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

=========================================================
مجلس الكلية الحادى عشر للعام الجامعي 0201/0202
المنعقد يوم االنثنن المو افق 0201/6/11
**********
اجتمع مجلس الكلية في تمام الساعة الحادية عشر برئاسة السيد األستاذ الدكتور /محمد رفعت االمام عميد الكلي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة وبحضور
و كل من :
وكيل الكلية لشئو خدمة املجتمع وتنمية البيئة
 .1أ2د /وفدى السيد أبوالنضر
رئيس مجلس قسم الجغر افيا
 .0أ.د /عبدالعظيم أحمد عبدالعظيم
رئيس مجلس قسم اللغة االنجلنزية
 .3أ.د /ايما محمد حلمى المليجى
رئيس مجلس قسم التاريخ
 .1أ.د /ابراهيم محمد على مرجونة
قائم بعمل رئيس مجلس قسم اللغات الشرقية
 .5د/محمد أحمد الفقي
األستاذ بقسم اللغة االنجلنزية
 .6أ.د /منراندا محمد خميس الزوكة
األستاذ بقسم اللغة العربية والمديرالتنفيذي لوحدة ضما الجودة بالكلية
 .7أ .د /محمد محمود ابوعلى
األستاذ المتفرغ بقسم الفلسفة
 .8أ.د /فضل الله محمد اسماعيل
األستاذ المساعد بقسم اللغة العربية
 .9د /رانيا محمد عزيز نظمى
المدرس بقسم الجغر افيا
 .12د /ابراهيم مصطفى شعبا
مدير وحدة الخدمات االلكترونية
 .11د /أحمد عطية حميدة
أمن الكلية
 .10السيد /خالد الوليد حلمى لحوتي
وتم دعوة كل من :
القائم بعمل رئيس مجلس قسم اآلنثار
 .1السيد الدكتور /أحمد سعيد عثما
وقد اعتذر عن الحضور :
 .1أ.د /سماح محمد الصاوى
القائم بعمل وكالتى الكلية للدراسات العليا والبحوث وشئو التعليم والطالب
رئيس مجلس قسم اآلنثار والدراسات اليونانية والرومانية
 .0أ.د /عبنر عبداملحسن قاسم
رئيس مجلس قسم اللغة العربية
 .3أ.د /ايما فؤاد بركات
األستاذ المتفرغ بقسم التاريخ
 .1أ.د /على أحمد السيد
األستاذ المتفرغ بقسم الجغر افيا
 .5أ.د /عالء الدين عزت شلبي
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 مواكبة 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 الززذاتج
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
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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
افتتح السيد األستاذ الدكتور  /محمد رفعت االمام عميد الكلية
 .1هنأ مجلس الكلية السيد أ.د /ميالد زكى غالى على صدور قرار السيد األستاذ الدكتور /عبيد صالح رئيس الجامعة بتكليف سيادته
بوكالة خدمة املجتمع وتنمية البيئة معهد الدراسات العليا بالبستا .
 .0كما هنأ املجلس السيدة الدكتورة /رانيا محمد عزيز نظمى على صدور قرار السيد األستاذ الدكتور /عبيد صالح رئيس الجامعة
بتكليف سيادتها بوكالة الدراسات العليا معهد الدراسات العليا بالبستا .
 .3تم تكريم بعض طالب قسم الجغر افيا عن المبادرتن المقدمة منهم  ( :مبادرة قريتى في قلبي لتشجيع الوعى البيئي والسياحى في
محافظة البحنرة ) – ( مبادرة الوعى المعرفى والمهاري والسلوكى لتأهيل الشباب الجغرافى لالبداع ) تحت رعاية أ.د /عبدالعظيم
أحمد عبدالعظيم رئيس مجلس قسم الجغر افيا ).
 .1تهنئة السيد أ.د /ابراهيم محمد مرجونة على عضوية اتحاد الكتاب .
نثم شرع سيادته في موضوعات املجلس على النحو التالي :

أوال  :موضوعات اإلحاطة و التصديق -:
-

ً
الموضوعات التى طرحت في مجلس الجامعة،

-

التصديق على محضر مجلس الكلية بجلسته في 0201/5/02

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 مواكبة 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 الززذاتج
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

=========================================================
تم التصديق على املحضر.

نثانيا :موضوعات وحدة ضما الجودة :

ً
أوال  :التصديق على محضرالجلسة السابق .
القرار :تم التصديق .
القرار:
ً
أحيط مجلس الكلية علما .
ً
نثانيا  :بشأ تجهنز الكلية للتقدم لجائزة التمنز الحكومي
القرار :و افق املجلس  ،وإسناد األمر للسيد الدكتور  /إبراهيم مصطفى شعبا – قسم اللغة العربية
القرار:
و افق مجلس الكلية .
ً
نثالثا  :بشأ مقترحات د .إبراهيم مصطفي شعب ا فيما يخص اعداد الكلية للتقدم لجائزة التمينزالحكومي
القرار :و افق املجلس على تبنى مقترح سيادته وتفعليه ( مرفق )
القرار:
و افق مجلس الكلية .

ً
رابعا  :بشأ مقترح تشكيل واختصاصات اللجا المنبثقه من وحدة ضما الجودة ويكو رؤساء اللجا على النحو اآلتى :
رئيس اللجنة
االسم
م
التخطيط والتمنزالمؤسس ي
د .إبراهيم مصطفى شعبا
.1
االعتماد األكاديمي
أ.د .محمد محمود أبوعلي
.0
قياس اآلداء
د.حسام حمدي ماز
.3
التعليم والتعلم
أ.د .إبراهيم محمد على مرجونة
.1
المبادرات اإلبداعية
د .محمد عبده بدرالدين
.5
المكتب اإلعالمي
د .نهي عبدالمقصود غالي
.6
المكتب الفني
أ.علي نثابت  ،أ.كمال صالح
.7
القرار :و افق املجلس على المقترح ( مرفق )
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 مواكبة 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 الززذاتج
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 .
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القرار:
و افق مجلس الكلية .
ً
رابعا  :بشأ عقد دورات عن ( كيفية إعداد بنوك األسئلة ) .
القرار :و افق املجلس  ،وإسناد األمر للسيد الدكتور  /إبراهيم مصطفي شعبا  ،لتقديم مقترح ويتم تفعليه بعد مناقشته قبل بداية
العام الدراس ي الجديد . 0200/0201
القرار:
و افق مجلس الكلية .
خامسا  :بشأ رفع كفاءة الجهازاإلدارى وتأهيله لجائزة التمنز الحكومي .
القرار :و افق املجلس على اعداد مقترح من معيارالجهازاإلدارى ( أ .على نثابت  ،أ .كمال صالح )
بالتنسيق مع السيد خالد الوليد حلمي أمن الكلية والسادة رؤساء األقسام اإلدارية ،على أ يتضمن خطة تنفيذية .
القرار :
و افق مجلس الكلية .

الهيكل التنظيمي للوحدة

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 مواكبة 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 الززذاتج
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 .

Damanhur university
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اختصاصات اللجان الرئيسية للوحدة:
اسم
اللجنة

مهام 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 مواكبة 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 الززذاتج
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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لجنة التخطيط والتميز المؤسسي
اسم اللجنة


















المشاركة في إعداد الخطة السنوية لوحدة ضمان الجودة بالكلية وفق نطاق االختصاص.
تقديم الدعم الفني لكافة الكيانات االكاديمية واإلدارية بالكلية إلعداد الخطط ااالستراتيجية والتشغيلية .
تعزيز مفهوم التخطيط االستراتيجي لدى منسوبي /منسوبات الكلية.
متابعة تحديث رسالة الكلية والبرامج وفق النظم واآللية المتبعة
متابعة تحقق األهداف اإلستراتيجية للبرامج والكلية وفق النماذج المعتمدة وتقديم التغذية الراجعة.
متابعة تنفيذ الخطة اإلستراتيجية للكلية والخطط التشغيلية للوحدات األكاديمية واإلدارية بالكلية.
متابعة تنفيذ المشار يع التطويرية للخطة اإلستراتيجية للجامعة.
متابعة أداء نظم الجودة الداخلية بالبرامج وتقديم االستشارات الالزمة.
المراجعة الداخلية لنظم الجودة بالبرامج األكاديمية بالكلية وتقديم التغذية الراجعة.
التنسيق مع لجنة قياس األداء في تطوير مؤشرات األداء.
تصميم نماذج المتابعة لكافة الخطط المعتمدة والتي تقوم وحدات الكلية بتنفيذها .
متابعة خطط التحسين لكافة وحدات الكلية األكاديمية واإلدارية بناء على مؤشرات األداء.
إعداد خطة التميز المؤسسي للكلية .
متابعة تنفيذ خطة التميز المؤسسي مع رؤساء اللجان والجهات المختصة بالكلية .
تنفيذ األعمال والمهام واالختصاصات والخطط وتحقيق األهداف للجنة.
إعداد تقرير شهري عن إعمال اللجنة ورفعها إلى المدير التنفيذي لوحدة ضمان الجودة .

مهام 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 مواكبة 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 الززذاتج
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

=========================================================
لجنة االعتماد األكاديمي











اسم
اللجنة

تنفيذ سياسات االعتماد األكاديمي بالكلية في ضوء خطط وسياسات االعتماد األكاديمي بالجامعة.
إعداد الخطة التشغيلية السنوية للجنة .
ترسيخ ثقافة االعتماد ونشرها في مجتمع الكلية.
اإلشراف على أعمال منسقي الجودة بالبرامج االكاديمية .
متابعة استيفاء ملفات االعتماد األكاديمي لجميع البرامج وتقديم الدعم الفني.
م تابعة خطط إعداد الدراسة الذاتية مع البرامج األكاديمية .
التنسيق مع البرامج األكاديمية لزيارات المراجعة الداخلية .
التنسيق مع رئيس لجنة التدريب وتنمية المهارات بشأن الخطة التدريبية لالعتماد االكاديمي .
إعداد تقرير شهري عن أعمال اللجنة ورفعها إلى المدير التنفيذي لوحدة ضمان الجودة.

مهام اللجنة




لجنة التعليم والتعلم








المتابعة والتنسيق معع منسعقي الجعودة بعالبرامج المختلفعة بالكليعة فيمعا يتعلعق باسعتيفاء متطلبعات
جودة التعليم والتعلم.
إعداد الخطة التشغيلية السنوية للجنة .
متابعععة تطععوير وتحسععين متطلبععات وتجه يععزات التعلععيم والععتعلم مكععل المكتبععات والمعامععل وقاعععات
التدريس وقاعات اإلنترنت بالبرامج المختلفة.
متابعة تطوير وتحسعين العدعم واإلرشعاد األكعاديمي والخعدمات الطالبيعة واععداد التقعارير السعنوية
لها.
مراجعة الخطط الدراسية وتوصيفات وتقارير البعرامج والمقعررات والتقعارير الشعاملة ععن تقعارير
المقررات للبعرامج األكاديميعة للتأكعد معن اسعتيفائها لبنعود النمعاذج الموحعدة للجنعة التعلعيم والعتعلم
بوحدة ضمان الجودة .
متابعة تنفيذ خطط تحسين جودة أداء البرامج بالكلية والتقويم الدوري لها.
متابعة إعداد تقارير مؤشرات جودة أداء البرامج وتقارير مؤشرات نواتج تعلم البرامج .
متابعة اعداد التقارير السنوية عن معدالت تقدم الطلبة .
إعداد تقرير شهري عن أعمال اللجنة ورفعها إلى المدير التنفيذي لوحدة ضمان الجودة.

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 مواكبة 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 الززذاتج
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

=========================================================
اسم
اللجنة

مهام اللجنة


لجنة قياس األداء











اسم اللجنة

إعععداد أدوات القيععاس م مقععاييس واسععتبيانات وبطاقععات مالحظععة الالزمععة لعمليععات التقععويم الععداخلي
بالكلية.
إعداد الخطة التشغيلية السنوية للجنة .
قياس مؤشرات األداء وفق نطاق االختصاص .
جمع مؤشرات االداء من الكيانات االكاديمية واإلدارية .
إعداد تقارير مؤشرات األداء الفصلية والسنوية ووفقا لمجاالتها المختلفة .
تقديم الد عم الفني للكيانات االكاديمية واإلدارية بالكلية بشأن مؤشرات االداء وادوات قياسها .
إصدار التقارير الدورية لمؤشرات األداء وفقا لنظام قياس االداء بالكلية .
تقيععيم الورقععة االختباريععة للمقععررات الدراسععية الفصععلية والنهائيععة ر وكتابععة التقععارير عععن جععودة
االختبارات وفقا لنموذج التقييم.
متابعععة دخععول أعضععاء هيئععة التععدريس والطععالب واإلداريععين بالكليععة علععي موقععع الجامعععة السععتيفاء
االستبيانات الموحدة لتقيم مؤشرات األداء .
إعداد تقرير شهري عن أعمال اللجنة ورفع إلى المدير التنفيذي لوحدة ضمان الجودة .

مهام 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 مواكبة 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 الززذاتج
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

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

لجنة التدريب و
تنمية المهارات









إعداد الخطة السنوية للتدريب الداخلي بالكلية وفقا لدراسة االحتياجات التدريبية بالكلية .
إدارة الورش التدريبية المقدمة من خالل وحدة ضمان الجودة بالكليعة وفقعا للمععايير القياسعية
للتدريب .
إنشععاء قاعععدة بيانععات تتعلععق بععالخطط والخععدمات ا لتدريبيععة التععي تقععدمها فععي مجععاالت الجععودة
الشاملة بالكليةر وأخرى تتعلق بالمدربين وسيرهم الذاتية ومواطن التميز
قياس األثر التدريبي وعمل تقارير تغذية راجعة للجهات المختصة .
إعداد التقارير الفصلية والسنوية للتدريب .
إعداد تقرير شهري عن أعمال اللجنة ورفعها إلى المدير التنفيذي لوحدة ضمان الجودة ..

مهام اللجنة

اسم اللجنة

لجنة المبادرات
اإلبداعية









إعداد الخطة السنوية ألعمال اللجنة .
بناء نماذج جمع المبادرات ومقترحات التطوير بالكلية .
إنشاء بنك لألفكار التطويرية لكافة مجاالت العمل االكاديمي واإلدراي بالكلية .
التواصل مع الجهات المختصة لقياس كفاءة المبادرات واالستجابة لها .
التواصل مع مقدمي المبادرات وفقا للنظام الداخلي للجنة .
إعداد ت قرير شهري عن أعمال اللجنة ورفعه إلى المدير التنفيذي لوحدة ضمان الجودة ..

مهام اللجنة

اسم اللجنة

لجنة المبادرات
اإلبداعية









إعداد الخطة السنوية ألعمال اللجنة .
بناء نماذج جمع المبادرات ومقترحات التطوير بالكلية .
إنشاء بنك لألفكار التطويرية لكافة مجاالت العمل االكاديمي واإلدراية بالكلية .
التواصل مع الجهات المختصة لقياس كفاءة المبادرات واالستجابة لها .
التواصل مع مقدمي المبادرات وفقا للنظام الداخلي للجنة .
إعداد ت قرير شهري عن أعمال اللجنة ورفعه إلى المدير التنفيذي لوحدة ضمان الجودة ..

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 مواكبة 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 الززذاتج
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

=========================================================
اسم اللجنة

مهام اللجنة
القيام بجميع أعمال السكرتارية الخاصة بالوحدة وتشمل:
 استقبال المعامالت والتعاميم وعرضها على المدير التنفيذي للوحدة.
 تسجيل وحفظ صورة من المعامالت أو التعاميم الصادرة.
 إرسال المعامالت وتمرير التعاميم الصادرة على أقسام الكلية.
 استقبال االتصاالت الهاتفية وتدوين بيانات المتصلين.
 تصوير األوراق والمستندات كلما أستدعى األمر.

المكتب الفني

 تنظ عيم االجتماعععات ومععا يتطلبهععا مععن متجهيععز قاعععة االجتماعععات -توجي عه الععدعوة للمنسععوبين/
المنسوبات -تدوين المالحظات في االجتماع -كتابة محضر االجتماع .
 تجهيز المكان المالئم لحفظ الملفات وتصنيف وفهرسة الملفات.
 حفظ الموضوعات في الملفات الخاصة بها.
 طلعب المعواد والمسعتلزمات ,ورفعع بالغعات الصعيانة واألعطعال ,وإععداد طلعب الشعراء لألجهععزة
واألدوات الغير متوفرة في الوحدة ,واستالم المواد والمستلزمات المطلوبة.
 القيام بأعمال التحرير ومعالجة البيانات والنصوص.
 القيام بما يوكل لها من أعمال ذات العالقة بطبيعة العمل.
 مشاركة رؤساء اللجان في تنسيق االجتماعات وورش العمل الخاصة بخططهم التشغيلية .

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 مواكبة 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 الززذاتج
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

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

مقترح مشروع كلية اآلداب جامعة دمنهور
للتقدم لجائزة 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 مواكبة 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 الززذاتج
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

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

مقدمة
في ضوء خطة التنمية المستدامة "رؤية مصر  "0232والتي تقض ي بتكوين جهاز إداري كفء وفعال محوكم يساهم بدوره في تحقيق
التنمية ويستجيب للمواطنن  ،وايمانا بدور الحكومة المصرية في تحقيق أهداف التوجه اإلصالحي الذي تتبناه الدولة لالرتقاء
بمصرنا الحبيبة حرصت جامعة دمنهور ممثلة في كلية اآلداب على إحداث نقلة توعية في األداء المؤسس ي عن طريق استيفاء متطلبات
"جائزة مصر للتمنز الحكومي" وذلك لمواكبة التطورات وتنمية القدرات البشرية تشيع جو التنافس اإليجابي الفعال والبناء داخل
الوحدات االكاديمية واإلدارية بالكلية وترسيخ مبادئ وقيم التمنز في جميع مجاالت العمل االكاديمي واإلداري بالكلية والذي تجني نثماره
بالدنا من تقدم وتطور وازدهار ً
ودعما للتنافسية المؤسسية والعمل بروح الفريق .
أهداف اللجنة :

-

نشرنثقافة التمنزالمؤسس ي بالكلية .
التعاو مع جميع الوحدات األكاديمية واإلدارية بالكلية الستيفاء متطلبات معاينرالتمنزالحكومي .
تحقيق مستوى متمنزمن األداء المؤسس ي للكلية وفقا لمعاينرالتمنزالحكومي .
التواصل مع الجهات املختصة بالجامعة وإدارة الجائزة وفق القنوات اإلدارية الرسمية بالكلية .
إعداد كوادرأكاديمية وإدارية كسفراء للتمنزالمؤسس ي .
تجهنزملف ونثائقي ممنزو إبداعي للتمنزالمؤسس ي بالكلية .
الحصول على مركزمتقدم في جائزة التمنزالحكومي .

آليات العمل :
-

التدريب ورفع مهارات الموارد البشرية في مجال االختصاص بأعمال التمنزالحكومي .
االجتماعات الدورية برئاسة وعضوية اإلدارة العليا للكلية ووحدة ضما الجودة .
االجتماعات الدورية لرؤساء املحاور والمعاينرمع كافة الجهات األكاديمية واإلدارية بالكلية .
متابعة التقدم في تحقيق األهداف واستيفاء المعاينروفقا لمؤشرات إنجازوأداء معتمدة وتقاريردورية .
التنسيق مع املجالس العليا ومجالس األقسام العلمية ووحدة ضما الجودة بالكلية السيفاء متطلبات
التمنزالحكومي .
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 مواكبة 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 الززذاتج
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

=========================================================
الهيكل التنطيمي للمشروع :

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 مواكبة 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 الززذاتج
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

=========================================================
اختصاصات اللجان الرئيسية للمشروع :

مهام اللجنة

اللجنة

اللجنة االستشارية العليا

-

اللجنة

رسم السياسات العامة للمشروع .
متابعة التقدم في تحقيق المشروع ألهدافه .
متابعة تنفيذ الخطة التشغيلية والزمنية ألعمال لجان جائزة التميز الحكومي .
التوصية بالمقترحات الالزمة للتطوير وفقا لما يتم الرفع به من رؤساء المحاور
واللجان .
تقديم الدعم اللوجيستي والمادي للمشروع .

مهام رئيس اللجنة

رئيس لجنة التميز المؤسسي

-

القيام بأعمال سفير التميز المؤسسي للكلية .
تقديم الدعم الفني لرؤساء المحاور ومعايير جائزة التميز الحكومي الستيفاء
متطلبات المعايير وإعداد الخطط التشغيلية للجان.
إعداد الخطة التشغيلية والزمنية ألعمال لجنة جائزة التميز الحكومي .
إعداد التقارير الخاصة بتقدم اللجان في تحقيق أهدافها وخططها التشغيلية .
المساهم في بناء كوادر مميزة في التميز المؤسسي بالكلية من خالل التدريب
واعمال الدعم الفني .

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 مواكبة 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 الززذاتج
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

=========================================================
اسم
المحور

المهام

-

 -محور تحقيق الرؤية

-

إعووداد الخطووة التشووغيلية السووتيفاء معووايير محووور تحقيووق الرؤيووة ر رؤيووة مصوور
 0202المهام الرئيسية الحكومة الذكية خدمات السبع نجوم) .
متابعووة اسووتيفاء متطلبووات المعووايير موون الجهووات االكاديميووة وا داريووة المختصووة
بالكلية .
تقوووديم الووودعم الفنوووي للوحووودات األكووواديمي وا داريوووة السوووتيفاء متطلبوووات التميوووز
الحكومي .
مرجعووة الوثووائق المقدمووة موون الوحوودات االكاديميووة وا داريووة وفقووا لمخرجووات
الخطة التشغيلية وتقديم التغذية الراجعة .
رفع تقارير دورية لرئيس لجنة التميز المؤسسي بالكلية .
حضور االجتماعات الدورية ذات الصلة باختصاصات اللجنة .
اقتراح فريق العمل .
المهام

اسم المحور

-

محور المكنات

-

إعداد الخطة التشغيلية الستيفاء معايير محوور الممكنوات ر رأا الموال البشوري
الحوكمة إدارة الموارد والممتلكات ) .
متابعووة اسووتيفاء متطلبووات المعووايير موون الجهووات االكاديميووة وا داريووة المختصووة
بالكلية .
تقوووديم الووودعم الفنوووي للوحووودات األكووواديمي وا داريوووة السوووتيفاء متطلبوووات التميوووز
الحكومي .
مرجعة الوثائق المقدمة من الوحدات االكاديمية وا دارية وفقا لمخرجات الخطة
التشغيلية وتقديم التغذية الراجعة .
رفع تقارير دورية لرئيس لجنة التميز المؤسسي بالكلية .
حضور االجتماعات الدورية ذات الصلة باختصاصات اللجنة .
اقتراح فريق العمل .
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 مواكبة 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 الززذاتج
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

=========================================================
مهام

اسم المحور

-

محور االبتكار

-

إعوووداد الخطوووة التشوووغيلية السوووتيفاء معوووايير محوووور إدارة االبتكوووار ر استشووورا
المستقبل إدارة االبتكار ) .
متابعووة اسووتيفاء متطلبووات المعووايير موون الجهووات االكاديميووة وا داريووة المختصووة
بالكلية .
تقوووديم الووودعم الفنوووي للوحووودات األكووواديمي وا داريوووة السوووتيفاء متطلبوووات التميوووز
الحكومي .
مرجعة الوثائق المقدمة من الوحدات االكاديمية وا دارية وفقا لمخرجات الخطة
التشغيلية وتقديم التغذية الراجعة .
رفع تقارير دورية لرئيس لجنة التميز المؤسسي بالكلية .
حضور االجتماعات الدورية ذات الصلة باختصاصات اللجنة .
اقتراح فريق العمل .

اسم اللجنة

مهام اللجنة

لجنة التدريب

 مشاركة رئيس لجنة التميز المؤسسي في إعداد خطة التدريب ورفع مهارات الموارد البشرية
في التميز المؤسسي .
 إدارة الورش ال تدريبية المقدمة في التميز الحكومي وفقا للمعايير القياسية للتدريب .
 إعداد التقارير الدورية عن الدورات التدريبية وورش العمل ورفعها لرئيس 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 مواكبة 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 الززذاتج
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

=========================================================
مهام اللجنة

اسم اللجنة

القيام بجميع أعمال السكرتارية الخاصة بالوحدة وتشمل:
 استقبال المعامالت والتعاميم وعرضها على المدير التنفيذي للوحدة.
 تسجيل وحفظ صورة من المعامالت أو التعاميم الصادرة.
 إرسال المعامالت وتمرير التعاميم الصادرة على أقسام الكلية.
 استقبال االتصاالت الهاتفية وتدوين بيانات المتصلين.
 تصوير األوراق والمستندات كلما أستدعى األمر.

المكتب الفني

 تنظ عيم االجتماعععات ومععا يتطلبهععا مععن متجهيععز قاعععة االجتماعععات -توجي عه الععدعوة للمنسععوبين/
المنسوبات -تدوين المالحظات في االجتماع -كتابة محضر االجتماع .
 تجهيز المكان المالئم لحفظ الملفات وتصنيف وفهرسة الملفات.
 حفظ الموضوعات في الملفات الخاصة بها.
 طلعب المعواد والمسعتلزمات ,ورفعع بالغعات الصعيانة واألعطعال ,وإععداد طلعب الشعراء لألجهععزة
واألدوات الغير متوفرة في الوحدة ,واستالم المواد والمستلزمات المطلوبة.
 القيام بأعمال التحرير ومعالجة البيانات والنصوص.
 القيام بما يوكل لها من أعمال ذات العالقة بطبيعة العمل.
 مشاركة رؤساء اللجان في تن سيق االجتماعات وورش العمل الخاصة بخططهم التشغيلية .

القرار :
و افق مجلس الكلية على تفويض السيد األستاذ الدكتور /محمد رفعت االمام عميد الكلية ورئيس املجلس بتشكيل اللجا التنفيذية
وتحديد المهام وآليات التشغيل والخطط التنفيذية لكل لجنة .

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 مواكبة 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 الززذاتج
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

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

ً
نثالثا :موضوعات وحدة تكنولوجيا المعلومات : IT

أوال :أفاد الدكتور أحمد عطية المديرالتنفيذي لتكنولوجيا المعلومات بأ العمل جاري فـي تـوفنر قاعـدة البيانـات الخاصـة بالشـهادات
المؤمنة والتي ستصدرمن مجمع اإلصدارات المؤمنة والذكيـة بالعاصـمة اإلداريـة الجديـدة مـن خـالل الـربط بـن برنـامج التقـديم للكليـة
و( ،) Misويقوم أ /كنرلس سامي بمتابعة الخطوات التنفيذية لألمر مع المهندس عبد المنعم بالجامعة.
القرار :
ً
أحيط مجلس الكلية علما .
نثانيــا :بشــأ رصــد نتــائج االمتحانــات آليــا وبســرعة أفــاد د /أحمــد عطيــة بــأ الوحــدة تســنر علــى النظــام المتبــع مــن الفصــل الدراسـ ي األول
الــذي حقــق نجاحــا كبنــرا فيمــا يخــص االناهــاء مــن النتــائج فــي خــالل يــوم أو يــومن مــن اناهــاء االمتخانــات  ،وقــد أفــاد أ /حســن أنــو أبــو النزيــد
بأنه تم رصد  115مادة حتى تاريخة وجاري العمل على استكمال عمليات الرصد فور االناهاء من التصحيح اإلليكتروني لها.
القرار :
ً
أحيط مجلس الكلية علما .
نثالث ــا :مخاطب ــة إدارة الكلي ــة بض ــرورة تش ــكيل لجن ــة لمراجع ــة نت ــائج االمتحان ــات وخاص ــة فيم ــا يتعل ــق بمراجع ــة تطبي ــق الر أف ــة وتنفي ــذ
قــرارات لجنــة الممتحنــن ممــا يضــمن جــحة النتــائج  ،مــع قيــام الكنتــرول املخــتص بملراجعــة إدخــال الــدرجات لكــل طالــب ومــدى جــحاها
قبـل التوقيـع علههـا وعلـى إقـرار بصـحاها نثــم تسـليمها ورقيـا إلـى السـيدة األسـتاذة الــدكتورة  /سـماح الصـاوي وكيـل الكليـة لشـؤو التعلــيم
والطالب.
القرار :
ً
أحيط مجلس الكلية علما .

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 مواكبة 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 الززذاتج
والمستمر .
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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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رابعا :بشأ البوابة اإللكترونية أفاد أ /كنرلس سامي مسئول وحدة  Portalبأنه تم
أ -تحت عنوا ( لصحتك وجحة من حولك اتبع التعليمات األتية ) تم نشر االجراءات االحترازية الواجب اتباعها لمواجهة
فنروس كورنا المستجد كوفيد  19وذلك على الموقع الرسمى للكلية فى اطار استعداد الكلية لبدء امتحانات الفصل
الدراس ى الثانى من العام الجامعى . 0201/0202
ب -تم االناهاء من اعال جدول امتحانات امتحانات الفصل الدراس ي الثانى  0201وأرقام الجلوس وأماكن لجا الطالب على
الموقع الرسمى للكلية  ،وتم أيضا إرسال نسخة سوفت منها على اإليميالت الرسمية لجميع السادة أعضاء هيئة التدريس
بالكلية .
ت -استمرار الوحدة فى تنظيم كافة االجتماعات وورش العمل او الين وذلك لجميع اجتماعات اللجا ومجالس األقسام
ومجلس الكلية ووحدة ضما الجودة .
ث -تم نشر التعليمات الخاصة بالتعامل مع نموذج االجابة اإللكترونى وأيضا فيديو يوضح ذلك للطالب من خالل الموقع
الرسمى للكلية .
ج -استمرار تقديم الدعم الفنى لجميع الطالب فيما يخص مشاكل اإليميل الجامعى على مدار الساعة وذلك من خالل الصفحة
الرسمية للكلية .
ح -تم االناهاء من ارسال نسخة سوفت من جميع شيتات الرصد للمواد الشفهية ومواد التخلف والمواد األصلية لجميع
كنتروالت الكلية علي اإليميالت الرسمية للكنتروالت والتى تم انشائها فى الترم األول  .وهذا ياتي في اطار تقليل التعامل الورقي
وتطبيق اإلجراءات االحترازية وحسن سنر عمليات الرصد اآللى.
خ -استمرارالوحده في تنظيم كافة االجتماعات وورش العمل والمناقشات او الين
د -استمرارالوحدة في تقديم الدعم الفني للطالب فيما يخص شكاوي االيميل الجامعي
ذ_6 -تقديم مقترح بعمل قاعدة بيانات موحدة لطالب الكلية يمكن من خاللها استخراج تقرير مجمع عن حالة الطالب تحتوي
علي البيانات األساسية للطالب وصورة شخصية له وتاريخ التحاقه بالكلية وتخرجه والنتائج الدراسية الخاصه بالطالب
 قـامـت الـوحدة في خالل شهـرمايو بـإرسال-عـبر اإليمـيالت األكاديـمية للـسادة أعـضاء هـيئةالتدريس -ما يلي :
أ -محضر مجلس الكلية .
ب -دعوة مجلس الكلية  ،وجدول األعمال لشهر يونيو0201م.
ج -دعوات مجالس األقسام لبعض األقسام العلمية بالكليةومحاضر اللجا .
د -االستدعاءات الخاصة بمكتب تحقيقات السادة أعضاء 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 مواكبة 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 الززذاتج
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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ه -جميع األخبارالتى تنشر على الموقع الرسمي ترسل نسخة منها على البريداإللكتروني.
 ســجل الموقــع الرســمي للكليــة حتــى اليــوم مــا يزيــد عــن خمســة ماليــن وســتمائة و ســتن ألــف زيــارة  ،كمــا بلــق عــدد القــراءات لموقــعالكلية ما يزيد عن مليو ونثمانمائةوخمسن ألف قراءة للموضوعات المنشورة على الموقع.
وفـي ههايــة االجتمــاع أنثنـى الــدكتور أحمــد عطيـة علــى املجهــور الكبنـر والراكــع الــذي يقـوم بــه كــل مـن أ  /حســن أنــور أبـو النزيــد  ،وأ  /كنــرلس
سامي بدير ،وأ /طارق أيو قمر فيمـا يتعلـق بعمليـات الرصـد اآللـي مـن الـربط والتنسـيق بـن وحـدة تكنولوجيـا المعلومـات ووحـدة القيـاس
والتقويم  ،ومواصلاهم العمل ليل ههار دو التقيد بمواعيد العمل الرسمية.
القرار :
ً
أحيط مجلس الكلية علما .

ً
رابعا  :موضوعات شئو هيئة التدريس :
 .1خطاب السيد أ.د /وفدى ابوالنضر رئيس مجلس قسم االجتماع بالكلية بشأ مو افقة مجلس القسم بجلسته فى 0201/6/6
على تعين األستاذة  /مريم شحاته ابراهيم شحاته المعيدة بالقسم بوظيفة مدرس مساعد بقسم االجتماع واالتصال ( الئحة
قديمة تخصص( اتصال واعالم) وذلك لحصولها على الماجستنر حيث أهها مشهود لها بالسمعة الطيبه والسنرة الحسنة و
محسنه في أداء عملها منذ تعيينها بالقسم .
القرار :
و افق مجلس الكلية.
 .0خطاب السيدة أ.د /ايما المليجى ورئيس مجلس قسم اللغة االنجلنزية بالكلية بشأ مو افقة مجلس القسم بجلسته فى
 0201/6/1على تعين األستاذ  /على محمد على أحمد خفاجي المعيد بالقسم بوظيفة مدرس مساعد بذات القسم تخصص
(ترجمة أدبية) وذلك لحصوله على الماجستنر حيث أنه مشهود لها بالسمعة الطيبه والسنرة الحسنة و محسن في أداء عمله منذ
تعيينه بالقسم .
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 مواكبة 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 الززذاتج
والمستمر .
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 .6خطاب السيد أ.د /فضل الله محمد اسماعيل رئيس مجلس قسم الفلسفة بجلسته المنعقدة يوم السبت المو افق 0201/6/5
مو افقة مجلس القسم على تشكيل لجنة لفحص رسالة الدكتوراه الخاصة باألستاذة  /ابتسام مصطفى السيد الخماري
المدرس المساعد بالقسم وذلك لحصولها على الدكتوراه تخصص ( الفلسفة االسالمية  -تصوف ) وتتكو اللجنة من كل من :
أستاذ فلسفة السياسة المتفرغ بالكلية
 أ.د /فضل الله محمد اسماعيلأستاذ الفلسفة اليونانية المتفرغ بالكلية
 أ.د /ميالد زكى غالىأستاذ الفلسفة االسالمية كلية اآلداب جامعة االسكندرية
 أ.د /عباس محمد سليماالقرار :
و افق مجلس الكلية.
 .1خطاب السيد أ.د /وفدى أبوالنضر رئيس مجلس قسم االجتماع بجلسته المنعقدة يوم األحد المو افق  0201/6/6بشأ
مو افقة مجلس القسم على تشكيل لجنة لفحص رسالة الدكتوراه الخاصة باألستاذ  /اشرف اسماعيل ابراهيم شلبي المدرس
المساعد بالقسم وذلك لحصوله على الدكتوراه التخصص العام (علم االجتماع ) التخصص الدقيق (علم اجتماع السياس ي
والنظرية االجتماعية ) وتتكو اللجنة من كل من :
أستاذ علم االجتماع المتفرغ بكلية اآلداب جامعة االسكندرية
 أ.د /عبدالله محمد عبدالرحمنأستاذ علم االجتماع المساعد المتفرغ بكلية االداب جامعة دمنهور
 د /ناجى بدرابراهيمأستاذ علم االجتماع المساعد المتفرغ بكلية االداب جامعة دمنهور
 د /محمود عبدالحميد حمدىالقرار :
و افق مجلس الكلية.
 .0خطاب السيدة أ.د /ايما بركات رئيس مجلس قسم اللغة العربية بجلسته المنعقدة يوم األربعاء المو افق  0201/6/0مو افقة
مجلس القسم على تجديد اعارة السيد الدكتور /محمد رضا محفوظ المدرس بالقسم .
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 مواكبة 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 الززذاتج
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

=========================================================
 .6خطاب السيد أ.د /ابراهيم مرجونة رئيس مجلس قسم التاريخ بجلسته المنعقدة يوم الثالنثاء المو افق  0201/6/1بتقديم
مجلس القسم خالص التعازى في العميد أركا حرب /خالد العريا ويقدم القسم على زيارة اسرة الشهيد وتقديم درع القسم
ألسرته .
القرار :
ً
أحيط مجلس الكلية علما ويشكر قسم التاريخ على هذه اللفته االنسانية .
 .4خطاب مجلس قسم التاريخ بجلسته المنعقدة يوم الثالنثاء المو افق  0201/6/1بتقديم مجلس القسم خالص التعازى لرئيسه
أ.د /ابراهيم مرجونة فى وفاة شقيقته للفقيدة الرحمة ولألسرة خالص التعازى والمواساة .
القرار :
ً
أحيط مجلس الكلية علما وقدم املجلس واجب العزاء للسيد أ.د /ابراهيمرمرجونه .
 .9خطاب السيد أ.د /وفدى أبوالنضر رئيس مجلس قسم االجتماع بشأ االستعداد للزيارة المنتظرة من لجنة قطاع الدراسات
االعالمية باملجلس األعلى للجامعات للكلية للوقف على جاهزياها لتفعيل قسم اإلعالم للعام الدراس ى القادم والذى يطلب فيه
اخالء القاعة مقراالستوديو بالدور الثامن بالكلية حيث انه يعقد بها لجا امتحانية حتى نتمكن من تجهنزاالستوديو.
القرار :
ً
أحيط مجلس الكلية علما .
 .3خطاب السيد أ.د /وفدى أبوالنضر رئيس مجلس قسم االجتماع بشأ االستعداد للزيارة المنتظرة من لجنة قطاع الدراسات
االعالمية باملجلس األعلى للجامعات للكلية للوقف على جاهزياها لتفعيل قسم اإلعالم للعام الدراس ى القادم والذى يطلب فيه
مخاطبة االدارات المتخصصة بالجامعة للقيام بالتجهنزات واالنشاءات الالزمة لعزل الصوت بالقاعة وتجهنزها باالمكانيات
الفنية والهندسية لتشغيل االستوديو.
القرار :
و افق مجلس الكلية وارسال خطاب للسيد أ.د /عبيد صالح بخصوص هذا الشأ .

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 مواكبة 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 الززذاتج
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

=========================================================
 .3خطاب السيد أ.د /وفدى أبوالنضر رئيس مجلس قسم االجتماع بشأ االستعداد للزيارة المنتظرة من لجنة قطاع الدراسات
االعالمية باملجلس األعلى للجامعات للكلية للوقف على جاهزياها لتفعيل قسم اإلعالم للعام الدراس ى القادم والذى يطلب فيه
توفنر بعض االحتياجات لتجهنز االستوديو .
القرار :
و افق مجلس الكلية وارسال خطاب للسيد أ.د /عبيد صالح بخصوص هذا الشأ .

 .8شهادة تكريم المرسلة من السيد األستاذ الدكتور /عبيد صالح رئيس الجامعة الى كل من :
 الدكتورة /مرفت فراج عبدالرحيم محمد لترقياها الى درجة أستاذ مساعد بقسم التاريخ بالكلية.لترقيته الى درجة مدرس بقسم الجغر افيا بالكلية .
 الدكتور /عبدالمولى شعبا عبدالمولىلترقيته الى درجة مدرس بقسم الجغر افيا بالكلية .
 الدكتور /حسام الدين حمدى رزق مازلترقيته الى درجة مدرس بقسم الجغر افيا بالكلية .
 الدكتور /احمد فرحات حسن السيدلترقيته الى درجة أستاذ مساعد بقسم اآلنثار بالكلية .
 الدكتور /ايمن محمد أحمد محمد الدكتور /حمادة منس ي طلبه عاشور لترقيته الى درجة أستاذ مساعد بقسم اآلنثار بالكلية .لترقياها الى درجة مدرس بقسم اآلنثار والدراسات اليونانية والرومانية بالكلية
 الدكتور /امنره محمد ر أفت الصفتىلترقياها الى درجة مدرس بقسم اللغة العربية بالكلية .
 الدكتور /دعاء جمعه سعد ابراهيمالقرار :
ً
أحيط مجلس الكلية علما ويشكراملجلس السيد األستاذ الدكتور /عبيد صالح رئيس الجامعة على التكريم .

ً
خامسا  :موضوعات شئو الطالب :

ً
أوال  :التصديق على موضوعات الجلسة السابقة .
تم التصديق .
القرار :
ً
أحيط مجلس الكلية علما

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 مواكبة 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 الززذاتج
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

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

نثانيا :موضوعات وحدات :الجودة  -MIS -القياس والتقويم:
 .1فيما يتعلق بوحدة الجودة :يرفع املحضر ملجلس الكلية.
 .0فيما يتعلق بوحدة  : MISيرفع املحضر ملجلس الكلية.
 .3فيما يتعلق بوحدة القياس والتقويم  :أفادت السيدة الدكتورة /رانيا نظمي -المديرالتنفيذي للوحدة بما يلي:
 .1.3التنبيه على رؤساء الكنتروالت بضرورة تسليم نماذج االجابة مرفق بها نموذج من ورقة االسئلة مجاب عنها طبقا لنموذج االجابة
.

الق ــرار :توجي ــه الش ــكر للس ــيدة ال ــدكتورة /راني ــا نظم ــي – الم ــديرالتنفي ــذي للوح ــدة ،ولفري ــق العم ــلا لجه ــودهم المبذول ــة والملموس ــة
داخل الوحدة.
القرار :
ً
أحيط مجلس الكلية علما .
ً
نثالثا :الموضوعات ُ
المتعلقة باالمتحانات التحريرية:
 .1الموضوع :كتاب مجلس قسم التاريخ بجلسته ُ
المنعقدة بتاريخ  0201/6/1بشأ االطمئنا على بدايات االمتحانات وحسن سنر
ً
العملية االمتحانية ويدعو رؤساء الكنتروالت وفرق عملهم إلى اتباع كافة اإلجراءات االحترازية قدر المستطاع ويشكرهم سلفا على
أداء العمل بإتقا فى ظل األوضاع والظروف الراهنة وما قد يواجهونه أنثناء عقد االمتحانات .
القرارُ :أحيطت اللجنة ً
علما.
القرار :
ً
أحيط مجلس الكلية علما .

 .0الموضوع :كتاب مجلس قسم التاريخ بجلسته ُ
المنعقدة بتاريخ  0201/6/1بشأ المو افقة على تكليف رؤساء الكنتروالت برفع
تقرير عن االمتحانات ومقترحات سيادتهم للتحسن فى ظل الظروف الراهنة.
القرارُ :أحيطت اللجنة ً
علما.
القرار :
ً
أحيط مجلس الكلية علما .
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 مواكبة 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 الززذاتج
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

=========================================================
 .3الموضوع :كتاب مجلس قسم التاريخ بجلسته ُ
المنعقدة بتاريخ 0201/6/1بشأ المو افقة على تكليف رؤساء الكنترول بضرورة
وسرعة رفع نسب الحضور لجميع اعضاء الكنتروالت من المنتدبن وغنرهم إلدارة الكلية حتى يتسنى لها صرف المستحقات.
القرارُ :أحيطت اللجنة ً
علما.
القرار :
ً
أحيط مجلس الكلية علما .
ر ً
ابعا :خطابات األقسام العلمية:
المنعقدة بتاريخ 0201/6/1بشأ اإلحاطة ً
 .1الموضوع :كتاب مجلس قسم التاريخ بجلسته ُ
علما والمو افقة على التقرير الوارد من
د /أحمد خميس الفقي ،مسؤول القسم للدعم الطالبي.
القرارُ :أحيطت اللجنة ً
علما.
القرار :
ً
أحيط مجلس الكلية علما .
 .5الموضوع :كتاب قسم التاريخ بشأ تقرير سنر العمل وانتظام العملية التدريسية وأداء السادة أعضاء القسم ُ
الموقرين ،ومدى
ُ
االلتزام بأداء العمل والمهام التدريسية ،وما أوكل إلههم من أنشطة من قبل مجلس القسم ،وذلك عن شهرمايو .0201
القرارُ :أحيطت اللجنة ً
علما.
القرار :
ً
أحيط مجلس الكلية علما .
المقترح ُ
المنعقدة عبر االنترنت بتاريخ  0201/6/1بشأ المو افقة على ُ
 .6الموضوع :كتاب قسم الجغر افيا بجلسته ُ
المقدم من
السيد الدكتور /إبراهيم مصطفى شعبا ُ -
المدرس بقسم الجغر افيا بشأ طلب القسم استخدام معمل الحاسب اآللي المركزي
بمجمع الكليات النظرية باألبعادية في تدريس ُ
المقررات المعملية لبرنامج الجيوماتكس ( برنامج ممنز) وذلك ضمن تجهنز الموارد
المادية الخاصة بتقديم البرنامج وعرض المعمل على لجنة القطاع باملجلس األعلى للجامعات أنثناء زيارة اللجنة للقسم.
القرار :و افقت اللجنة.
القرار :
و افق مجلس الكلية ويرفع للسيد أ.د /عبيد صالح رئيس الجامعة .
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 مواكبة 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 الززذاتج
والمستمر .

==========================================================================
ت -1496633541 :ت  +فاكس 1496633540
~~09
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

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

ً
خامسا :التعليم ُ
المدمج:
 .7الموضوع :كتاب مجلس قسم اللغة العربية بجلسته ُ
المنعقدة بتاريخ  0201/6/0بشأ المو افقة على تشكيل كونترول التعليم
ُ
المدمج .
القرار :و افقت اللجنة.
القرار :
ً
أحيط مجلس الكلية علما .
 .8الموضــوع :كتــاب والــد الطالــب /محمــود محمــد عبــد الصــادق حمــادُ ،
والمقيــد بالفرقــة األولــى بقســم الجغر افيــا ،والــذي يطلــب فيــه
تأجيل الترم األول والثانيا ً
نظرا إلصابته بفنروس كورونا.
القرار :يتم تقديم المستندات الدالة على ذلك من مستشفى حكومي إلدارة الكلية.
القرار :
ً
أحيط مجلس الكلية علما .
المقدم مـن والـدة الطالـب /شـريف رضـا السـعيد السـخاويُ ،
 .9الموضوع :االلتماس ُ
والمقيـد بالفرقـة الثالثـة بقسـم اللغـة اإلنجلنزيـة،
بشأ قبول عذره عن امتحا مادة " اللغويات االجتماعية"ا ألنه كا بالحجر الصحي.
القرار :يتم تقديم المستندات الدالة على ذلك مستشفى حكومي إلدارة الكلية.
القرار :
ً
أحيط مجلس الكلية علما .

الم ــذكرة المرفوع ــة م ــن قس ــم ش ــؤو الط ــالب بش ــأ الطال ــب /محم ــد حس ــن حام ــد خض ــرُ ،
 .12الموض ــوعُ :
والمقي ــد بالفرق ــة الرابع ــة
بقســم اللغــة اإلنجلنزيــة ،انتظــام بــاق لتعــادة ،والــذي يلــتمس فيــه قبــول عــذره عــن أداء امتحانــات الفصــل الدراس ـ ي الثــانيا وذلــك
لظروف تواجده خارج البالد في هذه الفترة.
القرارُ :يرفع الموضوع ملجلس الكلية.
القرار :
يرفع الموضوع للجامعة البداء الرأى .
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 مواكبة 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 الززذاتج
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

=========================================================
 .11الموضـوع :االلتمــاس المرفـوع مــن الطالـب  /إســالم عبـد الهــادي رجـب الجنــديُ ،
والمقيـد بالفرقــة األولـى ،بقســم الجغر افيـا ،والــذي
ً
مصابا بفنروس كورونا.
يلتمس فيه تأجيل مادة " كشوف جغر افية" ألنه كا
القرار :يتم تقديم المستندات الدالة على ذلك من مستشفى حكومي إلدارة الكلية.
القرار :
ً
أحيط مجلس الكلية علما .

 .10الموضوع :تشكيل لجنة الممتحنن للفصل الدراس ي الثاني للعام الجامعي :0201/0202
التوصيف الوظيفي
اسم العضو
م
أ.د /سماح محمد الصاوي
وكيل الكلية لشؤو التعليم والطالب
1
رئيس قسم السياسة
أ.د /محمد رفعت اإلمام
0
رئيس قسم الفلسفة
أ.د /فضل الله محمد إسماعيل
3
رئيس قسم الجغر افيا
 1أ.د /عبد العظيم أحمد عبد العظيم
رئيس قسم االجتماع
أ.د /وفدي السيد أبو النضر
5
رئيس قسم اللغة اإلنجلنزية
أ.د /إيما محمد حلمي المليجي
6
رئيس قسم اآلنثار والدراسات اليونانية والرومانية
أ.د /عبنر عبد املحسن قاسم
7
رئيس قسم التاريخ
أ.د /إبراهيم محمد علي مرجونة
8
رئيس قسم اللغة العربية
أ.د /إيما فؤاد بركات
9
المديرالتنفيذي لوحدة ضما الجودة
أ.د /محمد محمود أبوعلي
12
المديرالتنفيذي لوحدة القياس والتقويم
أ.م.د /رانيا عزيز نظمي
11
القائم بعمل رئيس قسم اللغات الشرقية
أ.م.د /محمد أحمد الفقي
10
القائم بعمل رئيس قسم اآلنثار
أ.م.د /أحمد سعيد عثما
13
المديرالتنفيذي لوحدة تكنولوجيا المعلومات
د /أحمد عطية حميدة
11
القرار :و افقت اللجنة.
القرار :
و افق مجلس الكلية

الصفة باللجنة
ً
رئيسا
ً
عضوا
ً
عضوا
ً
عضوا
ً
عضوا
ً
عضوا
ً
عضوا
ً
عضوا
ً
عضوا
ً
عضوا
ً
عضوا
ً
عضوا
ً
عضوا
ً
عضوا

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 مواكبة 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 الززذاتج
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
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 .13الموضوع :اعتماد نتيجة الفصل الدراس ى الثانى للعام الجامعى 0201/0202
القرار:
و افق مجلس الكليةعلى تفويض السيد األستاذ الدكتور /محمد رفعت االمام عميد الكلية العتماد نتيجة الفصل الدراس ى الثانى
للعام الجامعى .0201/0202
 .11الموضوع :تتقدم السيدة األستاذة الدكتورة /إيما بركات – رئيس مجلس قسم اللغة العربية ،بالشكر للسيدة األستاذة
الدكتورة /سماح الصاوي -وكيل الكلية لشؤو التعليم والطالبا لتعاملها اإليجابي ودعمها الملموس للقسم في ظل ظروف
االمتحانات
القرار :
ً
أحيط مجلس الكلية علما .
: .15الموضوع :اعذار طالب الكلية على النحو التالى :
القرار
الفترة
سبب
الفرقة  /القسم
اسم الطالب /الطالبة
م
العذر
تخوفه من
العام الجامعى  0201/0202وافق مجلس
الفرقة األولى قسم
 .1ياسن وجيه فرج بدر حمد
فنروس كرورنا
الكلية
االجتماع انتظام
العام الجامعى  0201/0202و افق مجلس
عذر
الفرقة األولى قسم اللغة
 / .0هند محمد زكى الخولى
الكلية
اجتماعى
االنجلنزية انتظام باق
الفصل الدراس ى األول
و افق مجلس
عذر
الفرقة الثانية قسم
سمنرة محمد أحمد سعيد
.3
الكلية
0202/0219
اجتماعى
التاريخ انتساب
عبدالمؤمن
 .1اشرف سمنر السعيد الغرباوى الفرقة الثالثة قسم االنثار عذرمرض ى العام الجامعى  0201/0202و افق مجلس
الكلية
انتظام
عذرمرض ى الفصل الدراس ى الثانى للعام و افق مجلس
أحمد الصافى عيسوى متولى الفرقة الثالثة قسم
.5
الكلية
الجامعى 0201/0202
التاريخ انتساب موجه
العام الجامعى  0202/0219و افق مجلس
عذر
أحمد سمنر عبدالقادرالسيد الفرقة الرابعة قسم
.6
الكلية
اجتماعى
االجتماع انتساب موجه
تخوفه من العام الجامعى  0201/0202و افق مجلس
الفرقة الرابعة قسم
محمد عاطف رجب الزقم
.7
الكلية
فنروس
الجغر افيا انتظام
كرورنا
الفصل الدراس ى الثانى للعام و افق مجلس
عذر
حكمت عبدالعاطى محمود الفرقة الرابعة قسم
.8
الكلية
الجامعى 0202/02019
اجتماعى
االجتماع انتساب موجه
حسن
اصابته
الفصل الدراس ى الثانى العام وافق مجلس
 .9محمد حسن عيد عبدالجواد الفرقة الثالثة قسم
بفنروس كرورنا
الكلية
الجامعى 0201/0202
الجغر افيا انتظام
محمد
العام الجامعى  0201/0202و افق مجلس
عذر
 .12ريهام وجيه عبدالسالم فرج الفرقة األولى قسم
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 مواكبة 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 الززذاتج
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

=========================================================
.11

رنا أحمد محمود رزق

االجتماع انتساب موجه
الفرقة الثالثة قسم
اللغات الشرقية انتظام

اجتماعى
عذر
اجتماعى

العام الجامعى 0201/0202

الكلية
و افق مجلس
الكلية

ً
سادسا :موضوعات الدراسات العليا:

ً
أوال  :قسم اللغة العربية :

 -1الموضـوع :كتـاب مجلـس قسـم اللغـة العربيـة بجلسـتة المنعقـدة يـوم األربعـاء المو افـق 0201/6/0م علـى تشـكيل كنتـرول الدراسـات
العليا على النحو التالى :
مرحلة الدكتوراة:
رئيساً
أ.د  /إيما فؤاد بركات
عضواً
أ.م.د /أسماء محمود شمس الدين
مرحلة الماجستنر:
ً
رئيسا
أ.د  /محمد محمود أبوعلى
ً
عضوا
أ.م.د  /مروة شحاتة
القرار :و افقت اللجنة.
القرار :
و افق مجلس الكلية .
 -0الموضـوع:كتاب مجلــس قســم اللغــة العربيــة بجلســتة المنعقــدة يــوم األربعــاء المو افــق 0201/6/0م بشـأ المو افقــة علـى مـنح
الطالـب /محيـي الـدين صـالح عبدالحميـد مبـارك درجـة الـدكتوراة فـي اآلداب مـن قسـم اللغـة العربيـة وآدابهـا تخصـص الدراسـات األدبيـة
والنقدية فى موضوع  /شعرية النص األخنر دراسة نقدية في إبداع السياب ودنقل ودرويش ،حيث أتم الطالب
التصويبات والمالحظات التى أبدتها لجنة المناقشة والحكم.
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 مواكبة 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 الززذاتج
والمستمر .
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 -3الموضـوع:كتاب مجلـس قسـم اللغـة العربيـة بجلسـتة المنعقـدة يـوم األربعـاء المو افـق 0201/6/0م بشـأ المو افقـة علـى تسـجيل
بحث الطالبة  /سهنر عبـدالعظيم عبداللـه الشـيخ ،للحصـول علـى درجـة الماجسـتنر فـي اآلداب تخصـص الـد ا رسـات األدبيـة والنقديـة فـي
موضوع ) ظاهرة أطفال الشوارع في الرو اية المصرية المعاصرة دراسة موضوعية ( بإشراف:
أستاذ علم االجتماع بكلية اآلداب جامعة الزقازيق
أ.د /عاطف شحاتة
أ.د /محمد رفعت اإلمام أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر وعميد كلية اآلداب جامعة دمنهور
أ.د /محمد محمود أبوعلي أستاذ النقد والبالغة بكلية اآلداب جامعة دمنهور
ً
علمابأ تاريخ السيمنار0201/5/01م
القرار :و افقت اللجنة ،مع تحفظ السيد الدكتور /حمدي عليُ ،وتوص ي اللجنة باإلستعانة بأساتذة جامعة دمنهور قدر ُ
المستطاع.
القرار :
و افق مجلس الكلية .
 -1الموضـوع :كتـاب مجلـس قسـم اللغـة العربيـة بجلسـتة المنعقـدة يـوم األربعـاء المو افـق 0201/6/0م بشـأ المو افقـة علـى تسـجيل
بحث الطالب /رمضا عبدالحفيظ محمـد القلجـة ،للحصـول علـى درجـة الماجسـتنر فـي اآلداب تخصـص الدراسـات األدبيـة والنقديـة فـي
موضوع ) األسماء اإللهية الواردة في ههاية الفاصلة القرآنية ومناسباها لمعاني اآليات سور :البقرة وآل عمرا
ً
نموذجا ( بإشراف:
والنساء
أستاذ النقد والبالغة بكمية اآلداب جامعة دمنيور
أ.د /محمد محمود أبوعلي
مدرس الدراسات اإلسالمية بكلية اآلداب جامعة دمنهور
د /أحمد خميس شتية
ً
علمابأ تاريخ السيمنار0201/5/01م
القرار :و افقت اللجنة.
القرار :
و افق مجلس الكلية .
 -5الموضـوع:كتاب مجلـس قسـم اللغـة العربيـة بجلسـتة المنعقـدة يـوم األربعـاء المو افـق 0201/6/0م بشـأ المو افقـة علـى تسـجيل
بحث الطالب /محمود شعبا محمد البنا ،للحصول على درجةالدكتوراة في اآلداب تخصص الدراسـات األدبيـة والنقديـة فـي موضـوع )
آيات الصحابة في القرآ الكريم دراسة بالغية ( بإشراف :
أستاذ األدب العربي ورئيس قسم اللغة العربية بكلية اآلداب جامعة دمنهور
أ.د /إيما فؤاد بركات
مدرس النقد والبالغة بكلية اآلداب جامعة دمنهور
د /إيما عبدالسميع محمد
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 مواكبة 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 الززذاتج
والمستمر .
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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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ً
علمابأ تاريخ السيمنار0201/5/01م
القرار :و افقت اللجنة.
القرار :
و افق مجلس الكلية .
 -6الموضـوع:كتاب مجلـس قسـم اللغـة العربيـة بجلسـتة المنعقـدة يـوم األربعـاء المو افـق 0201/6/0م بشـأ المو افقـة علـى تسـجيل
بحث الطالب /صبري ذكي محمد الشطلة ،للحصول على درجة الدكتوراة في اآلداب تخصص الدراسات األدبية والنقدية في موضوع:
)فقه السياق في تفسنر النص القرآني دراسة فنية في تفسنر الوسيط لتمام األكبر محمد سيد طنطاوي شيخ األزهر)
بإشراف:
أ.د /مبروك عطية أحمد أبوزيد أستاذ ورئيس قسم اللغويات بكلية الدراسات اإلسالمية والعربية بالقليوبية فرع الخانكة
أستاذ األدب العربي ورئيس قسم اللغة العربية بكلية اآلداب جامعة دمنهور
أ.د /إيما فؤاد بركات
ً
علمابأ تاريخ السيمنار0201/5/01م
القرار :و افقت اللجنة.
القرار :
و افق مجلس الكلية .

ً
نثانيا  :قسم اللغة االنجلنزية :
 -1الموضوع:كتاب مجلس قسم اللغة اإلنجلنزية في جلسته المنعقدة في جلسته المنعقدة إلكترونيا في  1يونيو على المو افقة على
تسجيل موضوع خطة بحث ماجستنر األدب اإلنجلنزي ساعات معتمدة للباحثة /آية الله ربيع صافي بعنوا :
"قراءة في ضوء نظريات ميشيل فوكو لرو ايتي
"يوميات امرأة مشعة" لنعمات البحنري و"الموت أو أجد نفس ي"ألنيتا مورجاني".
Nemat El-Beheiry’s Diary of a Radiant Woman and
Anita Moorjani’s Dying to Be Me :A Foucauldian Reading”.
لجنة اإلشراف :ا.د .إيما المليجي أستاذ األدب اإلنجلنزي  -كلية اآلداب -جامعة دمنهور
د .أسماء الشيخ مدرس بقسم اللغة اإلنجلنزية  -كلية اآلداب -جامعة دمنهور
علما بأ تاريخ السمنار هو  19مايو . 0201
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 مواكبة 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 الززذاتج
والمستمر .
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و افق مجلس الكلية .

 -2الموضوع:كتاب مجلس قسم اللغة اإلنجلنزية في جلسته المنعقدة إلكترونيا في  1يونيو على المو افقة على تسجيل موضوع خطة
بحث ماجستنراألدب اإلنجلنزي ساعات معتمدة للباحثة إسراء صبري نوار بعنوا :
إستغالل النص :قراءة نسوية من منظور إسالمي لرو ايتي
"أحالم التخطي " لفاطيمة منرنيس ي و"قراءة لوليتا في طهرا " آلزار نفيس ي
Weaponising the Text:
An Islamic-Feminist Reading of
Fatima Mernissi’s Dreams of Trespass and
Azar Nafisi’s Reading Lolita in Tehran
لجنة اإلشراف :ا.د .إيما المليجي أستاذ األدب اإلنجلنزي  -كلية اآلداب -جامعة دمنهور
د .أسماء الشيخ مدرس بقسم اللغة اإلنجلنزية  -كلية اآلداب -جامعة دمنهور
علما بأ تاريخ السمنار هو  19مايو . 0201
القرار :و افقت اللجنة.
القرار :
و افق مجلس الكلية .

ً
نثالثا  :قسم التاريخ :
 -1الموضــوع:كتاب مجل ــس قســم الت ــاريخ بجلس ــته المنعقــدة ي ــوم الثالنث ــاء 0201/6/1م بشــأ األحاط ــة ً
علم ــا بالمو افقــة عل ــى اعتم ــاد
لجــا وضــع االســئلة والتصــحيح فــى الشــعب االربعــة (قــديم -اســالمى – وســيط – حــديث) وتعــد االقتراحــات المقدمــة مــن االرش ــاد
االكاديمى  ،وما ورد فى مقترح التشكيل يعد جزء ال يتجزأ من املجلس.
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 مواكبة 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 الززذاتج
والمستمر .
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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
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 -0الموضــوع:كتاب مجل ــس قســم الت ــاريخ بجلس ــته المنعقــدة ي ــوم الثالنث ــاء 0201/6/1م بشــأ األحاط ــة ً
علم ــا بشــأ اعتم ــاد مقترح ــات
جـداول االمتحانـات المقدمـة مـن االرشـاد االكـاديمى فـى الشـعب االربعـة علـى ا تبـدأ االمتحانـات فـى  ،0201/6/06مـع اتبـاع تعليمـات
ادارة الكلية وكافة االجراءات االحترازية ويعد االقتراحات المقدمة جزء ال يتجزأ من املجلس.
القرار :و افقت اللجنة.
القرار :
و افق مجلس الكلية .
 -3الموضــوع:كتاب مجل ــس قس ــم التــاريخ بجلس ــته المنعق ــدة ي ــوم الثالنثــاء 0201/6/1م بش ــأ األحاط ــة ع ًلمــا بش ــأ اعتم ــاد التش ــكيل
السابق فى اخرامتحا للدراسات العليا وهو على النحو االتى :
أ.د /منرفت فراج  ،رئيس كنترول شعبة التاريخ القديم وعضوية اساتذة المقررات.
أ.د /تيسنر محمد شادى  ،رئيس كنترول شعبة التاريخ االسالمى وعضوية اساتذة المقررات.
د /ايما خالوى ،رئيس كنترول شعبة التاريخ الوسيط وعضوية اساتذة المقررات.
د /احمد خميس الفقى  ،رئيس كنترول شعبة التاريخ الحديث وعضوية اساتذة المقررات.
على ا يكو د /احمد خميس الفقى رئيس كنترول الدراسات العلياالعام بالقسم  ،وعلى الجميع اتباع تعليمات ادارة الكلية وكافة
االجراءات االحترازية .
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 مواكبة 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 الززذاتج
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

=========================================================
 -1الموضوع:كتاب مجلس قسم التاريخ بجلسته المنعقدة يوم الثالنثاء 0201/6/1م بشأ المو افقة على تسجيل خطة بحث
الستكمال متطلبات درجة الماجستنرفي اآلداب من قسم التاريخ  -شعبة التاريخ اإلسالمى بنظام الساعات المعتمدة على النحو
التالي- :
اإلشـ ــراف

اسم الباحث

عنوا الخطة

بسيونى فوزى
قطب القطرى

"اجحاب الخبر والعيو خالل العصر
العباس ى الرابع (656-117هـ-1255/
1058م) "

1

0

أ.م.د /تيسنر محمد شادى

أ.د /محمد سيد كامل

استاذ التاريخ االسالمى
وحضارته المساعد بقسم
التاريخ
اس ـ ـ ـ ـ ـ ــتاذ الت ـ ـ ـ ـ ـ ــاريخ االس ـ ـ ـ ـ ـ ــالمى
وحض ـ ـ ـ ـ ـ ــارته ورئ ـ ـ ـ ـ ـ ــيس قس ـ ـ ـ ـ ـ ــم
التـ ـ ـ ــاريخ بكليـ ـ ـ ــة دارالعلـ ـ ـ ــوم –
جامعة المنيا.

ً
علما بأ تاريخ السيمنار 0201/5/07م
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 مواكبة 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 الززذاتج
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

=========================================================
 -5الموضوع:كتاب مجلس قسم التاريخ بجلسته المنعقدة يوم الثالنثاء 0201/6/1م بشأ المو افقة على تسجيل خطة بحث
الستكمال متطلبات درجة الماجستنرفي اآلداب من قسم التاريخ  -شعبة التاريخ القديم بنظام الساعات المعتمدة على النحو
التالي- :
اسم الباحث

اإلشـ ــراف

عنوا الخطة
1

زينب محمد على
يحيى

" شجرة

أ.م.د /فايز أنور عبد المطلب

في مصر القديمة"

د /كارم على القاض ى
0

أستاذ التاريخ القديم
المساعد بقسم التاريخ كلية
اآلداب جامعة دمنهور
مـ ـ ـ ـ ــدرس التـ ـ ـ ـ ــاريخ القـ ـ ـ ـ ــديم
بقس ــم الت ــاريخ كلي ــة اآلداب
جامعة دمنهور

ً
علما بأ تاريخ السيمنار 0201/5/07م
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 مواكبة 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 الززذاتج
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:كتاب مجلس قسم التاريخ بجلسته المنعقدة يوم الثالنثاء 0201/6/1م بشأ الطالبة  /نادية ابراهيم فتح الله البكرى
المو افقة على تشكيل لجنة الحكم والمناقشة لدرجة الماجستنر فى التاريخ بنظام الساعات المعتمده بقسم التاريخ تخصص
التاريخ اإلسالمى باشراف أ.د /عفيفى محمود ابراهيم أستاذ التاريخ االسالمى وحضارته بكلية االداب جامعة بنها و أ.د /ابراهيم
محمد على مرجونة أستاذ التاريخ االسالمى وحضارته ورئيس قسم التاريخ كلية االداب جامعة دمنهور و تتكو لجنة المناقشة
والحكم من :
اسم الباحث

لجنة المناقشة و الحكم للماجستنر /ساعات معتمدة

الموضوع

أ.د /ابـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراهيم محمـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد عل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى أس ـ ـ ـ ـ ـ ــتاذ الت ـ ـ ـ ـ ـ ــاريخ االس ـ ـ ـ ـ ـ ــالمى
ً
وحض ـ ـ ـ ـ ـ ــارته ورئ ـ ـ ـ ـ ـ ــيس قس ـ ـ ـ ـ ـ ــم مشرفا
مرجونة
ً
التـ ـ ــاريخ كليـ ـ ــة االداب جامعـ ـ ــة ورئيسا
1
دمنهور
" المـ ـ ـؤنثرات الزمني ـ ــة والمكاني ـ ــة
ناديـة ابـراهيم فـتح فــى تكــوين الشخصــية (الحج ــاج
الله البكرى
ب ـ ــن يوس ـ ــف الثقف ـ ــى انموذج ـ ــا) 0
(95-11هـ 713-661م)"

3

أ.د /شاهنده سعيد منصور

أ.م.د /تيسنر محمد شادى

ً
أس ـ ـ ـ ـ ــتاذ الت ـ ـ ـ ـ ــاريخ االس ـ ـ ـ ـ ــالمى مناقشا
وحضـ ـ ـ ـ ــارته المسـ ـ ـ ـ ــاعد كليـ ـ ـ ـ ــة
االداب جامعة االسكندرية

ً
أس ـ ـ ـ ـ ـ ــتاذ الت ـ ـ ـ ـ ـ ــاريخ االس ـ ـ ـ ـ ـ ــالمى مناقشا
وحضـ ـ ـ ـ ــارته المسـ ـ ـ ـ ــاعد كليـ ـ ـ ـ ــة
االداب 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 مواكبة 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 الززذاتج
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

=========================================================
 -7الموضوع:كتاب مجلس قسم التاريخ بجلسته المنعقدة يوم الثالنثاء  0201/6/1م بشأ المو افقة على تشكيل لجنة المناقشة
والحكم لدرجة الماجستنر فى التاريخ بنظام الساعات المعتمده بقسم التاريخ تخصص التاريخ اإلسالمى على النحو التالي:
اسم الباحث

لجنة المناقشة و الحكم للماجستنر /ساعات معتمدة

الموضوع

1

" العالق ـ ــات الدبلوماس ـ ــية ب ـ ــن
نورهـ ـ ـ ـ ـ ــا صـ ـ ـ ـ ـ ــالح
إيلخــات فــارس ودولــة المماليــك
الــدين عبــد العزيــز
البحري ـ ـ ــة (736-656هـ ـ ـ ـ -1058/
الخولى
1335م)"

أ.د /ابراهيم عبد المنعم
سالمة ابو العال

ً
مناقشا
أستاذ التاريخ االسالمى
ً
وحضارته كلية االداب جامعة ورئيسا
االسكندرية

أ.د /ابـ ـ ـ ــراهيم محمـ ـ ـ ــد علـ ـ ـ ــى أس ـ ـ ـ ـ ـ ــتاذ الت ـ ـ ـ ـ ـ ــاريخ االس ـ ـ ـ ـ ـ ــالمى
وحض ـ ـ ـ ـ ـ ــارته ورئ ـ ـ ـ ـ ـ ــيس قس ـ ـ ـ ـ ـ ــم
مرجونة
0
التـ ـ ــاريخ كليـ ـ ــة االداب جامعـ ـ ــة
دمنهور

3

أ.د /على سليما محمد
نصر

أس ـ ـ ـ ـ ـ ــتاذ الت ـ ـ ـ ـ ـ ــاريخ االس ـ ـ ـ ـ ـ ــالمى
وحضـ ــارته المس ـ ــاعد والق ـ ــائم
بعم ـ ـ ــل رئـ ـ ـ ــيس قس ـ ـ ــم التـ ـ ـ ــاريخ
كلية االداب جامعة المنوفية

أ.م.د /تيسنر محمد شادى

أس ـ ـ ـ ـ ـ ــتاذ الت ـ ـ ـ ـ ـ ــاريخ االس ـ ـ ـ ـ ـ ــالمى
وحضـ ـ ـ ـ ــارته المسـ ـ ـ ـ ــاعد كليـ ـ ـ ـ ــة
االداب جامعة دمنهور

1

ً
مشرفا

ً
مناقشا

ً
مشرفا

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 مواكبة 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 الززذاتج
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

=========================================================
 -8الموضـ ــوع:كتاب مجلـ ــس قسـ ــم التـ ــاريخ بجلسـ ــته المنعقـ ــدة يـ ــوم الثالنثـ ــاء 0201/6/1م بشـ ــأ المو افقـ ــة علـ ــى مـ ــنح الطالـ ــب /
عبدالشـافى أحمــد محمـد هيكــل  ،درجـة الــدكتوراة مـن قســم التـاريخ شــعبة التـاريخ تخصــص التـاريخ االســالمى بنظـام الســاعات
المعتمدة  ،فى موضوع رسالاها الذى يحمل عنوا :
" استراتيجية حماية أمن الدولة فى عصرالمماليك البحرية (781-618هـ1380-1052/م)"
وذلك بعد أ اتم الطالب التصويبات والمالحظات واستوفت جميع الشروط.
القرار :
و افق مجلس الكلية .
 -9الموضوع:كتاب مجلس قسـم التـاريخ بجلسـته المنعقـدة يـوم الثالنثـاء 0201/6/1م بشـأ المو افقـة علـى مـنح الطالـب  /محمـد
عبــد الغفــار عبــد العــاطى بــدر ،درجــة الماجســتنرمــن قســم التــاريخ شــعبة التــاريخ تخصــص التــاريخ االســالمى بنظــام الســاعات
المعتمدة  ،فى موضوع رسالاها الذى يحمل عنوا :
" الدبلوماسية خالل العصرالعباس ى الثانى (331-030هـ 916-817 /م)"
وذلك بعد أ أتم الطالب التصويبات والمالحظات واستوفت جميع الشروط.
القرار :و افقت اللجنة.
القرار :
و افق مجلس الكلية .
-12الموضــوع:كتاب مجلــس قس ــم التــاريخ بجلســته المنعق ــدة يــوم الثالنث ــاء 0201/6/1م بشــأ المو افقــة عل ــى مــنح الطالب ــة /
هــاجر خالــد محمــد حامــد نعــيم ،درجــة الماجســتنرمــن قســم التــاريخ شــعبة التــاريخ تخصــص التــاريخ االســالمى بنظــام الســاعات
المعتمدة  ،فى موضوع رسالاها الذى يحمل عنوا :
" أنثرالبيئة على طباكع أهل الكوفة خالل العصراألموي (130-11هـ752-660/م)"
وذلك بعد أ أتمت الطالبة التصويبات والمالحظات واستوفت جميع الشروط.
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 مواكبة 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 الززذاتج
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

=========================================================
ً
رابعا  :قسم الجغر افيا :
 -1الموضوع :كتاب مجلس قسم الجغر افيا بجلستة المنعقدة فى 0201/6/1م أو الين بشأ المو افقة على تشكيل لجنة
الحكم والمناقشة الستكمال متطلبات درجة الماجستنرفى الجغر افيا بنظام الساعات المعتمده على النحو التالي:
اسم الباحث

لجنة المناقشة و الحكم للماجستنر /ساعات معتمدة

الموضوع

1

0
" حركــة الس ــياحة الداخلي ــة إل ــى
ج ــيال عب ــد النب ــى مدينــة الغردقــة فــى العقــد الثــانى 3
مـن القــر الحــادى والعشــرين –
عرقوب
دراسة فى جغر افية السياحة"

1

5

أ.د /محمد عبد القادر
عبد الحميد

أستاذ الجغر افية  -كلية
اآلداب جامعة دمنهور

ً
مشرفا
ً
ورئيسا

أ.د /عب ـ ــد العظـ ــيم أحم ـ ــد أستاذ ورئيس قسـم الجغر افيـة
كلية اآلداب جامعة دمنهور
عبد العظيم

ً
مشرفا

أ.د /جهها أبو بكر
الصاوى

أســتاذ الجغر افيــة األقتص ــادية
كلية اآلداب جامعة دمنهور

ً
مناقشا

أ.م.د /منرفت عبد
اللطيف أحمد غالب

أســتاذ الجغر افيــة األقتص ــادية
المسـ ــاعد كليـ ــة اآلداب جامعـ ــة
دمنهور

أ.م.د /حسن محمود
محمد قمح

أســتاذ الجغر افيــة األقتص ــادية
المسـ ــاعد كليـ ــة اآلداب جامعـ ــة
دمنهور

ً
مشرفا

ً
عضوا

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 مواكبة 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 الززذاتج
والمستمر .

==========================================================================
ت -1496633541 :ت  +فاكس 1496633540
~~65
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

=========================================================
ً
خامسا  :قسم اآلنثاروالدراسات اليونانية والرومانية :

 -1الموضــوع:كتاب مجلــس قســم االنثــار والدراســات اليونانيــة والرومانيــة بجلســته المنعقــدة فــى يــوم األربعــاء المو افــق 0201/6/0م أو
الي ــن بش ــأ المو افق ــة عل ــى م ــنح الطالب ــة  /م ــى أحم ــد أحم ــد عيسـ ـ ى ،درج ــة الماجس ــتنرف ــى االنثاراليوناني ــة والروماني ــة بنظ ــام الس ــاعات
المعتمــدة عــن الرســالة المقدمــة منــه بعنــوا " تصــويراالبطــال االســطورين فــى الفــن اليونــانى ( دراســة تحليليــة لالعمــال الفنيــة) وذلــك
بعد ا أتمت الطالب ة التصويبات والمالحظات التي أبدتها لجنة المناقشة والحكم.
القرار :و افقت اللجنة.
القرار :
و افق مجلس الكلية .
 -0الموضوع:كتاب مجلس قسم االنثار والدراسات اليونانية والرومانية بجلسته المنعقدة فى يوم األربعاء المو افق 0201/6/0م أو
الين بشأ المو افقة على تشكيل لجنة الحكم والمناقشة الستكمال متطلبات درجة الدكتوراة فى اآلداب بنظام الساعات
المعتمده من قسم االنثار والدراسات اليونانية والرومانية على النحو التالي:
اسم الباحث

لجنة المناقشة و الحكم للماجستنر /ساعات معتمدة

الموضوع

1

أ.د.عبنر عبد املحسن
قاسم

أستاذ ورئيس قسم اآلنثار
والدراسات اليونانية
والرومانية بكلية اآلداب –
جامعة دمنهور

أ.د /سماح الصاوى

أس ــتاذ ووكي ــل الكلي ــة لش ــئو
الدراسـ ـ ـ ــات العليـ ـ ـ ــا والطـ ـ ـ ــالب
بكلية اآلداب  -جامعة دمنهور
أس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتاذ اآلنث ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارالقبطي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
المس ـ ـ ـ ــاعد بكلي ـ ـ ـ ــة الس ـ ـ ـ ــياحة
والفنادق جامعة االسكندرية
أسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتاذ اآلنثـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاراليونانيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
والروماني ـ ــة المس ـ ــاعد بكلي ـ ــة
اآلداب جامعة االسكندرية

مـ ــريم سـ ــامى عزيـ ــز " التم ـ ـ ـ ــائم ف ـ ـ ـ ــى الف ـ ـ ـ ــن القبط ـ ـ ـ ــى
والبنزنطــى حتــى منتصــف القــر
جرجس
السابع الميالدى"
3
أ.م.د /منري مجدي كامل
أنور
أ.م.د /هبة نعيم سامى
1

ً
مناقشا
ً
ورئيسا

ً
مناقشا
ً
مناقشا
ً
مشرفا

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 مواكبة 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 الززذاتج
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

=========================================================
ً
سادسا  :قسم االجتماع :
 -1الموضـ ــوع:كتاب مجلـ ــس قسـ ــم االجتمـ ــاع بجلسـ ــته المنعقـ ــدة فـ ــي 0201/6/6م بشـ ــأ المو افقـ ــة علـ ــى مـ ــنح درجـ ــة الماجسـ ــتنر بنظـ ــام
الساعات المعتمدة للطالبة  /لبنى يحيى حسن درازفي الرسالة المقدمة منها بعنوا :
" وحدات اإلدارة املحلية وتمكن ذوي االحتياجات الخاصة "
(دراسة تطبيقية بمدينة دسوق – محافظة كفرالشيخ)
وذلك بعد أ أتمت الطالبة التصويبات التي أبدتها لجنة المناقشة والحكم.
القرار :و افقت اللجنة.
القرار :
و افق مجلس الكلية .
 -0الموضــوع:كتاب مجلــس قســم االجتمــاع بجلســته المنعقــدة فــي  0201/6/6م بشــأ المو افقــة علــى تشــكيل لجنــة الحكــم والمناقشــة
للطالبـ ــة /نـ ــدى إبـ ــراهيم عبـ ــد الفتـ ــاح الرومـ ــي لنيـ ــل درجـ ــة الماجسـ ــتنرفـ ــي اآلداب تخصـ ــص علـ ــم االجتمـ ــاع بنظـ ــام السـ ــاعات المعتمـ ــدة
وعنواهها " :أسلوب الحياة وانعكاساته على نمط ونثقافة االساهالك في املجتمع " (دراسة تطبيقية مقارنة في محافظة البحنرة)
وتتكو لجنة الحكم والمناقشة كما يلى:
ً
ً
رئيسا ومناقشا
األستاذ الدكتور /عبد الله عبد الرحمن
أستاذ علم االجتماع – كلية اآلداب – جامعة اإلسكندرية – العميد األسبق لكلية اآلداب –جامعة دمنهور
ً
الدكتور /ناجى بدرإبراهيم مشرفا
أستاذ علم االجتماع المساعد – كلية اآلداب – جامعة دمنهور
ً
الدكتور /محمود عبد الحميد حمدي مشرفا
أستاذ علم االجتماع المساعد – كلية اآلداب – جامعة دمنهور
ً
الدكتور /مجدي أحمد بيومي مناقشا
أستاذ علم االجتماع المساعد – 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 مواكبة 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 الززذاتج
والمستمر .

==========================================================================
ت -1496633541 :ت  +فاكس 1496633540
~~41
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

=========================================================
 -3الموضوع:كتاب مجلس قسم االجتماع بجلسته المنعقدة في  0201/6/6م بشـأ المو افقـة علـى تسـجيل خطـة الطالبـة /هـدى محمـد
يوسف الدكر الستكمال متطلبات درجة الماجستنر بنظام الساعات المعتمدة بعنوا :
" الثقافة التنظيمية وفعالياها في إدارة المصانع " (دراسة تطبيقية على مصنع سوناك بدمنهور)
على أ تكو لجنة االشراف:
أستاذ علم االجتماع المساعد – كلية اآلداب – جامعة دمنهور
أ.م.د /مجدي أحمد بيومي
مدرس علم االجتماع – كلية اآلداب – جامعة دمنهور
د .شيماء حلمى شحاتة
القرار :و افقت اللجنة.
القرار :
و افق مجلس الكلية .
-1الموضوع :جدول امتحانات الدراسات العليا فصل الربيع بقسم االجتماع 0201م.
القرار :و افقت اللجنة.
القرار :
و افق مجلس الكلية .

ً
سابعا  :موضوعات العالقات الثقافية والخارجية :
ً
أوال  :قسم التاريخ :
أوال  /كتاب مجلس قسم التاريخ بجلسته فى 0201 /6/1م بشأ احاطات أ.د /ابراهيم مرجونة باألنشطة العلمية واألكاديمية
والبحثية اآلتية :
 -1شهادة مشاركة وشكر وتقدير لمشاركة سيادته فى المؤتمر العلمى الدولى االول تحت شعار العلوم االنسانية طموح وابداع
والمنعقد فى رحاب جامعة بابل – كلية التربية للعلوم االنسانية بالعراق 0201/5/07-06م
 -0عضوية اللجنة العلمية للمؤتمر العلمى الدولى الخامس للعلوم االنسانية المعنو ب /آفاق العلوم االنسانية المعاصرة
قراءات مائزة بن الفكر والمنهج – محافظة اربيل –كردستا – العراق – فى الفترة من  6-0اغسطس 0201م تنظمه االكاديمية
االمريكية الدولية للتعليم العالى بالتعاو مع منتدى المرأة بدع الحياه العالمى

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 مواكبة 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 الززذاتج
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

=========================================================
 -3شهادة شكر وتقدير من جامعة ماربورج بالمانيا على المشاركة بورقه بحثية والمشاركة فى التنظيم فى السيمنار المعنو ب /
رمضانيات تاريخية الملتقى الرمضانى االول الثقافة التاريخية وقد كا عنوا بحث سيادته  /رمضا وصناعة النصر نماذج من
التاريخ االسالمى .
 -1شهادة شكر وتقدير من جريدة الحدث واخبار البحنرة وقناة صوت مصر وبرنامج افراح الناس تقدير لخدمات سيادته المتمنزة
فى خدمة الوطن والمواطنن .
القرار :احيطت اللجنة علما
القرار :
ً
أحيط مجلس الكلية علما .
نثانيا  /كتاب مجلس قسم التاريخ بجلسته فى 0201 /6/1م بشأ اجتياز أ /احمد عبد القوى شعنر المدرس المساعد بالقسم
الدكتوراه بتاريخ  10مايو 0201م بجامعة فيليبس ماربور ج بألمانيا  ،حيث انه فى منحه علميه لذات الجامعة  ،ويطلب سيادته
المو افقة على منحه اجازة دراسية للسنة التدريبية لما بعد الدكتوراه والتى تبدأ من اليوم التالى لتاريخ المناقشة وفقا لقانو
البعثات المصرية ولمدة عام  ،وذلك التمام تدريبات ما بعد الدكتوراه ونشر رسالته العلمية الستكمال متطلبات جامعة ماربورج
لمنح شهادة الدكتوراه النهائية فى الفلسفة واالداب دو ا تتحمل الجامعة اى نفقات بالخارج .
القرار :و افقت اللجنة
القرار :
و افق مجلس الكلية .
نثالثا  /كتاب مجلس قسم التاريخ بجلسته فى0201 /6/1م بشأ الخطاب الوارد م ن أ.د/فايزة ملوك والذى يفيد بمشاركاها فى بعض
االنشطة بقصر نثقافة دمنهور وهى على النحو االتى :
 مشاركة سيادتها بثالث محاضرات  :االولى بعنوا " ذكرى استرداد طابا "0201/3/9
بقصر نثقافة دمنهور
 :الثانية بعنوا " تحرير سيناء  0201/1/18او الين"
بقصر نثقافة دمنهور
 :الثالثة بعنوا " انتصارات اكتوبر "0201/1/00
القرار :احيطت اللجنة علما
القرار :
ً
أحيط مجلس الكلية علما .
رابعا  /كتاب مجلس قسم التاريخ بجلسته فى0201 /6/1م بشأ الخطاب الوارد من ا.د /على السيد والذى يفيد باالتى :
بإلقاء بحث بعنوا :
A late medieval European-Jewish awakening on Mamluk lands -1
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 مواكبة 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 الززذاتج
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

=========================================================
ضمن فاعليات ويبنار:
Between East and West: 11th to 01st Century Art, Culture and Trade as Evidence of Bonds- -0
المنبثق عن المشروع البحثي الذي أتولى رئاسة الفريق المصري فيه :التأنثنر الحضاري المتبادل بن الشرق والغرب ،تحت رعاية
ً
أكاديمية البحث العلميً .
علما بأ السيد الدكتور أحمد شعنر ،المدرس المساعد بالقسم شارك أيضا بورقة بحثية خاصة به.و
املجلس يتمنى لسيادته مزيد من التقدم والرقى.
القرار :احيطت اللجنة علما
القرار :
ً
أحيط مجلس الكلية علما .

ً
نثانيا  :قسم اآلنثاروالدراسات اليونانية والرومانية :

ً
أوال /احاطة مجلس قسم اآلنثار والدراسات اليونانية والرومانية بجلسته المنعقدة بتاريخ 0201/6/0م علما بحضور ندوة التراث
األولي للقسم التابعة لمشروع  ، REHEEDبعنوا  :الغذاء الصحي والتراث المصري " ألقاها أ.د /عبنر صالح رئيس جامعة دمنهور .وقد
كل من :
حضرها ٍ
 أ.د /عبنر قاسم
 أ.د /حنا الشافعي
 أ.د /سماح الصاوي
القرار :احيطت اللجنة علما
القرار :
ً
أحيط مجلس الكلية علما .

إدارة الندوة
مشاركة بالحضور
مشاركة بالحضور

نثانيا  /احاطة مجلس قسم اآلنثار والدراسات اليونانية والرومانية بجلسته المنعقدة بتاريخ 0201/6/0م علما بحضور ندوة
التراث الثانية للقسم التابعة لمشروع  ، REHEEDبعنوا  :التراث الشعبي الثقافي ..آليات الحفظ والتونثيق " ألقاها د /دعاء
كل من :
محفوظ " منسق التراث بجامعة القاهرة  .وقد حضرها ٍ
 أ.د /عبنر قاسم

إدارة الندوة

 أ.د /سماح الصاوي

مشاركة بالحضور

 أ.م.د /نهي عبد الرحمن

مشاركة بالحضور

 د .أمنرة الصفتي
 أ .راندا ماهر

مشاركة بالحضور
مشاركة بالحضور
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 مواكبة 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 الززذاتج
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 .لبني فوزي

مشاركة بالحضور

 أ .خلود حمدي

مشاركة بالحضور

 أ .ههلة النجار
القرار  :احيطت اللجنة علما
القرار :
ً
أحيط مجلس الكلية علما .

مشاركة بالحضور

نثالثا /احاطة مجلس قسم اآلنثار والدراسات اليونانية والرومانية بجلسته المنعقدة بتاريخ 0201/6/0م علما باشتراك أ.د /عبنر قاسم
في ورشة العمل التابعة لمشروع  ، REHEEDوالتي تعقد يوم الخميس  0201 /6 /3أو الين وتقدم فهها أ.د /عبنر قاسم نبذة عن
مشاركات الجامعة بالمشروع
القرار :احيطت اللجنة علما
القرار :
ً
أحيط مجلس الكلية علما .
رابعا /احاطة مجلس قسم اآلنثار والدراسات اليونانية والرومانية بجلسته المنعقدة بتاريخ 0201/6/0م علما باشتراك أ.د /سماح
الصاوي بالحضور في ورشة العمل التابعة لمشروع  ، REHEEDوالتي تعقد يوم الخميس  0201 /6 /3أو الين.
القرار :احيطت اللجنة علما
القرار :
ً
أحيط مجلس الكلية علما .
خامسا /احاطة مجلس قسم اآلنثار والدراسات اليونانية والرومانية بجلسته المنعقدة بتاريخ 0201/6/0م علما باشتراك أ.د /حنا
الشافعي بالحضور في ورشة العمل التابعة لمشروع  ، REHEEDوالتي تعقد يوم الخميس  0201 /6 /3أو الين.
القرار :احيطت اللجنة علما
القرار :
ً
أحيط مجلس الكلية علما .
سادسا /احاطة مجلس قسم اآلنثار والدراسات اليونانية والرومانية بجلسته المنعقدة بتاريخ 0201/6/0م علما باشتراك أ.د /عبنر
قاسم في الندوة التي يعقدها المكتب الثقافي المصري بالمغرب يوم  0201 /6 /16أو الين عن " العالقات المصرية المغربية رؤية
فنية وأنثرية
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 مواكبة 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 الززذاتج
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 .
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Faculty of Art

=========================================================
القرار :احيطت اللجنة علما
القرار :
ً
أحيط مجلس الكلية علما .

ً
نثالثا  :قسم الجغر افيا :

أوال  /احاط ـة مجل ــس قس ــم الجغر افي ــا بجلس ــته المنعق ــدة بت ــاريخ 0201/6/1م علم ــا باش ــتراك أ.د /عب ــدالعظيم احم ــد عب ــدالعظيم ف ــي
النـدوة السادسـة للمجموعـة الجغر افيـة المصـرية للتنميـة الريفيـة ومشـاركته ببحـث بعنـوا " الصـناعات الصـغنرة ومتناهيـة الصـغرفـى
ريف محافظة البحنرة – دراسة جغر افية " فى القاهرة فى  00مايو 0201
القرار :احيطت اللجنة علما
القرار :
ً
أحيط مجلس الكلية علما .

ً
رابعا  :قسم اللغة االنجلنزية :

أوال  /احاطــة مجل ــس قســم اللغ ــة االنجلنزي ــة بجلســته المنعق ــدة بتــاريخ 0201/6/1م علم ــا باش ــتراك د 2ايمــا حلم ــى عــالم ف ــي االنش ــطة
االتية :
 -1عمل دورة مجانية لطالب الكلية او الين لتدريب الطالب على مهارات واستراتيجيات الترجمة
 -0عمل اختبار تحريري وشفوى الختيار فريق الترجمة بالكلية
 -3عقد ورشة مباشرة العضاء هيئة التدريس بالكلية اكتوبر0202
 -1عقد ورشة مباشرة العضاء هيئة التدريس بالكلية للتدريب على كيفية عمل االختبارات وتصحيحها الكترونيا
 -5عمل نادى لقسم اللغة االنجلنزية او الين وذلك لرفع مستوى الطالب بالقسم
القرار :احيطت اللجنة علما
القرار :
ً
أحيط مجلس الكلية علما .
نثاني ــا /احاط ــة مجلـ ــس قس ــم اللغ ــة االنجلنزيـ ــة بجلس ــته المنعق ــدة بتـ ــاريخ 0201/6/1م علم ــا بقي ــام د 2ابـ ــراهيم محم ــد ص ــالح بتـ ــدريس
محاضرة نثقافية الكترونية لطالب الدراسات العليا واعضاء القسم بعنوا " علم التحليل النقدى للخطاب " فى  7يناير0201
القرار :احيطت اللجنة علما
القرار :
ً
أحيط مجلس الكلية علما .
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 مواكبة 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 الززذاتج
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

=========================================================
نثالثا /احاطة مجلس قسم اللغة االنجلنزية بجلسته المنعقـدة بتـاريخ 0201/6/1م علمـا بقيـام د 2هنـد محمـد درويـش بتـدريس محاضـرة
نثقافية الكترونية لطالب الدراسات العليا واعضاء القسم بعنوا " علم التداولية " فى  05يناير0201
القرار :احيطت اللجنة علما
القرار :
ً
أحيط مجلس الكلية علما .

ً
خامسا  :موضوعات قسم اآلنثار :
أوال  :احاطــة قســم اآلنثــار علمــا بإشــتراك الســيد الــدكتور  /صــابرمحمــد صــادق ســالم -فــى النــدوات العلميــة وورش العمــل والــدورات
التدريبية التالية:
* دورة تدريبية عن بعد تحت عنوا "االستدامة" بـ جامعة طيبة بالمملكة العربية السعودية في  07مارس .0201
* دورة تدريبيــة عــن ب عــد بعنــوا "مقدمــة فــي علــم البيانــات وتحليلهــا" بنــادي الحاســب اآللــى بجامعــة الملــك عبــد العزيــزفــي  08مــارس
.0201
*النــدوة العلميــة الدوليــة " تطــويرالنشــرالعلمــي فــي الــوطن العربــي -حلــول و اقعيــة مقترحــة" بمنصــة البــاحثن واألكــاديمين )IFAD( -
والمؤسسة الدولية للتطويراألكاديمي في  6مايو .0201
* محاضــرة بعنــوا "املحاضــرة العلميــة -إشــكاليات التقــديم والعــرض والتقويم"بمنصــة البــاحثن واالكــاديمين  )IFAD( -والمؤسســة
الدولية للتطويراألكاديمي في  7مايو .0201
* ورش ـ ــة عم ـ ــل بعن ـ ــوا "الكاريزم ـ ــا والهندس ـ ــة الص ـ ــوتية " بمنص ـ ــة الب ـ ــاحثن واالك ـ ــاديمين  )IFAD( -والمؤسس ـ ــة الدولي ـ ــة للتط ـ ــوير
األكاديمي فى  9مايو .0201
* ورشــة عمــل بعنــوا "مراجعــة األدبيــات الســابقة فــي البحــث العلمــي بإســتخدام  "ATLAS.tiبمنصــة البــاحثن واالكــاديمين )IFAD( -
والمؤسسة الدولية للتطويراألكاديمي فى  15مايو .0201
* محاضــرة علميــة بعنــوا "البحــث العلمــي بــن فلســفة العلــم وتاريخــة" بمنصــة البــاحثن واالكــاديمين  )IFAD( -والمؤسســة الدوليــة
للتطويراألكاديمي في  01مايو .0201
* ورشة عمل بعنـوا "مهـارات التواصـل الفعـال " بمنصـة البـاحثن واالكـاديمين  )IFAD( -والمؤسسـة الدوليـة للتطـويراألكـاديمي فـي
 03مايو .0201

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 مواكبة 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 الززذاتج
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

=========================================================
*محاضـ ـ ــرة علميـ ـ ـ ة بعنـ ـ ــوا " إشـ ـ ــكالية المفـ ـ ــاهيم والمصـ ـ ــطلحات فـ ـ ــي البحـ ـ ــث العلمـ ـ ــي " بمنصـ ـ ــة البـ ـ ــاحثن واالكـ ـ ــاديمين )IFAD( -
والمؤسسة الدولية للتطويراألكاديمي في  08مايو .0201
*محاض ــرة علميـ ــة بعنـ ــوا " مهـ ــارات وأدوات الباحـ ــث العلمـ ــي فـ ــي عصـ ــرالتحـ ــول الرقمـ ــي " بمنصـ ــة البـ ــاحثن واالكـ ــاديمين )IFAD( -
والمؤسسة الدولية للتطويراألكاديمي في  1يونيو .0201
*محاضـ ــرة علميـ ــة بعنـ ــوا " البحـ ــث العلمـ ــى :معرفـ ــة وفـ ــن ومهـ ــارة" بمنصـ ــة البـ ــاحثن واالكـ ــاديمين  )IFAD( -والمؤسسـ ــة الدوليـ ــة
للتطويراألكاديمي في  1يونيو 0201
ً
القرار :أحيط مجلس الكلية علما وتقديم خالص الشكر على الجهود العلمية والثقافية على المستويات املحلية واالقليمية التى من
شأهها اعالء اسم جامعة دمنهور عامة وكلية االداب خاصة في أفاق المنابرالعلمية .

ً
نثامنا  :موضوعات خدمة املجتمع وتنمية البيئة :

 -1مقترح أ تتقدم األقسام بالكلية بتجميل جنبات الكلية على أ يحدد كل قسم مكا داخل الدور الذى يوجد بة ليكو مشروع
يمثل هويتة
القرار :و افقت اللجنة
القرار :
و افق مجلس الكلية.
 -0عمل حملة للتوعية بموقع الكلية ومو اقع أعضاء هيئة التدريس بالتعاو مع مرشدى الدعم الطالبى
القرار :و افقت اللجنة
القرار :
و افق مجلس الكلية.
 -3متابعةاستعدادات الكلية لبداية امتحانات الفصل الدراس ى الثانى ،وتم استدعاء مسئولة النظافة بشركة الشروق للوقوف على
حالة المدرجات ودورات المياة مع التأكيدعلى التعقيم الكامل للكلية.
القرار :أحيطت اللجنة ً
علما
القرار :
ً
أحيط مجلس الكلية علما .

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 مواكبة 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 الززذاتج
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

=========================================================
 -1متابعة حملة للتوعية على الموق ع واألستعانه بأطباء لتنمية الوعى الصحى ويتم نشرها على موقع الكلية
القرار :و افقت اللجنة
القرار :
و افق مجلس الكلية.
 -5تم تخصيص حجرة للعزل فى حالة االشتباة باالصابة بالفنرس
القرار :أحيطت اللجنة ً
علما
القرار :
و افق مجلس الكلية.
 -6تم التأكيد على أمن الكلية بعدم دخول أحد االبارتداء الماسك الخاص بة والتزامه بالماسك أنثناء تواجدة بالكليه.
القرار :أحيطت اللجنة ً
علما
القرار :
ً
أحيط مجلس الكلية علما .
 -7متابعة التأكيد اتخاذ كافة االجراءات األحترازية فى التعامل مع الطالب حفاظا على جحاهم
القرار :أحيطت اللجنة ً
علما
القرار :
ً
أحيط مجلس الكلية علما .

 املجلس في حالة انعقاد دائم منذ بداية أزمة كورونا وحتى تاريخه.
هذا وقد انتهى االجتماع الساعة الثانيةوالنصف بعد الظهر .
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 مواكبة 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 الززذاتج
والمستمر .
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