رؤية الكلية :

جامعة دمنهور
كلية اآلداب

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

Damanhur university
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مجلس الكلية الحادى عشر للعام الجامعي 2022/2021
المنعقد يوم الربعاءالمو افق 2022/6/16

**********
اجتمع مجلس الكلية برئاسة السيد الستاذ الدكتور /محمد رفعت االمام عميد الكلية ورئيس املجلس وبحضور كل من :
وكيل الكلية لشئون خدمة املجتمع وتنمية البيئة
 .1أ0د /وفدى السيد أبوالنضر
وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب
 .2أ.د /ابراهيم محمد مرجونة
رئيس مجلس قسم اآلثار والدراسات اليونانية والرومانية
 .3أ.د /عبير عبداملحسن قاسم
رئيس مجلس قسم اللغة العربية
 .4أ.د /ايمان فؤاد بركات
رئيس مجلس قسم الجغر افيا
 .5أ.د /محمد عوض السمنى
رئيس مجلس قسم التاريخ
 .6أ.د /فايزة محمد حسن ملوك
القائم بعمل رئيس مجلس االجتماع
 .7د /نها عبدالمقصود غالى
 .8د /عصام كمال المصري
القائم بعمل رئيس مجلس قسم الفلسفة
الستاذ المتفرغ بقسم التاريخ
 .9أ.د /فايزة محمود صقر
الستاذ المساعد بقسم اللغة العربية
 .10د /أسماء محمود شمس الدين
المدرس بقسم اآلثار والدراسات اليونانية والرومانية
 .11د /شيرويت مصطفى فضل
المديرالتنفيذى لوحدة ضمان الجودة بالكلية
 .12أ.د /محمد محمود أبوعلى
مدير وحدة الخدمات االلكترونية
 .13د /أحمد عطية حميدة
أمين الكلية
 .14السيد /خالد الوليد حلمى لحوتي
واعتذر عن الحضور كل من :
الستاذ بقسم الجغر افيا
 .15أ.د /محمد عبدالقادر عبدالحميد
القائم بعمل رئيس مجلس قسم اللغات الشرقية
 .16د/محمد أحمد الفقى
وتغيب كل من :
الستاذ المتفرغ بقسم الفلسفة
 .1أ.د /ميالد زكى غالى
الستاذ بقسم اللغة العربية
 .2أ.د /عمر شحاته محمد
الستاذ بقسم اللغة االنجليزية
 .3أ.د /ميراندا محمد خميس الزوكة
الستاذ بقسم اآلثار والدراسات اليونانية والرومانية
 .4أ.د /حنان خميس الشافعى

رسالة الكلية :
تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترقى إلى مستوى التميزز واببزداف زج م زاد ا دال والعلزوم ابةسزاةية زى سزوا العمزد محليزا إ و إقليميزا اسزتةاداإ إلزى معزايير
ال ودة التعليمية و البحثية  ،و مواكب ة التطورات العلمية و الفكرية و التكةولو ية  ،و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و القدرات العلمية و البحثية ألساتذتها
و طالبها  ،و استخدام وسائد تعليمية حديثة ،و متابعة الخري ين ،و إتاحة الفرصة لها لمتابعة ال ديد من العلوم و المعارف و الخبرات  ،و تلبية احتيا زات الم تمز
،والمسزاممة زج حززد مالزكالت  ،و بةززاخ الالخصززية المصززرية و تةميزة قززيم اوةتمززاخ و المززواطةين مزن خززالد إ ززراخات تتسززم باوسزتقاللية و التعززاون و التقززويم الزذاتج
والمستمر .
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معتمدة تحتد مكاةة مرموقة بين ةظائرما وتصد بأساتذتها
وخري يها إلى مستوى المةا سة محليأ و اقليميإا من خالد
برامج دراسية متميزة ى مرحلتى الليساةس والدراسات
العليا تسهم ى الرقى و التةمية المستدامة للم تم .
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افتتح السيد أ.د /محمد رفعت االمام عميد الكلية االجتماع
في بداية االجتماع رحب السيد أ.د /محمد رفعت االمام عميد الكلية ورئيس املجلس بجميع السادة الحضور .
-

قام السيد أ.د /محمد رفعت االمام عميد الكلية ورئيس املجلس بالتحدث عن حسن سير العملية االمتحانية والمشاكل التى
واجهة الطالب و االشادة بسرعة تقديم الحلول .

أوال  :موضوعات اإلحاطة و التصديق -:

ً
 .1الموضوعات التى طرحت في مجلس الجامعة،
 .2التصديق على محضر مجلس الكلية السابق .

ثانيا :موضوعات وحدة ضمان الجودة :
أوال  :التصديق على مجلس الوحدة السابق.
القرار :تم التصديق علي املجلس السابق .
القرار:
ً
أحيط مجلس الكلية علما .
ً
ثانيا  :بخصوص اعتماد دليل مؤشرات أداء الكلية :
 مؤشرات اداء معايير االعتماد االكاديمي .
 مؤشرات اداء التميز الحكومي .
القرار  :و افق املجلس على إحالة موضوع وثيقة مؤشرات الداء الى لجنة قياس الداء بوحدة ضمان الجودة إلعداد الوثيقة
وعرضها على املجلس في الشهرالمقبل بإذن الله تعالى وذلك تحت إشراف د /ابراهيم مصطفى شعبان .
القرار:
و افق مجلس الكلية .
ً
ثالثا  :بخصوص متابعة التقدم في استيفاء جائزة التميز الحكومي .
رسالة الكلية :
تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترقى إلى مستوى التميزز واببزداف زج م زاد ا دال والعلزوم ابةسزاةية زى سزوا العمزد محليزا إ و إقليميزا اسزتةاداإ إلزى معزايير
ال ودة التعليمية و البحثية  ،و مواكب ة التطورات العلمية و الفكرية و التكةولو ية  ،و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و القدرات العلمية و البحثية ألساتذتها
و طالبها  ،و استخدام وسائد تعليمية حديثة ،و متابعة الخري ين ،و إتاحة الفرصة لها لمتابعة ال ديد من العلوم و المعارف و الخبرات  ،و تلبية احتيا زات الم تمز
،والمسزاممة زج حززد مالزكالت  ،و بةززاخ الالخصززية المصززرية و تةميزة قززيم اوةتمززاخ و المززواطةين مزن خززالد إ ززراخات تتسززم باوسزتقاللية و التعززاون و التقززويم الزذاتج
والمستمر .
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معتمدة تحتد مكاةة مرموقة بين ةظائرما وتصد بأساتذتها
وخري يها إلى مستوى المةا سة محليأ و اقليميإا من خالد
برامج دراسية متميزة ى مرحلتى الليساةس والدراسات
العليا تسهم ى الرقى و التةمية المستدامة للم تم .
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القرار  :تم عقد حزمة من االجتماعات الدورية مع رؤساء المعايير الستيفاء متطلبات الجائزة وسوف يتم رفع باقى الملفات قبل
 23يونية . 2022
القرار:
ً
أحيط مجلس الكلية علما .
ر ً
ابعا  :بخصوص مناقشة أعمال لجنة المراجعة الداخلية على جودة االختبارات وعمليات الرصد اإللكتروني .
القرار:
-

-

و افق املجلس على ما تقدم به الستاذ الدكتور إبراهيم محمد على مرجونة وكيل الكلية لشؤون التعليم
والطالب من تضمين أعضاء وحدة ضمان الجودة ضمن أعمال لجنة المراجعة الداخلية المشكلة من سيادته
وذلك للقيام بالعمال التالية :
التحقق من جودة االختبارات واستيفائها لمعايير جودة الورقة االختبارية بنظام العينة .
مراجعة ألية التحقق من جودة الرصد اإللكتروني والتكامل بين وحدتي MEU , MIS

القرار:
و افق مجلس الكلية .
ً
خامسا  :ما ورد لوحدة ضمان الجودة من السيد االستاذ الدكتور وكيل الكلية لشؤون التعليم والطالب بشأن إعداد التحليل
االحصائي للتقاريرالمقدمة من رؤساء كنتروالت الفرق الدراسية بالكلية .
القرار  :إسناد التحليل اإلحصائى للتقارير إلى لجنة قياس الداء برئاسة السيد الدكتور د .حسام مازن إلعداد التقرير والتحليل
االحصائي .
القرار:
و افق مجلس الكلية .
ً
سادسا  :بخصوص تشكيل لجنة اعداد التقريرالسنوي للكلية .
القرار  :و افق املجلس على تشكيل اللجنة برئاسة د.محمد عبده بدر الدين إلعداد التقرير السنوى للكلية وتفويض سيادته
بعرض تشكيل مقترح للجنة على السيد االستاذ الدكتور مدير وحدة ضمان الجودة .
القرار:
و افق مجلس الكلية .

رسالة الكلية :
تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترقى إلى مستوى التميزز واببزداف زج م زاد ا دال والعلزوم ابةسزاةية زى سزوا العمزد محليزا إ و إقليميزا اسزتةاداإ إلزى معزايير
ال ودة التعليمية و البحثية  ،و مواكب ة التطورات العلمية و الفكرية و التكةولو ية  ،و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و القدرات العلمية و البحثية ألساتذتها
و طالبها  ،و استخدام وسائد تعليمية حديثة ،و متابعة الخري ين ،و إتاحة الفرصة لها لمتابعة ال ديد من العلوم و المعارف و الخبرات  ،و تلبية احتيا زات الم تمز
،والمسزاممة زج حززد مالزكالت  ،و بةززاخ الالخصززية المصززرية و تةميزة قززيم اوةتمززاخ و المززواطةين مزن خززالد إ ززراخات تتسززم باوسزتقاللية و التعززاون و التقززويم الزذاتج
والمستمر .
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تتطل الكلية إلى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية
معتمدة تحتد مكاةة مرموقة بين ةظائرما وتصد بأساتذتها
وخري يها إلى مستوى المةا سة محليأ و اقليميإا من خالد
برامج دراسية متميزة ى مرحلتى الليساةس والدراسات
العليا تسهم ى الرقى و التةمية المستدامة للم تم .
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ً
سابعا  :احاطة االقسام العلمية بضرورة االنتهاء من تقارير المقررات الدراسية وتشكيل لجان اعداد التقرير السنوي للبرنامج
وفقا للنماذج المعتمدة .
القرار :
 توجيه خطابات للسادة رؤساء القسام العلمية للتعميم على السادة أعضاء هيئة التدريس بضرورة االنتهاء من تقاريرالمقرراتالدراسية في موعد غايته السبوع الرابع من شهر يولية . 2022
 تكليف القسام العلمية بتشكيل لجان إعداد التقرير السنوي للبرنامج وفقا للنموذج المعتمد ورفع التشكيل للسيد االستاذالدكتور مدير وحدة ضمان الجودة في موعد غايته السبوع الرابع من شهر يوليو.
ً
ثامنا  :بخصوص مقترح تأسيس وحدة ذ ات طابع خاص تقدم للخدمات اإلعالمية والتسويقة تقوم المهام اآلتية :
 .1تسجيل المناقشات العلمية للرسائل العلمية فى الكلية وإن أمكن للجامعة ككل .
 .0تصوير وتسجيل المؤاتمرات والندوات الخاصة بالكلية ومن ثم يمكن إرسالها للقنوات اإلخبارية التى تريد اذاعتها .
 .6عمل توث يق لكل أحداث الكلية المهمة بعمل مكتبة مرئية ومسموعة والرجوع إليها فى أى وقت .
 .4عمل دورات تدريبية بالشغل العملى للطلبة على العمل اإلعالمى وتشمل ( تصوير – مونتاج – تقديم – اعداد – إخراج )
 .9تنظيم الفيديوهات الخاصة بالكلية وعمل المونتاج لها قبل نشرها على موقع الكلية .
 .3عمل برامج مميزة الكتشاف المواهب من الطالب وتنظيم المناقشات العلمية بينهم .
 .3عمل قناة على اليوتيوب ورفع العمال المميزة الخاصة باالستوديو
 .8تأسيس وحدة وكالة واعالن
 .5ندب خبراء لتشغيل االستوديو
القرار  :أحيط املجلس ً
علما وإسناد المر لـ أ.د .محمد محمود أبوعلى لدراسة المقترح وكتابة تقرير وتقديمه إلى مجلس الوحدة
القادم
القرار:
ً
أحيط مجلس الكلية علما .
ً
تاسعا  :مناقشة مقياس تقييم الداء التدريس ي في المقررات الدراسية وتقييم جودة البرامج الكاديمية من وجهة نظرالطالب.
القرار:
 و افق املجلس على االستبانة المقدمة من السيد الدكتور ابراهيم مصطفى شعبان بشأن تقييم الداء التدريس ي كما و افقاملجلس على ربطها الكترونيا بنتيجة االختبارات على أن يتم تقييم مقرر دراس ي على القل في كل فرقة دراسية .

رسالة الكلية :
تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترقى إلى مستوى التميزز واببزداف زج م زاد ا دال والعلزوم ابةسزاةية زى سزوا العمزد محليزا إ و إقليميزا اسزتةاداإ إلزى معزايير
ال ودة التعليمية و البحثية  ،و مواكب ة التطورات العلمية و الفكرية و التكةولو ية  ،و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و القدرات العلمية و البحثية ألساتذتها
و طالبها  ،و استخدام وسائد تعليمية حديثة ،و متابعة الخري ين ،و إتاحة الفرصة لها لمتابعة ال ديد من العلوم و المعارف و الخبرات  ،و تلبية احتيا زات الم تمز
،والمسزاممة زج حززد مالزكالت  ،و بةززاخ الالخصززية المصززرية و تةميزة قززيم اوةتمززاخ و المززواطةين مزن خززالد إ ززراخات تتسززم باوسزتقاللية و التعززاون و التقززويم الزذاتج
والمستمر .
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معتمدة تحتد مكاةة مرموقة بين ةظائرما وتصد بأساتذتها
وخري يها إلى مستوى المةا سة محليأ و اقليميإا من خالد
برامج دراسية متميزة ى مرحلتى الليساةس والدراسات
العليا تسهم ى الرقى و التةمية المستدامة للم تم .
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 و افق املجلس على االستبانة المقدمة من السيد الدكتور ابراهيم مصطفى شعبان بشأن تقييم جودة اآلداب بالبرامجاالكاديمية من وجهة نظر طالب الفرقة النهائية كما و افق املجلس على ربطها الكترونيا بنتيجة االختبارات .
القرار:
و افق مجلس الكلية
ً
عاشرا  :مناقشة آلية تقييم جودة عملية االختبارات وبيئة االختبارات من قبل أعضاء هيئة التدريس والطالب وتقديم التغذية
الراجعة للجهات املختصة بالكلية .
القرار  :و افق املجلس وأحال الموضوع إلى لجنة قياس الداء بالوحدة إلعداد مقياس لتقييم جودة عملية االختبارات وبيئة
االختبارات من قبل اعضاء هيئة التدريس تقديم التغذية الراجعة للجهات املختصة بالكلية .
القرار:
و افق مجلس الكلية

ً
ثالثا :موضوعات وحدة تكنولوجيا المعلومات : IT
أوال:بشأن نظم المعلومات اإلدارية(: )MISأفاد أ /حسن أنور أبو اليزيد بأنيتم حاليا رصد النتـائج اإللكترونيـة بالكليـة علـى مـدارالسـاعة
بالتعــاون مــع وحــدة القي ــاس والتقــويم  ،حي ـ ي ــتم رصــد عشــرات النتــائج الدراس ــية للمقــررات يوميــا لجمي ــع القســام العلميــة العش ــرة
بالكلية ،وقد تم بالفعل االنتهاء من نتائج بعض الفرق الدراسية بالكلية وهي اآلن في انتظارإعالنهـا بعـد اعتمادهـا مـن إدارة الكليـة  ،وقـد
قــدم الســيد الــدكتور أحمــد عطيــة المــديرالتنفيــذي للوحــدة الشــكر لكــل مــن أ /حســن أنــور حســن أبــو اليزيــد ،و أ /كيــرلس ســامي بــدير،
وطارق محمـد أبـو قمـر لقيـامهم برصـد نتـائج امتحانـات الكليـة إلكترونيـا  ،وعلـى تفـانيهم فـي العمـل سـواء فـي الكليـة أو فـي منـازلهم بعـد انتهـاء
مو اقيت العمل الرسمية ؛ فهم مثال يحتذى به في التفاني في العمل بدقة وإخالص.
القرار:
ً
أحيط مجلس الكلية علما .
ثانيــا  :بشــأن المكتبــة الرقميــة  :أفــاد أ/هــاني أبــو النجــا بأنــه يــتم حاليــا عقــد االمتحــان التحريــري للفصــل الدراسـ ي الثــاني للعــام الجــامعي
2022-2021م ومــن ثــم تقــوم المكتبــة الرقميــة باســتغالل انشــغال الطــالب فــي أداء االمتحانــات العتمــاد وتســجيل ومراجعــة جميــع مــا تــم
إدخاله من عناصر على المكتبة الرقمية الفترة الماضية .
رسالة الكلية :
تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترقى إلى مستوى التميزز واببزداف زج م زاد ا دال والعلزوم ابةسزاةية زى سزوا العمزد محليزا إ و إقليميزا اسزتةاداإ إلزى معزايير
ال ودة التعليمية و البحثية  ،و مواكب ة التطورات العلمية و الفكرية و التكةولو ية  ،و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و القدرات العلمية و البحثية ألساتذتها
و طالبها  ،و استخدام وسائد تعليمية حديثة ،و متابعة الخري ين ،و إتاحة الفرصة لها لمتابعة ال ديد من العلوم و المعارف و الخبرات  ،و تلبية احتيا زات الم تمز
،والمسزاممة زج حززد مالزكالت  ،و بةززاخ الالخصززية المصززرية و تةميزة قززيم اوةتمززاخ و المززواطةين مزن خززالد إ ززراخات تتسززم باوسزتقاللية و التعززاون و التقززويم الزذاتج
والمستمر .

==========================================================================
ت -1496633541 :ت  +فاكس 1496633540
~~9
مجمع الكليات – األبعادية– دمنهور – البحيرة
website:www.Damanhour.edu.eg
E-mail:Smartgate@damanhour.edu.eg

رؤية الكلية :

جامعة دمنهور
كلية اآلداب

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

=========================================================
القرار:
ً
أحيط مجلس الكلية علما .
ثالثـا :بشــأن الصــيانة والشـبكات  :أفــاد أ /مايكــل مــرقن بأنـه قــد حــرص علـى صــيانة الجهــزة والمعــدات المسـتخدمة فــي خــالل امتحانــات
الفصــل الدراسـ ي الثــاني بالكليــة  ،وحــل المشــكالت التــي قــد تــنجم فــي أثنــاء ســيرها  ،كمــا قــام بإصــالح العطــال الطارئــة التــي حــدثت  ،وكــان
متابعا لألمر على مدارالساعة.
القرار:
ً
أحيط مجلس الكلية علما .
رابعا :بشأن نظام الماليات(الفاروق)  :أفادتأ /شـهيرة عبـد المـنعم مسـؤول نظـام الماليات(الفـاروق) بأنهـا تقـوم بمتابعـة سـيرالعمليـات
الخاص ــة بإص ــدارالمرتب ــات والمالي ــات بالكلي ــة عل ــى نظ ــام الف ــاروق  ،والتعام ــل م ــع أي خط ــأ أو ت ــأخيرف ــي ه ــذا الم ــر وخاص ــة فيم ــا يتعل ــق
بالمرتبــات الخاص ــة بك ــل الســادة الع ــاملين بالكلي ــة ،وقــد زاد ال ــدكتور أحم ــد عطي ــة بأنــه س ــعى م ــن خــالل مرك ــز تكنولوجي ــا المعلوم ــات
بالجامعــة وإدارة المش ــروعات وه ــا للتواص ــل مــع الجه ــة منتج ــة برن ــامج الفــاروق المعتم ــد م ــن وزارة التعل ــيم العــالي إليج ــاد آلي ــة ي ــتم م ــن
خاللها معرفة املخصصات المالية لكل فرد التي تكون على بطاقة صرف المرتبات والماليات.
القرار:
ً
أحيط مجلس الكلية علما .
خامسا :بشأن البوابة اإللكترونية :أفاد أ /كيرلس سامي مسئول وحدة  Portalباآلتي :
أ -تم االعالن عن أرقام الجلوس وأماكن لجان االمتحانات للفصل الدراس ي الثانى للعام الجامعى 2022/2021من خالل
الموقع الرسمى للكلية .
ب -تم عمل فيديو توضيحى للطالب عن كيفية التعامل مع نموذج االجابة اإللكترونى وذلك من خالل الموقع الرسمى للكلية
ت -تم تنفيذ المقترح المقدم من الوحدة من قبل بخصوص استخراج افادة النجاح الكترونية لطالب الفرقة الرابعة هذا العام
وقد تم بالفعل التنفيذ بالتعاون مع وحدة إدارة المشروعات وفتح التسجيل للطالب للحصول على االفادة من خالل الموقع
الرسمى للكلية
ث -تم االعالن من خالل الموقع الرسمى للكلية عن جائزة الملك سلمان للغة العربية وطريق التقديم الى الجائزة
ج -تم االعالن من خالل الموقع الرسمى للكلية عن جائزة ابو هشيمة للمشروعات الناشئة وريادة العمال
ح -تم االعالن عن جدول امتحانات برنامج الدراات العربية للتعلم اإللكترونى المدمج من خالل الموقع الرسمى للكلية
رسالة الكلية :
تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترقى إلى مستوى التميزز واببزداف زج م زاد ا دال والعلزوم ابةسزاةية زى سزوا العمزد محليزا إ و إقليميزا اسزتةاداإ إلزى معزايير
ال ودة التعليمية و البحثية  ،و مواكب ة التطورات العلمية و الفكرية و التكةولو ية  ،و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و القدرات العلمية و البحثية ألساتذتها
و طالبها  ،و استخدام وسائد تعليمية حديثة ،و متابعة الخري ين ،و إتاحة الفرصة لها لمتابعة ال ديد من العلوم و المعارف و الخبرات  ،و تلبية احتيا زات الم تمز
،والمسزاممة زج حززد مالزكالت  ،و بةززاخ الالخصززية المصززرية و تةميزة قززيم اوةتمززاخ و المززواطةين مزن خززالد إ ززراخات تتسززم باوسزتقاللية و التعززاون و التقززويم الزذاتج
والمستمر .
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معتمدة تحتد مكاةة مرموقة بين ةظائرما وتصد بأساتذتها
وخري يها إلى مستوى المةا سة محليأ و اقليميإا من خالد
برامج دراسية متميزة ى مرحلتى الليساةس والدراسات
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=========================================================
خ -استمرار الوحدة فى تنظيم كافة االجتماعات وورش العمل اون الين وذلك لجميع اجتماعات اللجان ومجالس القسام
ومجلس الكلية ووحدة ضمان الجودة .
د -نشر جميع االخبارالتى تصل الى الوحدة من خالل الموقع الرسمى للكلية .
ذ -استمرار تقديم الدعم الفنى لجميع الطالب فيمـا يخـن مشـاكل اإليميـل الجـامعى علـى مـدارالسـاعة وذلـك مـن خـالل الصـفحة
الرسمية للكلية واستمرارعمل ايميالت لطالب الدراسات العليا بالكلية
= قـامـت الـوحدة في خالل شهـرمايو بـإرسال-عـبر اإليمـيالت الكاديـمية للـسادة أعـضاء هـيئة
التدريس -ما يلي :
أ -محضر مجلس الكلية .
ب -دعوة مجلس الكلية  ،وجدول العمال لشهرمايو2022م.
ج -دعوات مجالس القسام لبعض القسام العلمية بالكليةومحاضر اللجان.
د -االستدعاءات الخاصة بمكتب تحقيقات السادة أعضاء هيئة التدريس.
ه -ج ميع الخبارالتي تنشر على الموقع الرسمي ترسل نسخة منها على البريداإللكتروني.
=سـجل الموقـع الرسـمي للكليـة حتـى اليـوم مـا يزيـد عـن سـبعة ماليـين وعشـرةآالف زيـارة  ،كمـا بلـد عـدد القـراءات لموقـع الكليـة مـا يزيــد
عن مليون وتسعمائة و تسعة وستين ألف قراءة للموضوعات المنشورة على الموقع.
وفــي نهايــة االجتمــاع قــدم السيدالســتاذ الدكتورمحمــد رفعــت اإلمــام عميــد الكليــة الشــكر للمــديرالتنفيــذي للوحــدة ولفريــق تكنولوجيــا
المعلومــات فــردا فــردا  ،وحــمهم علــى بــذل مزيــد مــن الجهــد لخدمــة الكليــة والجامعــة  ،وأنرــى ســيادته الجلســة بعــد االطمئنــان علــى ســير
العمل بالوحدة.
القرار:
ً
أحيط مجلس الكلية علما .

ً
رابعا  :موضوعات شئون هيئة التدريس :

رسالة الكلية :
تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترقى إلى مستوى التميزز واببزداف زج م زاد ا دال والعلزوم ابةسزاةية زى سزوا العمزد محليزا إ و إقليميزا اسزتةاداإ إلزى معزايير
ال ودة التعليمية و البحثية  ،و مواكب ة التطورات العلمية و الفكرية و التكةولو ية  ،و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و القدرات العلمية و البحثية ألساتذتها
و طالبها  ،و استخدام وسائد تعليمية حديثة ،و متابعة الخري ين ،و إتاحة الفرصة لها لمتابعة ال ديد من العلوم و المعارف و الخبرات  ،و تلبية احتيا زات الم تمز
،والمسزاممة زج حززد مالزكالت  ،و بةززاخ الالخصززية المصززرية و تةميزة قززيم اوةتمززاخ و المززواطةين مزن خززالد إ ززراخات تتسززم باوسزتقاللية و التعززاون و التقززويم الزذاتج
والمستمر .
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 .1كتاب السيد أ.د /محمد السمنى رئيس مجلس قسم الجغر افيا بجلسته في  2022/6/2بالمو افقة على اعارة السيدأ.د /حسين
ً
محمود قمح الستاذ بالقسم الى جامعة نجران بالمملكة العربية السعودية لمدة عام اعتبارا من  2022/8/1حتى 2023/7/31
العام الجامعى . 2023/2022
القرار:
و افق مجلس الكلية
 .2كتاب السيدة أ.د /فايزة ملوك رئيس مجلس قسم التاريخ بجلسته في  2022/6/2بالمو افقة على تشكيل لجنة فحن رسالة
الدكتوراه بالسيدة  /شيماء سعد اسماعيل النجارالمدرس المساعد بالقسم على النحو التالى :
-

أ.د /صالح أحمد هريدى

أستاذ التاريخ الحدي والمعاصر بكلية اآلداب جامعة دمنهور

-

أ.د /محمد رفعت االمام

أستاذ وعميد كلية اآلداب جامعة دمنهور

-

أ.د /فايزة محمد ملوك

أستاذ ورئيس قسم التاريخ بكلية اآلداب جامعة دمنهور

القرار:
و افق مجلس الكلية
 .3و افق مجلس الكلية على تفويض السيد الدكتور /محمد عبده بدرالدين المدرس بقسم الجغر افيا لمتابعة الشئون المالية
ً
الخاصة بالسادة أعضاء هيئة التدريس كما و افق على أن يكون على ثابت صبرى الصبع  -مدرس مادة مسئوال عن متابعة
ً
المستحقات المالية للموظفين والعاملين بالكلية للوقوف على المستجدات الخاصة بالمستحقات المالية و دعما للشفافيه .

ً
خامسا  :موضوعات شئون التعليم والطالب :

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

==========================================================================
ت -1496633541 :ت  +فاكس 1496633540
~~8
مجمع الكليات – األبعادية– دمنهور – البحيرة
website:www.Damanhour.edu.eg
E-mail:Smartgate@damanhour.edu.eg

رؤية الكلية :

جامعة دمنهور
كلية اآلداب

تتطل الكلية إلى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية
معتمدة تحتد مكاةة مرموقة بين ةظائرما وتصد بأساتذتها
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=========================================================
 .1و افق مجلس الكلية على تفويض السيد الستاذ الدكتور /محمد رفعت االمام عميد الكلية العتماد نتيجة الفصل الدراس ى
الثانى للعام الجامعى . 2022/2021
 .2و افق مجلس الكلية على رفع الئحة قسم االعالم لجنة اللوائح بالجامعة تمهيدالرفعها الى لجنة القطاع باملجلس العلى
للجامعات .

موضوعات اللجنة :
ً

أوال :التصديق على موضوعات الجلسة السابق.

ً
ثانيا :موضوعات وحدات :الجودة  -MIS -القياس والتقويم.
موضوعات الجودة :يرفع املحضر ملجلس الكلية.
موضوعات وحدة  :MISيرفع املحضر ملجلس الكلية.
القرار:
ً
أحيط مجلس الكلية علما .
 .1بشأن عمل إفادة مميكنة وكذلك الشهادات الخاصة بالتخرج.
القــرار :و افقــت اللجنــة واعتمــدت تصــميم أ.كيــرلس ســامي ،وتقــدم لــه الشــكر لــه علــى مجهوداتــه ،وتعــد كليــة اآلداب صــاحبة الريــادة
والسبق في الجامعة؛ الستخراج إفادات وشهادات مميكنة.
القرار:
و افق مجلس الكلية مع تقديم الشكر أ .كيرلس سامى لما يقوم به من جهد مميز وملموس لتطويرالعمل .

 .2موضوعات وحدة القياس والتقويم:
 .0.1اإلحاطة بما ورد في تقريرالسيدة الدكتورة /رانيا نظمي -المديرالتنفيذي لوحدة القياس والتقويم ،بشأن نسبة النجاح في ُمقرر
 " :تاريخ العالقات بين مصرالقديمة والعالم الخارجي".
القرار :أحيطت اللجنة ً
علما ،وو افقت على إحالة المر للجنة الممتحنين لتطبيق اآلليات المتبعة في هذا الشأن وفق الضوابط
رسالة الكلية :
تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترقى إلى مستوى التميزز واببزداف زج م زاد ا دال والعلزوم ابةسزاةية زى سزوا العمزد محليزا إ و إقليميزا اسزتةاداإ إلزى معزايير
ال ودة التعليمية و البحثية  ،و مواكب ة التطورات العلمية و الفكرية و التكةولو ية  ،و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و القدرات العلمية و البحثية ألساتذتها
و طالبها  ،و استخدام وسائد تعليمية حديثة ،و متابعة الخري ين ،و إتاحة الفرصة لها لمتابعة ال ديد من العلوم و المعارف و الخبرات  ،و تلبية احتيا زات الم تمز
،والمسزاممة زج حززد مالزكالت  ،و بةززاخ الالخصززية المصززرية و تةميزة قززيم اوةتمززاخ و المززواطةين مزن خززالد إ ززراخات تتسززم باوسزتقاللية و التعززاون و التقززويم الزذاتج
والمستمر .
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رؤية الكلية :
تتطل الكلية إلى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية
معتمدة تحتد مكاةة مرموقة بين ةظائرما وتصد بأساتذتها
وخري يها إلى مستوى المةا سة محليأ و اقليميإا من خالد
برامج دراسية متميزة ى مرحلتى الليساةس والدراسات
العليا تسهم ى الرقى و التةمية المستدامة للم تم .

جامعة دمنهور
كلية اآلداب

Damanhur university
Faculty of Art

=========================================================
والقواعد وكذلك كل المقرارات ذات النسب المتدنية.

ً
 .6ثالثا :المتابعة الولية لعمال االمتحانات خالل السبوع الول:
 .6.1الجودة والتحليل اإلحصائي.
 .6.0مواصفات الورقة االمتحانية.
 .6.6النسب المتدنية للطالب فيما يخن المقررات.
 .6.4إلجراءات التصحيحية.
القرار :يتم مخاطبة وحدة ضمان الجودة بالمطلوب.
القرار:
ً
أحيط مجلس الكلية علما .

ر ً
ابعا :فيما يخن االمتحانات التحريرية:
 .4الموضوع :االطمئنان على سيرالعملية االمتحانية.
القـرار :تــم االطمئنــان علــى ســيرأعمــال العمليــة االمتحانيــة ،وتنفيــذ جميــع قـرارت وقواعــد وتعليمــات وإرشــادات االمتحانــات
التي انترى إليها لجنة شؤون التعليم والطالب ،ومجلس الكلية.
القرار:
أحيط مجلس الكلية علماص .

 .9الموض ــوع :تش ــكيل لجن ــة التظلم ــات للفص ــل الدراسـ ـ ي الث ــاني للع ــام الج ــامعي 2022/2021م م ــن الس ــادة رؤس ــاء القس ــام
العلمية.
القرار :و افقت اللجنة ،والتشكيل على النحو التالي:
م
1
2
3
4
5

اوسم

التوصيف الوظيفج

أ.د .محمد ر عت ابمام

عميد الكلية ورئيس قسم السياسة

أ.د.إبراميم محمد مر وةة

وكيد الكلية لالؤون التعليم والطالل

أ.د.و دي السيد أبوالةضر
أ.د.محمد محمود أبوعلج
أ.د .عبير عبد المحسن قاسم

المالرف على قسم ا ثار
المدير التةفيذي لوحدة ضمان ال ودة
رئيس قسم ا ثار والدراسات اليوةاةية

الصفة
بالل ةة
رئيس
الل ةة
ةائل رئيس
الل ةة
عضوا
إ
عضوا
إ
عضوا
إ

رسالة الكلية :
تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترقى إلى مستوى التميزز واببزداف زج م زاد ا دال والعلزوم ابةسزاةية زى سزوا العمزد محليزا إ و إقليميزا اسزتةاداإ إلزى معزايير
ال ودة التعليمية و البحثية  ،و مواكب ة التطورات العلمية و الفكرية و التكةولو ية  ،و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و القدرات العلمية و البحثية ألساتذتها
و طالبها  ،و استخدام وسائد تعليمية حديثة ،و متابعة الخري ين ،و إتاحة الفرصة لها لمتابعة ال ديد من العلوم و المعارف و الخبرات  ،و تلبية احتيا زات الم تمز
،والمسزاممة زج حززد مالزكالت  ،و بةززاخ الالخصززية المصززرية و تةميزة قززيم اوةتمززاخ و المززواطةين مزن خززالد إ ززراخات تتسززم باوسزتقاللية و التعززاون و التقززويم الزذاتج
والمستمر .
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رؤية الكلية :
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تتطل الكلية إلى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية
معتمدة تحتد مكاةة مرموقة بين ةظائرما وتصد بأساتذتها
وخري يها إلى مستوى المةا سة محليأ و اقليميإا من خالد
برامج دراسية متميزة ى مرحلتى الليساةس والدراسات
العليا تسهم ى الرقى و التةمية المستدامة للم تم .
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=========================================================
6
7
8
9
11
11
12
13
14

أ.د .ايزة محمد ملوك
أ.د .إيمان ؤاد بركات
أ.د.محمد عوض السمةج
أ.م.د .عصام كماد المصري
أ.م.د .محمد عبد الحميد الفقج
أ.م.د.راةيا محمد ةظمج
أ.م.د .ةها عبد المقصود غالج
د.أحمد عطية حميدة
د.إيمان حلمج عالم

والروماةية
رئيس قسم التاريخ
رئيس قسم اللغة العربية
رئيس قسم ال غرا يا
رئيس قسم الفلسفة
القائم بعمد رئيس قسم اللغات الالرقية
المدير التةفيذي لوحدة القياس والتقويم
القائم بعمد رئيس قسم او تماف
المدير التةفيذي لوحدة تكةولو يا المعلومات
المدرس بقسم اللغة ابة ليزية

عضوا
إ
ضوا
ع إ
عضوا
إ
عضوا
إ
عضوا
إ
عضوا
إ
عضوا
إ
عضوا
إ
عضوا
إ

القرار:
و افق مجلس الكلية

 .3الموضوع :تحديد موعد إعالن فتح باب التظلمات لنتيجة العام الجامعي 2022/2021م.
الق ـرار :و افقــت اللجنــة علــى أن يــتم فــتح بــاب التظلمــات بعــد  15يــوم مــن إعــالن نتــائج الكليــة ،علــى أن يــتم الفحــن خــالل
أسـبوع ،و أن يقـوم رئـيس القسـم بتسـليم تقريــرمجمـع عـن فحـن تظلمـات الكــونتروالت الربعـة ،وأن يـتم إعـالم الطـالب بأنــه
يحظر رفع أية التماسات بعد إنتهاء فترة التظلمات.
القرار:
و افق مجلس الكلية

 .3الموضوع :تشكيل لجنة الممتحنين للعام الجامعي 2022/2021م من السادة رؤساء القسام العلمية.
الق ـرار :و افقــت اللجنــة ،علــى أن يــتم ترشــيح الســيدة الســتاذة الــدكتورة /ميرانــدا الزوكــة -الســتاذ بقســم اللغــة اإلنجليزيــة
ً
ً
عضوا عن لجنة الممتحنين؛ بديال عن أ.د.إيمان المليجي بعد اعتذار سيادتها ،والتشكيل على النحو التالي:
رسالة الكلية :
تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترقى إلى مستوى التميزز واببزداف زج م زاد ا دال والعلزوم ابةسزاةية زى سزوا العمزد محليزا إ و إقليميزا اسزتةاداإ إلزى معزايير
ال ودة التعليمية و البحثية  ،و مواكب ة التطورات العلمية و الفكرية و التكةولو ية  ،و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و القدرات العلمية و البحثية ألساتذتها
و طالبها  ،و استخدام وسائد تعليمية حديثة ،و متابعة الخري ين ،و إتاحة الفرصة لها لمتابعة ال ديد من العلوم و المعارف و الخبرات  ،و تلبية احتيا زات الم تمز
،والمسزاممة زج حززد مالزكالت  ،و بةززاخ الالخصززية المصززرية و تةميزة قززيم اوةتمززاخ و المززواطةين مزن خززالد إ ززراخات تتسززم باوسزتقاللية و التعززاون و التقززويم الزذاتج
والمستمر .
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رؤية الكلية :
تتطل الكلية إلى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية
معتمدة تحتد مكاةة مرموقة بين ةظائرما وتصد بأساتذتها
وخري يها إلى مستوى المةا سة محليأ و اقليميإا من خالد
برامج دراسية متميزة ى مرحلتى الليساةس والدراسات
العليا تسهم ى الرقى و التةمية المستدامة للم تم .
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اوسم

التوصيف الوظيفج

م

أ.د .محمد ر عت ابمام

عميد الكلية ورئيس قسم السياسة

أ.د.إبراميم محمد مر وةة

وكيد الكلية لالؤون التعليم والطالل

1
2

أ.د.و دي السيد أبوالةضر
أ.د.محمد محمود أبوعلج
أ.د .عبير عبد المحسن قاسم
أ.د .ايزة محمد ملوك
أ.د .إيمان ؤاد بركات
أ.د.ميراةدا محمد الزوكة
أ.د.محمد عوض السمةج
أ.م.د .عصام كماد المصري
أ.م.د .محمد عبد الحميد الفقج
أ.م.د.راةيا محمد ةظمج
أ.م.د .ةها عبد المقصود غالج
د.أحمد عطية حميدة

3
4
5
6
7
8
9
11
11
12
13
14

الصفة
بالل ةة
رئيس
الل ةة
ةائل رئيس
الل ةة
عضوا
إ
عضوا
إ
عضوا
إ
عضوا
إ
عضوا
إ
عضوا
إ
عضوا
إ
عضوا
إ
عضوا
إ
عضوا
إ
عضوا
إ
عضوا
إ

المالرف على قسم ا ثار
المدير التةفيذي لوحدة ضمان ال ودة
رئيس قسم ا ثار والدراسات اليوةاةية والروماةية
رئيس قسم التاريخ
رئيس قسم اللغة العربية
األستاذ بقسم اللغة ابة ليزية
رئيس قسم ال غرا يا
رئيس قسم الفلسفة
القائم بعمد رئيس قسم اللغات الالرقية
المدير التةفيذي لوحدة القياس والتقويم
القائم بعمد رئيس قسم او تماف
المدير التةفيذي لوحدة تكةولو يا المعلومات

القرار:
و افق مجلس الكلية

 .8الموضوع :تشكيل لجنة المراجعة على امتحانات الفصلين الدراسيين للعام الجامعي 2022/2021م:
القرار:
 .9.1يتم التشكيل على النحو التالي:
م

اوسم

التوصيف الوظيفج

الصفة
بالل ةة

1
2
3
4
5

أ.د.إبراميم محمد مر وةة
أ.د.محمد محمود أبوعلج
أ.م.د.عصام كماد المصري
د.إبراميم مصطفى العبان
د.محمد عبده بدر الدين

وكيد الكلية لالؤون التعليم والطالل
المدير التةفيذي لوحدة ضمان ال ودة
رئيس قسم الفلسفة
المدرس بقسم ال غرا يا
المدرس بقسم ال غرا يا

سا
رئي إ
عضوا
إ
عضوا
إ
عضوا
إ
عضوا
إ

رسالة الكلية :
تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترقى إلى مستوى التميزز واببزداف زج م زاد ا دال والعلزوم ابةسزاةية زى سزوا العمزد محليزا إ و إقليميزا اسزتةاداإ إلزى معزايير
ال ودة التعليمية و البحثية  ،و مواكب ة التطورات العلمية و الفكرية و التكةولو ية  ،و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و القدرات العلمية و البحثية ألساتذتها
و طالبها  ،و استخدام وسائد تعليمية حديثة ،و متابعة الخري ين ،و إتاحة الفرصة لها لمتابعة ال ديد من العلوم و المعارف و الخبرات  ،و تلبية احتيا زات الم تمز
،والمسزاممة زج حززد مالزكالت  ،و بةززاخ الالخصززية المصززرية و تةميزة قززيم اوةتمززاخ و المززواطةين مزن خززالد إ ززراخات تتسززم باوسزتقاللية و التعززاون و التقززويم الزذاتج
والمستمر .
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رؤية الكلية :
تتطل الكلية إلى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية
معتمدة تحتد مكاةة مرموقة بين ةظائرما وتصد بأساتذتها
وخري يها إلى مستوى المةا سة محليأ و اقليميإا من خالد
برامج دراسية متميزة ى مرحلتى الليساةس والدراسات
العليا تسهم ى الرقى و التةمية المستدامة للم تم .

جامعة دمنهور
كلية اآلداب

Damanhur university
Faculty of Art

=========================================================
د.إسالم وزي أةس
د.حسام حمدي مازن
أ.علج ثابت صبري
أ.ميرمان لطفج خضر

6
7
8
9

المدرس بقسم او تماف
المدرس بقسم ال غرا يا
عضو إداري
عضو إداري

عضوا
إ
عضوا
إ
عضوا
إ
عضوا
إ

ً
 .9.2على أن تقوم اللجنة بمراجعة الورقة االمتحانية طبقا للمواصفات القياسية لالمتحانات والمهارات المستهدفة ،ونوع
الخط وكل ما يخن الورقة االمتحانية.
 .9.3تراجع عمليات التصحيح والرصد بين وحدة القياس والتقويم ووحدة . MIS
 .9.4أن ي ــتم تجمي ــع أوراق أس ــئلة االمتحان ــات م ــن رؤس ــاء الك ــونتروالت للف ــرق الربع ــة م ــن قب ــل رئ ــيس ك ــل قس ــم ،وتس ــليمها
ً
تمهيدا لعرضها على لجنة المراجعة.
لمكتب وكيل الكلية؛
القرار:
و افق مجلس الكلية

 .1الموضوع :بشأن مراجعة النتائج قبل اإلعالن:
القرار:
 .11.1و افقت اللجنة على مراجعة النتائج من قبل الكونترول املختن والتوقيع عليها من جميع أعضاء الكونترول.
 .11.0و افقــت اللجنــة علــى أن يتضــمن مراجعــة شــؤون الطــالب( :ممثــل عــن كــل كــونترول عمــل تعــديالت المراجعــة -
الموظف املختن بشؤون طالب الفرقة -عضو من إدارة شؤون طالب الجامعة).
 .11.6المطلوب في مراجعات الكونتروالت للنتيجة:
.11.6.1
.11.6.0
.11.6.6

التأكد من صحة عمليات اإلدخال.
مراجعة الحضور والغياب.
تطبيق قرارات لجنة الممتحنين.
رسالة الكلية :

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

جامعة دمنهور
كلية اآلداب

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

Damanhur university
Faculty of Art

=========================================================
التوقيع على ما تم مراجعته.
.11.6.4
حالة الطالب ( راسب  -ناجح بمادة أو مادتين -ناجح بتقدير ).
.11.6.9
 .11.4المطلوب في مراجعات شؤون الطالب على النتيجة:
درجات الر أفة وتطبيقها.
.11.4.1
مراجعة القيد.
.11.4.0
أرقام الجلوس على الكشوف ،وأن السماء لم سقط منها أحد.
.11.4.6
مراجعة حالة الطالب.
.11.4.4
تقدير الطالب.
.11.4.9
التوقيع على ما تم مراجعته.
.11.4.3
حالة الطالب ( راسب  -ناجح بمادة أو مادتين -ناجح بتقدير ).
.11.4.3
 .11.9ويتم التعديل بعد المراجعات بمعرفة إدارة الكلية والكونترول مع وحدة .MIS
القرار:
ً
أحيط مجلس الكلية علما .

 .11الموض ــوع :كتـ ــاب مجل ــس قسـ ــم التـ ــاريخ بجلس ــته المعقـ ــدة بت ــاريخ 2022/6/2م ،بشـ ــأن االطمئنـ ــان عل ــى سـ ــيرالعمليـ ــة
االمتحانية ،والتزام أعضاء هيئة التدريس بالقسم بإعداد امتحانات خاصة لذوي االحتياجات الخاصة.
القرار :أحيطت اللجنة ً
علما.
القرار:
ً
أحيط مجلس الكلية علما .

 .10الموضوع :كتاب مجلس قسم اآلثار والدراسات اليونانية والرومانية بجلسـته المنعقـدة بتـاريخ 2022/6/4م بشـأن اعتمـاد
نتائج االمتحانات الشفهية ،وتم رفعها للكونترول المركزي.
القرار :أحيطت اللجنة ً
علما.
القرار:
ً
أحيط مجلس الكلية علما .

 .16الموضوع :كتاب مجلس قسم اآلثار والدراسات اليونانية والرومانية بجلسته المنعقدة بتاريخ 2022/6/4م بشأن اإلحاطة
بحسن سيرالعملية االمتحانية حي تم االنتهاء من عدد ( )3امتحانات بالفرقة الولى والثانية والرابعة وامتحانان بالفرقة
الثالثة.
رسالة الكلية :
تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترقى إلى مستوى التميزز واببزداف زج م زاد ا دال والعلزوم ابةسزاةية زى سزوا العمزد محليزا إ و إقليميزا اسزتةاداإ إلزى معزايير
ال ودة التعليمية و البحثية  ،و مواكب ة التطورات العلمية و الفكرية و التكةولو ية  ،و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و القدرات العلمية و البحثية ألساتذتها
و طالبها  ،و استخدام وسائد تعليمية حديثة ،و متابعة الخري ين ،و إتاحة الفرصة لها لمتابعة ال ديد من العلوم و المعارف و الخبرات  ،و تلبية احتيا زات الم تمز
،والمسزاممة زج حززد مالزكالت  ،و بةززاخ الالخصززية المصززرية و تةميزة قززيم اوةتمززاخ و المززواطةين مزن خززالد إ ززراخات تتسززم باوسزتقاللية و التعززاون و التقززويم الزذاتج
والمستمر .
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رؤية الكلية :

جامعة دمنهور
كلية اآلداب

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

Damanhur university
Faculty of Art

=========================================================
القرار :أحيطت اللجنة ً
علما.

القرار:
ً
أحيط مجلس الكلية علما .

 .14الموضوع :إنهاء رصد الشيت الخاص بمقررات ( حقوق اإلنسان -قضايا مجتمعية – اللغة العربية).
القـرار :تــم رفــع أقســام ( اللغــة اإلنجليزيــة -التــاريخ – اآلثــار والدراســات اليونانيــة والرومانيــة) ،مــع تقــديم الشــكر لهــم ،وتهيــب
اللجنة بباقي القسام استكمال رصد النتائج خالل أسبوع ورفعها للبوابة اإلليكترونية؛ إلعالنها للطالب.
القرار:
ً
أحيط مجلس الكلية علما .

 .19الموضوع :امتحان اللغة العربية ( تخلفات الفرقة الرابعة).
القـ ـرار :تكلي ــف الس ــيدة الس ــتاذة ال ــدكتورة /إيم ــان برك ــات – رئ ــيس قس ــم اللغ ــة العربي ــة ،بتجمي ــع االمتحان ــات وتسـ ـليمها
للكونترول المركزي.
القرار:
ً
أحيط مجلس الكلية علما .

 .13الموضوع :رفع تقرير عن السبوع الول إلى معالي عميد الكلية ومجلس الكلية الموقر.
الق ـرار :أحيطــت اللجنــة ً
علمــا بــالتقرير وتشــكرإدارة الكليــة علــى اإلدارة المتميــزة لالمتحانــات ،والجهــود المبذولــة والمتابعــة
اليومية الدقيقة والحرص على سيرالعملية االمتحانية.
القرار:
ً
أحيط مجلس الكلية علما .

ً
سادسا :التعليم المدمج:

 .13الموضوع :كتاب مجلس قسم اللغة العربية بجلسته المنعقدة بتاريخ 2022/6/1م برئاسة وتشكيل كونترول التعليم
المدمج:
أولى ثاني
ثانية ثاني
ثالثة أول
ثالثة ثاني

أ.د.محمد أبوعلي
د.إيمان رضوان
د.أحمد شتية
د.سامح كمال
رسالة الكلية :

تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترقى إلى مستوى التميزز واببزداف زج م زاد ا دال والعلزوم ابةسزاةية زى سزوا العمزد محليزا إ و إقليميزا اسزتةاداإ إلزى معزايير
ال ودة التعليمية و البحثية  ،و مواكب ة التطورات العلمية و الفكرية و التكةولو ية  ،و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و القدرات العلمية و البحثية ألساتذتها
و طالبها  ،و استخدام وسائد تعليمية حديثة ،و متابعة الخري ين ،و إتاحة الفرصة لها لمتابعة ال ديد من العلوم و المعارف و الخبرات  ،و تلبية احتيا زات الم تمز
،والمسزاممة زج حززد مالزكالت  ،و بةززاخ الالخصززية المصززرية و تةميزة قززيم اوةتمززاخ و المززواطةين مزن خززالد إ ززراخات تتسززم باوسزتقاللية و التعززاون و التقززويم الزذاتج
والمستمر .
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رؤية الكلية :
تتطل الكلية إلى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية
معتمدة تحتد مكاةة مرموقة بين ةظائرما وتصد بأساتذتها
وخري يها إلى مستوى المةا سة محليأ و اقليميإا من خالد
برامج دراسية متميزة ى مرحلتى الليساةس والدراسات
العليا تسهم ى الرقى و التةمية المستدامة للم تم .

جامعة دمنهور
كلية اآلداب

Damanhur university
Faculty of Art

=========================================================
رابعة أول

د.إيمان عبد السميع

القرار :أحيطت اللجنة ً
علما.
القرار:
ً
أحيط مجلس الكلية علما .

ً
سابعا :ما ستجد من أعمال:

 .18الموضوع :تقريرأ.منى أبوشناف -رئيس قسم شؤون الطالب:
القرار :أحيطت اللجنة ً
علما بالتقرير الوارد ونشكرهم على ما قدموا من أعمال اإلعداد ،واإلحصاءات ،وأرقام الجلوس،
وأرشفة الملفات ،والمراجعات ،وأعمال المالحظة ،مع تقديم الشكر للسيدة الستاذة /نعمة معروف -المشرف على قسم
شؤون الطالب ،والستاذة /منى أبوشناف -رئيس قسم شؤون الطالب ،ولكل السادة اإلداريين بالقسم.
القرار:
ً
أحيط مجلس الكلية علما .

ً
سادسا :موضوعات الدراسات العليا:
أواًل :التصديق على الجلسة السابقة.
القرار  :صدق المجلس .

القرار:
ً
أحيط مجلس الكلية علما .

ى
ً
مرحلتـى( ماجسـتير  /دكتـوراه ) أقسـام التـاريخ ( قـديم  /وسـيط  /اسـالمى /
ثانيا :بشأن اعتماد نتائج فصـل الربيـع 2022سـاعات معتمـدة
حدي )  ،اللغة العربية ( الدراسات الدبية والنقدية  ،الدراسات اللغوية) دكتوراه  ،اللغة اإلنجليزيـة ( شـعبة الدب اإلنجليـزى  /شـعبة
اللغويات )  ،قسم اآلثار والدراسات اليونانية والرومانية ( دكتوراه  /ماجستير )  ،قسم الفلسفة ( ماجستير ودكتوراه )
القرار :و افقت اللجنة .
القرار:
و افق مجلس الكلية .
رسالة الكلية :
تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترقى إلى مستوى التميزز واببزداف زج م زاد ا دال والعلزوم ابةسزاةية زى سزوا العمزد محليزا إ و إقليميزا اسزتةاداإ إلزى معزايير
ال ودة التعليمية و البحثية  ،و مواكب ة التطورات العلمية و الفكرية و التكةولو ية  ،و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و القدرات العلمية و البحثية ألساتذتها
و طالبها  ،و استخدام وسائد تعليمية حديثة ،و متابعة الخري ين ،و إتاحة الفرصة لها لمتابعة ال ديد من العلوم و المعارف و الخبرات  ،و تلبية احتيا زات الم تمز
،والمسزاممة زج حززد مالزكالت  ،و بةززاخ الالخصززية المصززرية و تةميزة قززيم اوةتمززاخ و المززواطةين مزن خززالد إ ززراخات تتسززم باوسزتقاللية و التعززاون و التقززويم الزذاتج
والمستمر .
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رؤية الكلية :

جامعة دمنهور
كلية اآلداب

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

Damanhur university
Faculty of Art

=========================================================
ً
ثالثا  :موضوعات قسم اآلثار و الدراسات اليونانية والرومانية
 -1الموضوع :خطاب مجلس قسم االثار والدراسات اليونانية والرومانية بجلسته المنعقدة فى يوم الحد المو افق  2022/6/4م
بالمو افقة على تشكيل لجنة الحكم والمناقشة للباحثة  /ندا عزت شرف الدين  ،المسجلة لدرجة الماجستير من قسم االثار
والدراسات اليونانية والرومانية  ،بنظام الساعات المعتمدة فى موضوع بعنوان " الموضوعات المصورة على الفخار الوترسكى
منذ القرن السابع ق.م .حتى القرن الثال ق.م " .وتتكون لجنة الحكم واإلشراف من كل من :
ً
ً
رئيسا ومشرفا
أستاذ اآلثاراليونانية والرومانية – كلية اآلداب – جامعة طنطا
 .1أ.د .إبراهيم سعد صالح
ً
مشرفا
أستاذ ورئيس قسم اآلثاراليونانية والرومانية – كلية اآلداب – جامعة
 .2أ.د .عبير عبداملحسن قاسم
دمنهور
ً
مناقشا
أستاذ اآلثار اليونانية والرومانية المساعد – كلية اآلداب – جامعة
 .3د .نجوي عبدالنبى إبراهيم
عين شمس
ً
مناقشا
أستاذ اآلثار اليونانية والرومانية المساعد – كلية اآلداب – جامعة
 .4د .شهيرة عبدالحميد هاشم
طنطا
القرار :و افقت اللجنة
القرار:
و افق مجلس الكلية .
ر ً
ابعا  :موضوعات قسم االجتماع
 -1الموضوع :خطاب مجلس قسم االجتماع بجلسته المنعقدة يوم الربعاء المو افق 2022 /6 /1م بالمو افقة على تسجيل خطة
البحثة من الطالب /محمد سعيد على حسن الرجال الستكمال متطلبات الحصول على درجة الماجستير بنظام الساعات
المعتمدة ( تخصن علم االجتماع ) وعنوانها " الفقر التعليمى وانعكاساته على بناء القدرات فى املجتمع المصري  :دراسة
سوسيولوجية "  ،تحت إشراف :
 أ.د .سامية قدرى ونيس ( أستاذ علم االجتماع– كلية اآلداب – جامعة عين شمس )
 د .حمدى على أحمد ( أستاذ علم االجتماع المساعد المتفرغ – كلية اآلداب – جامعة دمنهور ) .
القرار :و افقت اللجنة
القرار:
و افق مجلس الكلية.

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

==========================================================================
ت -1496633541 :ت  +فاكس 1496633540
~~13
مجمع الكليات – األبعادية– دمنهور – البحيرة
website:www.Damanhour.edu.eg
E-mail:Smartgate@damanhour.edu.eg

رؤية الكلية :

جامعة دمنهور
كلية اآلداب

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

Damanhur university
Faculty of Art

=========================================================
 -2الموضوع :خطاب مجلس قسم االجتماع بجلسته المنعقدة يوم الربعاء المو افق 2022 /6 /1م بالمو افقة على تسجيل خطة
البحثة من الطالبة /أية نصر أحمد حماد الستكمال متطلبات الحصول على درجة الماجستير بنظام الساعات المعتمدة (
تخصن علم االجتماع ) وعنوانها " التمكين االجتماعى وانعكاساته على جودة الحياة لدى ذوى االعاقة  :دراسة حالة على
مدينة دسوق بمحافظة كفرالشيخ "  ،تحت إشراف :
 أ.د .ناجى بدرإبراهيم ( أستاذ علم االجتماع المساعد – كلية اآلداب – جامعة دمنهور )
 د .إسالم فوزى أنس ( مدرس علم االجتماع – كلية اآلداب – جامعة دمنهور )
القرار :و افقت اللجنة
القرار:
و افق مجلس الكلية.
ُ
ثالثا :قسم التاريخ
 .1الموضوع :خطاب مجلس قسم التاريخ بجلسته المنعقدة يوم الخميس المو افق 2022/6/2م بالمو افقة على منح الباحثة/
شيماء سعد إسماعيل النجار درجة الدكتوراه في التاريخ الحدي والمعاصر ،والتخصن الدقيق "شرق أقص ى"  ،من قسم
التاريخ بنظام الساعات المعتمدة ورسالتها تحمل عنوان "المسلمون في جنوب الفلبين (2014-1946م)" ،وقد اجتازت
ً
المناقشة العلنية واستوفت جميع الشروط والتوصيات وفقا لتقرير لجنة اإلشراف ،وقد حصلت على توصية بالطبع والنشر
والتداول بين الجامعات المصرية والعربية.
القرار :و افقت اللجنة
القرار:
و افق مجلس الكلية
 .0الموضوع خطاب مجلس قسم التاريخ بجلسته المنعقدة يوم الخميس المو افق  2022 /6/2بالمو افقة على خطة بح
الستكمال متطلبات درجة الماجستير في اآلداب بنظام الساعات المعتمدة من قسم التاريخ شعبة "التاريخ القديم" ً
بناء على
تقرير أ.د /فايز أنور عبد المطلب مقرر السيمنار الذى عقد في يوم اإلثنين 2022 /5 /23م ،والموضوع بعنوان "الخمينيون في
المصادر الجنبية  331-593ق.م" ،للطالبة /عواطف يوسف عبد الله أحمد خزعل ،تحت إشراف أ.د /فايز أنور عبد المطلب
أستاذ تاريخ مصر وحضارة الشرق الدنى القديم ،وأ.د /سليمان بن عبد الرحمن الذييب أستاذ الكتابات القديمة بكلية
السياحة واآلثار جامعة الملك سعود.
القرار :و افقت اللجنة
القرار:
و افق مجلس الكلية
رسالة الكلية :
تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترقى إلى مستوى التميزز واببزداف زج م زاد ا دال والعلزوم ابةسزاةية زى سزوا العمزد محليزا إ و إقليميزا اسزتةاداإ إلزى معزايير
ال ودة التعليمية و البحثية  ،و مواكب ة التطورات العلمية و الفكرية و التكةولو ية  ،و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و القدرات العلمية و البحثية ألساتذتها
و طالبها  ،و استخدام وسائد تعليمية حديثة ،و متابعة الخري ين ،و إتاحة الفرصة لها لمتابعة ال ديد من العلوم و المعارف و الخبرات  ،و تلبية احتيا زات الم تمز
،والمسزاممة زج حززد مالزكالت  ،و بةززاخ الالخصززية المصززرية و تةميزة قززيم اوةتمززاخ و المززواطةين مزن خززالد إ ززراخات تتسززم باوسزتقاللية و التعززاون و التقززويم الزذاتج
والمستمر .
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رؤية الكلية :

جامعة دمنهور
كلية اآلداب

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

Damanhur university
Faculty of Art

=========================================================
 .6الموضوع خطاب مجلس قسم التاريخ بجلسته المنعقدة يوم الخميس المو افق  2022/6/2بالمو افقة على الخطة المقدمة
الستكمال درجة الماجستير في اآلداب بنظام الساعات المعتمدة من قسم التاريخ "شعبة التاريخ الوسيط"؛ ً
بناء على تقرير أ.د/
فايز أنور عبد المطلب مقرر السيمنار الذى عقد في يوم اإلثنين 2022 /5 /23م ،والموضوع بعنوان "رؤية صليبية معاصرة
ً
ً
ومسالما :دراسة على حولية المؤر املجهول المسماه "غزو صالح الدين لألرض المقدسة""،
محاربا
لصالح الدين اليوبي
للطالب /محمد سرى فتح الله عبد الحميد ،تحت إشراف :أ.د /علي أحمد السيد أستاذ التاريخ الوسيط بكلية اآلداب جامعة
دمنهور ،د /أحمد محمد عبد القوي شعيرمدرس التاريخ الوسيط بكلية اآلداب جامعة دمنهور.
القرار :و افقت اللجنة ُويرفع امراشتراك د .أحمد عبدالقوى في اإلشراف الى مجلس الكلية .
القرار:
و افق املجلس ويرفع المر الى ادارة الدراسات العليا بالجامعة .
 .4الموضوع  :خطاب مجلس قسم التاريخ بجلسـته المنعقـدة يـوم الخمـيس المو افـق  2022/6 /2بالمو افقـة علـى الخطـة المقدمـة
الستكمال درجة الماجستيرفي اآلداب بنظـام السـاعات المعتمـدة مـن قسـم التـاريخ "شـعبة التـاريخ اإلسـالمي"؛ بن ًـاء علـى تقريـر أ.د/
فــايز أنــور عبــد المطلــب مقــرر الســيمنارالــذى عقــد فــي يــوم اإلثنــين 2022 /5 /23م ،والموضــوع بعنــوان "التوظيــف السياس ـ ي آلل
البيـ ــت خـ ــالل عصـ ــرالدولـ ــة الفاطميـ ــة بمصـ ــر (567-358ه 1171-910 /م) ،للطالـ ــب /مصـ ــطفى محمـ ــد مصـ ــطفى عبـ ــده ،تحـ ــت
إش ـ ــراف أ.م.د /تيس ـ ــير ش ـ ــادي أس ـ ــتاذ الت ـ ــاريخ والحض ـ ــارة اإلس ـ ــالمية المس ـ ــاعدة بكلي ـ ــة اآلداب جامع ـ ــة دمنه ـ ــور ،أ د /فض ـ ــل الل ـ ــه
إسماعيل سلطح أستاذ الفلسفة السياسية بكلية اآلداب جامعة دمنهور.
القرار :و افقت اللجنة
القرار:
و افق مجلس الكلية
 .9الموضوع  :خطاب مجلس قسم التاريخ بجلسـته المنعقـدة يـوم الخمـيس المو افـق  2022 /6 /2بالمو افقـة علـى الخطـة المقدمـة
الستكمال درجة الماجستيرفي اآلداب بنظـام السـاعات المعتمـدة مـن قسـم التـاريخ "شـعبة التـاريخ اإلسـالمي"؛ بن ًـاء علـى تقريـر أ.د/
فــايز أنــور عبــد المطلــب مقــرر الســيمنارالــذى عقــد فــي يــوم اإلثنــين 2022 /5 /23م ،والموضــوع بعنــوان "سياســة التعيــين والعــزل
خــالل عصــرالدولــة المويــة 132-41ه 750-661 /م)" ،للطالــب /أحمــد إبــراهيم أحمــد عبــد المطلــب حســن ،تحــت إشــراف أ.م.د/
تيسير شادي أستاذ التاريخ والحضارة اإلسالمية المسـاعدة بكليـة اآلداب جامعـة دمنهـور ،أ.د /فضـل اللـه إسـماعيل سـلطح أسـتاذ
الفلسفة السياسية بكلية اآلداب جامعة دمنهور.
القرار :و افقت اللجنة
القرار:
رسالة الكلية :
تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترقى إلى مستوى التميزز واببزداف زج م زاد ا دال والعلزوم ابةسزاةية زى سزوا العمزد محليزا إ و إقليميزا اسزتةاداإ إلزى معزايير
ال ودة التعليمية و البحثية  ،و مواكب ة التطورات العلمية و الفكرية و التكةولو ية  ،و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و القدرات العلمية و البحثية ألساتذتها
و طالبها  ،و استخدام وسائد تعليمية حديثة ،و متابعة الخري ين ،و إتاحة الفرصة لها لمتابعة ال ديد من العلوم و المعارف و الخبرات  ،و تلبية احتيا زات الم تمز
،والمسزاممة زج حززد مالزكالت  ،و بةززاخ الالخصززية المصززرية و تةميزة قززيم اوةتمززاخ و المززواطةين مزن خززالد إ ززراخات تتسززم باوسزتقاللية و التعززاون و التقززويم الزذاتج
والمستمر .
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رؤية الكلية :

جامعة دمنهور
كلية اآلداب

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

Damanhur university
Faculty of Art

=========================================================
و افق مجلس الكلية.
 .3الموضوع  :خطاب مجلس قسم التاريخ بجلسـته المنعقـدة يـوم الخمـيس المو افـق  2022 /6 /2بالمو افقـة علـى الخطـة المقدمـة
الستكمال درجة الماجستيرفي اآلداب بنظـام السـاعات المعتمـدة مـن قسـم التـاريخ "شـعبة التـاريخ اإلسـالمي"؛ بن ًـاء علـى تقريـر أ.د/
فايز أنور عبد المطلب مقرر السيمنارالذى عقد في يوم اإلثنين 2022 /5 /23م ،والموضـوع بعنـوان "سياسـة االسـتيعاب والعـزل
ً
أنموذجـا) (40-1ه 660-622 /م)" ،للطالـب /حسـام ســعيد عبـد السـالم جـاب اللـه ،تحــت
فـي الدولـة اإلسـالمية (فتـرة صــدراإلسـالم
إشــراف أ.د /محمــد عيسـ ى الحريــري أســتاذ التــاريخ اإلســالمي والحضــارة اإلســالميةبكلية اآلداب جامعــة المنصــورة ،و أ.م.د /تيســير
شادي أستاذ التاريخ والحضارة اإلسالمية المساعد بكلية اآلداب جامعة دمنهور.
القرار :و افقت اللجنة
القرار:
و افق مجلس الكلية
 .3الموضـوع  :خطـاب مجلـس قسـم التـاريخ بجلسـته المنعقـدة يـوم الخمـيس المو افـق  2022/6 /2بالمو افقـة علـى الخطـة المقدمـة
الستكمال درجة الماجستيرفي اآلداب بنظـام السـاعات المعتمـدة مـن قسـم التـاريخ "شـعبة التـاريخ اإلسـالمي"؛ بن ًـاء علـى تقريـر أ.د/
فــايز أنــور عبــد المطلــب مقــرر الســيمنارالــذى عقــد فــي يــوم اإلثنــين 2022 /5 /23م ،والموضــوع بعنــوان "المظــاهرالحضــارية فــي
مدين ــة س ــمرقند خـ ــالل العص ــرالس ــاماني (389-261ه 999-874 /م" ،للطالـ ــب /محم ــد محم ــد يوسـ ــف عل ــي ،تح ــت إشـ ــراف أ.د/
محم ــد سـ ــيد كامـ ــل أس ــتاذ التـ ــاريخ والحضـ ــارة اإلس ــالمية بكليـ ــة دارالعلـ ــوم جامع ــة المنيـ ــا و ،أ.م.د /تيسـ ــير ش ــادي أسـ ــتاذ التـ ــاريخ
والحضارة اإلسالمية المساعدة بكلية اآلداب جامعة دمنهور.
القرار :و افقت اللجنة
القرار:
و افق مجلس الكلية
 .8الموضــوع  :خطــاب مجلــس قســم التــاريخ بجلســته المنعقــدة يــوم الخمــيس المو افــق  2022/6/2بالمو افقــة علــى مقتــرح التشــكيل
الموضــوع مــن لجنــة اإلشــراف للطالــب /ســعيد محمــد محمــد عبــاس ،للرســالة المقدمــة منــه الســتكمال متطلبــات الحصــول علــى
درجــة الماجســتيرفــي اآلداب مــن قس ـم التــاريخ "تخصــن التــاريخ القــديم" ،بنظــام الســاعات المعتمــدة ،وموضــوعها "التكتيــك فــي
معارك الدولة الحديثة" ،واللجنة على النحو اآلتي:
.1

أ.د .أحمد أمين سليم

أستاذ تاريخ مصر والشرق الدنى القديم بكلية اآلداب جامعة

ً
ً
رئيسا ومناقشا

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

==========================================================================
ت -1496633541 :ت  +فاكس 1496633540
~~01
مجمع الكليات – األبعادية– دمنهور – البحيرة
website:www.Damanhour.edu.eg
E-mail:Smartgate@damanhour.edu.eg

رؤية الكلية :

جامعة دمنهور
كلية اآلداب

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

Damanhur university
Faculty of Art

=========================================================
اإلسكندرية
.2

أ.د .وفدي السيد أبو النضر

أستاذ تاريخ مصر والشرق الدنى القديم بكلية اآلداب جامعة دمنهور

.3

أ.د .فايز أنور عبد المطلب

أستاذ تاريخ مصر والشرق الدنى القديم بكلية اآلداب جامعة دمنهور

.4

د .حماده منس ي طلبة عاشور

أستاذ اآلثارالمصرية المساعد بكلية اآلداب جامعة دمنهور

ً
مناقشا
ً
مشرفا
ً
مشرفا

القرار:
و افق مجلس الكلية
 .5الموضوع  :خطاب مجلس قسم التاريخ بجلسـته المنعقـدة يـوم الخمـيس المو افـق  2022 /6 /2بالمو افقـة علـى مقتـرح التشـكيل
الموض ــوع م ــن لجن ــة اإلش ــراف للطالب ــة /أم ــل ض ــيف ق ــاس عب ــد الم ــولى اله ــواري ،للرس ــالة المقدم ــة منه ــا الس ــتكمال متطلب ــات
الحص ـ ــول عل ـ ــى درج ـ ــة الماجس ـ ــتيرف ـ ــي اآلداب م ـ ــن قسـ ـ ــم الت ـ ــاريخ "تخص ـ ــن الت ـ ــاريخ اإلس ـ ــالمي" ،بنظ ـ ــام الس ـ ــاعات المعتمـ ـ ــدة،
وموضــوعها" :حقــوق اإلنســان خــالل عصــرالدولــة اليوبيــة فــي مصــر والشــام (648-567ه1250-1171 /م)" ،واللجنــة علــى النحــو
اآلتي:
.1

أ.د .إبراهيم محمد علي مرجونة

أستاذ التاريخ والحضارة اإلسالمية بكلية اآلداب جامعة دمنهور

.2

د أحمد محمد عبد الحميد

أستاذ التاريخ والحضارة اإلسالمية المساعد بكلية اآلداب جامعة

.3

د .تيسير محمد شادي

المنصورة
أستاذ التاريخ والحضارة اإلسالمية المساعد بكلية اآلداب جامعة

ً
ً
رئيسا ومشرفا
ً
مناقشا
ً
مناقشا

دمنهور "
القرار :و افقت اللجنة
القرار:
و افق مجلس الكلية.
ر ً
ابعا  :قسم الجغر افيا
.1الموضــوع  :خطــاب قســم الجغر افيــا بجلســته المنعقــدة بتــاريخ الخمــيس  2022/6/2بالمو افقــة علــى تحديــد موعــد المــؤتمرالعلمــى
ً
للقسم يوم االحد  2022/7/3من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة الحادية عشر.
رسالة الكلية :
تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترقى إلى مستوى التميزز واببزداف زج م زاد ا دال والعلزوم ابةسزاةية زى سزوا العمزد محليزا إ و إقليميزا اسزتةاداإ إلزى معزايير
ال ودة التعليمية و البحثية  ،و مواكب ة التطورات العلمية و الفكرية و التكةولو ية  ،و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و القدرات العلمية و البحثية ألساتذتها
و طالبها  ،و استخدام وسائد تعليمية حديثة ،و متابعة الخري ين ،و إتاحة الفرصة لها لمتابعة ال ديد من العلوم و المعارف و الخبرات  ،و تلبية احتيا زات الم تمز
،والمسزاممة زج حززد مالزكالت  ،و بةززاخ الالخصززية المصززرية و تةميزة قززيم اوةتمززاخ و المززواطةين مزن خززالد إ ززراخات تتسززم باوسزتقاللية و التعززاون و التقززويم الزذاتج
والمستمر .
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رؤية الكلية :

جامعة دمنهور
كلية اآلداب

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

Damanhur university
Faculty of Art

=========================================================
القرار :و افقت اللجنة
القرار:
و افق مجلس الكلية.
ً
خامسا  :قسم الفلسفة
 . 1الموضوع  :خطاب مجلس قسم الفلسفة بجلسته المنعقدة فى يوم الحد المو افق 2022/6/5م  ،بالمو افقة على تسجيل خطة
البحثة المقدمة من الطالبة /عزة عادل عادل بلتاجى الستكمال متطلبات الحصول على درجة الدكتوراه بنظام الساعات المعتمدة (
تخصن الفلسفة وتاريخها ) وعنوانها " جدل الجميل والقبيح فى االستطيقا الحديثة والمعاصرة "  ،تحت إشراف :
أ.د .فضل الله محمد إسماعيل سلطح ( أستاذ فلسفة السياسة – كلية اآلداب – جامعة دمنهور )
أ .د .رضا كمال خالف ( أستاذ فلسفة الفن وعلم الجمال المساعد – كلية اآلداب – جامعة المنوفية )
القرار :رفض اللجنة حي أن الطالبة لم تقم بدراسة المتطلبات السابقة فى مرحلة الماجستير للتسجيل فى مرحلة الدكتوراه ،
وعرض الموضوع على مجلس الكلية
القرار:
يرد للقسم لعمل تقرير عن هذه الحالة والحاالت السابقة .
 .2الموضــوع  :خطــاب مجلــس قســم الفلســفة بجلســته المنعقــدة يــوم الحــد المو افــق  2022 /6 /5بالمو افقــة علــى مقتــرح التشــكيل
الموضـوع مــن لجنــة اإلشـراف للطالبــة /نهلــة أحمـد محمــد الشــرنوبى ،للرســالة المقدمـة منهــا الســتكمال متطلبـات الحصــول علــى درجــة
الماجســتيرفــي اآلداب مــن قســم الفس ــفة "تخصــن الفلســفة وتاريخهــا" ،بنظــام الس ــاعات المعتمــدة ،وموضــوعها" :اســتطيقا البيئ ــة
نحو مفهوم تكاملى لجماليات البيئة" تحت إشراف :
ً
أستاذ فلسفة السياسة  -كلية اآلداب  -جامعة دمنهور
مشرفا
أ.د فضل الله محمد إسماعيل
ً
مشرفا
أستاذ فلسفة الجمال المساعد  -كلية اآلداب  -جامعة المنوفية
أ.م.د .رضا كمال خالف
واللجنة على النحو اآلتي:
 .1أ.د .محمد محمد مدين

أستاذ الفلسفة كلية اآلداب جامعة القاهرة

.2

أ.د فضل الله محمد إسماعيل

أستاذ فلسفة السياسة  -كلية اآلداب  -جامعة دمنهور

.3

أ.م.د .رضا كمال خالف

أستاذ فلسفة الجمال المساعد  -كلية اآلداب  -جامعة المنوفية

ً
ً
رئيسا ومناقشا
ً
مشرفا
ً
مشرفا

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

جامعة دمنهور
كلية اآلداب

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

Damanhur university
Faculty of Art

=========================================================
أ.م.د .عصام كمال المصرى

.4

أستاذ الفلسفة المساعد  -كلية اآلداب  -جامعة دمنهور "

ً
مناقشا

القرار:
و افق مجلس الكلية
 .3الموضــوع  :خطــاب مجلــس قســم الفلســفة بجلســته المنعقــدة يــوم الحــد المو افــق  2022 /6 /5بالمو افقــة علــى مقتــرح التشــكيل
الموضــوع مــن لجنــة اإلشــراف للطالــب /أحمــد محمــد الســيد عبيــد  ،للرســالة المقدمــة منــه الســتكمال متطلبــات الحصــول علــى درجــة
الماجسـتيرفـي اآلداب مـن قسـم الفســفة "تخصـن الفلسـفة وتاريخهـا" ،بنظـام الســاعات المعتمـدة ،وموضـوعها" :الحـوال والمقامــات
عند الصوفية دراسة تحليلية فى فلسفة الخالق "
أستاذ الفلسفة المساعد  -كلية اآلداب  -جامعة دمنهور
أ.م.د عصام كمال المصري
د .أحمد خميس شتية

"مدرس الدراسات اإلسالمية  -كلية اآلداب  -جامعة دمنهور

واللجنة على النحو اآلتي:
 .1أ.د .السيد محمد عبدالرحمن

أستاذ الفلسفة اإلسالمية  -كلية اآلداب -جامعة المنصورة

 .2أ.م.د عصام كمال المصري

أستاذ الفلسفة المساعد  -كلية اآلداب  -جامعة دمنهور

.3

أ.م.د .رشا محمود رجب

أستاذ الفلسفة اإلسالمية المساعد  -كلية اآلداب -جامعة دمنهور

ً
ً
رئيسا ومناقشا
ً
مشرفا
ً
مناقشا

القرار:
و افق مجلس الكلية
ً
سادسا :قسم اللغة اإلنجليزية
ً
 .1الموضوع  :خطاب مجلس اللغة اإلنجليزية المنعقد إلكترونيا يوم  2022/6/1بالمو افقة فتح فصل الصيف  2022ماجستير
شعبتي أدب ولغويات لتدريس مقرر اللسانيات والدب بناء على مو افقة مدرس ى المادة أ.د /ايمان المليجى و د .أسماء
عبدالسالم الشيخ.
القرار :و افقت اللجنة .
القرار:
رسالة الكلية :
تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترقى إلى مستوى التميزز واببزداف زج م زاد ا دال والعلزوم ابةسزاةية زى سزوا العمزد محليزا إ و إقليميزا اسزتةاداإ إلزى معزايير
ال ودة التعليمية و البحثية  ،و مواكب ة التطورات العلمية و الفكرية و التكةولو ية  ،و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و القدرات العلمية و البحثية ألساتذتها
و طالبها  ،و استخدام وسائد تعليمية حديثة ،و متابعة الخري ين ،و إتاحة الفرصة لها لمتابعة ال ديد من العلوم و المعارف و الخبرات  ،و تلبية احتيا زات الم تمز
،والمسزاممة زج حززد مالزكالت  ،و بةززاخ الالخصززية المصززرية و تةميزة قززيم اوةتمززاخ و المززواطةين مزن خززالد إ ززراخات تتسززم باوسزتقاللية و التعززاون و التقززويم الزذاتج
والمستمر .
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رؤية الكلية :

جامعة دمنهور
كلية اآلداب

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

Damanhur university
Faculty of Art

=========================================================
و افق مجلس الكلية .
ً
إلكترونيا يوم 2022/6/1م بالمو افقة على منح الطالبة /ن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـدا
 .0خطاب مجلس قسم اللغة اإلنجليزية بجلسته المنعقد
عبد الرحيم جاد درجة الماجستير في اللغة اإلنجليزية  ،والتخصن الدقيق "أدب إنجليزى" ،من قسم اللغة اإلنجليزية بنظام
الساعات المعتمدة ورسالتها تحمل عنوان " ما بين الهند وأمريكا :قراءة ثقافية لرو ايتي البيت الذهبي لسلمان رشدي وميراث
ً
الخسارة لكيران د ساي " وقد اجتازت المناقشة العلنية واستوفت جميع الشروط والتوصيات وفقا لتقرير لجنة اإلشراف،
تحت إشراف.
أ. .د .إيمان حلمي المليجي :أستاذ الدب اإلنجليزي كلية اآلداب جامعة دمنهور
د .أسماء عبد السالم الشيخ :مدرس الدب اإلنجليزي كلية اآلداب جامعة دمنهور
القرار :و افقت اللجنة
القرار:
و افق مجلس الكلية

ً
سابعا  :قسم اللغة العربية
 .1الموضـوع خطــاب مجلـس قســم اللغـة العربيــة بجلسـته المنعقــدة فـى  2022/6/1بالمو افقــة علـى تشــكيل لجنـة الحكــم والمناقشــة
للطالب /أحمد عيد محمود زيدان فى الرسالة المقدمة لنيل درجة الـدكتوراة تخصـن الدراسـات الدبيـة والنقديـة فـى موضـوع
 :البنــاء المســر ي بــين ص ــالح عبدالصــبور وعبــدالرحمن الش ــرقاوى ؛الرؤيــة والداة " تحــت إش ــراف أ.د .محمــد محمــود أب ــوعلى ،
د.إيمان عبدالسميع ،وتتكون لجنة الحكم والمناقشة من :
"
ً
ً
رئيسا ومناقشا
أستاذ االنقد والبالغة  -كلية اآلداب  -جامعة طنطا
 .1أ.د .محمد السيد أحمد الدسوقى
ً
أستاذ النقد الدبى  -كلية اآلداب  -جامعة دمنهور
مناقشا
 .2أ .د إيمان فؤاد بركات
ً
أستاذ الدب والنقد  -كلية اآلداب  -جامعة دمنهور
مشرفا
 .3أ .د .محمد محمود أبو على
القرار :و افقت اللجنة
القرار:
و افق مجلس الكلية

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

جامعة دمنهور
كلية اآلداب

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

Damanhur university
Faculty of Art

=========================================================
.0

.1
.2
.3

الموض ـ ــوع  :خط ـ ــاب مجل ـ ــس قس ـ ــم اللغ ـ ــة العربي ـ ــة بجلس ـ ــته المنعق ـ ــدة ف ـ ــى  2022/6/1بالمو افق ـ ــة عل ـ ــى تش ـ ــكيل لجن ـ ــة الحك ـ ــم
والمناقش ــة للطالب ــة  /وس ــام ف ــايز عب ــدالرحيم رض ــوان ف ــى الرس ــالة المقدم ــة لني ــل درج ــة الماجس ــتير نظ ــام الس ــاعات المعتم ــدة
تخصــن الدراســات الدبيــة والنقديــة فــى موضــوع " :الصــورة الفنيــة فــي اإلليــاذة اإلســالمية لحمــد محــرم "  ،وتحــت إشــراف تحــت
إشراف أ.د .عبدالواحد الشيخ ( رحمه الله)  ،د.مروة شحاته الشقرفى  ،وتتكون لجنة الحكم والمناقشة من :
ً
ً
أستاذ الدب والنقد  -كلية اآلداب  -جامعة دمنهور
رئيسا ومناقشا
أ .د .محمد محمود أبو على
ً
أستاذ الدب الندلس ي المساعد  -كلية اآلداب  -جامعة دمنهور
مشرفا
أ .م .د مروة شحاته الشقرفي
ً
مناقشا
أستاذ الدب والنقد المساعد ،كلية اللغة العربية ـ جامعة الزهر ـفرع
أ.م د .بد ع عبدالعزيز عليوة
المنوفية

القرار :و افقت اللجنة
القرار:
و افق مجلس الكلية
 .6الموضـوع  :خطـاب مجلــس قسـم اللغــة العربيـة بجلسـته المنعقــدة فـى  2022/6/1بالمو افقــة علـى تسـجيل خطــة البحـ المقدمــة
م ــن الطال ــب  /حم ــادة ج ــاد فهم ــى إب ــراهيم الشـ ـهاوي لني ــل درجةال ــدكتوراة تخص ــن الدراس ــات الدبي ــة والنقدي ــة ف ــى موض ــوع :
االستعارة فى القرآن الكريم بين التخييل والتداول تحت إشراف :
أستاذ النقد الدبى ورئيس قسم اللغة العربية بكلية اآلداب جامعة دمنهور
أ.د/إيمان فؤاد بركات
أستاذ البالغة والنقد المساعد بكلية اآلداب جامعة دمنهور
أ.م.د /أسماء شمس الدين
القرار :و افقت اللجنة
القرار:
و افق مجلس الكلية
 .4الموضوع  :خطاب مجلس قسم اللغة العربية بجلسته المنعقدة فى  2022 /6/1بالمو افقة على تسجيل خطة البح المقدمة
من الطالب  /أحمد محمود حسن فراج لنيل درجةالماجستير تخصن الدراسات اللغوية فى موضوع  :حوار الله مع مخلوقاته
فى القرآن الكريم "دراسة تركيبية " تحت إشراف :
أستاذ العلوم اللغوية المساعد بكلية اآلداب جامعة دمنهور
أ.م.د/مصطفى محمد إسماعيل وتيد
رسالة الكلية :
تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترقى إلى مستوى التميزز واببزداف زج م زاد ا دال والعلزوم ابةسزاةية زى سزوا العمزد محليزا إ و إقليميزا اسزتةاداإ إلزى معزايير
ال ودة التعليمية و البحثية  ،و مواكب ة التطورات العلمية و الفكرية و التكةولو ية  ،و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و القدرات العلمية و البحثية ألساتذتها
و طالبها  ،و استخدام وسائد تعليمية حديثة ،و متابعة الخري ين ،و إتاحة الفرصة لها لمتابعة ال ديد من العلوم و المعارف و الخبرات  ،و تلبية احتيا زات الم تمز
،والمسزاممة زج حززد مالزكالت  ،و بةززاخ الالخصززية المصززرية و تةميزة قززيم اوةتمززاخ و المززواطةين مزن خززالد إ ززراخات تتسززم باوسزتقاللية و التعززاون و التقززويم الزذاتج
والمستمر .
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رؤية الكلية :

جامعة دمنهور
كلية اآلداب

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

Damanhur university
Faculty of Art

=========================================================
د/إيمان فايز رضوان
القرار :و افقت اللجنة

مدرس العلوم اللغوية بكلية اآلداب جامعة دمنهور

القرار:
و افق مجلس الكلية
 .5الموضــوع  :خطــاب مجلــس قســم اللغــة العربيــة بجلســته المنعقــدة فــى  2022/6/1بالمو افقــة علــى تســجيل خطــة البحـ المقدمــة
مــن الطالــب  /أيــة مجاهــد محــى الــدين محمــد دحيــدح لنيــل درجةالــدكتوراة تخصــن الدراســات الدبيــة والنقديــة فــى موضــوع  :مالمــح
ً
االنكسار النفس ي فى الرو اية العربية المعاصرة رو ايات رضوى عاشور
أنموذجا" تحت إشراف
أستاذ النقد الدبى ورئيس قسم اللغة العربية بكلية اآلداب جامعة دمنهور
أ.د/إيمان فؤاد بركات
أ.م.د /أسماء شمس الدين أستاذ البالغة والنقد المساعد بكلية اآلداب جامعة دمنهور
القرار :و افقت اللجنة
القرار:
و افق مجلس الكلية
 . 6الموضوع  :خطاب مجلس قسم اللغة العربية بجلسته المنعقدة فى  2022/6/1بالم و افقة على تسجيل خطة البح المقدمة من
الطالب  /أحمد محمد عبدالفتاح عوض أبو قوية لنيل درجةالماجستير تخصن الدراسات اللغوية فى موضوع  :أثراختالف
القراءات القرآنية فى التركيب اللغوى دراسة داللية " تحت إشراف
أستاذ العلوم اللغوية المتفرغ بكلية اآلداب جامعة دمنهور
أ.د/محمود فراج عبدالحافظ
مدرس العلوم اللغوية بكلية اآلداب جامعة دمنهور
د/سامح كمال
القرار :و افقت اللجنة
القرار:
و افق مجلس الكلية
 . 7الموضــوع  :خطــاب مجلــس قســم اللغــة العربيــة بجلســته المنعقــدة فــى  2022/6/1بالم و افقــة علــى تســجيل خطــة البح ـ المقدمــة
من الطالـب  /محمـد الحسـيني إبـراهيم علـي لنيـل درجـة الـدكتوراة تخصـن الدراسـات الدبيـة والنقديـة فـى موضـوع  :شـعرمجـد الـدين
ابن مكانس (ت 822هـ ) جمع وتحقيق ودراسة  ،تحت إشراف :
أستاذ العقيدة والفلسفة المين العام ملجمع البحوث اإلسالمية
ا .د/نظيرمحمد عياد
أستاذ النقد الدبى ورئيس قسم اللغة العربية بكلية اآلداب جامعة دمنهور
أ.د/إيمان فؤاد بركات
القرار :و افقت اللجنة
رسالة الكلية :
تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترقى إلى مستوى التميزز واببزداف زج م زاد ا دال والعلزوم ابةسزاةية زى سزوا العمزد محليزا إ و إقليميزا اسزتةاداإ إلزى معزايير
ال ودة التعليمية و البحثية  ،و مواكب ة التطورات العلمية و الفكرية و التكةولو ية  ،و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و القدرات العلمية و البحثية ألساتذتها
و طالبها  ،و استخدام وسائد تعليمية حديثة ،و متابعة الخري ين ،و إتاحة الفرصة لها لمتابعة ال ديد من العلوم و المعارف و الخبرات  ،و تلبية احتيا زات الم تمز
،والمسزاممة زج حززد مالزكالت  ،و بةززاخ الالخصززية المصززرية و تةميزة قززيم اوةتمززاخ و المززواطةين مزن خززالد إ ززراخات تتسززم باوسزتقاللية و التعززاون و التقززويم الزذاتج
والمستمر .
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رؤية الكلية :

جامعة دمنهور
كلية اآلداب

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

Damanhur university
Faculty of Art

=========================================================
القرار:
و افق مجلس الكلية
 . 8الموضـوع  :خطــاب مجلـس قســم اللغـة العربيــة بجلسـته المنعقــدة فــى  2022/6/1بالمو افقـة علــى تسـجيل خطــة البحـ المقدمــة مــن
الطالـب  /حسـين علـى محمـد عبــدالموجود لنيـل درجـة الـدكتوراة تخصــن الدراسـات الدبيـة والنقديـة فــى موضـوع  :ديـوان فخـرالــدين
ابن مكانس (ت 794هـ ) تحقيق ودراسة " تحت إشراف:
أستاذ النقد الدبى ورئيس قسم اللغة العربية بكلية اآلداب جامعة دمنهور
أ.د/إيمان فؤاد بركات
مديرمركزاملخطوطات بمكتبة االسكندرية
د.مدحت عيس ى
القرار :و افقت اللجنة
القرار:
و افق مجلس الكلية
 . 9الموضـوع  :خطـاب مجلـس قسـم اللغـة العربيـة بجلسـته المنعقـدة فـى  2022/6/1بالمو افقـة علـى تسـ جيل خطـة البحـ المقدمـة مـن
الطالب  /محمد سعيد أحمد عبدالمقصود الجوهري لنيل درجة الماجسـتير تخصـن الدراسـات اللغويـة فـى موضـوع " :مـادة جمـع فـي
القرآن الكريم دراسة لغوية " تحت إشراف :
أستاذ العلوم اللغوية المتفرغ بكلية اآلداب جامعة دمنهور
أ.د/محمود فراج عبدالحافظ
مدرس العلوم اللغوية بكلية اآلداب جامعة دمنهور
د/سامح كمال عبدالمنعم
القرار :و افقت اللجنة
القرار:
و افق مجلس الكلية
 .10الموضـوع  :خطـاب مجلــس قسـم اللغـة العربيــة بجلسـته المنعقــدة فـى 2022/6/1علـى تســجيل خطـة البحـ المقدمــة مـن الطالــب
 /عمرو عبدالفتاح الشيخ لنيل درجة الدكتوراة بنظام السـاعات المعتمـدة تخصـن الدراسـات الدبيـة والنقديـة فـى موضـوع " :الظهيـر
الفكري والرؤيوي فى القصيدة المعاصرة " قراءة نماذج شعرية معاصرة فى ضوء معطيات النقد الثقافى "  ،تحت إشراف
أستاذ النقد الدبى ورئيس قسم اللغة العربية بكلية اآلداب جامعة دمنهور
أ.د/إيمان فؤاد بركات
أ.د/محمد محمود أبو على أستاذ النقد والدب قسم اللغة العربية بكلية اآلداب جامعة دمنهور
القرار :و افقت اللجنة
القرار:
رسالة الكلية :
تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترقى إلى مستوى التميزز واببزداف زج م زاد ا دال والعلزوم ابةسزاةية زى سزوا العمزد محليزا إ و إقليميزا اسزتةاداإ إلزى معزايير
ال ودة التعليمية و البحثية  ،و مواكب ة التطورات العلمية و الفكرية و التكةولو ية  ،و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و القدرات العلمية و البحثية ألساتذتها
و طالبها  ،و استخدام وسائد تعليمية حديثة ،و متابعة الخري ين ،و إتاحة الفرصة لها لمتابعة ال ديد من العلوم و المعارف و الخبرات  ،و تلبية احتيا زات الم تمز
،والمسزاممة زج حززد مالزكالت  ،و بةززاخ الالخصززية المصززرية و تةميزة قززيم اوةتمززاخ و المززواطةين مزن خززالد إ ززراخات تتسززم باوسزتقاللية و التعززاون و التقززويم الزذاتج
والمستمر .
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رؤية الكلية :

جامعة دمنهور
كلية اآلداب

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

Damanhur university
Faculty of Art

=========================================================
و افق مجلس الكلية
 .11الموضــوع  :خطــاب مجلــس قســم اللغــة العربيــة بجلســته المنعقــدة فــى  2022/6/1بالمو افقــة علــى تســجيل خطــة البحـ المقدمــة
من الطالبة  /هند فوزي أحمد بلتاجي الجوهري لنيل درجة الدكتوراة تخصن الدراسات اللغويـة فـى موضـوع " :االحتمـاالت النحويـة
عند ابن فرحون في كتابه "العدة في إعراب العمدة "وأثرها في مبنى التركيب وداللته " تحت إشراف
أستاذ العلوم اللغوية المتفرغ بكلية اآلداب جامعة دمنهور
أ.د/محمود فراج عبدالحافظ
أ.د/أيمن فتحى عبدالسالم زين أستاذ النحو والصرف والعروض كلية دارالعلوم ـ جامعة المنيا
القرار:
و افق مجلس الكلية
 ..13الموض ــوع  :خط ــاب مجل ــس قس ــم اللغ ــة العربي ــة بجلس ــته المنعق ــدة ف ــى  2022/6/1بالمو افق ــة عل ــى االعت ــذارالمق ــدم م ــن الس ــيد
السـتاذ الــدكتور /محمــد محمـود أبــو علــى عـن اســتكمال االشــراف علـى الطالبــة /إيمــان حلمـى ســعد ملــوك المسـجلة لدرجــة الماجســتير
فى موضوع " :قيم التسامح فى الدب العالمى للطفل والناشئة ـ دراسة تحليلية "
ً
القرار :و افقت اللجنة وشطب قيد الطالبة نظرا لتجاوز المدة القانونية لمرحلة الماجستير .
القرار:
يكلف قسم الدراسات العليا بعمل مذكرة تفيد عمل االنذارات للطالبة من عدمة .
 .14الموض ــوع  :خط ــاب مجل ــس قس ــم اللغ ــة العربي ــة بجلس ــته المنعق ــدة ف ــى  2022/6/1بالمو افق ــة عل ــى االعت ــذارالمق ــدم م ــن الس ــيد
ال ــدكتور /حس ــام محم ــد الس ــعيد رحوم ــه ع ــن اس ــتكمال االش ــراف عل ــى الطالب ــة /م ــى أحم ــد بس ــيونى المس ــجلة لدرج ــة الماجس ــتيرف ــى
ً
نموذجا "
موضوع " :صراع الضداد فى مسرح الحكيم السياس ى  :السلطان الحائر
القرار :و افقت اللجنة على قبول اعتذارالدكتور  /حسام محمد السعيد رحومه .
القرار:
و افق مجلس الكلية.
. 15الموضــوع  :خطــاب مجلــس قســم اللغــة العربيــة بجلســته المنعقــدة فــى  2022/6/1بالمو افقــةعلى أنــه خــالل العــوام الــثالث القادمــة
يكتفى القسم بعدد ""30طالب فقط فى شعبة الدراسات اإلسالمية بمرحلتى الدراسات العليـا نظ ًـرا لتمـخم العـدد هـذا العـام وال يوجـد
بالقسم سوى أستاذ مساعد وباقى الساتذة دراسات بينية ويقبل الثالثون طالب حسب الالئحة .
رسالة الكلية :
تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترقى إلى مستوى التميزز واببزداف زج م زاد ا دال والعلزوم ابةسزاةية زى سزوا العمزد محليزا إ و إقليميزا اسزتةاداإ إلزى معزايير
ال ودة التعليمية و البحثية  ،و مواكب ة التطورات العلمية و الفكرية و التكةولو ية  ،و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و القدرات العلمية و البحثية ألساتذتها
و طالبها  ،و استخدام وسائد تعليمية حديثة ،و متابعة الخري ين ،و إتاحة الفرصة لها لمتابعة ال ديد من العلوم و المعارف و الخبرات  ،و تلبية احتيا زات الم تمز
،والمسزاممة زج حززد مالزكالت  ،و بةززاخ الالخصززية المصززرية و تةميزة قززيم اوةتمززاخ و المززواطةين مزن خززالد إ ززراخات تتسززم باوسزتقاللية و التعززاون و التقززويم الزذاتج
والمستمر .
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رؤية الكلية :

جامعة دمنهور
كلية اآلداب

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

Damanhur university
Faculty of Art

=========================================================
القرار :و افقت اللجنة
القرار:
و افق مجلس الكلية على قبول طالب كليات ( اآلداب والتربية و دار العلوم و اآللسن ) فقط للدراسة بشعبة الدراسات االسالمية
للعام القادم . 2023/2022

ً
سابعا  :موضوعات العالقات الثقافية والخارجية :
موضوعات قسم اآلثار والدراسات اليونانية والرومانية :
أوال/كتاب مجلس قسم اآلثار والدراسات اليونانية والرومانية بجلسته في  2022/6/4باشتراك أ.د /سماح الصاوى في اعداد مسار
العائلة المقدسة مع مكتب محافظ البحيرة .2022/5/28
القرار:
ً
أحيط مجلس الكلية علما .
ثانيا/كتاب مجلس قسم اآلثار والدراسات اليونانية والرومانية بجلسته في  2022/6/4باشتراك أ.د /حنان الشافعى في اعداد مسار
العائلة المقدمة مع مكتب محافظة البحيرة . 2022/5/28
القرار:
ً
أحيط مجلس الكلية علما .
موضوعات قسم التاريخ :
أوال  /كتاب مجلس قسم التاريخ بجلسته في  2022/5/9بشأن احاطات أ.د /ابراهيم مرجونه باآلنشطة العلمية واالكاديمية والبحثية
اآلتية :
 .1عضو في اللجنة ال خاصة بأعمال المؤتمرالدولى التاسع الذى تقيمه االكاديمية االمريكية الدولية في بغداد خالل المدة من
.2022/6/25-24
 .0عضو هيئة تحرير دورية االنسانيات بكلية آداب دمنهور
 . .6بح منصور بدورية االنسانيات بعنون " الدويلة الراوية الكردية وصراعاتها الخارجية والقوى المنافسة لها " في عدد يونيه
.2021
 .4بح منشور بدورية االنسانيات بعنوان " الدويلة الشدادية الكردية في اذريبجان وسياستها الخارجية مع جيرانها " عدد يناير
.2022
رسالة الكلية :
تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترقى إلى مستوى التميزز واببزداف زج م زاد ا دال والعلزوم ابةسزاةية زى سزوا العمزد محليزا إ و إقليميزا اسزتةاداإ إلزى معزايير
ال ودة التعليمية و البحثية  ،و مواكب ة التطورات العلمية و الفكرية و التكةولو ية  ،و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و القدرات العلمية و البحثية ألساتذتها
و طالبها  ،و استخدام وسائد تعليمية حديثة ،و متابعة الخري ين ،و إتاحة الفرصة لها لمتابعة ال ديد من العلوم و المعارف و الخبرات  ،و تلبية احتيا زات الم تمز
،والمسزاممة زج حززد مالزكالت  ،و بةززاخ الالخصززية المصززرية و تةميزة قززيم اوةتمززاخ و المززواطةين مزن خززالد إ ززراخات تتسززم باوسزتقاللية و التعززاون و التقززويم الزذاتج
والمستمر .
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رؤية الكلية :

جامعة دمنهور
كلية اآلداب

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

Damanhur university
Faculty of Art

=========================================================
القرار:
ً
أحيط مجلس الكلية علما .
موضوعات قسم اللغة العربية :
 .1ترشيح السيد الستاذ الدكتور /محمد محمود أبوعلى الستاذ بقسم اللغة العربية بالكلية لجائزة مجمع الملك سلمان العلمى
للغة العربية .
القرار :
و افق مجلس الكلية .

ً
ثامنا  :موضوعات خدمة املجتمع وتنمية البيئة :
ً
أوال  :التصديق على محضرالجلسة السابقة.
تم التصديق.
القرار :
ً
أحيط مجلس الكلية علما.
ً
ثانيــا :االطمئنــان علــى ســيرالعمليــة التعليميــة ومتابعــة اتخــاذ االجــراءات االحترازيــة واإلضــاءة والبيئــة اآلمنــةوكل مــا يخــن شــئون البيئــة
وخدمة املجتمع
ً
القرار :أحيطت اللجنة علما .
القرار:
ً
أحيط مجلس الكلية علما .
ً
ثالثا  :التأكيد على اتخاذ االجراءات التنفيذية لمـؤتمرى ( المبـاردات الرئاسـية  /التغيـرات المناخيـة ) الـذين تـم ادراجهمـا فـى مجلـس كليـة
سبتمر  2021و مايو  2022مع ضـرورة مخاطبـة مجلـس الجامعـة للمـرة الثانيـة حـت يتسـنى اتخـاذ اإلجـراءات والتجهيـزات لعقـد المـؤتمرين
.
القرار :و افقت اللجنة
القرار:
ً
أحيط مجلس الكلية علما .
ً
ً
رابعا  :التنبيه على السيد أمين الكلية بضرورة تنظيف وتعقيم الكلية والدوار يوميا عقب انتهاء اليوم االمتحانى .
رسالة الكلية :
تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترقى إلى مستوى التميزز واببزداف زج م زاد ا دال والعلزوم ابةسزاةية زى سزوا العمزد محليزا إ و إقليميزا اسزتةاداإ إلزى معزايير
ال ودة التعليمية و البحثية  ،و مواكب ة التطورات العلمية و الفكرية و التكةولو ية  ،و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و القدرات العلمية و البحثية ألساتذتها
و طالبها  ،و استخدام وسائد تعليمية حديثة ،و متابعة الخري ين ،و إتاحة الفرصة لها لمتابعة ال ديد من العلوم و المعارف و الخبرات  ،و تلبية احتيا زات الم تمز
،والمسزاممة زج حززد مالزكالت  ،و بةززاخ الالخصززية المصززرية و تةميزة قززيم اوةتمززاخ و المززواطةين مزن خززالد إ ززراخات تتسززم باوسزتقاللية و التعززاون و التقززويم الزذاتج
والمستمر .
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رؤية الكلية :
تتطل الكلية إلى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية
معتمدة تحتد مكاةة مرموقة بين ةظائرما وتصد بأساتذتها
وخري يها إلى مستوى المةا سة محليأ و اقليميإا من خالد
برامج دراسية متميزة ى مرحلتى الليساةس والدراسات
العليا تسهم ى الرقى و التةمية المستدامة للم تم .

جامعة دمنهور
كلية اآلداب

Damanhur university
Faculty of Art

=========================================================
القرار :و افقت اللجنة
القرار:
ً
أحيط مجلس الكلية علما .

 املجلس في حالة انعقاد دائم .

ً
هذا وقد انترى االجتماع الساعة الثالثة عصرا .
عميد الكلية

أ.د /محمد رفعت االمام

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