/ على رضواناإلحاطة المقدمة من أ.د/ عبير قاسم 
 القرار : 

. 
ً
 أحيط مجلس الكلية علما

 

افقة مجلس قسم الثار  والدراسات اليونانية والرومانية بجلسته المنعقدة اون ل  سابع عشرا/ م على  المقترح 7/11/0202ين فى مو

 م .0202ديسمبر  8" التراث ... فن ولغة وآثار"       لقامة يوم للتراث بعنوان المقدم من أ.د/ عبير قاسم 

 الوقت
 املحاضر اسم المشاركة

 الى من

 التسجيل   9.32الساعة  9الساعة 

 

--------------- 

ميدة الكلية أ.د/ حنان ع كلمة الفتتاح 12.12الساعة  12الساعة 
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 رسالة الكلية :

إ و إقليميزا اسزتةاداإ إلزى معزايير تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترقى إلى مستوى التميزز واببزداف  زج م زاد ا دال والعلزوم ابةسزاةية   زى سزوا العمزد محليزا

ت العلمية و الفكرية و التكةولو ية ، و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و القدرات العلمية و البحثية ألساتذتها ال ودة التعليمية و البحثية ، و مواكبة التطورا

ات الم تمز  ، و تلبية احتيا ز و طالبها ، و استخدام وسائد تعليمية حديثة ،و متابعة الخري ين، و إتاحة الفرصة لها لمتابعة ال ديد من العلوم و المعارف و الخبرات

ج ذاتحززد مالزكالت  ، و بةززاخ الالخصززية المصززرية و تةميزة قززيم اوةتمززاخ و المززواطةين مزن خززالد إ ززراخات تتسززم باوسزتقاللية و التعززاون و التقززويم الزز جالمسزاممة  زز،و

 والمستمر .
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 رؤية الكلية :

تتطل  الكلية إلى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية معتمدة تحتد 

مستوى  بأساتذتها وخري يها إلى وتصد مكاةة مرموقة بين ةظائرما

المةا سة محليأ و اقليميإا من خالد برامج دراسية متميزة  ى 

الليساةس والدراسات العليا تسهم  ى الرقى و التةمية  مرحلتى

 .  المستدامة للم تم 

 الشافعى

التراث ما بين الفلسفة  12.02الساعة  12.12الساعة 

اقع  والو

 أ.د/ عبير قاسم

التأثيرات الشرقية على  12.45الساعة  1.32الساعة 

بورتريهات بطلميوس 

 الثامن

د/ جالل رفاعى  نائب 

 مدير متحف اآلثار

 سماح الصاوى  أ.د/ التراث القبطى   11الساعة  12.45الساعة 

 د/ شهد البياع تراث وادى النطرون 11.32الساعة  11.15الساعة 

 أ.د/ حنان الشافعى التراث الكالسيكى 11.52الساعة  11.32الساعة 

 د/ أحمد شتيه التراث العربي 10.15الساعة  10الساعة 

 القرار : 
افق مجلس الكلية .  و

 
افقة مجلس قسم الثار  والد ثامن عشرا / م على  الطلب 7/11/0202راسات اليونانية والرومانية بجلسته المنعقدة اون لين فى مو

المقدم من أ.د/ عبير قاسم بخصوص إعادة تقديم لئحة علم المتاحف الخاصة بمشروع إيدوماست حيث أنه قد سبق إرسالها منذ 
 .قطاع اآلثار بمجلس أعلي الجامعات المصرية ما يقرب من العام و لم يصل رد . فبرجاء التكرم بإعادة إرسالها إلي لجنة

 القرار : 
. 
ً
 أحيط مجلس الكلية علما

 
 موضوعات قسم اللغة العربية وادابها :

/
ً
رانيا نظمى على دورة تدريبية  2علما بحصول د 0/11/0202احاطة مجلس قسم اللغة العربية وادابها بجلسته المنعقدة بتاريخ  أول

 اتحاد الذاعة والتليفزيون فى العداد والتقديم من 
 القرار : 

. 
ً
 أحيط مجلس الكلية علما

 
/
ً
افقة مجلس قسم اللغة العربية وادابها بجلسته المنعقدة بتاريخ  ثانيا على عمل مشروع ترجمة بالنجليزية لمعانى 0/11/0202مو

 تقريبية " وذلك بالتفاق مع وزارة الوقاف القران الكريم تحت عنوان " ترجمة انجليزية لمعانى القران الكريم ، ترجمة بالغية
 القرار : 
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ات الم تمز  ، و تلبية احتيا ز و طالبها ، و استخدام وسائد تعليمية حديثة ،و متابعة الخري ين، و إتاحة الفرصة لها لمتابعة ال ديد من العلوم و المعارف و الخبرات
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 رؤية الكلية :

تتطل  الكلية إلى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية معتمدة تحتد 

مستوى  بأساتذتها وخري يها إلى وتصد مكاةة مرموقة بين ةظائرما

المةا سة محليأ و اقليميإا من خالد برامج دراسية متميزة  ى 

الليساةس والدراسات العليا تسهم  ى الرقى و التةمية  مرحلتى

 .  المستدامة للم تم 

افق مجلس الكلية .  و
 

/
ً
افقة مجلس قسم اللغة العربية وادابها بجلسته المنعقدة بتاريخ  ثالثا عيد بلبع لجائزة  2د2على ترشيح العالم الكبير ا0/11/0202مو

 الدولة التشجيعية محبة من القسم لسيادته
 القرار : 

افق مجلس ال  كلية .و
 

/
ً
سامح كمال عبدالمنعم على  2علما بحصول د0/11/0202احاطة مجلس قسم اللغة العربية وادابها بجلسته المنعقدة بتاريخ  رابعا

 32/6/0200وحتى  1/7/0202عضوية التحاد الدولى للغة العربية لمدة عامين اعتبارا من 
 القرار : 

. 
ً
 أحيط مجلس الكلية علما

 
/
ً
سامح كمال عبدالمنعم بان  2علما بتكليف د0/11/0202س قسم اللغة العربية وادابها بجلسته المنعقدة بتاريخ احاطة مجل خامسا

 يكون منسقا للجنة البحث العلمى بمحافظة البحيرة من قبل التحاد المصري الدولى لمكافحة الرهاب والفكر المتطرف 
 القرار : 

. 
ً
 أحيط مجلس الكلية علما

 
/
ً
افقة سادسا ايمان رضوان  2على القتراح المقدم من د0/11/0202مجلس قسم اللغة العربية وادابها بجلسته المنعقدة بتاريخ  مو

 بخصوص تقدم القسم للحصول على عضوية الجمعية الدولية لقسام اللغة العربية 
 القرار : 

. 
ً
 أحيط مجلس الكلية علما

 
 / احاطة مجلس قسم اللغة العربية وادابها ب

ً
ايمان فايز رضوان الندوات  2علما بحضور د0/11/0202جلسته المنعقدة بتاريخ سابعا

 :وهى   on lineوالورش التية  
  ( :فوائد جائحة كوروناالندوة الفتراضية الموسومة بـ) 

(Benefits of The Corona Pandemic) 
معة للشؤون العلمية وبدعم من أكاديمية برعاية السيد رئيس جامعة تكريت، وبإشراف مباشر من السيد مساعد رئيس الجا

 .15/6/0202الشبكات"سيسكو" العالمية في جامعة تكريت، العراق، بتاريخ 
  الورشة الفتراضية الموسومة بــ )األخطاء اللغوية الشائعة(، التي قدمتها مؤسسة الغدق للخدمات العامة للتنمية بالتعاون

 .16/12/0202اء بتوقيت بغداد بتاريخ مس 12مع كلية اآلداب جامعة واسط، الساعة 
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 رؤية الكلية :

تتطل  الكلية إلى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية معتمدة تحتد 

مستوى  بأساتذتها وخري يها إلى وتصد مكاةة مرموقة بين ةظائرما

المةا سة محليأ و اقليميإا من خالد برامج دراسية متميزة  ى 

الليساةس والدراسات العليا تسهم  ى الرقى و التةمية  مرحلتى

 .  المستدامة للم تم 

  اقع ولغة الـ (ضمن برنامج التدريب اللكتروني التي HTMLورشة العمل الفتراضية الموسومة بـ )مدخل إلى تصميم المو
يوم نظمتها شعبة التعليم اللكتروني، وزارة التربية، المدرية العامة لتربية كركوك، قسم شؤون المناهج والتقنيات التربوية،  

افق   . 0202تشرين األول /أكتوبر  04السبت المو

  الورشة الفتراضية الموسومة بـ )كيف تدير شخصيات اآلخرين وتستخره امكاناتهم بناء على فهم النفس والتعامل مع
 .05/12/0202اآلخرين(، جامعة البصرة، مركز التعليم المستمر، بتاريخ 

  بــ )تأثير اإلعالم على متابعي التواصل الجتماعي(، والتي قدمتها منتدى السماوة الورشة اللكترونية الفتراضية الموسومة
 . 0202تشرين األول  04النسوي / مدرية شباب ورياضة المثنى، جمهورية العراق، بتاريخ 

 القرار : 
. 
ً
 أحيط مجلس الكلية علما

 
 موضوعات قسم الثار :

/
ً
وتكريمه  0202محمد احمد سالم على جائزة التفوق العلمى لشباب الثاريين لعام أيمن  2احاطة قسم الثار علما بحصول د أول

بمقر التحاد العام لالثاريين العرب ضمن فعاليات الجلسة الفتتاحية للمؤتمر الثالث والعشرين لالثاريين العرب وذلك يوم السبت 
افق   0202نوفمبر7المو
 القرار : 

. 
ً
 أحيط مجلس الكلية علما

 

 

 ثامن
ً
 :   موضوعات خدمة املجتمع وتنمية البيئة   : ا

 

 تؤكد اللجنة  على اتخاذ كافة الجراءات األحترازية فى التعامل مع الطالب حفاظا على صحتهم  -1

افقت اللجنة  القرار: و

 القرار : 

. 
ً
 أحيط مجلس الكلية علما

 

 مع التأكيدعلى التعقيم الكامل للكلية. ناقشت اللجنة استعدادات الكلية للوقوف على حالة المدرجات ودورات المياة -0
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 رؤية الكلية :

تتطل  الكلية إلى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية معتمدة تحتد 

مستوى  بأساتذتها وخري يها إلى وتصد مكاةة مرموقة بين ةظائرما

المةا سة محليأ و اقليميإا من خالد برامج دراسية متميزة  ى 

الليساةس والدراسات العليا تسهم  ى الرقى و التةمية  مرحلتى

 .  المستدامة للم تم 

افقت اللجنة  القرار : و

اقع أعضاء هيئة التدريس بالتعاون مع مرشدى الدعم الطالبى  -3  عمل حملة للتوعية بموقع الكلية ومو

افقت اللجنة  القرار : و

 القرار : 

. 
ً
 أحيط مجلس الكلية علما

 

اء الماسك الخاص بة والتزامه بالماسك أثناء تواجدة بالكليه التأكيد على أمن الكلية بعدم دخول أى طالب البارتد -4

 واملحاضرات.

افقت اللجنة  القرار: و

 القرار : 

. 
ً
 أحيط مجلس الكلية علما

 

 ضرورة توفير مطهرات بكل ادوار الكلية  -5

افقت اللجنة          القرار: و

 القرار : 

. 
ً
 أحيط مجلس الكلية علما

 

 

 

 : موضوعات تاسع
ً
 :   بابرعاية الشا

 
( مـــــن الســــادة أعضـــــاء هيئـــــة 0كتــــاب الســـــيد/ رضـــــا خليــــف المشـــــرف العـــــام علــــى قســـــم رعايـــــة الشــــباب بالكليـــــة بشـــــأن اختيــــار عـــــدد ) .1

 . 0202/0201التدريس بالكلية ليكونا عضوين بمجلس ادارة الصندوق للعام الجامعى 

 القرار : 

افق مجلس الكلية على ترشيح كل من :  و

 اسماعيل                    األستاذ المتفرغ بقسم الفلسفة بالكلية السيد أ.د/ فضل الله محمد -
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 رسالة الكلية :

إ و إقليميزا اسزتةاداإ إلزى معزايير تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترقى إلى مستوى التميزز واببزداف  زج م زاد ا دال والعلزوم ابةسزاةية   زى سزوا العمزد محليزا

ت العلمية و الفكرية و التكةولو ية ، و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و القدرات العلمية و البحثية ألساتذتها ال ودة التعليمية و البحثية ، و مواكبة التطورا

ات الم تمز  ، و تلبية احتيا ز و طالبها ، و استخدام وسائد تعليمية حديثة ،و متابعة الخري ين، و إتاحة الفرصة لها لمتابعة ال ديد من العلوم و المعارف و الخبرات

ج ذاتحززد مالزكالت  ، و بةززاخ الالخصززية المصززرية و تةميزة قززيم اوةتمززاخ و المززواطةين مزن خززالد إ ززراخات تتسززم باوسزتقاللية و التعززاون و التقززويم الزز جالمسزاممة  زز،و

 والمستمر .
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 رؤية الكلية :

تتطل  الكلية إلى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية معتمدة تحتد 

مستوى  بأساتذتها وخري يها إلى وتصد مكاةة مرموقة بين ةظائرما

المةا سة محليأ و اقليميإا من خالد برامج دراسية متميزة  ى 

الليساةس والدراسات العليا تسهم  ى الرقى و التةمية  مرحلتى

 .  المستدامة للم تم 

افيا بالكلية   السيد الدكتور/ محمد عبده بدرالدين -  المدرس بقسم الجغر

 

 .املجلس في حالة انعقاد دائم منذ بداية أزمة كورونا وحتى تاريخه 
 

 .  بعد الظهر الثانية  هذا وقد انتهى الجتماع الساعة
 

 عميد الكلية                                                                                              
 
 

 حنان الشافعىأ.د/                                                                                              
 


